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Resumo:  

O presente estudo busca compreender a construção do telejornalismo em dispositivo televisivo, 
aberto, na Rede Brasil Sul de Televisão (RBS TV) no Rio Grande do Sul, Brasil, a partir do 
produto veiculado, evidenciando alguns riscos do fazer telejornalístico para grupos étnicos locais, 
especialmente, os indígenas caingangues. A metodologia utilizada foi a observação e descrição 
do telejornalismo veiculado em emissora local e em rede estadual e a análise de reportagens 
veiculadas nos dois espaços televisivos. O estudo tem como fundamentação teórica uma 
proposição construída por nós para análise do processo de produção de material telejornalístico. 
O estudo concluiu que a mesma pauta possui cobertura mais limitada na rede do que na 
emissora local e que na transferência do material para a rede e sua adequação para os seus 
telejornais, são prioritariamente cortados os elementos construídos a partir dos espaços onde há 
a participação dos indígenas, ou seja, a sonora e o boletim do repórter. Outra conclusão da 
pesquisa é que no material telejornalístico que circula na rede aumenta o percentual do tempo 
de fala da instituição e diminui o tempo de fala dos sujeitos sociais, diminuindo ainda mais 
quando se trata de situações de conflito. Ainda, as imagens externas que permanecem na 
matéria em rede são as mais sensacionalistas, distorcendo a imagem dos indígenas; diante 
disso podemos afirmar que o telejornalismo é construção social e aquele feito em rede é 
construção social potencializada, e ainda, a construção social midiática sobre os indígenas 
aumenta os riscos, principalmente para a sua auto-estima e sua relação com os grupos culturais 
hegemônicos circunvizinhos e com o estado. 
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1 Doutor em Ciências da Comunicação, professor e pesquisador na Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do 
Sul, Brasil 



1. A rede de televisão 
 

 A televisão brasileira aberta, como de resto em todo mundo, nasce local, mas a partir de 

um dado momento da história constitui as grandes redes que dominam o mercado televisivo. 

Esse sistema dominante2 na produção e veiculação televisiva contempla o local, o regional e o 

nacional. Este modelo de rede tem sua origem nos Estados Unidos da América do Norte, onde 

funciona desde a década de 1940. Trata-se de um modelo onde há uma programação conjunta, 

ou grade fixa de programação, para ser transmitida por todas as emissoras da rede (Squirra, 

1995, p. 26). É, portanto um modelo de rede com um centro ou cabeça, à qual todas as demais 

emissoras se vinculam e, portanto, se submetem. A rede da RBS TV, a maior rede regional 

brasileira, que integra a Rede Globo, hegemônica do país, materializa-se a partir de um centro 

de produção, enunciação e controle, denominado “cabeça-de-rede”, que tem ligada a si uma 

série de outros pontos periféricos, denominados de “afiliadas”. Trata-se de uma rede na lógica do 

aparelhamento ou da filiação, cujas pontas cumprem o que o centro do poder define. Constitui-se 

por um padrão técnico do fazer telejornalismo, havendo um sistema de interdependência entre 

as instituições que privilegia a rede em detrimento das unidades. Estamos longe de um modelo 

de rede, onde cada uma das partes participa autônoma e igualitariamente, constituindo-se sem 

essa dependência verticalizada, conforme preconiza Castells (2000, p. 498). 

 A partir de Foucault definimos a televisão como um dispositivo (Klein, 2008), ou seja, um 

mecanismo de poder com múltiplas dimensões em jogo e que podem ser percebidas no 

panopticon3. Deleuze afirma que um princípio geral de Foucault é que “toda a forma é um 

composto de relacionamentos de forças” (2005, p. 78). A televisão, neste sentido, pode ser 

compreendida como uma força social em interação com as demais. Além disso, para Foucault, 

num dispositivo, não contam as ações individualizadas dos sujeitos envolvidos, mas, sim, as 

ações relacionadas e os resultados do conjunto. Assim, as ações sociais não podem ser 

compreendidas como dos indivíduos, mas, sim, dos dispositivos, visto que cada um opera uma 

parte do conjunto de ações que o constituem. 

                                                            
2 As principais redes de televisão brasileiras são privadas (Rede Globo, Rede Record, Rede Bandeirantes, Rede TV, 
Sistema Brasileiro de Televisão, Redevida, Rede Brasil Sul de Televisão...). Somente no ano de 2007 foi inaugurada 
a TV Brasil que promete ser a rede pública de televisão no país, enquanto que as televisões estatais regionais, não 
se articulam em rede. 
3 O panopticon é, para Foucault, uma metáfora aplicada ao mecanismo de vigilância nas prisões. Para Mark Poster, 
“o panopticon não consiste apenas no guarda da torre, mas na totalidade do discurso/da prática da prisão com vista 
à constituição do sujeito como criminoso e à sua normalização assente num processo de 
transformação/reabilitação”. (2000. p. 100). 



 Carlón (2004), por sua vez nos ajuda a definir a rede de televisão como um 

“hiperdispositivo”. Esse conceito foi por ele utilizado para explicitar o processo de transmissões 

ao vivo, onde se destacam o posicionamento das câmeras e os recursos tecnológicos, mais do 

que outras dimensões; aí praticamente desaparece o poder da direção e não há, propriamente, 

uma autoria do material, pois o que se destaca é uma polifonia de textos. Carlón constata a 

presença de um “hiperdispositivo” a partir da interferência das transmissões no curso dos 

acontecimentos transmitidos. Para ele, o “hiperdispositivo é a articulación de dispositivos que 

permite generar un efecto de feedback” (2004, p. 77). Para nós, entretanto, o conceito de 

“hiperdispositivo” aplica-se de modo diferenciado, por se tratar da articulação de dispositivos que 

ocorrem num processo complexo de produção, circulação e recepção televisiva em uma rede 

específica. Neste sentido ampliam-se os espaços e, portanto as forças em relação, que 

constituem as operações midiáticas. 

