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RESUMO 

 

O presente artigo propõe um exercício de interpretação do telejornal Tribuna Notícias 

Primeira Edição, que vai ao ar de segunda a sábado, na TV Tribuna, afiliada ao SBT no 

Espírito Santo, que é líder de audiência em telejornalismo no Estado. O trabalho leva 

em conta as edições exibidas no mês de setembro de 2013 e toma como ferramenta de 

interpretação os seus modos de endereçamento. Este trabalho é uma exposição das 

atividades desenvolvidas no projeto de Iniciação Científica (PIVIC) “Telejornalismo e 

produção de sentidos”, da Ufes, e foi baseado nos operadores de análise adotados pelo 

Grupo de Pesquisa de Análise de Telejornais/UFBA, que buscam transparecer e 

entender como o telejornal interpreta e comunica o mundo para seu público, tomando 

como base pontos de seu discurso audiovisual.   
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Líder em audiência no segmento de telejornalismo no Espírito Santo
1
, o Tribuna 

Notícias Primeira Edição (TN1), que vai ao ar de segunda a sábado, das 12h às 12h30, 

na TV Tribuna, afiliada ao SBT no Espírito Santo, é um telejornal sem muitos mistérios. 

Apesar de simples e direto, o TN1 sabe muito bem quem é seu público e como se 

comunicar com ele.  

Este artigo analisa as estratégias discursivas, assim como os modos de 

endereçamento desse telejornal, tendo como base alguns operadores de análise do 

Grupo de Pesquisa em Análise de Telejornalismo da UFBA tais como: o mediador; o 

contexto comunicativo; o pacto sobre o papel do jornalismo e a organização temática. 

O principal objetivo é analisar o discurso, entender e interpretar a relação entre o 

programa e o telespectador. Para isso, levaremos em conta aspectos como: a linguagem 

televisiva e os elementos visuais e textuais; as configurações técnicas; como o programa 

se relaciona com a sua audiência a partir da construção de um estilo (modos de 

endereçamento) etc.. 

A análise foi feita com base na amostra de 17 programas coletada no mês de 

setembro de 2013, que foi escolhido por representar um período com poucas 

interferências nas editorias dos telejornais (como o natal, por exemplo, que mobiliza as 

redações e “obriga” todos os veículos a abordarem a data). A metodologia de análise 

partiu da interpretação do telejornal pelos seus recursos tecnológicos, narrativos e, 

principalmente, pelas suas escolhas editorias. Para isso, as editorias foram classificadas 

em seis grandes grupos: Economia/Política; Cultura/Entretenimento; Interação 

(promoções etc.); Outras; Serviços; e Polícia, que foi dividida em três sub-abas 

(Homicídios, Drogas/Tráfico, Assaltos/Roubos/Violência). 

A princípio, serão apresentados os operadores de análise utilizados. Em seguida 

a análise do Tribuna Notícias. Por fim, apresentaremos uma interpretação dos modos de 

endereçamento desse telejornal, discutindo seus sucessos e fracassos.  

 

1 - Operadores de Análise 

 

A televisão, apesar de toda a tecnologia acessível hoje, ainda é a principal fonte de 

informação da população brasileira, como apresenta os dados da Pesquisa Brasileira de 

                                                 
1 IBOPE – MW – RAT# - GRANDE VITÓRIA – Total Indivíduos – Segunda a Sexta – 12h00 – 12h30 – 03/12 a 

07/02/2014. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 

 

Mídia 2014, da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República
1
. Não 

apenas presente, mas, segundo Bucci, a televisão é muito mais do que um aglomerado 

de produtos descartáveis destinados a entretenimento da massa. “No Brasil, ela consiste 

num sistema complexo que fornece o código pelo qual os brasileiros se reconhecem 

brasileiros” (BUCCI, 2000, p. 11). 

