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Resumo 

 

Neste artigo nos propomos a analisar o Jornal do Almoço local, veiculado pela RBS TV 

Santa Rosa, sob a perspectiva dos Estudos culturais britânicos, pensando o telejornal como 

objeto de análise cultural. Como metodologia de análise, partimos da análise textual da 

televisão, a partir de um esquema de leitura, observando as edições do mês de março de 

2014. Desta forma, procuram-se elementos que caracterizem o telejornal como fonte de 

reconhecimento e de identidade regional. 
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Considerações introdutórias: o objeto e a teoria 

 

A RBS TV de Santa Rosa, com sede na cidade e uma sucursal em Santo Ângelo, 

está há quase 22 anos em funcionamento, desde 28 de agosto de 1992, e abrange 69 

municípios da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. São mais de 600 mil 

habitantes em uma área de cerca de 23 mil km², envolvendo uma faixa fronteiriça com a 

Argentina, que abarca 15 municípios limítrofes com o país vizinho e banhados pelo Rio 

Uruguai. A região também se caracteriza pela produção agropecuária, principalmente das 

culturas de soja, milho e criação de suínos, pelas indústrias de implementos agrícolas, além 

de comércio e serviços. Além disso, o turismo também é um atrativo, especialmente pelas 

Rotas Missões, Rio Uruguai e Salto do Yucumã.   

Com audiência de 26,8 pontos e 67,10% de share
3
 em junho/julho de 2013, a RBS 

TV Santa Rosa, além de veicular o material produzido pela matriz de Porto Alegre e 

transmitido para o estado, também produz telejornais com conteúdo local que são 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Televisão e Vídeo do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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veiculados para os municípios da região de cobertura com espaço pré-determinado, assim 

como nas demais emissoras do Grupo RBS. É uma tentativa de valorizar o localismo, as 

características econômicas, culturais e sociais de cada uma das microrregiões em que se 

divide o estado, mas funciona ainda mais para reforçar o comprometimento com as 

comunidades onde o veículo atua e a relação com os públicos regionalmente, especialmente 

no que tange à manutenção da audiência.  

Na emissora de Santa Rosa, há apenas um bloco do telejornal de produção e 

veiculação regional, compreendendo os 69 municípios da sua abrangência; os demais são de 

produção estadual, da emissora de Porto Alegre. A duração média desse bloco local é de 

cerca de 8 minutos diários, que é apresentado pela atual coordenadora local de 

telejornalismo Lisiane Sackis. 

  Assim como nas demais emissoras do Grupo RBS, o Jornal do Almoço de Santa 

Rosa tem como formato característico o de revista eletrônica, que de certa maneira 

enquadra-se como entretenimento, uma vez que reúne “vários formatos: telejornalismo, 

quadros humorísticos, musicais, reportagens, enfim, assuntos diversos como os enfocados 

por revistas impressas” (ARONCHI DE SOUZA apud TORRES, 2011, p.5). O JA traz 

diariamente desde as notícias factuais até reportagens e conteúdos de entretenimento, como 

entrevistas e apresentações de artistas, buscando a diversidade nas temáticas e abordagens. 

Temos o Jornal do Almoço local como objeto de estudo das pesquisas de mestrado, 

alicerçada nos Estudos culturais britânicos, que se surgiram nos anos 1950 na Universidade 

de Birmingham na Inglaterra, mais tarde organizados no Centre for Contemmporary 

Cultural Studies. A partir dos estudos de Richard Hoggart, Raymond Williams, E. P. 

Thompson, Stuart Hall e demais pesquisadores, passou-se a questionar o significado de 

cultura. Como afirma Johnson (2006), todas as práticas sociais são passíveis de uma 

observação e análise sob o ponto de vista cultural. Para tanto, é fundamental estabelecer 

uma teoria da cultura, que conforme Williams (2003), constitui-se no estudo das relações 

entre os elementos que compõem todos os modos de vida de uma sociedade. 