A RBS TV monopoliza verticalmente a televisão no extremo sul do Brasil (Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina), ao mesmo tempo em que concentra horizontalmente, diversas outras 

mídias, que também estão estruturadas em rede, além de outros investimentos no setor das 

comunicações e imobiliário4. A televisão aberta, em rede, é o carro-chefe desta empresa de 

comunicação. São 12 emissoras em canal aberto no Rio Grande do Sul (figura 1) e seis no 

vizinho estado de Santa Catarina. 

 Com essa configuração, o Grupo RBS, mas principalmente a RBS TV, mantém há vários 

anos a hegemonia estadual, regional e local de televisão, ao mesmo tempo em que, como 

afiliada à Rede Globo, participa da hegemonia televisiva nacional5. O conceito de rede, para a 

RBS, baseia-se nas ideias formuladas durante os governos militares, no Brasil, para o setor das 

telecomunicações, ou seja, visando a integração nacional. Nessa perspectiva, cumpre um papel 

importante nos dois estados do sul, integrando grande parte das comunidades entre si e também 

ao sistema nacional. Em outras palavras, pode-se dizer que a forma de o grupo se integrar no 

                                                            
4 A RBS é atualmente a maior organização de mídia privada do Brasil, autodenominado de Grupo RBS. São 57 
veículos entre rádios, emissoras de TV e jornais (Donos da mídia, 2008). Essa idéia fica muito clara nos estudos de 
Pedrinho Guareschi e Osvaldo Biz (2005), que analisam as concessões e a estrutura dos grupos midiáticos 
brasileiros. O número de emissoras de televisão da RBS em relação ao total de concessões comerciais no Rio 
Grande do Sul configura um monopólio no estado: “das 19 concessões comerciais, 12 pertencem ao grupo familiar, 
representando 64% dos veículos” (Guareschi; Biz, 2005, p. 53). Esse panorama não se modificou com a recente 
transferência da TV Guaíba para a Rede Record. 

5 A TV Globo constitui “o grupo de maior abrangência no Brasil (…), aglutinando 227 veículos, entre os próprios e 
seus afilhados. É a única que possui todos os tipos de mídia, a maioria dos principais grupos regionais e a única 
presente em todos os estados. Com tal estrutura, a Globo detém a maior audiência nacional, com 54%” (Guareschi; 
Biz, 2005, p. 46). 



processo de globalização é por meio do sistema de rede, que não deixa de valorizar o local e o 

regional, tendo ali uma de suas principais fontes de informação e de mercado. 

 A RBS TV completa a ligação do local com o regional, o estadual, o nacional e o global. 

Neste sentido Scarduelli (1996, p. 3) afirma que é  

 

a) por meio da programação nacional da Globo, (o público) informa-se sobre o país e o 

mundo e os produtos de abrangência nacional; b) por meio da programação estadual, 

retransmitida pelas emissoras da rede, tem contato com o restante do seu Estado e os 

produtos e serviços oferecidos no âmbito estadual; c) com a emissora regional, sabe o 

que acontece na sua proximidade e se informa sobre produtos e serviços específicos 

de sua região. 

 

 O telejornalismo é o carro-chefe da produção televisiva da rede, que ocupa todos os 

espaços de programação concedidos pela Rede Globo. São destaque do telejornalismo diário da 

RBS TV no Rio Grande do Sul os programas: Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço, RBS 

Notícias. Além desses, há um programa de jornalismo semanal, o Tele Domingo, que oferece 

uma síntese da semana, no domingo à noite. No Jornal do Almoço e no RBS Notícias a RBS TV 

possibilita também a veiculação de jornalismo nas emissoras do interior para suas regiões de 

cobertura, porém, com menos de 20 minutos diários nos dois programas. 

 A RBS TV constitui-se, por um lado, na dependência da TV Globo, mas por outro 

submetendo suas afiliadas no interior do Rio Grande do Sul. Desta forma, a maior parte da 

programação que o telespectador assiste em sua tela provém da Rede Globo e à medida que a 

produção se aproxima do receptor, diminui cada vez mais o tempo de programação local das 

emissoras. Por mais que a rede proclame uma postura jornalística de objetividade e 

imparcialidade, ela não ocorre por sua íntima ligação com o mercado publicitário, que 

acompanhou a constituição da rede jornalística em cada região, bem como por sua linha 

editorial, manifestamente contrária à construção da cidadania a partir de ações afirmativas dos 

diferentes grupos sociais. Essa visão de sociedade se manifesta mais claramente por ocasião 

das disputas eleitorais, onde frequentemente, o grupo RBS também ganha ou perde eleições. 

 



2. Os indígenas caingangues 
 

Com a extinção dos Sete Povos das Missões6 no sul do Brasil, no século XVII, os 

indígenas não desapareceram do solo gaúcho. Na época, uma parte dos sobreviventes do povo 

guarani passou para o outro lado do rio Uruguai, ocupando territórios argentino e paraguaio, mas 

outros se aculturaram em diversos ambientes gaúchos, tais como nas periferias das cidades ou 

nas fazendas, principalmente nas lides com o gado. Alguns grupos de descendentes guaranis 

reuniram-se aos caingangues (outro povo indígena) nas reservas e, recentemente outros, estão 

fazendo o caminho de volta, regressando da Argentina e buscando territórios na região das 

Missões, como é o caso da comunidade guarani no município de São Miguel das Missões, no 

Rio Grande do Sul. Contudo, o povo indígena mais expressivo no Rio Grande do Sul não é mais 

o guarani, mas, sim, o caingangue (Marcon, 1994) (figura 2). 

