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Resumo: Conceito nascido nos estudos de teóricos do cinema, o modo de endereçamento é 
utilizado neste artigo para a identificação do modo como o Globo Rural se relaciona com a 
audiência nas edições diárias do programa. A etiqueta do gênero televisivo, aqui reúne as 
contribuições de pesquisadores dos Estudos Culturais, o olhar da lingüística, abrigando, 
ainda, a noção sociológica do gênero televisivo como mediação.  Gênero e modo de 
endereçamento iluminam a análise de um mesmo programa de jornalismo temático que 
constrói posições distintas, em diferentes horários de exibição.  
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Apesar da análise limitar-se às edições diárias do Globo Rural, é necessário destacar a 

inserção estratégica do programa, inicialmente, apenas aos domingos, às 8 horas, em meio a 

uma programação voltada, também, para um público segmentado (Pequenas Empresas 

Grandes Negócios e AutoEsporte). A partir de 2000, o Globo Rural passou a ser exibido 

também em edições diárias, às 6h15min, entre o Telecurso e o Jornal da Manhã (telejornal 

local). Mas, apesar do mesmo nome, os programas se relacionam de modo diferenciado 

com a sua audiência. Apresentado desde janeiro de 1980, o Globo Rural está entre os mais 

antigos programas temáticos da televisão brasileira, apontando para a utilização de uma 

receita que está conquistando e mantém estável um bom nível de audiência. Significa que, 

além de construir e firmar no fluxo televisivo um espaço reservado ao jornalismo 

especializado, está conseguindo, com sucesso, atualizar o seu formato 3, em meio às 

transformações por que passaram a televisão e a sociedade brasileira nos últimos 26 anos. 

Este artigo resulta de uma dissertação produzida a partir da análise de uma amostra colhida 

no período de 23/05/2004 a 22/06/2004, reunindo cinco edições de domingo e 22 edições 

do Globo Rural exibido de segunda a sexta-feira. 

 
                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP Comunicação Audiovisual, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
 
2 Mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas, pelo Programa de Pós-graduação da Faculdade de 
Comunicação, da Universidade Federal da Bahia, com apresentação da dissertação ‘Jornal Nacional e Globo 
Rural – Uma relação de gênero e modos de endereçamento’, em agosto de 2005. Professora de 
Telejornalismo. jussaramaia@uol.com.br 
3 O termo não possui uma precisão científica, apesar de ser muito freqüente no jargão do mercado de 
produção, e está associado às características gerais de um programa de televisão (ELLMORE, R. Terry, 1996 
apud ARONCHI DE SOUZA, 2004) 



Do gênero ao modo de endereçamento na relação texto-leitor 

A definição do gênero, sua função e desdobramentos na relação texto e leitor suscitam 

discussões nas várias áreas envolvidas no estudo do complexo processo comunicativo. Ao 

lado da abordagem marcada pelo olhar sociológico, trazida por Martin-Barbero (1987), se 

somam os trabalhos desenvolvidos por teóricos da crítica literária e da teoria da mídia que 

reivindicam a definição e o papel do gênero na construção de seus leitores no texto, como 

estratégia de interação e como agente de interpelação de posições-de-sujeito, social e 

ideologicamente identificados. Em uma abordagem complementar, Daniel Chandler4 

destaca a importância do gênero no processo de construção do leitor pelo texto e para situá-

lo dentro de um contexto cultural específico, agregando à pesquisa analítica uma 

perspectiva histórica e afastando a ideologia romântica que defende a ‘originalidade’ do 

autor e o individualismo criativo como agentes de uma escrita absolutamente nova.    

Seguindo a semiótica de Charles Peirce, que reconhecia a existência de um endereçamento 

na própria constituição do signo ao afirmar que “um signo... se endereça a alguém” 5 

(PEIRCE, 1931 apud CHANDLER, 1997, p. 6), Chandler6 avança na análise interna do 

texto e examina a produtividade do conceito de modo de endereçamento. Para o autor, “são 

os modos que as relações entre endereçador e endereçado são construídas no texto. Para 

comunicar, o produtor de qualquer texto deve fazer algumas assunções sobre uma audiência 

pretendida; reflexos de tais assunções podem ser discernidos nos textos” (CHANDLER, 

1997, p.6)7.  