A TV faz uso de diversos gêneros e formatos distintos - programas de auditório, 

debates, programas esportivos etc., mas nenhum destes formatos possui as ferramentas e 

a credibilidade de um telejornal. Ainda segundo a pesquisa feita pela Secom, entre os 

cinco programas mais assistidos do país de segunda-feira a sexta-feira, três são de 

conteúdo jornalístico, sendo o primeiro deles um telejornal (Jornal Nacional).  

Mas, apesar da importância que a televisão assume no Brasil, ainda não foram 

desenvolvidos métodos de análise adequados de seus produtos:  

O mais frequente é que a televisão seja tomada a partir de abordagens mais 

gerais, macroeconômicas, históricas ou sociais, e que o programa televisivo, 

enquanto um produto cultural com certas especificidades, seja deixado de 

lado (GOMES, 2011, p. 17). 

 

Para entender mais dessa plataforma tão indispensável e presente na nossa 

sociedade, o conceito de Modos de Endereçamento, que surgiu para análises fílmicas, 

vem sendo, desde os anos 80, adaptado para a interpretação de como os programas 

televisivos constroem sua relação com os telespectadores. Os modos de endereçamento 

dizem respeito à forma com a qual o programa tenta manter um contato com o seu 

público. “O modo de endereçamento é um conceito que se refere a algo que está no 

texto – ou no programa, diríamos nós – e que age, de alguma forma, sobre seus 

espectadores imaginados ou reais” (GOMES, 2011, p. 33-34). 

Elizabeth Ellsworth (2001) ao pensar os modos de endereçamento no cinema, 

resumiu o conceito na seguinte pergunta: Quem esse filme pensa que você é?  As 

abordagens dos modos de endereçamento se diferem em cada plataforma. A televisão, 

por exemplo, se difere do cinema pelo seu aparato tecnológico, pela sua construção 

histórica, pelo seu texto etc.. 

Quando alguém produz um filme, é levado em conta não só o conteúdo do filme, 

mas também o público que será atingido. Um filme que tem a intenção de abraçar um 

público infantil deve se policiar em alguns quesitos. Quando nos apropriamos dessa 

forma de análise para interpretar o jornalismo, concluímos que quem quer que produza 

                                                 
1 http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/pesquisa/livro-pesquisa-brasileira-de-midia_internet-pdf/view 
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uma notícia não tem uma orientação voltada exclusivamente para o acontecimento, mas 

também uma orientação para o receptor. Gomes parafraseia Hartley para explicar que 

“esta ‘orientação para o receptor’ é o modo de endereçamento e é ele que provê grande 

parte do apelo de um programa para os telespectadores” (GOMES, 2011, p. 36). 

Na perspectiva da análise televisiva, o conceito tem sido apropriado para ajudar 

a pensar como um determinado programa se relaciona com sua audiência a partir da 

construção de um estilo, que o identifica e que o diferencia dos demais. Para se analisar 

algum componente televisivo devem-se focar em alguns elementos-chave do estilo, 

como a técnica, o texto, os mediadores etc.. Nesse contexto, há uma mistura de 

elementos semióticos e elementos discursivos, os operadores de análise adotados pelo 

Grupo de Pesquisa da UFBA tem a intenção de favorecer uma articulação em comum 

com esses elementos semióticos, textuais, ideológicos e comunicacionais. Para tal 

exercício, são empregados alguns operadores de análise, destaque para os seguintes: 

 

1.1 – O mediador  

 

O mediador é a figura que está presente em praticamente todos os programas 

televisivos. Nos telejornais são representados pelos âncoras ou apresentadores, 

comentaristas etc. O apresentador é a figura central, é a “cara” do programa e é ele que 

constrói uma relação de empatia com o público. 

A performance do mediador é um aspecto central dos modos de 

endereçamento dos programas telejornalísticos – isso se torna mais evidente 

em programas como Cidade Alerta e Balanço Geral, por exemplo, que se 

organizam muito claramente a partir da competência performática de seus 

apresentadores (GOMES, 2011, p. 38). 