Atualmente a população indígena no Rio Grande do Sul, conforme o censo de 2010 é de 

33 mil habitantes, destes, menos de 10% são guaranis. As aldeias tradicionais dos caingangues 

localizam-se na região Norte do território gaúcho7. Além das aldeias tradicionais, existem 

núcleos indígenas temporários em outras regiões, nas periferias de cidades, como Porto Alegre, 

São Leopoldo, e outros em acampamentos provisórios ao longo de rodovias. A principal 

atividade econômica tradicional dos caingangues é a fabricação e a comercialização de seu 

artesanato de taquara. Essa atividade permite compreender, em parte, a sua itinerância e a 

presença deles em algumas cidades, onde comercializam os seus produtos. Hoje a agricultura 

sobressai-se como atividade econômica nas reservas, apesar das dificuldades de adaptação a 

sua cultura. 
                                                            
6 Os indígenas guaranis foram considerados estorvo nos acordos e tratados entre portugueses e espanhóis, 
primeiramente no Tratado de Tordesilhas, que não possuía limites muito claros, e depois no Tratado de Madrid, a 
partir de 1750. No primeiro tratado, os portugueses faziam suas incursões em território guaranítico, que se 
encontrava sob a tutela castelhana, para aprisionar gado, que era levado até Sorocaba em São Paulo. Mas foi o 
Tratado de Madrid que estabeleceu a extinção das reduções dos Sete Povos Guaranis. A partir dele, os 
portugueses trataram de formular políticas de ocupação do território da Província de São Pedro. “A hipótese da 
geopolítica lusa, que pretendia assegurar a posse dos territórios no extremo sul do país para seus domínios, é 
fundamental para se compreender o processo da colonização no sul do Brasil e as implicações, daí decorrentes, 
para os povos indígenas” (Marcon, 1994, p. 56). 

7 Os municípios onde existem aldeias indígenas caingangues são os que possuem áreas indígenas demarcadas, 
em processo de demarcação, ou, ainda, onde os indígenas reivindicam territórios que já teriam sido deles. As 
principais áreas e os municípios aos quais pertencem são: Ventarra (Getúlio Vargas); Caseiros (Caseiros); Nonoai 
(Nonoai); Serrinha  (Ronda Alta, Três Palmeiras, Engenho Velho e Constantina); Cacique Doble (Cacique Doble); 
Votouro  (São Valentim); Ihnacorá (Santo Augusto); Carreteiro (Água Santa); Ligeiro (Charrua); Guarita (Tenente 
Portela, Miraguaí e Redentora); Iraí (Iraí); Pinhalzinho (Planalto). Conforme dados da Secretaria da Saúde são 46 
áreas indígenas demarcadas e 42 municípios com população indígena no estado. 



Os aldeamentos significaram a primeira grande ruptura sofrida pelos indígenas 

caingangues em seu modo de vida. A mudança imposta influenciou diretamente no significado 

das formas simbólicas caracterizadoras de sua cultura. Os aldeamentos constituídos foram fruto 

da política governamental implementada pela Lei de Terras, a qual visava, segundo Marcon 

(1994) liberar terras para serem colonizadas por imigrantes europeus; aldear os índios para 

evitar a continuidade ou o agravamento dos conflitos com os colonos e fazendeiros e inserir o 

indígena no mundo da produção dos colonizadores, de tal modo que os investimentos realizados 

pelo governo provincial tivessem  um retorno econômico. 

Para implantar essas políticas a respeito dos indígenas, especialmente a superação dos 

conflitos, o governo da Província de São Pedro (Rio Grande do Sul) tratou de lhes impingir a 

catequese, por meio do envio de missionários às aldeias, os quais traziam uma concepção de 

trabalho, de religião, de educação e de propriedade. Entre os caingangues, contudo, a 

catequese não vingou, e os ínfimos resultados nos primeiros anos fizeram o governo recuar da 

idéia de utilizar os religiosos para viabilizar os aldeamentos. 

Para os caingangues, povo nômade que tradicionalmente vivia da coleta, a terra era livre 

e nela viviam em liberdade, alternando a sua localização para caçar, pescar e coletar frutos da 

natureza. Nesse sentido, os aldeamentos foram uma violência que deixou marcas profundas na 

vida desse povo. As condições de sobrevivência, antes baseadas na caça, pesca e coleta 

realizadas na mata, foram substituídas pela prática da  agricultura, que lhes exigia vida 

sedentária, além de provocar rupturas socioculturais e religiosas advindas do novo modo de 

vida. O aldeamento foi, sem dúvida, a ruptura mais profunda no modo de ser caingangue8. 

O modelo de desenvolvimento da agricultura de mercado, ou também denominado de 

“modernização da agricultura”, implantado na região Norte do Rio Grande do Sul contribuiu mais 

ainda para a submissão indígena. A pressão sobre as terras e as riquezas foi cada vez maior, 

por um lado, pelos excluídos do processo de modernização, descendentes de migrantes 

europeus, caboclos e negros remanescentes da escravidão, que buscavam nestas terras um 

lugar para viver, e por outro, pelos interesses do grande capital, que procurava arrendar terras 

indígenas. 