Como foram concebidos em sua origem, nos marcos das análises fílmicas, os modos de 

endereçamento têm um cunho marcadamente político através da identificação das posições-

sociais-dos-sujeitos que são endereçados nos textos. O objetivo inicial era a investigação 

sobre como os processos de produzir e de ver um filme estão envolvidos com instâncias 

                                                 
4 CHANDLER, Daniel (1997): “An Introduction to Genre Theory”. University of Wales Aberystwyth. 
Disponível em: <http:// www.aber.ac.uk/media/Documents/intgenre.html>. Acesso em: 9 set. de 2003.            
5 Tradução nossa para “A sign... addresses somebody”. (PEIRCE, 1931 apud CHANDLER, 1997, p.6) 
6CHANDLER, Daniel (1997): “Modes of Adress”. University of Wales Aberystwyth. 
<http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem08b.html>. Acesso em 9 set. de 2003.              
 
 
7 Tradução nossa para:“The ways in which relations between addresser and addresse are constructed in a text. 
In order to communicate, a producer of any text must make assumptions about an intended audience; 
reflections of such assumptions may be discerened in the text” 



mais amplas da dinâmica social e das relações de poder. A observa ção acerca dos 

mecanismos através dos quais os modos de endereçamento do filme atuam numa esfera que 

reúne os aspectos social e individual, segundo Elizabeth Ellsworth, ampliou a percepção do 

conceito que passou a ser visto “menos como algo que está em um filme e mais como um 

evento que ocorre em algum lugar entre o social e o individual” (2001, p.13). A questão 

levantada pelo modo como um filme se endereça a determinadas posições-de-sujeito foi 

resumida pela autora na indagação: quem este filme pensa que somos?  

Mas, mesmo que o espectador real nunca se encaixe com precisão nas expectativas 

construídas na produção acerca de sua identidade social e individual, que não assuma o 

lugar endereçado a ele, o texto traz este “local” de reconhecimento, disponível para ser 

partilhado com o endereçado. A ocorrência de leituras e prazeres distintos dentro de um 

mesmo texto, como no caso da leitura feita por públicos que, normalmente, não estavam 

endereçados nos filmes, a exemplo dos negros e homossexuais, atesta o papel ativo do 

receptor na produção de sentido e impulsionou a expansão do conceito de modos de 

endereçamento. Apesar da dificuldade em localizar os modos de endereçamento no filme, a 

autora considera que eles são “produtos da contínua interação entre uma série de aspectos 

dos usos particulares de forma, de estilo e estrutura narrativa feitos por um determinado 

filme”. (ELLSWORTH, 2001, p. 46). Dessa forma, é uma situação comunicativa baseada 

na conformação de uma estratégia de comunicação específica, que opera dentro da 

referência do gênero fílmico, daquelas propriedades discursivas que foram codificadas 

como referências históricas, como “modelo de escritura” e “horizontes de expectativas” (cf. 

TODOROV, 1980). 

Voltado para a pesquisa de programas jornalísticos, John Hartley partilha com os estudos 

fílmicos alguns aspectos da concepção do conceito ao afirmar que “o modo de 

endereçamento, como nós temos discutido, parece bastante próximo de uma estreita ligação 

com assunções sobre quem e o quê a audiência é”.8(2001, p. 93). Mas suas observações 

acerca do modo de endereçamento detiveram-se no reconhecimento de uma abordagem 

extensiva aos vários programas jornalísticos, relativas às apropriações de referências do 

jornalismo pelo telejornalismo. Para facilitar a construção de uma imagem da audiência e 

                                                 
8 Tradução nossa de “Of mode of address we have been discussing, then, seems closely bound up with 
assumptions about who and what the audience is”.(HARTLEY, 2001, p.93) 



de um endereçamento que preserve a posição de independência, autonomia e de 

compromisso com o paradigma da objetividade jornalística, as organizações da mídia 

elaboram uma noção de senso comum, que traduz a realidade ambígua e diversificada como 

uma visão apolítica e consensual dos acontecimentos do mundo. O senso comum ajuda a 

produzir o que Berger e Luckmann (1966 apud HARTLEY, 2001, p. 97) chamam de 

“manutenção da realidade” (“reality-maintenance”) que está implícita na estratégia 

discursiva da conversação, largamente empregada pela mídia que espera que seus 

programas sejam tratados como casuais, inseridos na vida diária.  