Desta forma, analisar a cultura deve considerar a totalidade social, isto porque “a 

análise da cultura é a tentativa de descobrir a natureza da organização que constitui o 

complexo dessas relações” (WILLIAMS, 2003, p.56) [tradução nossa]. 

Para Hall (1997, p.2), “diz-se que a cultura incorpora o ‘melhor que já se pensou e 

disse’ em uma sociedade”, mas, além disso, constitui-se como um processo “pelos quais 

significados e definições são socialmente construídos e historicamente transformados”, 
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(ESCOSTEGUY, 2010, p.28).  É como construção social, como modo de vida, que a 

cultura deve ser concebida. 

A abordagem dos estudos culturais britânicos permite pensar criticamente os estudos 

acerca da cultura e, especialmente, da comunicação, não restringindo-os a um campo ou 

outro, mas procurando enxergar todas as dimensões de ambos a serem examinadas. Não há 

como pensar a mídia separada da cultura. Kellner (2001, p.54) ainda complementa essa 

visão, quando afirma que “[...] a nossa é uma cultura da mídia, que a mídia colonizou a 

cultura, que ela constitui o principal veículo de distribuição e disseminação da cultura”.  

E a cultura não está acima de economia e política, mas está presente em tudo, 

embora seja regulada por pressões de poder. Através das interações sociais essa cultura é 

compartilhada de alguma maneira. Daí decorre a associação da cultura, do reconhecimento 

de diferentes práticas culturais e pertencimentos, com a identidade, que permite que os 

indivíduos se definam culturalmente. 

 

 

Estudos culturais e telejornalismo: uma perspectiva possível 

 

 

Identidade é construir significados e reconhecê-los a partir do que nos diferencia do 

outro. Com base nesse reconhecimento, podemos definir a nossa identidade e nos relacionar 

com quem também a compartilha, constituindo uma identidade que nos caracterize como 

membros de um grupo. Castells (1999) compreende a identidade como constituinte de um 

povo, de uma sociedade, principalmente relacionado com a questão dos atributos culturais e 

os processos envolvidos para que estes adquiram significado.  

Mas a identidade depende, antes de tudo, do reconhecimento: de um outro, da 

diferença, do pertencimento, seja compartilhado ou não. Woodward (1999, p.8) interpreta a 

identidade sob esta dimensão, a de que as “[...] identidades adquirem sentido por meio da 

linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas”. A partir da 

representação, que inclui as práticas e sistemas simbólicos que produzem significados, nos 

constituímos como sujeitos e podemos dar sentido às nossas identidades, nos posicionamos 

e falamos. 

Taylor (1994) desenvolve a ideia de que as identidades humanas se desenvolvem e 

se constituem dialogicamente. Por isso, “o reconhecimento da nossa identidade exige uma 
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política que nos dê espaço para decidirmos publicamente sobre todos aqueles aspectos da 

nossa identidade que partilhamos ou, pelo menos, potencialmente, com outros cidadãos” 

(TAYLOR, 1994, p.25). 

Por isso mesmo, a marcação da diferença e o reconhecimento das diferentes culturas 

e identidades permite que os indivíduos reconfigurem-se constantemente. A descoberta da 

identidade, por meio das diferenças, não acontece isoladamente, da dedicação de um 

indivíduo sozinho, mas sim através das negociações, das relações dialógicas com os outros.  

As relações e práticas sociais não permanecem as mesmas no decorrer da história, 

há a adaptação de alguns comportamentos, novos pensamentos surgem ou outros são 

recuperados. Algumas vezes, alguns costumes podem ser tão marcantes que ganham 

sentidos próprios, funcionando como um conceito comum de identidade. Neste contexto 

também, a cultura contribui para a compreensão da identidade. Relacionando estas 

definições, pode-se afirmar que cada sociedade tem uma identidade específica, muito 

relacionada com o território que ocupa e com as origens dos indivíduos naquele lugar, que 

compartilham os elementos comuns que compõem sua identidade. 