                                                            
8 Os aldeamentos ocorreram sem, porém, haver a demarcação dos territórios. Com o avanço da colonização, 
aumentaram os conflitos entre colonos e índios. As demarcações territoriais indígenas remontam ao início do século 
XX, porém, algumas delas, ainda hoje, são causa de conflito. 



O modelo de agricultura implantado nas reservas indígenas contribuiu para a devastação 

de grandes parcelas das matas ali existentes e do solo, que também teve as suas riquezas 

exauridas. Essas práticas deixaram um rastro de destruição e de empobrecimento do solo, 

dificultando enormemente a sobrevivência das comunidades indígenas. Desse modo, alguns 

indígenas favorecidos com o modelo de arrendamento passaram a submeter os demais, 

transformando-os em seus empregados. 

 

A racionalidade capitalista, na qual os indígenas foram inseridos, com sua lógica de 

acumulação, fez com que alguns índios conseguissem incorporar estes princípios 

básicos e se capitalizassem. Desta forma, transformaram parcelas de terras das 

reservas em áreas mecanizadas. Em geral, as terras mais favoráveis à mecanização 

foram apropriadas por estes índios capitalizados, que continuaram cultivando-as dentro 

da mesma dinâmica da sociedade envolvente. Nesse processo, criaram-se relações de 

trabalho e de produção muito complexas, como a da exploração da própria força de 

trabalho dos índios não capitalizados. Assim, as contradições sociais da sociedade 

regional reproduziram-se internamente nas reservas (Tedesco; Marcon, 1994, p. 196). 

 

Os aldeamentos e a implantação da agricultura capitalista em terras indígenas trouxeram 

mudanças acentuadas em sua vida. Diante do risco de perder o restante dos seus territórios e de 

desaparecer como povo, foi se consolidando entre eles um “movimento de reconquista das 

terras”, que veio acompanhado da idéia de “resgate da cultura do povo caingangue”. Esses são 

os “dois núcleos básicos para se compreender as comunidades indígenas no sul do Brasil na 

atualidade” (Marcon, 1994). 

Os indígenas, em suas comunidades, podem ser melhor compreendidos a partir de sua 

relação com o Estado e a sociedade, onde predominou a visão da necessidade da tutela dos 

povos indígenas, prática que anulou em grande parte a sua capacidade protagonizadora nos 

conflitos ocorridos no processo de colonização de suas terras. A tutela, junto com o modelo de 

produção agrícola foram as causas principais do desaparecimento de muitas aldeias e do 

enfraquecimento de outras ainda existentes. 

A Constituição Federal de 1988 considerou os indígenas povos de direitos e deveres, 

tais quais os demais que constituem a nação brasileira. No entanto, os resquícios da tutela ainda 



continuam presentes tanto entre os agentes do Estado, responsáveis pelas políticas indigenistas, 

quanto nos próprios indígenas, que, diante de dificuldades, recorrem ao Estado para que 

interceda por eles. Apesar dessa dependência histórica que lhes foi imposta, nos últimos tempos 

os indígenas fortalecem as suas organizações nas comunidades e criam movimentos de 

pressão, articulando diferentes comunidades e povos indígenas, nos moldes dos principais 

movimentos sociais, especialmente os rurais. Essas são as novas formas de organização dos 

indígenas para continuar a sua luta histórica na busca da “terra sem males”9.  

No nosso entender, esse povo ainda preserva traços pré-modernos, ao mesmo tempo 

em que luta como movimento social por seus direitos; contudo, também já se percebe nele uma 

crescente dispersão dos sujeitos, especialmente a partir do acesso aos modernos meios de 

comunicação social. 

Araújo (2001), em sua análise sobre “televisão e indianidade”, mostra que em nosso 

tempo a TV tem uma contribuição marcante na construção do imaginário social. Este meio veio 

substituir as grandes narrativas míticas, que organizavam a percepção do mundo e dos seres 

humanos. Assim, diversas imagens sobre os índios existentes na sociedade são ampliadas pela 

mídia, mas, especialmente, pela televisão. A autora fala da imagem mais difundida na literatura, 

no cinema e na televisão, que é a “imagem do índio primitivo”. Outras imagens que também 

tiveram e continuam tendo destaque no meio social, e, conseqüentemente, na mídia, são as do 

“índio falsificado”, do “índio transgressor”, do “índio em perigo” e do “índio ecologista”.  

Há uma construção do imaginário social dos indígenas. Araújo (2001) diz que o 

imaginário, antes de circular na mídia, circula na sociedade e que os jornais, as revistas e a 

televisão representam os indígenas com base em imagens que estão presentes no senso 

comum. A mídia, nesse sentido, reforça um imaginário já existente.  

 

3. A proposição teórica 
 

 Visando compreender a atuação dos diferentes sujeitos que de alguma forma integram a 

produção do telejornalismo buscamos compreender a produção do material telejornalístico como 

resultado de um processo, que ocorre a partir de várias categorias de sujeitos, em diferentes 

lugares ou espaços. Fouquier e Verón (1985) serviram de inspiração ao considerar o processo 

                                                            
9 Mito indígena presente em diversos povos indígenas. 



de produção de um programa jornalístico10 em quatro espaços diferentes:  l’espace-monde;  

l’espace-parcours; l’espace-charniere; e l’espace-canal. Esta construção analítica foi por nós 

adaptada para a análise da produção telejornalística, especialmente às reportagens (Klein, 

2008). Denominamos os diferentes topos de espaço-mundo, espaço-percurso, espaço mediação 

e espaço canal. 