Acolhido e ampliado pelos Estudos Culturais, o modo de endereçamento é definido como 

uma questão de alta política e resultado da percepção que as organizações midiáticas têm da 

audiência e de si mesmas. Considerado a partir da relação estabelecida através de um texto, 

o conceito “é também ideológico; é uma parte do processo de interpelação, no qual a 

comunicação massiva chama ou interpela os indivíduos como sujeitos de seus discursos” 

(O’SULLIVAM; HARTLEY, 1997, p. 228). O conceito foi utilizado na primeira pesquisa 

empírica de recepção, realizada pelo sociólogo David Morley, no âmbito dos Estudos 

Culturais ingleses, para análise do modo particular do Nationwide, programa inglês de 

formato de revista-programa de variedades, se dirigir à sua audiência. Mas, de modo 

distinto dos estudos fílmicos, Morley empregou o conceito na perspectiva de uma forma de 

expressão particular, utilizada para conduzir a troca comunicativa, decorrente da imagem 

que o programa tem da sua audiência. O autor faz uma alusão explícita à relação entre o 

conceito e os estudos literários, sinalizando para uma aplicação distinta do conceito, como 

instrumento metodológico de análise. 

O conceito de ‘modo de endereçamento’ designa as formas comunicativas 
específicas e práticas de um programa que constituem o que pode ser 
identificado na crítica literária como seu ‘tom’ ou ‘estilo’.[...] O modo de 
endereçamento estabelece a forma da relação que o programa propõe para / 
com sua audiência. (MORLEY & BRUNSDON, 1999, p. 262) 9. 

Operadores de análise do modo de endereçamento 

                                                 
9 Tradução nossa para “The concept of ‘mode of address’ designates the specific communicative forms and 
practices of a programme which constitutive what would be referred to in literary criticism as its ‘tone’ or 
‘style’. [...] The mode of address establishes the form of the relation which the programme proposes to/with 
its audience”  (MORLEY& BRUNSDON, 1999,  p. 262) 



Os operadores de análise empregados nesta pesquisa são resultantes da trajetória do grupo 

de pesquisa Análise de Telejornais, coordenado pela professora doutora, Itania Maria Mota 

Gomes, do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, da 

Universidade Federal da Bahia. Resultam do envolvimento, de modo paralelo, de 

metodologias de pesquisadores filiados aos Estudos Culturais e o esforço analítico para 

identificação das propriedades do modo de endereçamento dos telejornais. Até o momento, 

a metodologia envolve nove operadores com funções específicas para aproximação 

analítica dos objetos: pacto sobre o papel do jornalismo; mediador; temática, organização 

das editorias e proximidade com a audiência; contexto comunicativo; texto verbal; formatos 

de apresentação da notícia; relação com as fontes de informação; recursos da linguagem 

televisiva e recursos técnicos a serviço do jornalismo10.  

O Globo Rural, durante a semana, revela a opção pela valorização do alcance geográfico 

das notícias que reportam os fatos do mundo rural de todas as regiões do país. Não há aqui 

a construção de um formato de diálogo com a audiência ou de silenciamento do local da 

gravação, como acontece na edição dominical, mas a clara intenção de ostentar a esfera de 

cobertura nos quatro cantos do território nacional. No total, a localização geográfica foi 

destacada nos 100 VT’s produzidos no período, oferecendo, claramente, uma visibilidade 

maior aos estados de São Paulo, com 19 inserções, do Paraná, com 16 inserções, seguidos 

por Minas Gerais, com 9 inserções, e Bahia, com 6 inserções. Durante o período foram 

reportados, através de matérias completas ou notas cobertas11, acontecimentos em 

dezenove estados, um território e o Distrito Federal. Vale destacar que os materiais 

exibiram, predominantemente, localidades em zonas rurais ou zonas do perímetro urbano 

de municípios do interior dos estados, exceto claro, Brasília, onde foram realizadas 

gravações com representantes do Ministério da Agricultura. Estão presentes na amostra os 

estados de Minas Gerais ( 9 vt’s ), São Paulo (19 vt’s), Bahia (6 vt’s), Go iás (4 vt’s), Pará 

(4 vt’s), Paraná (16 vt’s), Ceará ( 4 vt’s), Rio Grande do Sul ( 5 vt’s), Espírito Santo, (3 

                                                 
10 Não é objetivo deste artigo detalhar a metodologia que revelou-se bastante produtiva. Ver GOMES, Itania 
Maria Mota et alii. “Quem o Jornal do SBT pensa que somos? Modos de endereçamento no telejornalismo 
show” in Revista FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia, Porto Alegre:Edipucrs, no. 25, dez/2004, p. 85 -
98; 
 
