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RESUMO 

 

No contexto contemporâneo, empresas de diferentes segmentos tentam se mostrar para o 

telespectador e consolidar a sua marca.  Ao se tratar de empresas de comunicação, sabe-se que 

essas sempre se autopromoveram: não falam de nada, sem antes falar de si. A partir dessas 

observações, o estudo pretende verificar, através de um processo metodológico fundamentado 

na semiótica greimasiana, quais as estratégias presentes nos discursos televisuais de uma 

empresa de comunicação regional para interpelar seu público e consolidar sua marca. Isso se 

torna possível a partir do exame das estratégias discursivas da ordem da temporalização, 

tematização, espacialização, figurativização, actorialização e tonalização, e, das 

comunicativas, externas ao texto, empregadas pela emissora TVCOM para obter esse fim. 

Para isso, realiza-se uma aproximação dos conceitos de televisão comercial, televisão 

comunitária e televisão regional. O corpus de análise envolve quinze programas (presentes na 

grade de programação) em um intervalo de tempo de uma semana. A escolha pela TVCOM, 

pertencente ao Grupo RBS está justificada na peculiaridade dessas emissoras que precisam 

consolidar sua marca e reforçar sua identidade com os telespectadores, mesmo operando com 

um restrito espaço aberto para a veiculação de seus programas. 

 

Palavras-chave: autopromoção; estratégias televisuais; semiótica discursiva; televisão 

regional. 

 

 

RESUMEN 

En el contexto actual, las empresas de diferentes sectores tratan de se mostrar al espectador y 

consolidar su marca. Cuando se trata de la comunicación empresarial, se sabe que estos 

siempre autopromoveram: no hablan de nada, sin hablar de si. A partir de estas observaciones, 

el estudio tiene como objetivo determinar, a través de un proceso metodológico basado en la 

semiótica greimasiana, cual estrategias de los discursos televisivos se hacen presente en una 

empresa regional de comunicaciones para cuestionar su público y construir su marca. Esto es 

posible a partir de un examen de las estrategias discursivas de la temporalización, 

tematización, espacialización, figurativização, actorialização y tonificación, y la 

comunicación, externa al texto, utilizado por la TVCOM para este propósito. Para ello, 

hacemos una aproximación a los conceptos de la televisión comercial, la televisión 

comunitaria y televisión regional. El análisis del corpus implica quince programas (presente 

en el cuadro de programación) en un intervalo de tiempo de una semana. La opción da 

TVCOM, perteneciente al Grupo RBS se justifica en la peculiaridad de estas estaciones que 

necesitan consolidar y reforzar su identidad de marca con los espectadores, incluso operando 

con un espacio abierto restringido para la colocación de sus programas. 

 

Palabras clave: auto-promoción; estrategias televisivas; semiótica discursiva; televisión 

regional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Aquilo que todos reconhecem e chamam de televisão é, segundo Volli (2012), ao 

mesmo tempo, um grande sistema técnico de transmissão das imagens em movimento, o 

aparelho doméstico que permite receber essas imagens, o aparato que as produz, o complexo 

dos conteúdos, a forma concreta que esse sistema adquiriu ao longo dos tempos, em termos de 

gêneros, organização cronometrada do tempo, efeitos esperados no público, estrutura 

econômica e social. 

Apesar do avanço das tecnologias digitais, a mídia televisual ainda lidera em audiência 

e em alcance no cenário brasileiro. De acordo com o Censo (2010), cerca de 97,2% dos lares 

nacionais possuem, ao menos, um aparelho de televisão em suas residências. Isso significa 

que para a grande maioria da população, a televisão representa mais do que uma fonte de 

informação, mas uma forma de entreter, educar e, muitas vezes, discutir questões de interesse 

da sua comunidade. 

Por ter uma ampla abrangência, utilizar recursos de áudio e vídeo, e estabelecer 

diálogo e interação com o telespectador, a televisão é o veiculo de comunicação que concentra 

o maior investimento em verba publicitária. Com tantas características a televisão comercial 

adquire notoriedade não só para o público receptor e produtor, como ainda para os 

pesquisadores da área comunicacional. 

Mesmo com o crescimento considerável dos estudos em televisão, ainda é difícil 

estudar e compreender este meio de comunicação, segundo Duarte (2010, p. 227) 

 

os que se interessam pela análise dos produtos televisuais têm pela frente um 

duplo desafio, representado: (1) pelo preconceito que ainda persiste em 

relação ao próprio objeto de estudo – os produtos televisuais; (2) pela 

influência e inadequação do aparato teórico-metodológico à disposição, 

frente à complexidade e hibridação desses produtos 

 

A investigação aqui proposta baseia-se no exame da programação da TVCOM RS, 

uma televisora regional com caráter comunitário. A emissora em questão, pertence ao Grupo 

RBS, que é uma das maiores empresas de comunicação multimídia do Brasil e a maior 

afiliada da Rede Globo (ANDRES, 2012). 

O Grupo RBS, fundado por Maurício Sirotsky, iniciou seus trabalhos em 31 de agosto 

de 1957. Hoje, a empresa conta com mais de seis mil colaboradores e é a segunda maior 
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empregadora de jornalistas do país. Além da RBS TV, compõem o Grupo RBS: duas 

emissoras de TV locais (TVCOM); 24 emissoras de rádio (Rádio Gaúcha, Rádio Atlântida, 

Rádio Itapema, Rádio Cidade, Rádio Farroupilha, Rádio CBN Porto Alegre, Rádio CBN 

Diário); e, oito jornais (Zero Hora, Diário Gaúcho, Pioneiro, Diário de Santa Maria, Diário 

Catarinense, Hora de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina, A Notícia) (RBS, 2013). 

Ainda opera uma empresa digital, a e.Bricks Digital, composta por empresas da área 

de tecnologia digital por meio das quais o Grupo RBS atua nas seguintes áreas: mídia digital e 

tecnologia; mobile; e-commerce segmentado; HSM (empresa de educação executiva, mídias e 

eventos); Kzuka (publicação destinada ao público jovem); Engage Eventos; RBS 

Publicações (editora); Orbeat Music (gravadora); Mídia Gráfica (gráfica); Vialog (empresa de 

logística); e, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho (fundação empresarial) (RBS, 2013). 

Para Scarduelli (1998) o fato de que o Grupo RBS utilizava somente meios 

tradicionais no início de sua existência e hoje se apresenta como um dos maiores complexos 

midiáticos do Brasil, permitiu à empresa, aproximação com sua própria região, e aos 

pequenos anunciantes, poder de visibilidade. 