 O espaço-mundo é o topos dos acontecimentos que se localiza fora da instituição 

midiática, ou seja, em lugares diferentes dos seus espaços internos,  especialmente do estúdio. 

Ali operam, destacadamente, os sujeitos envolvidos no acontecimento, porém, quando 

ingressam neste espaço os agentes da instituição midiática para realizar a cobertura, eles 

interferem, tornando-se também operadores neste espaço. Ali, portanto, acontecem as 

operações realizadas pelos sujeitos sociais no cenário do acontecimento e que caracterizam os 

diferentes tipos de acontecimentos a serem cobertos pela mídia, (um evento agendado, o 

desenrolar de um conflito entre pessoas ou grupos, uma tragédia, etc). Nem todos os 

acontecimentos considerados importantes pelos sujeitos dos acontecimentos são assim 

considerados pela instituição midiática, porém a presença dos agentes midiáticos num 

acontecimento conduz a que as cenas se organizem de forma a facilitar a sua midiatização e 

possam influir no discurso que se materializa na reportagem. Nesse espaço, do mundo da vida, 

os agentes protagonizadores dos acontecimentos vão acumulando experiência na sua relação 

com os agentes midiáticos, o que, por um lado, facilita o trabalho de cobertura, mas, por outro, 

visa a influenciar os produtores das reportagens. Esse espaço é destacadamente visibilizado, 

ainda que fragmentado, por meio das imagens externas nas reportagens.   

 O espaço-percurso também se localiza no cenário dos acontecimentos e nele operam 

principalmente os agentes midiáticos, que manifestam um ponto de vista, segundo uma 

cronologia, uma geografia e um ritmo. É onde os agentes midiáticos manifestam a proposta de 

um olhar que deseja orientar o olhar dos telespectadores. É nesse espaço que é proposta ao 

telespectador uma viagem para o interior do lugar do evento. O papel do operador de câmera é 

localizar aquilo que possui potencial, segundo ele, para integrar o material que será mostrado, 

deixando de lado o que não possui a mesma força. Nesse espaço os agentes midiáticos 

recolhem e constroem os primeiros materiais para compor a reportagem. O repórter, nesses 

momentos, produz o seu primeiro texto para a gravação do “boletim”, relatando o evento com 

base em informações que possuía anteriormente e daquelas que obteve a partir dos contatos 

                                                            
10 Programa do tipo revista onde há a participação de um condutor, debatedores (especialistas) e reportagens 
externas construídas anteriormente. 



com os sujeitos em  off no local. Em reportagens mais longas são encontrados mais do que uma 

“passagem” ou “boletim”. Em acontecimentos de característica agonística é muito comum, os 

protagonistas do acontecimento, influir na ação dos agentes midiáticos.  

 O terceiro topos é o espaço-mediação, onde acontecem as operações mediadoras de 

edição e enunciação. Neste lugar o material gravado é transformado em produto para ser 

veiculado. São os agentes da instituição que operam textos e imagens na edição e na emissão, 

aproximando a recepção ao acontecimento. O apresentador cumpre a função de mediador, 

chamando a atenção para as cenas e situando o acontecimento no espaço e no tempo. Nesse 

espaço mediador entre o mundo vivido e o mundo mostrado (produto) se dá a construção da 

reportagem propriamente dita. Na edição do material encontra-se em destaque o texto, que 

apresenta uma narrativa do evento, mediado pela instituição. O texto é constituído, normalmente, 

pelas sonoras, ou seja, as vozes captadas no espaço-mundo e o material de arquivo, ou, ainda, 

outras gravações realizadas para responder a demandas suscitadas no evento; o “boletim”, 

também gravado pelo repórter no local do evento e, principalmente, pelo texto narrativo, 

introduzido em off no momento da edição. O texto narrativo é geralmente introduzido pelo 

mesmo repórter que foi a campo, o  que facilita a compreensão do evento pelo telespectador. 

Em relação à seleção das imagens que vão compor o material para o telejornal, os primeiros 

critérios de inclusão são a qualidade e o conteúdo das mesmas. As imagens com participação 

dos sujeitos na voz e outras que sejam consideradas boas são as vezes colocadas numa 

seqüência que contribua com a lógica do texto que as acompanha, mas também é muito comum 

ver o texto construído a partir das imagens disponíveis. Na enunciação da reportagem no 

telejornal ocorrem ainda, diversas operações que podem modificar, em grande medida, o 

significado de uma reportagem. Um tipo de operação se dá por meio das “escaladas” no início do 

telejornal e dos “ganchos” entre os blocos que o compõe, operações que visam anunciar a 

reportagem, uma espécie de aviso para que o telespectador a aguarde. A forma como essa 

“escalada’ e os “ganchos” são construídos e anunciados também carrega os sentidos 

construídos. Outro tipo de operação acontece no início da reportagem, com a “cabeça” da 

matéria, que guia o telespectador para o sentido que a instituição midiática deseja passar. No 

final da matéria, em algumas há ainda um “fechamento”, no qual, freqüentemente, acontecem 

diálogos entre os apresentadores (âncoras) dos telejornais visando reforçar alguns sentidos 

veiculados. Outra operação que ocorre freqüentemente é a participação do repórter ao vivo, pelo 

telefone, isso quando há um evento em andamento no momento do telejornal e não existem 

condições de fazer chegar o material para a produção de uma reportagem.  