11 Notícia dada com apenas o text o narrado pelo apresentador sobre as imagens, sem a presença do repórter no 
local do acontecimento. 



vt’s), Paraíba (3 vt’s), Alagoas (2 vt’s), Santa Catarina (2 vt’s), Tocantins (6 vt’s), 

Maranhão (1 vt), Mato Grosso do Sul (1 vt), Pernambuco (4 vt’s), Rio de Janeiro (5 vt’s), 

Acre (2 vt’s) Amazonas (1 vt), além de Amapá (1 vt) e Brasília (2 vt’s). A análise da 

apresentação das notícias por região permite a identificação de um tratamento diferenciado 

dado ao Sudeste (36 vt’s) e Sul (23 vt’s) do país que responderam, juntos, por 59 das 100 

matérias veiculadas, revelando o acento dado pelo programa ao binômio 

agricultura/tecnologia, uma vez que estas regiões utilizam em larga escala aparatos 

tecnológicos. A realidade do Nordeste foi exibida em 20 inserções, seguido pela região 

Centro-Oeste, em 13 inserções, e o Norte, com 8 inserções, totalizando 41 inserções. Só em 

condições especiais é utilizado mais de um teaser 12 na escalada, como aconteceu na edição 

do dia 16/06/2004 em que três das quatro notíc ias foram anunciadas com teasers, dois deles 

foram para chamar reportagens sobre eventos do agronegócio, no município de Luís 

Eduardo Magalhães(BA) e em São Paulo, expressando o destaque dado aos encontros de 

grande porte. 

Com apenas dois blocos, o Globo Rural mantém o padrão de apresentar no primeiro bloco o 

quadro fixo dos Indicadores Previsão do Tempo Hoje e, no segundo bloco, Chuva 6 dias. 

Os outros indicadores das cotações de café, mercado do boi gordo, índices Esalq e BM&F e 

soja, incluindo a cotação do grão na Bolsa de Chicago, são distribuídos no primeiro e/ou no 

segundo bloco, sem ordem fixa. Eventualmente são apresentados, também, indicadores 

sobre pesquisas e cálculos feitos por institutos especializados, a exemplo da divulgação, na 

edição de 28/05/2004, da estimativa para a safra de grãos deste ano (2004), do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O quadro que apresenta ‘festas e eventos’ 

não é exibido diariamente, mas, de modo aleatório e bem mais sucinto do que na edição 

dominical, no qual ocupa parte de dois dos quatro blocos do programa, com uma média de 

30 eventos. 

Apesar do alcance do programa, que oferece a cobertura jornalística de acontecimentos da 

esfera rural registrados em praticamente todos os estados e territórios brasileiros, é visível o 

fortalecimento de uma configuração geográfica específica. Há o claro destaque para a 

atividade rural nas regiões Sudeste e Sul, com a predominância dos estados de São Paulo e 

                                                 
12 Recurso que consiste na exibição de imagem e/ou repórter na escalada.  



Paraná. No entanto, vale lembrar que a percepção deste favo recimento deve ser esmaecida 

pela comparação geral com o recorte territorial feito na maioria dos programas jornalísticos 

nacionais, que oferecem mais visibilidade ao sudeste do país. Numa expectativa quanto ao 

hábito de audiência dos telespectadores que devem acompanhar os telejornais nacionais 

brasileiros, nenhum deles oferece uma visibilidade mais ampla aos estados do Nordeste, 

Centro-Oeste e Norte do país, em comparação com o Globo Rural diário.  

A relação que o Globo Rural diário estabelece com o seu público, a partir do 

posicionamento dos mediadores, é bastante distinta da edição dominical. A diferença 

começa pela opção por apenas um e não dois apresentadores. Evaristo Costa, Priscilla 

Brandão e Rosana Jatobá, no período pesquisado, não eram apresentadores exclusivos e, 

comumente, eram deslocados para a apresentação de noticiários da emissora em outros 

horários, como o Jornal Hoje e Jornal Nacional. Rosana Jatobá apresenta a previsão do 

tempo no Jornal Nacional; Evaristo Costa é o apresentador do Jornal Hoje e Priscilla 

Brandão, eventualmente, apresenta a edição de Sábado, também, do Jornal Hoje. Os 

apresentadores dos Indicadores do Tempo, Fabrício Bataglini e Flávia Freire também são 

apresentadores dos Indicadores do Tempo em outros programas jornalísticos, a exemplo do 

Bom Dia Brasil e Jornal Hoje. 