 

Foi na economia e, particularmente, no mercado publicitário do interior do 

Rio Grande do Sul e de Santa Catarina que a implantação do modelo de TV 

da Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS) provocou os maiores efeitos. 

Antes da implantação da rede e da segmentação do sinal da Globo em 

diversas emissoras e regiões, a televisão era um veículo atraente apenas aos 

grandes anunciantes, já que a única alternativa era a veiculação estadual. A 

partir da rede, em 1978, ficou possível fazer a exibição regional e mais 

barata. Para as empresas de pequeno e médio portes, isso abriu um canal de 

acesso à TV (SCARDUELLI, 1998, p. 1). 

 

A TVCOM, fruto do grupo empresarial, opera em Florianópolis e em Porto Alegre. O 

veículo de comunicação aqui apresentado, conta com uma grade de programação totalmente 

local, focada em informação, cultura, política, esporte e temas das cidades em que opera. 

Referência em jornalismo local, a TVCOM também é reconhecida pela proximidade com os 

públicos gaúcho e catarinense, estando presente nos principais eventos culturais, esportivos e 

políticos dos dois Estados (RBS, 2013). 

A emissora que se diz “TV da Comunidade”, não é comunitária na acepção da lei, mas 

cumpre com seu posicionamento de ser comunitária, pois atende a uma determinada 

comunidade geográfica, abrindo espaço para a expressão dos indivíduos. E ainda tem o papel 

de entreter, educar e informar, e a função de promoção, que perpassa os demais.  

A relação da TVCOM com a comunidade acontece em vários níveis: exibição de 

programas de interesse para a comunidade, cobertura de eventos, participação na programação 
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e realização de campanhas comunitárias. Através dessas ações, ocupa espaços, define hábitos, 

divulga fatos, se envolve com as problemáticas locais, forma a opinião pública e serve como 

um instrumento mediador importante na referência dos assuntos de interesse local. 

A investigação da análise partirá pelo exame da grade de programação da TVCOM, 

uma vez que a emissora não emprega campanhas publicitárias institucionais e faz pouco uso 

do break comercial para se mostrar ao público, o que gera alguns questionamentos: como ela 

faz para se promover? Quais estratégias ela emprega na sua programação?  

Com isso, torna-se necessário entender como TVCOM, um veículo de massa, 

comunica-se com a comunidade que se encontra inserida. A partir dessas considerações, a 

questão problema desta pesquisa funda-se na comunidade e na grade de programação da 

emissora, ou seja: quais as estratégias presentes nos discursos televisuais da TVCOM para 

interpelar seu público e consolidar sua marca? 

Desse modo, busca-se compreender de que forma se apresentam as estratégias 

comunicativas e discursivas empreendidas pela TVCOM, em sua grade televisual. 

Considerando-se este objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos: (1) 

entender as lógicas de funcionamento de uma televisão comercial regional; (2) mapear o 

histórico da TVCOM; e, por fim, (3) analisar as estratégias comunicativas e discursivas 

empregadas nos textos televisuais para dizer o que diz. 

Este trabalho justifica-se no meio acadêmico devido ao fato sempre existir 

intencionalidades nos processos comunicacionais, visto que convocam públicos e 

desencadeiam movimentos para obter êxito. Nesse sentido, vale refletir sobre as estratégias 

comunicativas e discursivas empregadas nos produtos midiáticos televisuais. Visto que, 

diariamente as empresas estão enfrentando um público mais exigente e uma concorrência 

mais competitiva, resultantes da crescente utilização das novas mídias. Logo, as empresas 

estão buscando maneiras alternativas para aproximar-se do público-alvo, e garantir resultados 

positivos. 

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, com teoria e método semiótico de 

origem greimasiano para a investigação de programas audiovisuais, visando perceber as 

estratégias utilizadas pela TVCOM para interpelar e aproximar-se do seu público-alvo. 

O interesse por esta temática surge através do desenvolvimento do estado da arte. 

Momento em que se verificou poucos estudos sobre as estratégias publicitárias empregadas 

pela TVCOM. Os escassos estudos existentes estão focalizados na parte jornalística do 

veículo. Ressalta-se que a TVCOM está presente em todo território gaúcho, 24 horas pelo 

canal 36 da NET Sul, enquanto para a região metropolitana é aberto das 15h50 às 2h, esses 
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fatos, aos olhos deste pesquisador, caracterizam um importante objeto de análise 

(WIKIPÉDIA, 2013). 

Este estudo também se justifica por haver um corpo docente com experiência e 

produção científica habilitada a prestar orientação sobre a temática; pela produção 

bibliográfica sobre a temática ser acessível; e pela existência da linha de pesquisa Mídia e 

Processos Sócio-Culturais do Centro Universitário Franciscano - Unifra. 

A reflexão aqui proposta contribui, ademais, para as futuras investigações 

desenvolvidas pelo Laboratório de Pesquisa Científica, Lapec, o qual o autor deste projeto 

participa, bem como, para futuros estudos sobre esta emissora pertencente ao Grupo RBS. 

A partir dessas inquietações, desenvolve-se este estudo para apreender como a 

TVCOM faz para dizer que é uma televisão comunitária? Nas próximas páginas encontram-

se o referencial teórico e metodológico empregados para fundamentar esta pesquisa. No 

capítulo II – “Aporte teórico metodológico” – expõe-se as bases teórico-metodológicas da 

pesquisa, a qual envolve análise comunicativa e discursiva, definição dos programas e corpus 

analisado; No capítulo III – “Mídia televisual” – aborda-se a história da televisão, o caráter 

comercial da televisão, bem como as características de uma televisão comunitária e os 

elementos formadores de uma televisão regional; E, por fim, revela-se o capítulo IV – 

“Análise” – referente à análise comunicativa da TVCOM e a descrição dos programas e a 

análise discursiva de cada um. 
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2. APORTE TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

A presente secção propõe-se a conceituar a semiótica francesa de inspiração 

greimasiana, recorrendo não só ao próprio Greimas (1998,2008), como a outros autores da 

mesma vertente, que exploraram a teoria na relação com os produtos midiáticos. A partir 

disso, definiu-se uma metodologia de análise capaz de dar conta das peças selecionadas para 

compor o corpus desta pesquisa. 