 

Assim, para compreender o modo de endereçamento, é fundamental analisar 

quem são os apresentadores, como se posicionam diante das câmeras e, portanto, como 

se posicionam para o telespectador. 

 

1.2 – O pacto sobre o papel do jornalismo 

 

O pacto sobre o papel do jornalismo dirá ao telespectador o que ele deve esperar 

ver no programa. A relação entre o telespectador e o programa é regulada por uma série 

de acordos tácitos e, pra compreender esse pacto, é importante a análise de como o 

programa “lida com as noções de objetividade, imparcialidade, factualidade, interesse 
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público, responsabilidade social, liberdade de expressão e de opinião, atualidade, quarto 

poder” (GOMES,2004, p. 93). 

 O modo como o telejornal lida com as tecnologias de imagem e som, o modo 

como exibem para o telespectador o trabalho necessário para fazer a notícia também 

contribuem para a interpretação desse elemento no telejornal, pois eles “são fortes 

componentes da credibilidade do programa [...] e importantes dispositivos de atribuição 

de autenticidade” (GOMES, 2004, p. 94). 

 

1.3 - Organização temática 

 

 Um dos marcadores que aparentam ser mais expressivos é a escolha da 

organização temática do telejornal por parte dos responsáveis. A arquitetura dessa 

organização implica, por parte do programa, a aposta em certos interesses e 

competências do telespectador. Na interpretação de programas jornalísticos, ele é um 

dos operadores de maior importância para a análise dos modos de endereçamento. 

 Entre os fatores que podem ser observados estão a frequência que matérias de 

uma editoria específica estão na programação e de que forma elas são apresentadas, 

organizadas e como a relação de proximidade geográfica é construída com sua 

audiência. Isso não necessariamente diz que o telejornal é temático, pois “sem ser 

temático, o telejornal pode enfatizar as editorias de economia e política, ou a de cultura 

e lazer, ou a de esportes” (GOMES, 2004, p. 93). 

 

1.4 Formatos de apresentação da notícia 

 

“Os formatos de apresentação da notícia dão importantes pistas sobre o tipo de 

jornalismo realizado pelos programas e, em certa medida, deixam transparecer o 

investimento da emissora na produção da notícia” (GOMES, 2004, p. 94). Por esse 

motivo, as notas simples e cobertas são pouco utilizadas pelas grandes emissoras. Em 

geral, elas se apropriam desse formato em casos extremos. O pouco investimento em 

aparatos técnicos e imagens influenciam fortemente na credibilidade do veículo com seu 

público e, indiretamente, na interpretação da veracidade da notícia. Por isso, “explora-se 

a presença do repórter do programa no palco do acontecimento como uma estratégia de 

autenticidade e como um símbolo da capacidade de cobertura da equipe jornalística” 

(GOMES, 2004, p. 94). 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 

 

 

1 - Analisando o Telejornal Tribuna Notícias Primeira Edição 

 

A análise do Tribuna Notícias Primeira Edição mostra que há dois interesse 

primordiais do telejornal: o de apresentar casos de polícia, mostrar quem foi morto e 

quando foi morto; e o de se posicionar como prestador de serviço para o público, seja 

com informação, ou dicas diversas. Diante disso, a editoria de Polícia ocupou 40% das 

pautas no mês de setembro de 20013, e a de Serviços representa 22% no mesmo período 

analisado. 

Para partirmos de um ponto comum e formularmos uma interpretação plausível 

do conteúdo, é imprescindível entender um pouco de alguns elementos culturais que 

regem o conceito de notícia. Adelmo Genro Filho (1987) diz que as informações que 

circulam entre os indivíduos na comunicação cotidiana oscilam entre a singularidade e a 

particularidade. A singularidade se manifesta na atmosfera cultural de uma 

imediaticidade compartilhada, uma experiência vivida de modo mais ou menos direto. 