Resultado da cobertura jornalística realizada em todos os estados, o Globo Rural apresenta 

uma imensa e variada equipe de repórteres, o que dificulta o reconhecimento, a 

familiaridade com os mediadores que fazem as reportagens. Na amostra, foi possível 

identificar 83 repórteres diferentes, sendo que apenas três deles participaram com três 

reportagens e seis foram responsáveis por duas matérias, cada um, no período. A maioria, 

74 repórteres, apareceu uma única vez, inviabilizando a possibilidade de produzir um laço 

mais familiar com o público. A ampla variedade de mediadores na cobertura jornalística 

dificulta a construção do vínculo entre o telespectador e a equipe e, mais ainda, a percepção 

de marcas particulares de formatação da reportagem.  

Apesar de recorrer à humanização do relato para abordar os acontecimentos, como ocorre 

na edição dominical, o Globo Rural diário utiliza, de modo distinto, o critério de 

noticiabilidade relativo ao Interesse Humano. Quando é empregada na formatação do texto 

da notícia, a construção de uma personagem, na maioria das vezes, não é, como no 



programa de Domingo, o eixo da reportagem, através da qual são divulgadas as 

informações relativas ao acontecimento, evento, procedimento, processo ou novidade. A 

personagem, aqui, não ocupa um papel central. Um exemplo bastante simbólico foi a 

reportagem exibida no dia 02/06/2004, sobre a predominância das charretes como meio de 

transporte em Paraná do Oeste que, pela própria natureza do trabalho artesanal de conserto 

de charrete e pelo fato da personagem ser o único marceneiro capaz de consertá-la, Luiz 

Gabriel poderia ser o eixo da abordagem, mas não foi isso que ocorreu. É possível conferir 

já pelo enfoque dado na cabeça a valorização do aspecto meramente exótico da notícia 

(“No distrito de Paraná do Oeste, no Paraná, as charretes e carroças são o principal meio 

de transporte. Quem precisa de oficina tem que enfrentar fila”). 

Diariamente são difundidas quatro a seis matérias, com uma duração que varia de 1’30” a 

2’10”, tempo médio das reportagens apresentadas em telejornais locais e/ou nacionais, bem 

diferente da edição dominical que apresenta matérias de até mais de quinze minutos de 

duração. O pacto sobre o papel do jornalismo que é estabelecido pelo programa é o de 

prestar um serviço ao apresentar as notícias relativas ao campo a partir da esfera do 

comportamento do Tempo, das oscilações do mercado e das decisões governamentais que 

normatizam o setor, bem como o desdobramento desses três elementos na atividade 

agrícola. O modelo do pacto se configura na perspectiva de uma mediação impessoal, uma 

vez que não há a construção de uma relação mais pessoal dos mediadores com o público. 

Não há no programa um compromisso em apresentar de maneira ma is profunda, didática, 

pedagógica, as notícias que, numa abordagem mais informativa, valoriza mais o volume, a 

quantidade de informações do que o aprofundamento das mesmas. 

Em sintonia com a análise dos outros operadores, encontramos no Globo Rural diário a 

construção de um contexto comunicativo de distanciamento da notícia que recebe um 

enfoque restrito à informação, sem a valorização da rica e variada dimensão cultural do 

universo do campo no Brasil. Com apenas quinze minutos, em ritmo de telejornalismo 

urbano contemporâneo, mesmo antes da escalada, depois do ‘Bom Dia’, a hora, 6h15min, é 

informada e são apresentadas as reportagens e informações estratégicas que orientam os 

agronegócios, a exemplo dos Indicadores da Previsão do Tempo que são oferecidos em dois 

momentos, com detalhes, por região, de informações meteorológicas do dia e estimativa de 

índice pluviométrico para os seis dias seguintes. A presença de apresentadores com o perfil 



do ventríloco13, que não são exclusivos, posiciona o Globo Rural com um caráter 

informativo, como um telejornal, distinto apenas pela temática especializada, no nível de 

um boletim eletrônico rural diário da Rede Globo. A referência de origem no programa 

dominical, que assume um modo de endereçamento completamente diferenciado, parece 

servir como uma justificativa para a valorização de notícias que têm um caráter mais 

humanizado que, quando são produzidas, são exibidas no final das edições. Mas as 

reportagens das edições diárias não valorizam no texto a humanização do relato a partir de 

uma esfera mais individualizada e subjetiva, que confere sentimentos e sonhos aos 

produtores, como ocorre no domingo.  