Assim, o capítulo compreende a apresentação dos pressupostos da teoria, com 

contribuições de autores nacionais Fiorin (2003), Barros (2005), Castro (2013), Duarte 

(2010), apresentação da metodologia, envolvendo os níveis de pertinência que se centram o 

estudo, corpo de definições, seleção das peças e etapas do percurso de análise. 

 

 

2.1 Teoria Greimasiana 

 

No Dicionário de Semiótica, no verbete “semiótica” (GREIMAS & COURTÉS, 2008, 

p. 448-456), assume-se que o termo é utilizado em diversos sentidos, algumas vezes aparece 

como objeto, outras como teoria, e até mesmo como sistema, alterando-se de um para outro a 

relação englobante/englobado em relação à linguística. 

A semiótica procura descrever e explicar o que é o texto, um todo de sentido, e como 

ele faz para dizer o que diz. Hoje é consensual atribuir à semiótica o estudo dos sistemas e 

processos de significação. 

Martine Joly (2005) apresenta os percussores dos estudos sobre essa ciência, com o 

intuito de elaborar uma ciência dos signos, batizada como semiótica ou semiologia, partiu dos 

estudos do suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913), na Europa e o cientista Charles Peirce 

(1839-1914), nos Estados Unidos. Saussure com o estudo sistemático da língua descreveu os 

signos como entidades que possuem e unem um significante e um significado. Já a visão de 

Peirce era muito mais ampla, relacionando o signo com todos os nossos sentidos, algo que 

possamos ver, sentir, ouvir, tocar ou até ainda saborear. 

Saussure entende a língua como uma “instituição social”, enquanto a palavra é um ato 

individual. Segundo Mattelart e Mattelart (2005, p. 88)  
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enquanto instituição social, a língua é um sistema organizado de signos que 

exprimem ideias; representa o aspecto codificado da linguagem. A 

linguística tem por tarefa estudar as regras desse sistema organizado por 

meio das quais ele produz sentido. A linguagem pode ser segmentada, logo, 

analisada; trata-se de descobrir as oposições, as diferenças que permitem a 

uma língua funcionar e significar. 

 

 No início da teoria do signo de Saussure, o autor propõe que o intuito não era unir o 

nome a uma coisa, mas sim, criar um conceito à uma imagem acústica, ou seja, é um conjunto 

formado pelo significante e pelo significado, ou, nas palavras de Hjelmslev, uma expressão e 

um conteúdo. Segundo Fiorin (2003, p.11) “Hjelmslev constata que não sabemos exatamente 

o que é o signo e, por consequência, devemos partir daquilo que conhecemos, a função 

semiótica, que está situada entre duas grandezas, a expressão e o conteúdo”. 

 A partir destes dois pesquisadores, outras várias correntes surgiram, e foi seguindo os 

estudos linguísticos de Saussure, que foi criado pelo Grupo de Investigações Sêmio-

linguísticas da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, coordenado por Algirdas Julien 

Greimas, a teoria semiótica francesa, também conhecida como teoria greimasiana, que tem 

como principal preocupação o texto, só o texto, nada mais que o texto. 

Para interpretar o teor do texto ou a sua construção do sentido é preciso percorrer um 

percurso gerativo de sentido, que é a base determinante para a construção de sentido do texto. 

Para Fiorin (2003) essas etapas são capazes de gerar sentido, porque constituem uma sucessão 

de patamares, que mostra como se produz e se interpreta o sentido. 

Greimas e Courtés (2008) entendem o percurso gerativo como  

 

[...] economia geral de uma teoria semiótica (ou apenas linguística), 

vale dizer, a disposição de seus componentes uns com relação aos 

outros, e isso na perspectiva da geração, isto é, postulando que, 

podendo todo objeto semiótico ser definido segundo o modo de sua 

produção, os componentes que se intervêm nesse processo se 

articulam uns com os outros de acordo com um “percurso” 

(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 232). 

 

O primeiro nível, o fundamental, é o mais simples e que está na base de construção do 

texto, é o ponto que determina o mínimo de sentido a partir do que vai ser produzido, ou seja, 

é onde inicia o processo de significação como uma oposição ou diferença semântica mínima. 

Todo o texto tem dois lados, de um lado fica um valor que está sendo colocado em jogo, e do 

outro lado a essência, propor uma dualidade teórica e sustentar ao longo do percurso quem se 

posiciona de um lado, pressupõe que existe esse outro lado. 

É possível observar isso no exemplo, alegria versus tristeza, vida versus morte, 

liberdade versus dominação, partida versus retorno, etc. Essas categorias estabelecidas que 
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gerarão uma mudança no nível narrativo, são determinadas como positivas ou eufóricas e 

negativas ou disfóricas, essa oposição ou diferença, chama-se tímica, e vai determinar a linha 

argumentativa do texto. 

No nível narrativo, é onde acontecem as transformações, devida a ação dos sujeitos, 

os efeitos de sentido assumem relação com os valores da narrativa.  A narrativa complexa 

deve cumprir uma sequência organizada, chamada de estrutura sintagmática da narrativa, que 

compreende quatro fases: manipulação, competência, performance e sansão. 

A manipulação é a fase em que um sujeito age sobre o outro, com o intuito de 

persuadi-lo, levá-lo a crer que determinada atitude é melhor do que a outra, ou seja, 

manipulador e manipulado agem segundo um querer. Na fase da competência, o sujeito que 

vai realizar determinada transformação central na narrativa, é possuidor de alguma 

característica que o dá credibilidade para tomar determinada atitude. A performance é o 

momento em que ocorre a transformação central da narrativa, é o clímax. Na última fase, a 

sansão, é onde a sensação da performance se concretiza, o momento que o sujeito tem a 

certeza de que a mudança ocorreu.   

No último nível, o discursivo, que é o mais próximo da estrutura textual, por 

conseguinte o mais superficial, “as estruturas discursivas, menos profundas, são encarregadas 

de retomar as estruturas semióticas de superfície e de ‘colocá-las em discurso’, fazendo-as 

passar pela instância de enunciação” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 234).  

No nível discursivo se dão as relações entre enunciador, enunciatário e enunciação 

chegando ao enunciado:  

 

A enunciação é uma instância pressuposta, já que o que se apresenta ao 

semioticista é seu produto, o enunciado. Isso faz da enunciação a instância 

de produção do discurso. Para que essa produção seja realizada, definem-se 

um enunciador e um enunciatário, cuja relação produz a enunciação. 

Enunciador e enunciatário podem ou não ser explicitados no enunciado 

(PIETROFORTE, 2004, p. 19). 