A particularidade se manifesta no contexto de uma atmosfera mais abstrata no interior 

da cultura, a partir de pressupostos universais geralmente implícitos. Somente o 

aparecimento histórico do jornalismo implica uma modalidade de conhecimento social 

que, a partir de um movimento lógico oposto ao movimento que anima a ciência, 

constrói-se deliberada e conscientemente na direção do singular. 

Nos fatos jornalísticos, como em qualquer outro fenômeno, coexistem essas 

três dimensões da realidade articuladas no contexto de uma determinada 

lógica. Tomemos o caso de uma greve na região do ABC, em São Paulo. Ao 

ser transformada em notícia, em primeiro plano e explicitamente, serão 

considerados aqueles fatos mais específicos e determinados do movimento, 

ou seja, os aspectos mais singulares. Quem, exatamente, está em greve, quais 

são as reivindicações, como está sendo organizada a paralisação, quem são 

os líderes, qual a reação dos empresários e do governo etc.; são algumas das 

perguntas imediatas que terão de ser respondidas. Mas a notícia da greve terá 

de ser elaborada como pertinente a um contexto político particular, levando 

em conta a identidade de significado com outras greves ou fenômenos 

sociais relevantes. Será um acontecimento que, de modo mais ou menos 

preciso, terá de ser situado numa ou mais "classes" de eventos, segundo uma 

análise conjuntural que pode ser consciente ou não (GENRO FILHO, 1987, 

p. 171). 

O Tribuna Notícias é um modelo clássico de telejornalismo e, como tal, tem o 

singular como sua matéria prima e cristaliza a informação com base nesse singular. Ele 

não inova, mas tem um grande diferencial: aparenta saber exatamente qual é o seu 

público e prepara um conteúdo para atingi-lo. 
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Tendo em vista os conteúdos interpretados, há indícios de que o TN1 busca a 

audiência da classe C e D com base numa possível visão – estatística ou formulada por 

estereótipos - de que essa classe não busca profundidade no conteúdo jornalístico, visto 

que praticamente são inexistentes matérias interpretativas e sobre temas menos pesados 

como Política e Economia (2% do total analisado, sendo essas matérias apenas no 

formato de notas). O TN1 fornece serviços ao telespectador como uma forma de 

informá-lo (por se tratar de curiosidades e dicas diversas) e, principalmente, com a 

intenção de dar um “respiro”, de pontuar o telejornal.  Para isso, ele se apropria de uma 

variedade bem grande de quadros – 12 no período analisado, alguns com dias certos da 

semana para serem exibidos, outros são esporádicos e alguns são especiais - sobre os 

mais diversos temas. 

Como exemplo, o quadro “Espelho Meu”, que apresenta dicas focadas em 

estética – como maquiagem, roupas, truques para melhorar a aparência e resolver 

problemas do dia a dia feminino, como restaurar o batom quebrado – e, durante o 

período analisado, se comportou como específico para o público feminino. 

O mais característico dos quadros – que é fixo na programação e tem um tempo 

relativamente extenso se comparado com os demais - é o “Dr. João Responde”, que, 

com a ajuda de um médico, tira dúvidas sobre temas relacionados à saúde. Esse tipo de 

quadro tem ganhado uma grande representatividade nos telejornais regionais e, a 

princípio, aparenta cair no gosto popular por movimentar o público e ganhar cada vez 

mais espaço na programação. 

Os apresentadores do TN1 merecem destaque. Eles cumprem com louvor o 

papel de identificação com o público, por manter um diálogo simples e objetivo. A todo 

o momento eles solicitam a participação da população, seja através de promoções, 

sugestões de pauta (denúncias) e, principalmente, pedindo dicas para os quadros do 

telejornal. Os apresentadores demonstram o seu carisma com piadas e interações 

extrovertidas. Destaque para o Torino Marques, que é bem humorado, o que traz uma 

leveza ao telejornal com o intuito de conquistar a empatia do público – o que aparenta, 

diante dos dados da pesquisa IBOPE, estar dando certo. As roupas dos apresentadores 

respeitam o padrão jornalístico. Torino Marques sempre está de terno e Ingrid Schwartz 

com roupas formais, com cores sóbrias, não muito chamativas, poucos acessórios, 

mínimo de decote e com cabelos curtos e soltos.  