No cenário que é o mesmo utilizado no Globo Rural de Domingo, mas exibindo o telão que 

fica à esquerda do apresentador, simple smente cortado da edição dominical, a 

apresentadora14 informa o telespectador, com distanciamento, os acontecimentos 

registrados em todo o país, ligados às transações comerciais que envolvem produtos do 

campo. A inclusão do telão, utilizado para exibir o mapa dos Indicadores do Tempo, insere 

uma mediação tecnológica que, assim como a previsão do tempo, está fora do 

endereçamento do programa de Domingo. e mantém a possibilidade de realizar  uma  

transmissão ao vivo. 

Como acontece no Jornal Hoje, no Globo Rural diário o(a) apresentador(a) dos Indicadores 

do Tempo, além ter sido inserido(a) no enquadramento do apresentador que está à bancada, 

colocando-se em pé à esquerda da tela, também, chama reportagens que relatam as 

conseqüências de mudanças climáticas. Ambos tratam-se pelo nome, legitimando um ao 

outro como fonte autorizada pela familiaridade com a informação. As condições do tempo 

recebem um tratamento diferenciado no Globo Rural diário pela própria influência que 

exerce sobre os resultados dos esforços e investimentos feitos pelos produtores. Este é, 

invariavelmente, o enfoque das notícias relativas às alterações climáticas. Estas posições 

assumidas sinalizam para uma aposta quanto ao perfil de um telespectador que busca no 

programa jornalístico, informações atuais, objetivas e rápidas sobre o cenário dos negócios 
                                                 
13 Verón denomina de apresentador ventríloco aquele que se transforma num mero ‘ponto de passagem do 
discurso informativo’, aquele em que “a gestualidade está anulada, a postura do corpo é relativamente rígida 
(com muita freqüência não se ver as mãos do apresentador), a expressão do rosto parece fixada em uma 
situação de grau zero”. (VERÓN, 1983, s/pg). 
14 Com a saída de Evaristo Costa para assumir a apresentação do Jornal Hoje com Sandra Annenberg, a 
apresentação foi assumida, mais freqüentemente, por Priscilla Brandão. 



agrícolas no nível das decisões das instâncias governamentais, movimentação da cotação do 

mercado e as previsões de alterações climáticas. Bem diferente do que acontece aos 

domingos, quando os processos, procedimentos e relatos de novas tecnologias e operações 

diretamente ligadas à prática da atividade rural são minuciosamente detalhados, de modo 

pedagógico. O papel mediador e estritamente informativo do programa é claramente 

assumido e modela a perspectiva de um relacionamento distanciado com o público que 

busca apenas informações, sem a construção de posições mais próximas ou pessoais com a 

audiência. 

O texto está muito preso aos referenciais da linguagem jornalística quanto à atualidade da 

informação, a objetividade e uma interpelação discreta, mas sem assumir uma posição de 

diálogo, de convocação para o telespectador. O caráter interpelativo é conferido de modo 

mais acentuado pela utilidade da notícia. Bem diferente da edição de Domingo que 

interpela fortemente a audiência, posicionando-a como interlocutora. É possível identificar 

uma aposta implícita do texto quanto à familiaridade do público com o viés comercial da 

atividade agrícola que referencia todo o valor das informações destacadas. O aspecto 

didático está diretamente ligado à funcionalidade da informação para servir de balizamento 

nas decisões do dia a dia do campo. 