 Entretanto, é nos bastidores da produção que se encontra o espaço-canal. Ali se dá o 

comando de todo o processo pelos responsáveis, o que é feito segundo as intenções, os 

motivos, os princípios, as crenças e  os valores em jogo. É ali que os dispositivos televisivo e 

telejornalístico são pensados e planejadas as estratégias de ação.  Fouquier e Verón (1985) 

dizem que nesse espaço não atuam mais os atores, mas, sim, os autores da construção. Trata-

se do espaço da organização institucional/empresarial, que, possuindo seus interesses, seus 

vínculos econômicos, políticos, sociais, culturais e ideológicos, toma as decisões em favor da 

realização dos seus objetivos e metas. Cada instituição possui em  sua organização midiática 

uma hierarquia, um organograma de cargos, funções e responsabilidades para dar conta da 

produção e veiculação dos produtos midiáticos, que  são a razão de ser de uma instituição deste 

tipo.   

 Em todos os espaços operam agentes midiáticos. No espaço-mundo eles se encontram 

em interação com os sujeitos do acontecimento, ao passo que no espaço-percurso acontece 

principalmente com aqueles que emprestam a sua imagem e sua voz para a gravação das 

sonoras. Nos outros dois espaços onde a instituição midiática opera em rede desaparece a 

interação com os sujeitos dos  acontecimentos. No espaço-mediação, onde ocorrem as escolhas 

dos fragmentos do mundo vivido para integrar o produto do telejornalismo a ser mostrado, os 

agentes da edição operam não mais sob a influência direta dos sujeitos do acontecimento, mas 

sim com a interferência direta do espaço-canal, por ser o momento da adequação dos  textos 

que narram o acontecimento à orientação institucional, ao telejornal, ao lugar dentro dele e ao 

espaço de tempo destinado. Sobre essa parte da produção há um controle maior do espaço-

canal. Há uma diferença das operações de cobertura quando realizadas pelos profissionais da 

comunicação em tempo distinto ao do acontecimento, daquelas em que a equipe de reportagem 

está presente no momento em que o acontecimento está desenrolando-se. O segundo tipo é 

muito comum quando se trata da cobertura de ações realizadas por movimentos sociais ou 

quando da sua repressão. 

 Outra contribuição teórica para a análise do processo telejornalístico diz respeito aos 

sujeitos dos acontecimentos sociais, neste sentido, segundo Fernández (1999), as reportagens 

podem ser classificadas conforme os diferentes gêneros discursivos encontrados: informativo, 

agonal e denúncia. Enquanto no “gênero informativo” os agentes midiáticos destacam os 

acontecimentos descrevendo-os a partir dos aspectos de sua relevância, no “gênero agonal” 

aparecem mais os sujeitos sociais, que são apresentados enfrentando seus problemas e 



adversidades. Por sua vez, no gênero “de denúncia” o acontecimento é narrado visando mover 

os dirigentes da sociedade para a solução do problema. 

Nossa hipótese é que esses gêneros ocorrem nas reportagens conforme o tipo de 

acontecimento, os temas presentes, e as operações diferenciadas em cada uma das dimensões 

operativas de produção. Neste sentido, na midiatização de um tema ou de uma pauta escolhida 

pela instituição midiática estão embutidas operações de produção que limitam ou possibilitam a 

protagonização dos sujeitos dos acontecimentos sociais nas reportagens.  

 

4. A pesquisa 

 Em pesquisas anteriores formulamos e testamos a capacidade explicativa das 

formulações teóricas explicitadas acima. O primeiro estudo realizado foi por ocasião do 

doutoramento, finalizado no ano de 2008, ocasião em que buscamos compreender a 

midiatização de indígenas caingangues no telejornalismo em rede, através de reportagens 

produzidas e veiculadas na RBS TV no Rio Grande do Sul. Neste estudo buscamos ir além dos 

estudos sociológicos da comunicação e daqueles aos quais somente interessam as bases 

tecnológicas dos meios de comunicação e também da análise de conteúdo, ou simplesmente 

das questões de linguagem. Elaboramos a proposição teórico-epistemológica abrangente, que 

nos possibilitou perceber diferentes dimensões implicadas num mesmo objeto comunicacional.  

 Um segundo estudo buscou comparar o tratamento telejornalístico em uma emissora da 

RBS TV local, de interior, com aquele dispensado em rede estadual. Nele foi objeto o 

protagonismo dos diferentes sujeitos no processo de produção. Concluímos que na emissora 

local, quando o sujeito social (fonte) é coletivo há uma possibilidade maior de influir na 

construção da notícia nos dois primeiros espaços, mas quando essa mesma pauta é trabalhada 

em rede, o protagonismo da instituição midiática potencializa-se nos outros dois espaços. Cabe 

ressaltar, ainda que, diante do sujeito coletivo a mídia busca individualizar as suas ações 

impingindo aos líderes o fazer da luta social. 

 Para a realização deste estudo, retornamos à amostra da primeira pesquisa que são oito 

matérias do telejornalismo da RBS TV sobre os indígenas caingangues11 produzidas e 

veiculadas na emissora local e na rede estadual, nos principais telejornais da rede: o Jornal do 
                                                            
11 As oito matérias são: 1) Condições de atendimento no posto de saúde; 2) Conflito entre grupos de indígenas; 3) 
Operação de desarmamento; 4) Morte de vereador indígena; 5) Treinamento de agentes de saúde; 6) Invasão da 
sede da Funai; 7) Dia do índio de 2004; 8) Dia do índio de 2005. 