 

Por exemplo, os sujeitos do nível narrativo ganham, no nível discursivo, nomes e se 

tornam personagens (atores reais ou fictícios) do texto, ou seja, são revestidas de termos que 

lhe dão concretude. Segundo Andres (2012), na sintaxe discursiva, acontecem duas 

operações: a embreagem (onde o efeito retorna à enunciação) e a debreagem (processo que 

expulsa do enunciado a instância da enunciação). Comporta também os componentes da 

sintaxe discursiva: actorialização, temporalização e espacialização; e da semântica discursiva: 

tematização e figurativização. Inclui-se também a tonalização, conceito introduzido por 

Duarte (2010), que representa o ponto de vista sobre o qual a narrativa quer ser lida. 
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A actorialização está diretamente ligada aos personagens da narrativa, e pelos 

aspectos que se assemelham ou diferenciam uns dos outros. A temporalização é o modo como 

acontece a narrativa, a sequência lógica (ou não) de cenas, sobreposição de imagens, divisão 

de tela, uso de calendário, relógios e caracteres, inserção de flashbacks. A espacialização é 

referente ao espaço ou aos locais em que a narrativa é ambientada.  

A tematização é o método responsável pela recuperação de valores do nível narrativo 

transformados em temas, concentrando-se segundo Greimas e Courtés (2008), algumas vezes 

nos objetos, outras nos sujeitos, dividindo-se igualmente nos diferentes componentes da 

narrativa. A figurativização é a expressão de figuras que caracterizam o enunciando, 

concretizando um tema abstrato, para Barros (2005, p.72) é “A partir do revestimento 

figurativo do objeto-valor, todo o percurso do sujeito é figurativizado”. A tonalização, 

segundo Duarte (2010, p. 17), “tem por tarefa a atribuição estratégica de um tom principal ao 

discurso produzido e a sua articulação com outros tons a ele correlacionados”.  

Em seus estudos, Greimas deu ênfase nos níveis fundamental e narrativo, destacando 

que o nível discursivo ainda deveria ser mais explorado. A partir disso então, os seguidores do 

autor começam o estudo do último nível, por meio de textos literários do universo da 

linguagem. E é por meio do nível discursivo que será percorrido o caminho deste estudo, pois 

entende-se que os níveis fundamental e narrativo, não são necessários para atingir os objetivos 

aqui propostos. 

Embora a semiótica permita a análise nesses três níveis, o foco deste estudo será no 

nível discursivo, o que significa reconhecer as estratégias empregadas nos níveis 

comunicativo e discursivo, e as relações que o texto apresenta. A promocionalidade faz uso 

dessas estratégias, pois, no nível semiótico, representa a busca dos envolvidos em agir sobre o 

outro, na tentativa de não apenas vencer, mas de com-vencer (GREIMAS, 1998, p. 122).  

Enquanto para Greimas a semiótica se restringe ao “texto, só o texto, nada mais que o 

texto”, outros autores seguiram os ensinos greimasianos ampliando este objeto de estudo. É o 

exemplo de Barros (2005), que define o texto por meio de duas formas que se complementam, 

a primeira concepção é entendida como análise interna ou estrutural do texto, onde se 

examina os mecanismos e os procedimentos que o constroem, tecendo-o como um “todo de 

sentido”. A outra forma é análise externa do texto, onde o texto deve ser examinado no tempo 

e no espaço que o envolve. Conforme Barros (2005, p. 12), “para explicar o que o texto diz e 

como o diz, a semiótica trata, assim, de examinar os procedimentos da organização textual e, 

ao mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de produção e de recepção do texto”. 
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Conforme explica Barros (2005, p.11) foi “a partir de L.Hjelmslev, que mostrou ser 

possível examinar o plano do conteúdo em separado do plano da expressão, tal como a 

fonologia fizera com o plano da expressão, a semântica estrutural desenvolveu princípios e 

métodos para estudar o sentido”. Ou seja, se antes era possível compreender o enunciado e a 

enunciação juntos, agora, era necessário separar a frase do texto para a partir disso realizar um 

estudo satisfatório do plano de expressão e do plano de conteúdo. 

É possível encontrar estes dois planos em textos do ponto de vista entre conteúdo e 

expressão, segundo Fiorin (2003, p.73) 

 

aqueles que têm função utilitária (informar, convencer, explicar, 

documentar, etc.) e os que têm função estética. Se alguém ouve ou lê um 

texto com função utilitária não se importa com o plano de expressão. Ao 

contrário, atravessa-o e vai diretamente ao conteúdo, para entender a 

informação. No texto com função estética, a expressão ganha relevância, 

pois o escritor procura não apenas dizer o mundo, mas recriá-lo nas palavras, 

de tal sorte que importa não apenas o que se diz, mas o modo como se diz. 

Como o poeta recria o conteúdo na expressão, a articulação entre os dois 

planos contribui para a significação global do texto. A compreensão de um 

texto com função estética exige que se entenda não somente o conteúdo, mas 

também o significado dos elementos da expressão. 

 

Os textos publicitários, segundo Volli (2003), estão presentes em todos os meios de 

comunicação e suportes midiáticos, e a semiótica instrui a olhar o texto de forma organizada a 

partir das estruturas de sentido, formas sintacticas e modelos semânticos. Também permite 

entender e compreender o texto publicitário em profundidade, visto que um importante 

instrumento para avaliação é a investigação do impacto político e ideológico desta grande 

massa comunicativa que passa pelo corpo social. 

Outro importante teórico que se interessou pelos estudos das peças publicitárias, é 

Barthes. Seu intuito principal era mostrar que, na busca da análise de uma imagem, deve-se 

considerar denotação e conotação como importantes elementos na construção do sentido. Por 

denotação, entende-se a relação direta e objetiva de um signo a um objeto referente; por 

conotação, entende-se as interpretações subjetivas ou pessoais, constituído por um sistema de 

significação.  

Nessa perspectiva,  

 

A denotação serve para desenvolver argumentos, numa palavra, 

persuadir; mas é mais provável que a primeira mensagem sirva mais 

sutilmente para naturalizar a segunda: retira-lhe a sua finalidade 

interesseira, a gratuidade da sua afirmação, a rigidez da sua 

cominação; o convite banal (comprem) é substituído por espetáculo de 

um mundo onde é natural comprar (BARTHES, 1987, p. 168).  
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Quando se pensa em análise de um produto midiático no campo da promocionalidade, 

por exemplo, não se pode deixar de considerar sua textualidade, pois o texto não pode se dar 

independentemente do processo comunicativo que o instituiu e do qual é suporte material 

(DUARTE, 2004, p. 12).  