Apesar de incluir o ao vivo no seu endereçamento, o Globo Rural diário parece não utilizar 

com freqüência o recurso em decorrência do constrangimento causado pelo horário de 

exibição, às 6h15 min, restringindo o uso do telão aos Indicadores do Tempo. Com imagens 

de satélite e uso de animação, os Indicadores são detalhados e representam a marca mais 

significativa da mediação tecnológica. Nas reportagens não há, comumente, o uso de 

recursos técnicos que estão concentrados no quadro fixo do Tempo. Um exemplo bastante 

significativo do uso de recursos técnicos foi a entrevista do ministro da Agricultura, 

Roberto Rodrigues, que foi transmitida apenas com o áudio, em off, com a imagem de um 

mapa do Japão, sobreposto por uma foto do ministro, identificado pelos caracteres, no dia 

01/06/2004. Na cabeça da matéria, a apresentadora Priscilla Brandão sequer explica ao 

telespectador que a entrevista foi concedida por telefone, apostando na capacidade do 

telespectador de concentração e de acompanhamento de uma notícia com uma imagem 

‘pobre’(“Depois de duas semanas, a missão comercial do Ministério da Agricultura na 

Ásia terminou. Ontem em Tóquio, no Japão, o ministro Roberto Rodrigues fez um balanço 



das negociações e destacou as boas perspectivas para a exportação de manga”). A vinheta 

é a mesma do programa dominical, mas não é totalmente exibida, ficando reduzida a 

poucas imagens de paisagens, plantações e fauna, bem como a trilha sonora que as 

acompanha. Esta escolha sinaliza um dos constrangimentos causados pela diferença entre o 

tempo de exibição das edições diárias, de quinze minutos, e da edição dominical, de uma 

hora. 

O Globo Rural diário não utiliza com freqüência o teaser, que serve para destacar, apenas, 

algumas reportagens. O enquadramento da apresentadora repete a escolha da edição 

dominical pelo plano americano e primeiro plano, mas utiliza com maior freqüência o 

primeiro plano que denota uma proximidade com o telespectador. Com apenas um 

apresentador, a mudança de enquadramento cria um dinamismo à apresentação, enquanto 

no Globo Rural de Domingo há uma prevalência do plano americano para permitir a 

inclusão dos dois apresentadores em quadro, mesmo quando apenas um está fazendo a 

locução, neste caso, como parte da estratégia de diálogo que não é empregada nas edições 

diárias.  

Nas edições diárias não é utilizado o recurso de sonorização das reportagens, mantendo-se, 

apenas, quando há captação no local da cobertura, a valorização do som ambiente, como foi 

o caso da reportagem sobre a Festa do Divino Espírito Santo, em Mogi das Cruzes, São 

Paulo, exibida no dia 24/05/2004, que apresenta a romaria, acompanhada de cânticos dos 

fiéis pelas ruas da cidade. Vale destacar que, assim como nos telejornais, o microfone 

direcional é, quase sempre, utilizado pelos repórteres durante a cobertura. É uma aposta 

quanto à familiaridade do telespectador com o instrumento que representa a esfera 

tecnológica envolvida na produção das reportagens. Aqui a audiência é colocada como alvo 

das informações, mas não é convocada a fazer parte dos relatos, como foi identificado na 

edição dominical. A ausência da sonorização sinaliza o compromisso com os referenciais 

do jornalismo rápido que precisa trazer o relato sem o investimento e o apuro traduzidos em 

maiores recursos para uma abordagem mais ‘artística’, mais elaborada da realidade, 

permanecendo fiel à ‘objetividade’ jornalística. 

Apesar do formato reportagem ser predominante, muitas vezes seguido de nota pé, ao 

contrário da edição dominical, aqui as matérias são curtas. O programa recorre a uma 



variedade maior de Indicadores, em comparação com o Globo Rural de domingo, utilizando 

o recurso para apresentar a cotação de uma diversidade mais ampla de produtos. Outra 

diferença marcante é que aqui são também utilizadas a nota simples e a nota coberta que 

conferem um ritmo mais veloz, ajustando-se ao tempo de produção pequeno, em torno de 

quinze minutos, numa opção, também, pela valorização do caráter informativo da notícia. A 

escolha dos formatos sinaliza a construção de um noticiário que, apesar de assumir o 

compromisso com um tema específico, não abdica dos referenciais de agilidade e ampla 

cobertura dos telejornais. A notícia é valorizada pelo caráter informativo, 

independentemente da disponibilidade de imagens para ilustrar o relato que é oferecido 

pelo seu valor-notícia. 

O agricultor é a principal fonte consultada, mas numa abordagem restrita à sua atividade 

rural, sem um enfoque pessoal, mais humanizado. É muito mais freqüente a entrevista com 

o produtor, numa perspectiva individual, da sua condição particular, mas as lideranças de 

associações e cooperativas também são ouvidas. Apesar de sua presença marcante, o 

especia lista não participa de todas as reportagens, como ocorre na edição dominical. As 

fontes oficiais de representações federais e estaduais têm uma presença restrita a assuntos 

que demandam uma posição dos governos federal ou estadual.  