Torino Marques e Ingrid Schwartz têm papéis e funções claramente definidos 

dentro do programa e são posicionados, através de recursos de enquadramento e edição, 
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como os mediadores necessários ao reconhecimento de qualquer programa jornalístico 

televisivo. Mas, diferente do modelo de apresentador ventríloquo
1
, no TN1 os 

apresentadores têm um espaço de locomoção no estúdio e os enquadramentos são de 

corpo inteiro, com alguns planos americanos durante as chamadas das matérias.  

O estúdio do TN1 é bem aberto e com poucos elementos, o que da a ideia de ser 

grande. Tem uma TV ao fundo que, normalmente, fica com o logo do Telejornal.  Ao 

fundo, há uma parede de acrílico com listras azuis, da mesma cor do logo. O modelo 

adotado mantém os apresentadores de pé e elimina a necessidade de uma bancada. Em 

alguns momentos, quando eles recebem alguma visita – normalmente algum especialista 

sobre um tema para um bate-papo – há poltronas para acomodar os visitantes e os 

apresentadores. 

Apesar de um cenário que transmite a ideia de espaço, reforçado por um 

ambiente “limpo” e sem informação demasiada, o TN1 não tem muitas alternativas de 

enquadramentos, visto que para todos os lugares que a câmera seja apontada o 

enquadramento é sempre igual. Essa ausência de elementos acaba prejudicando os 

cortes de um apresentador para o outro – que não ficam muito fluentes - e torna todas as 

imagens muito repetitivas e monótonas. 

Uma característica importante para se analisar, e que é um dos operadores que 

estamos nos baseando, são os formatos de apresentação da notícia. Eles nos fornecem 

“importantes pistas sobre o tipo de jornalismo realizado pelos programas e, em certa 

medida, deixam transparecer o investimento da emissora na produção da notícia” 

(GOMES, 2004, p. 94). Por uma questão estética e de credibilidade, notas cobertas com 

imagens são pouco utilizadas em grandes empresas de comunicação. Em geral, os 

programas se valem das notas sem imagem (peladas) em casos extremos. 

Emissoras como Rede Globo, no Brasil, CNN e BBC priorizam claramente 

como estratégia de credibilidade a produção de matérias completas, com 

cabeça-off-boletim-sonoras-passagem (em alguns casos). Explora-se a 

presença do repórter do programa no palco do acontecimento como uma 

estratégia de autenticidade e como um símbolo da capacidade de cobertura 

da equipe jornalística (GOMES, 2004, p.94). 

No TN1, essa preocupação é aparentemente inexistente, visto que muitas 

matérias - durante o período avaliado - são compostas apenas por notas lidas pelos 

                                                 
1 Gomes (2004) apresenta o modelo de apresentador ventríloquo em sua análise. Essa forma de apresentar o telejornal 

foi descrita por Eliseo Véron, em que a postura do apresentador é rígida, os enquadramentos se limitam às mãos e os 

âncoras tem suas expressões praticamente eliminadas – como em  telejornais nacionais estilo Jornal Nacional, da 

Rede Globo. 
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apresentadores, sem nem mesmo fotografias dos fatos. Essa característica é nítida na 

cobertura de acidentes que, apesar de ser um assunto bastante noticiado no telejornal 

(representa uma parte significativa da categoria “Outras”, mas que não mensurada 

porque o foco estava voltado para as editorias principais – Política e Serviço), sempre é 

transmitido com notas peladas ou, no máximo, fotografias enviadas por telespectadores. 