Para existir a comunicação é preciso que o processo comunicacional tenha no mínimo 

dois atores: o emissor e o receptor. Estes dois atores estão localizados em um local, em uma 

ambiente, um contexto histórico, e para melhor compreensão da mensagem, é preciso olhar 

para o entorno do texto. Em publicidade, este alargamento do texto, traz implícito estratégias 

das quais, é preciso compreender para decodificar a mensagem. 

Segundo Andres (2012), o temo estratégia é oriundo das guerras ou dos jogos, tendo 

em vista que são táticas definidoras na organização, relacionando-se aos esforços de 

planejamento e a execução dos movimentos e operações que aderem à capacidade de 

persuasão e interferem na reação e ação do público. 

As televisões regionais utilizam diferentes estratégias para garantir visibilidade e 

notoriedade, visto que são empresas de comunicação e, ao mesmo tempo, emissoras, que 

empregam as estratégias comunicativas e discursivas para se comunicar com o público.  

Nesse sentido, Lupetti (2003) propõe que estratégia é a maneira como as empresas 

devem alcançar seus objetivos, ou seja, é o caminho que a empresa deverá percorrer para 

executar sua meta. A estratégia começa com uma ampla visão de futuro para a empresa e 

implica na definição clara de seu campo de atuação, na habilidade de previsão de possíveis 

reações às ações empreendidas e no direcionamento que a levará ao crescimento. A definição 

de objetivos, em si, não implica em uma estratégia. Assim, estratégia também pode ser 

entendida como uma posição (posição de uma empresa no mercado) ou uma perspectiva (uma 

forma específica de fazer as coisas). 

Pagnoncelli (1993) sugere que qualquer empresa sem estratégia, sem foco, corre o 

risco de se transformar em uma folha seca que se move ao capricho dos ventos da 

concorrência. As utilizações de estratégias adequadas trazem inúmeros benefícios a serem 

colhidos, entre eles destacam-se o apoio à escolha de caminhos, criação de diferencial 

competitivo, orientação do marketing, motivação da equipe, orientação de recrutamento, 

seleção e treinamento, orientação à cadeia de agregação de valor e orientação dos 

investimentos. 

Segundo Corrêa (2004) uma estratégia determina como proceder para atingir 

determinado objetivo traçado. A estratégia é, portanto, a forma pela qual se pretende alcançar 
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o objetivo, ou as ações que serão empreendidas para consegui-lo. O desenvolvimento de 

estratégias tem sido tradicionalmente abordado como um processo formal de planejamento, 

envolvendo, em geral, duas etapas. A primeira engloba a definição do negócio, bem como, a 

explicitação da missão da organização e seus princípios, para poder comunicar ao receptor. E, 

a outra é constituída das análises dos microambientes e macroambientes da empresa, a 

determinação de objetivos com seus respectivos indicadores de acompanhamento e a 

formulação das estratégias correspondentes para alcançá-los. 

As estratégias comunicativas, dizem respeito à configuração da instância produtora, no 

papel cumprido pela sociedade, às ações que a empresa desempenha para firmar um caminho 

próprio, à relação comunicativa entre produtor e receptor, ao contexto socioeconômico, 

cultural em que a empresa atua, e à posição da empresa em relação à cabeça de rede. 

As estratégias discursivas são relativas aos produtos, metas dos sujeitos enunciadores 

referentes, de um lado, aos textos que lhe servem de modelo (eixo paradigmático) ou que com 

eles se inter-relacionam (eixo sintagmático); e, de outro, ao modo de contar a narrativa, 

considerando aspectos narrativos e enunciativos inerentes ao produto. 

 

 

2.2 Metodologia 

 

A metodologia deste estudo está fundamentada nos estudos teórico-metodológicos da 

semiótica europeia de Algirdas J. Greimas (1998, 2008), e também nas adaptações da 

semiologia à análise televisual, para procurar descrever e explicar o que o texto televisual da 

TVCOM diz e como faz para dizer, ou seja, analisar discursivamente as articulações presentes 

no produto midiático (texto) e seus possíveis alargamentos (textualidade). Isso significa a 

construção de um percurso de investigação que vai de um patamar de abstração e 

simplicidade até a concretude e complexidade das manifestações no texto televisual. 

Segundo Castro (2013, p. 9) essa proposta teórico-metodológica para investigação do 

produto promocional, associa, “de um lado, a concretude ampla do contexto e o processo de 

interação que a peça propõe com o público e, de outro, a visão sistêmica que compreende o 

ato comunicativo e as especificidades de sua configuração discursiva”.  

Para dar conta das questões que norteiam a investigação, foi selecionado o corpus da 

pesquisa, que são os 18 programas produzidos pela TVCOM, para verificar as estratégias 

empregadas pela empresa para se comunicar com o público-alvo.  

As etapas de análise estão sistematizadas, segundo Castro (2013), da seguinte forma: 
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1) Panorama geral:  

- Situação concreta do mercado no plano: político, econômico, social e cultural; 

- Ações de marketing utilizadas pela empresa para se comunicar com a comunidade; 

- Histórico e estrutura da empresa; 

- Possibilidade de divulgação/projeção. 

 

2) Identificação das estratégias comunicativas: 

- Caracterização do produto: decisões e escolhas temáticas; forma de divulgação/projeção; 

inserção na grade; tabela de preços; anunciantes. 

- Configuração do receptor: interesses, gostos e valores do público-alvo. 

 

3) Identificação das estratégias discursivas: 

- Descrição do produto televisual; 

- Detalhamento dos programas: cenário, apresentador, vinheta, patrocinadores, relações 

intertextuais. 

- Dispositivos empregados: deliberações tomadas pelos enunciadores no que se refere à 

forma de contar a narrativa ou, mais precisamente, ao “como dizer”, buscando entender as 

relações intradiscursivas: a questão temática, figurativa, temporal, espacial, actorial e tonal.  
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3 MÍDIA TELEVISUAL 

 

A proposta do capítulo é discutir a origem e os conceitos de televisão.  Dividido em 

três subcapítulos referentes a televisão. O primeiro trabalha o papel da televisão comercial, 

tratando do duplo papel da televisão brasileira, como empresa de atuação no mercado e como 

emissora de comunicação, no fortalecimento da imagem, na construção da identidade e na 

consolidação da marca. O segundo apresenta as características e disposições para a 

implementação e o funcionamento de uma televisão comunitária. No último subcapítulo sobre 

televisão, é apresentado o conceito de televisão regional, em que esta dirige sua programação 

para os hábitos, costumes e consumos de uma determinada região, pois mesmo a comunicação 

sendo global, ela precisa ser transformada em local. 