Endereçado pelo estilo do Globo Rural 

Há nas edições diárias do Globo Rural uma opção diferenciada de endereçamento, em 

comparação com o de Domingo, pela restrição do programa à abordagem relativa apenas à 

temática, exclusivamente rural, na perspectiva do agronegócio. A escolha denota a 

expectativa de um perfil de público mais segmentado, cujo interesse se restringe a este 

foco. Aspectos como a semelhança com o formato dos telejornais; a valorização do ritmo 

acelerado de apresentação das notícias e da cobertura informativa vasta do território 

nacional; a possibilidade de cobertura instantânea de acontecimentos em transmissões ao 

vivo e o destaque para as informações detalhadas sobre o clima no país indicam a aposta na 

destinação a um público que tem no campo ou no agronegócio a sua atividade produtiva, o 

seu sustento e busca o programa para informar-se sobre o cenário nacional. A escolha de 

posicionar no final do último bloco as reportagens de conotação mais positiva e com um 

teor mais ‘leve’, com uma abordagem mais humanizada pela  introdução, ainda que 

superficial, da história de uma personagem, é uma das pistas da semelhança com um 



telejornal. É resultado da preocupação de não deixar o telespectador com uma lembrança 

negativa das informações veiculadas. 

O Globo Rural diário se destina aos grandes e médios produtores brasileiros que mantêm a 

atenção voltada para os cenários nacional e internacional, envolvidos no processo ou 

perspectiva de exportação e adeptos das modernas tecnologias de produção. É a aposta 

numa audiência que conhece o comportamento do mercado do agribusiness e valoriza a 

informação sobre os vários campos de atividade nessa esfera. 

Fortemente segmentado, o Globo Rural diário utiliza inúmeras estratégias para conquistar a 

atenção de um telespectador que possui uma visão estritamente voltada às transações 

comerciais propiciadas pelas atividades rurais. Mas o programa, que pode ser definido 

como um programa temático ou especializado não inscreve no seu formato uma opção para 

a identificação de uma audiência que busca relatos e informações de caráter, também, 

cultural e a possibilidade de conhecer variadas paisagens campestres brasileiras, como a 

edição dominical. É um endereçamento a um público pouco exigente em relação ao 

estabelecimento de uma posição de envolvimento pessoal com o programa, mais 

preocupado em acessar as informações necessárias ao desempenho de suas atividades. A 

destinação quanto a este interesse, quanto à familiaridade com as características dos 

procedimentos decorrentes do dia a dia do agronegócio e com um nível razoável de atenção 

ou capacidade de compreensão permitem o abandono de detalhes e procedimentos 

didáticos, dispensando, por exemplo, o uso intenso de infográficos e de caracteres.  

O programa pressupõe uma audiência concentrada no interesse acerca dos resultados do 

campo nos quatro cantos do país, mas acredita na conquista de uma atenção maior dos 

agricultores de médio e grande porte, do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Essas regiões, 

marcadas pelo amplo e crescente emprego de modernas tecnologias na produção agrícola e 

pela forte atuação no mercado de exportação, recebem um tratamento diferenciado do 

programa que, desta maneira, expressa uma aposta numa audiência maior do público nesses 

locais às edições diárias.  

Programa jornalístico temático ou telejornal? 

É possível posicionar o Globo Rural diário como um programa que se situa no delicado 

intervalo entre o telejornal e o programa jornalístico temático. Observá-lo como um híbrido 



que dialoga com os dois subgêneros já que, pela concentração em um tema, pode ser 

reconhecido como programa jornalístico temático. Mas ao abdicar da informalidade, da 

construção de um laço mais ‘familiar’ com o telespectador que o tema possibilita, como um 

telejornal, a edição diária opta por seguir o ritmo da marcação mais veloz de matérias curtas 

que transitam no espectro do interesse pela notícia factual, predominante no noticiário, 

reconhecido pela abordagem multitemática dos acontecimentos. Assim, a edição diária 

expressa uma problematização das marcas dos subgêneros telejornal e programa 

jornalístico temático, capaz de produzir um telejornal temático que traz para a esfera do 

telejornalismo segmentado o foco sobre os relatos noticiosos de uma área específica, mas 

com uma cobertura mais ligada às características factuais das notícias. 
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