Na contramão da tendência do telejornalismo mundial, de explorar ao máximo 

as tecnologias que permitem uma conexão com a notícia em tempo real, não existe 

aparato técnico para repórteres fazerem externas ao vivo no Tribuna Notícias Primeira 

Edição, recurso amplamente utilizados pelas emissoras concorrentes até em programas 

de menos peso, como telejornalismo/show
1
 e entretenimento. O TN1 exibe o pouco 

investimento da Rede Tribuna no jornalismo de qualidade, com isso, grande parte do 

tempo do telejornal é gasto com fotografias enviadas pelos telespectadores e com notas 

lidas pelos apresentadores.  

Seguindo a análise dos formatos de apresentação da notícia, há constantes 

problemas técnicos, como enquadramentos e áudio dos apresentadores. Além disso, os 

recursos gráficos utilizados são de qualidade pouco rebuscada para um jornalismo 

profissional e, principalmente, para um líder de audiência. Vinhetas de quadros possuem 

erros de edição relativamente graves e, de certo ponto, amadores, como a vinheta de 

apresentação do quadro “Espelho Meu”, que apresenta alguns problemas estéticos no 

recorte das imagens e nas composições, como bordas mal trabalhadas e cores não 

harmônicas. 

Em relação ao som, o Tribuna Notícias Primeira Edição possui uma vinheta 

muito marcante e tradicional, que garante a identidade do programa. É o típico sinal que 

representa quando o programa favorito da pessoa está começando. Além da vinheta 

principal, o telejornal não abusa de excessivas vinhetas durante a sua programação, 

diferente dos telejornais/show, que usam e abusam de recursos sonoros para prender a 

atenção do telespectador. As aberturas dos quadros são curtas e com pouca 

representatividade audiovisual. 

                                                 
1 A rotina de produção da notícia em televisão tem características que a aproximam do terreno da criação. Ainda que 

exista uma preocupação com a precisão do relato e sua correspondência com a verdade, o processo de produção do 

jornalismo como produto audiovisual (imagens, som, texto) pode ser considerado como uma encenação ou uma 

tentativa de reconstrução do real.  Mas esse formato de telejornalismo – num termo popular, telejornalismo/show - 

vai além do utilizar o recurso como uma própria característica do veículo, ele usa e abusa (cria literalmente um show) 

das notícias e as transforma em verdadeiras narrativas dramáticas dignas das telenovelas brasileiras. 
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Nesse ponto, partimos para a interpretação de outro operador: a organização 

temática. Com o auxílio do gráfico abaixo, que expõe a divisão editorial do telejornal, já 

conseguimos indicações sobre o pacto sobre o papel do jornalismo: há muitas matérias 

policiais, logo esse jornalismo serve para sabermos quem foi morto, quem matou e 

todas as noticias quentes e factuais do dia a dia. Por outro lado, o TN1 também tem 

muita prestação de serviço e quadros fixos, o que pode indicar que o telejornal também 

quer servir para alguma coisa, contribuir, ajudar o telespectador de algum modo 

(Confira gráfico 01). 

 

 

Gráfico 01 

 

A fatia que a editoria de Polícia representa no gráfico é de expressiva 

significância. Somando todas as subcategorias de Polícia (Drogas/Tráfico, Homicídios e 

Assalto/Roubo/Violência) ela figura com 40% das reportagens no período analisado. 

Como indicado anteriormente, vimos que o TN1 se esforça para ocupar um 

espaço como prestador de serviço, o telejornal que te ajuda de alguma forma. A 

categoria Serviços (representada, em sua maioria, por reclamações dos moradores, dicas 

de emprego, dicas de saúde etc.) marcou 22% das reportagens no mesmo período. 

Destaque para “Outras” (27%), que aborda majoritariamente conteúdos sobre acidentes 
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de trânsito, que são apresentados, normalmente, por meio de notas lidas pelos 

apresentadores e com imagens fornecidas pelo público.  