Na sequência, discute os conceitos de gênero, subgênero e formato, destacando 

subgêneros mais importantes de programas, vinhetas, comerciais, chamadas, e a participação 

da comunidade no produtor. Isso garante o entendimento do que a TVCOM diz, para depois 

entender como ela faz para dizer. 

 

 

3.1 Televisão Comercial 

 

Devido à iniciativa do jornalista Assis Chateaubriand, no dia 18 de setembro de 1950, 

foi inaugurada oficialmente a TV Tupi Difusora, a primeira televisão brasileira. De acordo 

com Mattos (2002), o advento da televisão ocorreu durante o período de crescimento 

industrial. Com a intensificação da industrialização nessa década, aumentou a migração das 

áreas rurais para as urbanas e o rádio transformou-se na mais importante fonte de informação 

da população nas grandes cidades. A economia do país estava em ascensão e os empresários 

começaram a investir em novas tendências já utilizadas nas nações desenvolvidas. É nesse 

contexto que entra em cena o empreendedor Assis Chateaubriand, dono de parte do mercado 

brasileiro de comunicação, possuindo diversos jornais e rádios. Em 1948, após viagem para os 

Estados Unidos, o empresário adquiriu equipamentos, que dois anos depois começariam as 

transmissões televisivas no Brasil. 
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As primeiras imagens da televisão brasileira foram transmitidas no dia 18 de 

setembro de 1950, em São Paulo, pela TV Tupi, Canal 3, que se constituiu 

na primeira estação de televisão da América do Sul. De acordo com o 

noticiário publicado pela imprensa da época, a televisão foi considerada “um 

novo e poderoso instrumento” (MATTOS, 2002, p.79). 

 

Desde sua concepção, o meio televisual vem recebendo fortes influências norte-

americanas, tanto nos modos de produção e recepção, bem como em sua estrutura comercial, 

o que logo resultou numa positiva receptividade, alcance e poder: 

 

A televisão se transformou no meio favorito das agências de publicidade no 

Brasil, devido ao grande potencial de audiência que atinge tanto a população 

alfabetizada como a analfabeta. A televisão começou a se transformar no 

meio publicitário mais poderoso do país só a partir dos anos sessenta 

(MATTOS, 2002, p.74). 

 

Hoje, a televisão é um dos meios de comunicação que gera mais lucro às agências de 

propaganda. Segundo Rocha (1999, p. 200), “para que se possa ter uma ideia da evolução da 

televisão no Brasil, observa-se que, em 1960, havia 600 mil aparelhos de televisão no Brasil; 

em 1970, este número ascendeu para 4,5 milhões, chegando a 18 milhões em 1980 e 30 

milhões em 1990”. Esses dados revelam como a televisão vem se tornando um dos meios de 

comunicação mais importantes da atualidade, satisfazendo grande parta da população 

mundial. 

Muniz (2004) explica que a televisão é um meio completo, diferente do rádio que traz 

apenas som, este meio traz cor, som e movimento. Segundo Castro e Duarte (2007), 

atualmente, a televisão representa para uma porcentagem da população brasileira, ainda que 

pequena, a única forma de entretenimento e informação.  Cerca de 90% do público conta com 

no mínimo um aparelho televisor por residência.  

Nos últimos anos, a televisão adquiriu uma expressividade tão grande que parece não 

existir um modo de controlá-la, “sob o ponto de vista da mídia, é o maior meio publicitário do 

País, recebendo 62% do total dos investimentos feitos em veiculação” conta Sampaio (1999, 

p. 87). 

De acordo com grupo Meio & Mensagem (2012), no último ano, a TV aberta cresceu 

13,6%, mais do que a média do mercado, faturou R$ 9,256 bilhões e aumentou sua 

participação no chamado "bolo publicitário". De cada R$ 100 investidos em propaganda no 

primeiro semestre de 2012, R$ 64,81 foram para Globo, Record, SBT, Band, Rede TV!, e 

demais emissoras abertas.  
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Na televisão, o discurso publicitário utiliza-se não somente de denotações, mas 

principalmente de conotações porque, assim, o receptor decodificará a mensagem de acordo 

com o contexto no qual está inserido. Para Barthes, citado por Hall: 

    

Na publicidade, todo o signo visual conota uma qualidade, situação, valor ou 

inferência que está presente como uma implicação ou sentido implícito, 

dependendo do posicionamento conotativo. Por exemplo, o suéter, sempre 

significa uma vestimenta quente (denotação), e, portanto a atividade de 

manter-se aquecido. Mas é também possível, em níveis mais conotativos, 

significar a chegada do inverno ou um dia frio. E, nos subcódigos 

especializados em moda, o suéter pode conotar também [...] um estilo 

informal de se vestir (Barthes apud HALL, 2007, p.373). 

 

 Em meio a esse contexto, percebe-se que determinada figura está presente no local 

certo, no momento certo e com alguma intencionalidade. Castro (2007) chama essas situações 

de estratégia de autorreferenciação televisiva, onda as emissoras empregam uma notícia ou 

acontecimento para construir ou reforçar sua própria imagem e também promover seus 

produtos no interior de sua programação ou nos outros meios de comunicação da própria rede. 

Assim, pode-se afirmar que a mídia televisual, ao mesmo tempo em que exerce 

importantes funções como de entreter, educar e informar traz ainda outra que, realmente, 

perpassa as demais, a de promover. A função promocional, além de informar, de divulgar e 

tornar público, também projeta, confere prestígio e estima a tudo que é veiculado na tela, seja 

a programação em seu todo, o serviço prestado, a pessoa representada. Pensando em todas as 

funções da televisão, entende-se que a de promover, além de satisfazer o receptor, como as 

demais, também favorece o sujeito da produção.  

Neste sentido que segundo Duarte (2007), uma emissora de televisão, funciona como 

qualquer outra empresa de cunho comercial que visa à maximização dos lucros. Seus produtos 

são os textos-programa (as mensagens), que disputam como qualquer outra mercadoria, o 

mercado global. Sendo assim, a televisão exerce um duplo papel de empresa e emissora, pois 

ao mesmo tempo em que ela abre espaços para outros anunciantes se promoverem, e 

promoverem seus produtos, ela também precisa se promover para que os outros saibam de sua 

existência. 