As identidades tem caráter de permeabilidade, podendo construir-se e modificar-se 

historicamente, conforme as mudanças sociais e culturais. Além disso, reconhecer as 

identidades significa reconhecer suas diferenças com relação ao outro. Dessa maneira, 

pesquisar identidades, e mais ainda, as identidades midiáticas, se torna ainda mais 

importante para a comunicação nos tempos atuais. Esse sentimento de pertença e de 

identificação regional também é explorado pelos meios de comunicação, especialmente a 

televisão.  

É por meio da cultura da mídia que também os indivíduos produzem suas 

identidades. A cultura pode ser considerada um conjunto de valores e significados 

partilhados, e, por isto mesmo, conforme Hall (1997) devemos pensar a cultura e as 

representações a partir da circularidade desses valores e significados. 

Visto que a identidade constitui-se culturalmente, como explicam Casetti e Chio 

(1999, p.293) [tradução nossa], os estudos culturais buscam examinar a televisão, seu 

conteúdo e suas diferentes formas de produção e recepção considerando “o contexto social 

e cultural que os circunda”. Este tipo de investigação, segundo os autores, encontra-se 

fundamentada em três ideias básicas. A primeira delas considera o texto televisivo, além de 

construção linguística, como um evento produzido no espaço e no tempo determinados, 

uma vez que se encontra um marco histórico, geográfico, cultural e social. Sob esta 
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primeira ideia, tem-se a concepção de que o caráter produtivo do texto depende do 

contexto, das suas condições próprias de existência e possibilidades de ser recebido. Da 

mesma forma, “textos dão forma ao contexto na mesma medida em que dependem deste 

contexto” (CASETTI e CHIO, 1999, p.295) [tradução nossa].  

Como segunda ideia básica, os autores argumentam que o texto não é simplesmente 

um dispositivo, que guarda um sentido para si e que é entregue ao destinatário. Ao 

contrário, o texto, neste caso o televisivo, “é lugar onde se confrontam tudo o que o emissor 

quer dizer, o que consegue expressar corretamente e o que o destinatário compreende da 

mensagem” (CASETTI e CHIO, 1999, p.295) [tradução nossa]. Daí surge a ideia de 

negociação de sentido, uma vez que as interpretações do texto televisivo são confrontadas 

com o que o indivíduo sabe, conhece e as posições que ocupa em determinado grupo social, 

da mesma forma que assinalam para a importância do contexto e sua relação com a 

construção de significados.  

A terceira ideia básica das investigações que se valem dos estudos culturais 

demonstra que o texto constitui-se em um recurso com diversas finalidades e usos, como 

fornecer imagens da realidade ou facilitar esquemas que sirvam para explicar eventos do 

cotidiano. Sob este entendimento torna-se importante considerar as funções do texto, sua 

capacidade em tornar-se um recurso social, caracterizando-se como um “objeto capaz de 

saturar uma necessidade, alcançar uma meta, valer-se de um objetivo” (CASETTI e CHIO, 

1999, p.297) [tradução nossa]. 

O estudo dos meios, especialmente a televisão, torna-se eixo condutor para as 

discussões acerca das representações midiáticas e das identidades, visto que se reconhece “a 

capacidade de por em marcha processos de identificação que reforçam o sentido de 

identidade do indivíduo, quer dizer, sua consciência de pertencer a uma determinada 

categoria social ou comunidade” (CASETTI e CHIO, 1999, p.320) [tradução nossa]. 

Conforme Rocha (2011, p.180),  

 

 

[...] a leitura característica da televisão provavelmente é a negociada. Esta 

é uma concepção de base dos estudos culturais. Se nossa sociedade é vista 

como uma estrutura de diferentes grupos de interesses, e se a televisão 

apela a uma ampla audiência, esta deve ser vista como uma mistura 

daqueles grupos, cada um em uma relação diferente com a ideologia 

dominante. Os estudos culturais veem a experiência televisiva como um 

movimento dinâmico constante entre similaridade e diferença. 
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 A autora ainda complementa o estudo da televisão com base nos estudos culturais 

no momento em que afirma que a “televisão como cultura é uma parte crucial da dinâmica 

social pela qual a sociedade se estrutura e se mantém num processo constante de produção e 

reprodução” (ROCHA, 2011, p.181). 