O TN1 interage muito com seu público, ele está a todo o momento solicitando a 

participação dos telespectadores, um recurso típico e muito aproveitado por veículos 

com abrangências regionais. Sua classificação no gráfico ficou com apenas 2% por ter 

sido representada apenas por solicitações mais diretas, como promoções. 

E por fim, o entretenimento é utilizado com frequência para dar um “respiro” ao 

Telejornal. Há muitas reportagens e quadros com opiniões dos telespectadores (quadro 

“Pronto, falei!”, por exemplo). Política e Economia, enquanto reportagens devidamente 

elaboradas com os padrões jornalísticos (entrevistas, imagens, offs etc.) não foram 

registradas no Telejornal durante o período analisado. Os 2% representam uma nota que 

foi lida pelos apresentadores em um dia e, no outro dia, foi corrigida por conter uma 

denúncia equivocada contra um político da Grande Vitória.  

 

3 - Quem o Tribuna Notícias Pensa que Somos? 

 

Vale destacar que os operadores de análise utilizados não tem nenhuma intenção 

de qualificar a programação ou de pontuar o “certo” ou “errado”. O que interessa são 

quais estratégias o TN1 reivindica para si: no caso, situar-se discursivamente no lugar 

de alguém que quer prestar serviço. E isso, por si só, já é bastante significativo.  

O que nossos operadores indicam é que o Tribuna Notícias Primeira Edição 

constrói um telespectador pouco exigente em relação ao conteúdo do telejornal e em 

relação ao próprio jornalismo. Seus telespectadores aparentam não buscam informação 

qualificada ao assisti-lo, fato que é comprovado pela ausência de matérias 

interpretativas e de uma diversidade maior de conteúdos; o foco está apenas no fato 

policial, nem mesmo os desfechos dos casos são debatidos. A intenção é descobrir quem 

matou quem, quando matou, por qual motivo e as notícias mais quentes e factuais, além 

de buscar curiosidades que os ajudem a solucionar problemas caseiros, receitas e até 

dicas de saúde. Também não estão entre as preocupações dos telespectadores do TN1 os 

destinos políticos e econômicos do Estado – visto a baixíssima quantidade de 

reportagens sobre o tema - a não ser quando isso pode afetar sua vida no dia seguinte, 

como uma greve bancária ou uma manifestação que atrapalhe o trânsito.  

Segundo os resultados coletados com base nos operadores de análise, o Tribuna 

Notícias assume um ponto de vista da classe C e D, em especial as mulheres. Essa 
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interpretação pode ser feita com base na divisão temática do telejornal e, 

principalmente, na estruturação textual do telejornal – uma linguagem simples e 

extrovertida. A classe representada, de certa forma, se “interessa” por notícias de 

polícia, saúde e acidentes e não dá tanta importância à temas relativamente mais 

aprofundados. O caráter feminino da programação pode ser representado pelos vários 

quadros focados nas mulheres, como dicas de cozinha, maquiagem, roupas, saúde 

(crianças) etc.  

Muitos telejornais, de uma maneira precipitada, tentam abraçar todo o tipo de 

público com uma programação “plural”. Essa é uma estratégia arriscada e, se não feita 

com muito cuidado, pode fazer com que o veículo “atire” para todos os lados e não 

acerte ninguém. Entendendo o telejornalismo como um formato que se apropria de 

muitas características do discurso televisivo - exatamente por estar inserido nesse 

veículo – o telejornalismo incorpora algumas características da programação televisiva. 

Como bem destacou Wolton (1996), a televisão continua sendo um instrumento 

dedicado a todos e, ao mesmo tempo, a ninguém na totalidade das suas aspirações: “A 

televisão geralista joga no certo, nos grandes fatores de identificação coletiva” 

(WOLTON, 1996, p.105). O TN1 aparenta conhecer essa realidade e sua programação é 

como uma receita de bolo: tem um padrão claro e aparenta saber exatamente para quem 

está apontando. 