Nessa lógica, as emissoras de televisão utilizam os espaços de autopromoção para 

comunicar o “movimento de tornar público algum produto, marca ou serviço, com a 

convocação de um conjunto de princípios e de práticas relacionadas à construção de imagens” 

(CASTRO, 2007, p. 127). 

É nesse conceito que Freitas (2007) entende a televisão como o melhor canal de 

divulgação da própria televisão. Essa situação pode ser visualizada no momento em que as 
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emissoras anunciam, dentro ou fora do break comercial, sua programação, suas atividades 

voluntárias, os filmes que serão veiculados no próximo ano, as novas séries que comporão o 

quadro de programação, as atrações de natal, as diversas comemorações, entre outros.  

 

 

3.2 Televisão Comunitária 

 

O conceito de televisão comunitária surge na década de 1950, com a permissão de uso 

para canais preferencialmente destinados a fundações vinculadas a universidades, 

organizações administradas por recursos da União, do Distrito Federal e dos municípios, e 

sociedades e fundações civis sem a objetivação de fins lucrativos e com finalidades 

educativas.  

Segundo Peruzzo (2007, p.08) 

 

Os canais comunitários surgem a partir da promulgação da Lei de TV Cabo, 

número 8.977, de 6 de janeiro de 1955, e do Decreto-Lei 2.206, de 14 de 

abril de 1997, que obrigam as beneficiárias das concessões para operar a TV 

a cabo a destinarem seis canais, na área de sua prestação de serviço, para uso 

gratuito de entidades sem fins lucrativos. Três canais são reservados para o 

segmento legislativo (um para a Câmara dos Deputados, uma para o Senado 

Federal e um para uso compartilhado entre a Assembleia Legislativa dos 

estados e as Câmaras de Vereadores); um canal educativo-cultural para uso 

dos órgãos de Educação e Cultura para operar em parceria entre o Ministério 

e as Secretarias estaduais e municipais da área; um canal universitário 

destinado à veiculação de programação produzida pelas universidades de um 

mesmo município, e um canal comunitário para uso partilhado de entidades 

civis sem fins lucrativos. Mais tarde o número aumentou para oito, pois, por 

Decreto-Lei sancionado em 17 de maio de 2002, em 11 de agosto de 2002 

entrou no ar mais um canal destinado ao Judiciário denominado TV Justiça e 

coordenado pelo Supremo Tribunal Federal. E em 2004 também entrou no ar 

a TV NBR (TV Nacional Brasil), canal do Poder Executivo Federal. 

 

 Ainda segundo a autora, algumas das principais características das televisões 

comunitárias UHF são os programas produzidos localmente, que representam apenas 15% do 

total de tempo da programação. Não é permitida legalmente a inserção de publicidade, porém 

pode ser usado o patrocínio como forma de apoio cultural. Esses canais podem sofrer 

interferências político-partidárias ou comerciais, e retransmitirem programas de caráter 

educativo e cultural de TVs educativas do sistema aberto. 

O papel da mídia comunitária é um campo de conflitos, apesar de existirem características 

fundamentais que alicerçam o conceito, não há um modelo único de trabalho. Com o passar dos 

anos e o advento de novas tecnologias, a comunicação comunitária vai se revelando um leque de 
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formatos e formas, mostrando a importância e a eficácia perante a comunidade. Todavia, existe a 

necessidade de distinção daquilo que é aceitável e válido em matéria de comunicação local e 

daquilo que é apropriação de um espaço. 

Comunicação comunitária, na forma como vem se desenvolvendo nos últimos tempos 

significa: 
   

o canal de expressão de uma comunidade (independente do seu nível 

socioeconômico e território), por meio dos qual os próprios indivíduos 

possam manifestar seus interesses comuns e suas necessidades mais 

urgentes. De ser um instrumento de prestação de serviços e formação do 

cidadão, sempre com a preocupação de estar em sintonia com os temas da 

realidade local (DELIBERADOR; VIEIRA, 2005, p.8). 

 

 Com a dimensão da comunicação nos dias de hoje, os canais comunitários não devem 

se restringir apenas as determinadas localidades e ou comunidades, esses devem ser o reflexo 

dos processos sociais, pois necessitam ser maior do que apenas atividades comunitárias, 

devem ultrapassar barreiras e ter sua comunicação baseada na democratização ao auxiliar a 

sociedade na solução dos problemas fundamentais. 

Marcos Palácios (2001, p.18-19), explica que a comunidade proporciona aos seus 

membros um senso de identidade. 

 

[…] deve ser vista como toda forma de relação caracterizada por situações 

de vida, objetivos, problemas e interesses em comum de um grupo de 

pessoas, seja qual for a dimensão desse grupo e independemente de sua 

dispersão ou proximidade geográfica. […] Uma comunidade também é uma 

identidade coletiva. É uma maneira de dizer quem nós somos. 

 

 Assim, entende-se que a TV comunitária no Brasil, está em constante processo de 

construção, seja pela adaptação das novas necessidades, o surgimento de novas tecnologias, a 

interatividade esperada pelos meios de comunicação. Enfim, esse conceito deve ser alicerçado 

nas leis, bem como nos modelos já existentes, todavia, não existe um modelo único, nem um 

modelo que seja tido como o melhor.  

 

 

3.3 Televisão Regional 

 

Com o advento das televisões pagas, a regionalização da programação da televisão é o 

principal fator de sobrevivência das emissoras do país, ela passou a ser o novo caminho para 

as televisoras. Marques de Melo (1996) já mencionava que, se o tempo e a informação são 
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globais, as pessoas continuam vivendo num espaço local, ligadas as raízes familiares e 

comunitárias. 

Segundo Priolli (1987) a Rede Brasil Sul – RBS, da família Sirotsky, foi a pioneira no 

Brasil, na criação de uma rede regional de televisão, em 1978. No entanto, ainda existe certa 

dificuldade de determinar um conceito exato de televisão regional, já que não existe nenhuma 

legislação brasileira definindo-a. 

Moragas Spà (1996) citado por Rogéria Bazi (2001, p.18) afirma que: 

 

El próprio concepto de ‘televisión regional’ se ha utilizado com frecuencia 

para presentar un modelo de televisión al que se supone reservada la 

información local y el folklore. Por otra parte, la misma idea de regional se 

ha unido, en la mayoría de casos, al costumbrismo y a la mera 

descentralización administrativa. 