 Desta forma, o que os estudos culturais, a partir da análise cultural, se propõem a 

investigar é a problemática da produção de sentidos com base no texto televisivo, através da 

cultura que circula e é produzida. 

Nesse ponto, podemos nos questionar quais são os aspectos dessa cultura que são 

trazidos na programação televisiva que a caracterize como regional. Coutinho (2008) 

destaca que a programação local é vista como um laço social entre a comunidade e os 

anunciantes de sua localidade. É um território de pertencimento que as emissoras tentam 

constituir com a região em que se inserem. Bazi (2001) diz que a regionalização das 

emissoras depende de fatores como o poder de consumo do mercado e da disponibilidade 

de anunciantes. Mas a regionalização das emissoras tem custos elevados, por isso o trabalho 

em rede.  

Porém, a produção regional é uma maneira de traduzir o mundo para a população do 

seu alcance. Por essa razão, se torna necessário que as emissoras conheçam o seu público e 

o lugar onde estão inseridas, que reelaborem elementos de sua cultura e fortaleçam laços, de 

modo que as pessoas se identifiquem e se vejam representadas na mídia.  

Bergesh (2010), no seu trabalho a respeito da história da televisão no Rio Grande do 

Sul, afirma que a condição local sempre foi uma particularidade que acompanhou o 

desenvolvimento do veículo, desde os seus primeiros passos. Isto porque, segundo ele, o 

Sul se diferenciava justamente pelo fato de que “o público esperava e exigia programas 

locais, bem identificados com suas comunidades” (BERGESH, 2010, p.233). Essa é a 

razão, principalmente, de as emissoras de televisão gaúchas voltarem-se para o gosto local e 

produzirem conteúdos específicos e com características especiais, numa construção em que 

o público pudesse ali se identificar.  

Voltar suas programações para as características locais sempre foi uma 

particularidade que acompanhou o desenvolvimento do veículo no estado, uma vez que “o 

público esperava e exigia programas locais, bem identificados com suas comunidades” 

(BERGESH, 2010, p.233). Segundo Cruz (2006) por meio dos programas telejornalísticos, 

principalmente, a emissora demonstra sua preocupação e interesse no local, veiculando 

informações que sejam do interesse de cada região. Nesse sentido, procura intercalar blocos 
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de produção estadual e também de produção local, especificamente gerados para cada 

região de abrangência das suas emissoras no interior.  

A televisão regional, conforme Bazi (2001), tem o compromisso de trazer em sua 

programação conteúdos que sejam de interesse da comunidade regional e que esteja 

vinculada com esta, contribuindo para o desenvolvimento social e cultural da população 

local. 

 

 

O Jornal do Almoço local como objeto 

 

Aqui apresentamos observações acerca do Jornal do Almoço local, veiculado ao 

longo do mês de março de 2014, para a região de cobertura da RBS TV Santa Rosa. Para a 

análise da televisão utiliza-se a análise textual de Casetti e Chio (1999, p.249), em que 

interessa reconstruir tanto a estrutura como os processos do objeto investigado em termos 

qualitativos, uma vez que não se enfocam apenas os conteúdos televisivos, mas também “os 

elementos linguísticos que as caracterizam, os materiais utilizados e os códigos que 

presidem seu tratamento (códigos linguísticos, gramaticais, sintáticos ou estilísticos, mas 

também culturais e ideológicos)” [tradução nossa].  

A análise textual aplicada aos programas televisivos considera-os além de 

instrumentos de transmissão de informações e representações, como realizações linguísticas 

e comunicativas, que trabalham a partir de material simbólico, obedecendo regras de 

composição e produzem efeitos de sentido (CASETTI e CHIO, 1999).  