Almoço e o RBS Notícias. A análise do material empírico do telejornalismo buscou um olhar 

quantitativo do tempo de fala e imagens dos indígenas nas matérias e qualitativo pelo gênero 

discursivo. As duas abordagens encontram-se imbricadas na descrição e análise. 

 Visando verificar a participação dos indígenas no material telejornalístico classificamos 

elas conforme os gêneros discursivos. A participação dos indígenas nas falas em reportagens, 

conforme o gênero é maior no informativo e diminui acentuadamente no denúncia e mais ainda 

no agonal. Na fala os indígenas participam com 20,93% no gênero informativo, 5,49% no agonal 

e 7,79 no gênero de denúncia (tabela 1). 

 A participação dos indígenas em imagens nas reportagens conforme o gênero é maior 

também no informativo e diminui um pouco no agonal e, acentuadamente, no de denúncia. A 

participação dos indígenas é de 66,19 no informativo, 62,15 no agonal e 23,38 no gênero de 

denúncia (tabela 2). 

Um olhar para as operações de produção em relação às falas nos diferentes espaços 

produtivos (“espaço-mundo”, “espaço-percurso” e “espaço-mediação”) nas reportagens de cada 

um dos três gêneros discursivos (agonal, informativo e de denúncia) revela que o “espaço-

mundo” participa com 21,3% nas reportagens agonais, 25,5% nas informativas e 33,3% nas de 

denúncia. O “espaço-percurso” contribui com 29,8% nas agonais, 17,9% nas informativas e 

16,7% nas de denúncia. O “espaço-mediação” participa com 48,9% nas reportagens agonais, 

56,6% nas informativas e 50,0% nas de denúncia. Este espaço duplica-se com a passagem do 

material do local a cabeça-de-rede em nível estadual (tabela 3).    

A observação das falas por esse viés confirma por um lado, a destacada diferença da 

contribuição de cada um dos espaços na produção de uma reportagem na RBS TV, ou seja, há 

uma superioridade de falas no “espaço-mediação” onde opera a instituição midiática, mas, 

especialmente, o “hiperdispositivo” da rede, e uma diminuição de participação do “espaço-

mundo” e do “espaço-percurso”, onde operam os sujeitos do acontecimento e a equipe de 

cobertura na emissora do interior. Concluímos, assim, que o espaço mais destacado na 

produção das reportagens da RBS TV no Rio Grande do Sul, em rede é o da “mediação”, onde 

ocorre a edição e a enunciação, ou seja, a transformação do material do acontecimento num 

produto telejornalístico; em segundo lugar encontra-se o “espaço-mundo” e, em terceiro, o 

“espaço-percurso”. Esta regularidade é quebrada somente nas reportagens do gênero agonal, 

nas quais o tempo do “espaço-percurso” aumenta significativamente; neste gênero é a 

participação do repórter no local do evento que aumenta, o que possibilita aos dois espaços 



iniciais somados suplantarem o tempo do “espaço-mediação” Neste gênero é muito comum a 

espetacularização da informação através de imagens e de sua interpretação pelo repórter.  

Entretanto, notam-se também mudanças significativas nos percentuais em relação aos 

sujeitos no “espaço-mundo”, quando se trata da reportagem de denúncia, visto que aos sujeitos 

denunciadores é concedida uma fala mais extensa, e no “espaço-mediação”, onde se nota uma 

participação maior dos agentes midiáticos através da nota-coberta. No gênero informativo há um 

destaque para a apresentação dos âncoras nas reportagens, que no fechamento, muitas vezes, 

se estendem em comentários. 

 

5. Análises e resultados 

O hiperdispositivo televisivo em rede ao aumentar o espaço midiático, aumenta os 

espaços de atuação dos seus agentes, ou seja, os dados mostram que, quanto mais longe do 

cenário dos acontecimentos o produto telejornalístico é finalizado, maior é o tempo de voz dos 

agentes da instituição midiática, em detrimento dos principais sujeitos da ação social. Isso fica 

mais claro em uma das reportagens sobre a ocupação da sede da Fundação Nacional do Índio 

(Funai) em Passo Fundo, em que na emissora local foi veiculada uma reportagem mais ampla, 

com “boletim”, “sonoras” e “nota coberta”, mas, ao ser passado para a cabeça-de-rede, o 

material ficou somente em 16 segundos, com a fala do âncora em off durante todo o tempo da 

reportagem. Outra reportagem em que desapareceu a voz dos indígenas no telejornalismo em 

rede é aquela que mostra a presença ostensiva da Polícia Militar, com helicóptero, avião, 

cavalos, tropa de soldados e diversas viaturas; neste caso, as imagens do aparato militar e dos 

soldados com fardamento para atuar na selva dominaram a reportagem e guiaram o texto da 

mesma. 

Quanto maior o controle dos indígenas sobre os acontecimentos, o que ocorre 

especialmente naqueles em que as reportagens são do gênero agonal, maiores são as 

possibilidades de aumentar o seu protagonismo midiático, como também de garantir a presença 

de suas temáticas no material informativo. Isso ocorre, mais ainda, com o conhecimento que os 

indígenas vão adquirindo sobre o processo de produção do telejornalismo, pois os 

acontecimentos sobre os quais eles têm o controle são organizados para que sintonizem com os 

valores notícias vigentes entre os profissionais midiáticos. Em situações de conflito aumenta o 



tempo de sua midiatização em imagens, porém o seu tempo de fala diminui, visto que nesta 

situação as imagens são o lugar da protagonização indígena. 