Seguindo a máxima que aponta a estratégia arriscada de querer abraçar todos os 

públicos e não acertar ninguém, entramos novamente em um dos operadores de análise: 

a divisão temática. Umas das estratégias que são minuciosamente pensadas em um 

telejornal são as suas divisões temáticas (editorias, num termo popular). Telejornais 

podem tentar criar uma programação bem diversificada (com economia, polícia, esporte 

etc.), com a intenção de atingir o maior número de gostos do público, mas, diante dessa 

tentativa boa parte das vezes frustada, se perder; não agradar nem os gregos, muito 

menos os troianos, como diria o ditado popular. Nesse ponto, o TN1 se destaca, pois há 

um rodízio entre as editorias (conferir Gráfico 02). O mais interessante é que, apesar da 

variação de temas no telejornal ser intensamente delineada no gráfico, ela não aparenta 

ser um acaso; por ser contínua, ela transmite a ideia de ser muito bem definida e 

planejada.  

É uma observação até obvia ao olhar para o gráfico: o telejornal aparenta evitar 

que a sua programação fique constantemente focada em homicídios (apesar de polícia 

ser a maior fatia da programação). Eles estão presentes em praticamente todas as 
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edições, mas os homicídios são bem balanceados com as outras editorias e com as 

subdivisões de polícia.  Vamos pegar como exemplo os primeiros programas analisados: 

No programa do dia 02/09, foram apresentadas duas reportagens que abordaram 

homicídios, duas sobre tráfico de drogas e quatro sobre violência em geral. O programa 

foi suavizado com a inserção de várias matérias de entretenimento e serviço, que são 

apresentadas nos intervalos das matérias mais “pesadas”. No dia seguinte (03/09) os 

dados se invertem; a maioria foram sobre homicídios (cinco), três sobre o tráfico de 

drogas, uma sobre violência e duas matérias com serviços. Seguindo o revezamento, no 

dia seguinte Homicídios tiveram menos destaque (2), igualados com violência e tráfico 

de drogas, sendo a maioria das reportagens sobre serviços e outras (Gráfico 02).   

 

 

Gráfico 02 

Todo esse revezamento pode ser interpretado da seguinte forma: durante muito 

tempo, o TN1 era o típico telejornal que “se espremer sai sangue“. Esse revezamento 

pode transparecer uma tentativa da emissora de desvincular a imagem do telejornal da 

violência e ganhar credibilidade.  

Vale explicar nesses momentos finais do trabalho a aba outras. Durante a 

programação foram apresentadas diversas vezes matérias sobre acidentes de trânsito. 

Elas representam uma boa parte da divisão temática “Outras”, mas, como explicado 
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ateriormente, não foi devidamente mensurada. Esse conteúdo, de certa forma, transmite 

uma interpretação por parte do veículo para seu público: as pessoas se interessam por 

informações sobre o trânsito, querem saber as condições das estradas, os motivos dos 

acidentes etc., mas que, com certeza, é um ponto que renderia uma boa análise a parte.  

Por fim, o TN1 pode ser definido por outro ditado popular: Ele vende o peixe 

para quem quer comprar. Todo conteúdo do telejornal é formulado exclusivamente com 

o foco em seu público e na suposição, com base em alguns esteriótipos/estatísticas do 

que esse público gosta: Polícia e serviços. Mas o programa também está preocupado 

com sua imagem e credibilidade, o que gera a necessidade de um balanceamento do 

conteúdo feito por inserções de outros temas. Mesmo com o seu sucesso, o telejornal 

segue esse dilema: apresenta uma programação com pouca apuração e aprofundamento, 

altos índices de matérias sobre violência, mas aparenta um medo constante de cair 

novamente no “se torcer, sai sangue” que, para evitá-lo, aproveita-se de uma pitada de 

entretenimento para apaziguar as coisas. 
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