Segundo a definição dos autores, o texto não apenas mostra algo, mas 

principalmente remete a um “mundo”, uma vez que apontam diferentes modos de 

referência, em que reflexiona “sobre si mesmo e as informações que oferece se inscrevem 

no próprio ato de oferecê-las” (CASETTI e CHIO, 1999, p.251) [tradução nossa].  

Para realizar a análise textual da televisão, os autores demonstram a utilização de 

um esquema de leitura, que se caracteriza como um guia da atenção do pesquisador. 

Destacam ainda que este esquema de leitura pode apresentar-se de formas diferentes, 

dependendo da amplitude com que é utilizado e caracterizado na investigação. 

Neste artigo, realiza-se a análise televisiva do Jornal do Almoço da RBS TV Santa 

Rosa a partir de um esquema de leitura, embasado no proposto por Casetti e Chio (1999), 

que reconheça elementos constitutivos do texto televisivo como:  
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1) sujeito e interações, que diz respeito à a) densidade do sujeito no tempo e no 

espaço, ao b) estilo de comportamento e c) sua função no programa e papel narrativo;  

2) textos verbais, a partir de seu a) peso, b) estilo de linguagem empregado, c) 

conteúdos do discurso e seu d) tratamento, bem como as e) classificações que surgem 

explícitas e/ou implícitas;  

e 3) cena, caracterizada pelas a) características do autor, b) controle de espaços e as 

c) relações entre as diferentes figuras que o compõem, bem como da d) estrutura espacial da 

transmissão.  

A partir da análise textual e seus desdobramentos, temos as interações dos sujeitos, 

pensando-se a relação que se estabelece neste sentido. Sob este aspecto, reflexiona-se a 

atuação dos jornalistas diante das câmeras, as relações que se estabelecem entre 

apresentadora e repórteres ou entrevistados que integram o telejornal. 

Sob a perspectiva da densidade dos sujeitos no tempo e no espaço, percebe-se a 

variação dos enquadramentos de câmera, modo de falar e gesticular conforme se 

desenvolve a sequência dos temas noticiados.  

Quanto ao estilo de comportamento, a apresentadora, em termos de figurino, veste-

se de modo tradicional para o telejornalismo: vestido ou saia e blusa de cores que 

combinam com o sapato, sempre de salto alto. A maquiagem não destoa desta, 

apresentando-se mais destacada na região dos olhos, porém com cores neutras. 

Considerando a proposta do JA, como algo mais informal em relação ao noturno RBS 

Notícias, os figurinos são mais descontraídos e coloridos, conforme pode ser observado na 

Figura 1. 

 

 

 

Figura 1 – Figurino de apresentação 

Fonte: Frames TV 
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A apresentadora segura o script do telejornal e algumas vezes um mouse, que é 

utilizado para a passagem do texto lido no teleprompter, com o qual se estabelece um 

“contato” visual com o telespectador. Quando muda de assunto, normalmente vira para a 

outra câmera, posicionada em outro ângulo do estúdio. 

Além disso, em relação à sua função no desenvolvimento do programa, a 

apresentadora cumpre o papel de conduzir e desenvolver a narrativa do telejornal. Desloca-

se em direção ao telão que compõem o cenário do estúdio para a chamada das matérias ou 

então dos repórteres, para entrada ao vivo diretamente do estúdio de Santo Ângelo, onde se 

encontra a sucursal da emissora, que conta com o trabalho de cinco profissionais. Sempre 

cumprimenta e agradece aos repórteres pelas informações que trazem ao jornal. É a 

mediadora das notícias de cada edição. 

 

 

Figura 2 – Relação com repórteres e entrevistados 

Fonte: Frames TV 

 

Na realização das entrevistas, senta-se junto com os convidados e direciona sua 

atenção e olhar para eles no momento da realização das perguntas, deslocando em alguns 

momentos o foco para as câmeras, buscando o contato com o telespectador, como pode ser 

observado na Figura 2. 