Na relação de forças entre a instituição midiática e os sujeitos midiatizados prevalecem 

as operações de produção potencializadas, sobre as quais a instituição midiática mantém o 

controle. Logo, o que temos, geralmente, é o agente midiático assumindo a fala dos indígenas, 

porém com a sua interpretação. É também a instituição midiática que seleciona as imagens do 

mundo indígena, que destaca temas presentes na fala ou apresenta novos temas. Este tipo de 

temática às vezes gera outra reportagem, se for relevante para os profissionais da reportagem. 

Em relação à protagonização no telejornalismo, concluímos que os principais 

protagonistas são os agentes midiáticos e que os sujeitos que protagonizam os acontecimentos 

encontram pouca possibilidade de protagonização na cena midiática. O tempo de fala e o tempo 

de imagem demonstram o controle do processo de produção pela instituição midiática.  

Em relação às operações de produção que geram as falas em cada um dos espaços 

produtivos, constatamos que os produtos do telejornalismo sobre os caingangues são resultado 

(tabela 3), sobretudo, da construção no “espaço-mediação” (51,8%), seguido pelo “espaço-

mundo” (26,7%) e “espaço-percurso” (21,4%), ou seja, as falas da instituição midiática são mais 

destacadas longe do espaço do acontecimento e da cobertura do acontecimento. No nosso 

entender, isso se deve em grande medida ao “modo de informação” estruturado em rede na RBS 

TV no Rio Grande do Sul. Porém, um olhar para as reportagens do gênero agonal, por exemplo, 

nas quais os indígenas controlam o acontecimento, mostra que essa regularidade é modificada, 

na medida em que o tempo no “espaço-percurso” aumenta, porque nesse gênero o relato do 

repórter, mais próximo do contexto do acontecimento, recebe mais tempo no conjunto da 

reportagem. 

 Para finalizar, as reportagens são o resultado de um processo produtivo que envolve 

sujeitos em espaços geográficos diferentes. São considerados diferentes espaços os que 

separam a instituição midiática local do local dos acontecimentos cobertos por ela, mas também 

aqueles que separam a emissora cabeça-de-rede dos acontecimentos sociais locais. A maior 

parte do produto é resultado de processos de produção em estúdios, onde protagoniza a 

instituição midiática. Quando a produção ocorre em uma instituição midiática local há maior 

proximidade com os sujeitos dos acontecimentos sociais, porém, quando ela ocorre num 

processo de rede estadual a distância entre a instituição midiática e os sujeitos do acontecimento 

aumenta. 



 Quando a reportagem refere-se à ação de um sujeito coletivo, no caso os indígenas, o 

que consideramos de reportagem agonal, há uma maior participação dos espaços da cobertura 

(espaço-mundo e espaço-percurso) no resultado final a ser apresentado na tela. O que leva a 

crer que a organização dos indígenas protagonizando possibilita maior presença nas 

reportagens. Mas nem sempre esse espaço maior é ocupado pelos indígenas, pois nestes casos 

o que geralmente aumenta é a palavra dos repórteres no local da cobertura e não a dos 

indígenas. 

 O tempo de uma reportagem na emissora local é geralmente maior do que quando ela é 

veiculada em rede. Na transferência do material para a rede e sua adequação para os seus 

telejornais, são prioritariamente cortados os elementos construídos nos dois primeiros espaços, 

ou seja, a sonora e o boletim do repórter. As falas dos sujeitos do acontecimento social são 

substituídas pela fala do âncora ou do repórter e entre as imagens somente permanecem as 

mais sensacionalistas, distorcendo a imagem dos indígenas, reforçando assim os estereótipos já 

existentes sobre eles. 

 Diante disso podemos afirmar que o telejornalismo é construção social e aquele feito em 

rede é construção social potencializada, e ainda, a construção social midiática sobre os 

indígenas aumenta os riscos, principalmente para a sua auto-estima e sua relação com os 

grupos culturais hegemônicos circunvizinhos e com o estado.  
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Figuras 

 

Figura 1: Emissoras da RBS TV no Rio Grande do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2: Região das principais aldeias indígenas caingangues 

 

  



Tabelas 

 

Tabela 1 – Percentual de fala dos sujeitos nas reportagens conforme o gênero 

  
Média nas 

reportagens 

 
Gênero 

informativo 

 
Gênero 
agonal 

 
Gênero 

denúncia 
 

 
Indígenas 

 
18,86% 

 
20,93% 

 
5,49% 

 
7,79% 

 
Agentes da RBS TV 73,48% 72,76% 87,84% 64,95% 

 
Outros agentes 7,66% 6,30% 6,66% 27,27% 

 
 

 

        Tabela 2 – Percentual de imagem dos sujeitos nas reportagens conforme o gênero 

  
Média nas 

reportagens 

 
Gênero 

informativo 

 
Gênero 
agonal 

 
Gênero 

denúncia 
 

 
Indígenas 

 
61,56% 

 
66,19% 

 
62,15% 

 
23,38% 

 
Agentes da RBS TV 24,45% 27,40% 17,97% 18,18% 

 
Outros agentes 13,99% 6,40% 19,87% 58,44% 

 
 

 

Tabela 3   – Relação entre espaços midiáticos e gêneros discursivos  

 
 

 
Espaço-mundo 

 

 
Espaço-percurso 

 
Espaço-mediação 

 
Gênero agonal 

 
21,3% 

 
29,8% 

 
48,9% 

 
Gênero informativo 

 
25,5% 

 
17,9% 

 
56,6% 

 
Gênero denúncia 

 
33,3% 

 
16,7% 

 
50,0% 

 
 
MÉDIAS 
 

 
26,7% 

 
21,4% 

 
51,8% 
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