Quanto ao texto verbal, observa-se a prevalência do estilo formal, embora o 

coloquial também figure em alguns momentos. Nota-se o texto coloquial especialmente 

quando há a relação entre apresentadora e repórteres ou entrevistados, quando se usam os 

pronomes “tu”, ou expressões como “a gente fala”, “pra quem tá nos vendo”. 

A entonação de voz e tratamento do discurso se altera conforme a temática da 

notícia, ficando mais séria quando se trata de algum tema policial, por exemplo, e mais 

descontraída ou alegre durante a realização das entrevistas ou apresentação dos artistas no 

estúdio.  

 Também faz referência e procura se aproximar do telespectador quando nas 

chamadas das matérias adota expressões como “você vai ver agora...”, além das saudações 
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iniciais do telejornal. Usa-se a localização espacial nos textos, tanto da apresentadora como 

dos repórteres, como quando destaca a notícia que acontece “aqui em Santa Rosa”, o desfile 

de carnaval que aconteceu “aqui na Expedicionário Weber”, fazendo alusão à avenida do 

centro de Santa Rosa. 

 Em relação à cena, há mudança de câmera ou deslocamento no estúdio conforme a 

decorrência dos assuntos das notícias, passando da proximidade com a bancada para a 

chamada junto ao telão ou então às cadeiras para a realização e condução das entrevistas. 

 

 

 

Figura 3 – Cenário do JA, no estúdio em Santa Rosa e Santo Ângelo (terceiro quadro) 

Fonte: Frames JA 

 

 

O cenário do estúdio, Figura 3, é o tradicional do Jornal do Almoço, como também é 

visto nas demais emissoras da RBS no estado. Entretanto, um dos quadros do fundo traz a 

imagem de uma plantação de soja sob um céu azul com nuvens, o que pode ser explicado 

pelo fato de Santa Rosa ser reconhecida como “Berço Nacional da Soja”. Já o cenário da 

sucursal de Santo Ângelo traz ao fundo a imagem da Catedral Angelopolitana, característica 

da cidade e marca da Capital Missioneira, em uma alusão ao passado histórico da região, 

aos Sete Povos das Missões.  

O contato com o telejornal e a emissora proporciona uma identificação dos sujeitos, 

que contribui para a efetivação do consumo, uma vez que o telespectador conhece os atores 

sociais que estão envolvidos, como a apresentadora e os repórteres, conhece o cenário do 

programa e muitos dos lugares e assuntos que são divulgados diariamente no jornal.  

 

 

Considerações finais  

 

O interesse pelo regional, pela televisão do interior e como a produção das 

emissoras locais nas suas comunidades é importante para os estudos da comunicação 
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midiática. Sendo um dos principais meios de comunicação de massa, a televisão oferece 

várias possibilidades de comunicar, informar, entreter e divulgar assuntos, abrangendo os 

mais variados públicos.  

O telejornalismo local tem essa característica de proximidade com o telespectador, 

como pode ser muitas vezes observado no modo de falar dos repórteres e apresentadores, 

localizando os discursos televisivos de suas reportagens. A adoção de cenários conhecidos, 

como os do estúdio ou, então, do local dos acontecimentos, muitas vezes funciona como 

forma de reconhecimento e de pertencimento. 

Assim sendo, é no telejornalismo local que busca-se uma aproximação com uma 

identidade que seja representativa da região onde o telejornal e a emissora estão inseridos. 

Torna-se, então, de suma importância pensar o papel central que a televisão ocupa 

para o estudo das identidades através das representações que são construídas nos discursos 

televisivos. Estas representações, como construções de imagens do real, são matérias-

primas para análise da sociedade e das transformações que a perpassam. Mais do que tudo, 

os meios de comunicação são um componente cultural de análise das representações sociais 

e da constituição de identidades. 
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