 

Logo, pode-se observar que o conceito de regional, ultrapassa as fronteiras 

geográficas, visto que essa intitulação está diretamente relacionada ao comportamento de 

determinada região, seus usos e costumes, tradição e folclore. De forma ampla, todo o 

conceito em que determinada emissora de televisão está incluída, acaba sendo influenciado no 

discurso da televisão regional. Bourdieu (1989) ainda sugere refletir sobre o regional como 

um campo, uma vez que além de representações mentais (língua, sotaque, dialeto, caráter, 

etc.) existem as representações objetais em coisas (emblemas, bandeiras, hinos, 

indumentárias, etc.) e em atos-estratégia de manipulação simbólica, com o objetivo de 

demonstrar e determinar as representações mentais que funcionam na prática e são orientadas 

para a produção de efeitos sociais. 

Segundo Fernandes (1996), existem três tipos de estações televisivas regionais: as TVs 

geradoras, ou seja, aquelas que produzem a programação na própria localidade em que estão 

instaladas; as retransmissoras, isto é, aquelas que apenas possuem os aparatos eletrônicos 

necessários para captar sinais de sons e imagens recebidos de uma estação de televisão 

geradora e retransmiti-los para os aparelhos domésticos de TV, sem produzir uma 

programação própria; e as repetidoras, também chamadas de Estações de Recepção Terrena 

(ERT), ou retransmissoras passivas, que apenas são capazes de receber sinais ou retransmiti-

los. 

 Para Bazi (2001) uma definição importante de televisão regional, é que ela participa 

ativamente da vida da comunidade, atingindo vários segmentos da sociedade, uma vez que 

realiza a cobertura de eventos, com a finalidade de contribuir para a integração e participação 

regional. Outro aspecto relevante são as vinhetas, que também compõe o perfil de “empresa-
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comunidade”, programada para informar os receptores dos acontecimentos de destaque da 

região, servindo como prestadores de serviços. 

Falgetano e Costa (1999, p. 38) indicam qual seria a receita de uma programação 

regionalizada: 

 

Aproveitar as potencialidades e valorizar os aspectos latentes e potenciais 

das comunidades, usando a ação mobilizadora da TV para ampliar e dar 

presença no vídeo ao cidadão. Cumprir sua função de prestadora de serviço, 

apresentando um conjunto de atividades para que a emissora possa se 

vincular com seu público; acima de tudo com segmentos mais populares, 

realizando coisas simples que mobilizem a cidade, criando assim um nível 

de simpatia e fixação de marca. O apoio de anunciantes para as ações e 

atração de verbas corporativas dos empresários locais para mostrar o tipo de 

contribuição que dão à sociedade levarão à produção de uma programação 

cada vez mais local. 

 

A presença da emissora regional é de grande valia para uma região e para a 

comunidade local, pois é através dessa empresa que o telespectador tem a oportunidade de ver 

sua realidade e seu cotidiano retratado na tela da televisão, tentando, talvez, obter, de alguma 

maneira, resposta aos seus problemas ou, simplesmente, sentir-se mais próximo de seus 

direitos enquanto cidadão.  

Para Simbalista (1999), os telespectadores do interior têm a emissora como deles, 

como se possuíssem e compartilhassem a propriedade. Nessas situações, o jornalismo 

regional é uma estratégia utilizada por tais emissoras que credita responsabilidade e poder de 

informá-los corretamente. Esse compromisso, quase um dever, segundo o autor, é cobrado 

diariamente sob a forma da audiência que é cativa e fiel. 

Nessa perspectiva, a televisão regional é aquele veículo/empresa de comunicação que 

transmite seu sinal a uma determinada região e que tem sua programação voltada para ela 

mesma. A programação da rede regional de televisão conquista audiência e credibilidade do 

público, incentiva o desenvolvimento e a regionalização da publicidade, bem como, estimula 

e perpetua as tradições e costumes.  

 

 

3.4 Gênero, Subgênero e Formato 

 

O gênero televisivo é uma grande articulação de categorias semânticas, capaz de 

abrigar um conjunto ainda maior de produtos televisivos que se dividem em poucas categorias 

comuns. Para Castro (2004, p.67) “a noção do gênero em televisão não passaria de uma 

abstração; seria da ordem da virtualidade, uma vez que nenhum produto se manifesta 
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circunscrito apenas a essas categorias genéricas em sua extensão e exclusividade”. Por esse 

ponto de vista, o gênero é visto como uma estratégia de comunicabilidade, por isso se fazem 

presentes e analisáveis no texto.  

O gênero, em televisão, é uma ampla articulação semântica que resulta em um 

conjunto de produtos televisivos organizados e reunidos segundo categorias em comum. Sua 

função, para Jost (2004, p. 35), é “uma promessa global entre essa relação que vai propor um 

quadro de interpretações global aos atores ou aos acontecimentos representados em palavras, 

som e imagens”. E, assim, o gênero diz respeito ao plano de realidade que o produto 

televisivo constrói, tendo em consideração o tipo de real e a natureza do regime de crença 

propostos aos telespectadores.  

Segundo Duarte (2004) é possível distinguir o gênero em três realidades distintas: a 

meta-realidade, a supra-realidade e a para-realidade. Na primeira existe uma referência 

veiculada pela televisão ao que acontece diretamente no mundo exterior e natural; a segunda 

não teria compromisso nenhum com o acontece no mundo exterior, surge então a ficção; e na 

terceira aparece um novo tipo de realidade criada pela televisão, algo que não tem nenhuma 

referência com o mundo exterior, mas que acontece em paralelo com ele. 

Sendo o gênero uma estratégia de comunicabilidade que está presente no texto, e por 

esse motivo é passível de análise, eles se tornam categorias culturais e discursivas que se 

manifestam sob a forma de subgêneros e se concretizam em formatos. 

 

Pode-se afirmar que o gênero é justamente a unidade mínima do conteúdo da 

comunicação de massa (pelo menos no nível da ficção, mas não apenas) e 

que a demanda de mercados por parte do público (e do meio) aos produtos se 

faz no nível do gênero. Para os investigadores, é através da percepção do 

gênero que se alcança o sentido latente dos textos do mass media. A 

dinâmica cultural da televisão atua pelos seus gêneros, que ativam a 

competência cultural e a seu modo dão conta das diferenças sociais que a 

atravessam. Os gêneros, que articulam narrativamente as serialidades, 

constituem uma mediação fundamental entre as lógicas do sistema produtivo 

e as do sistema de consumo, entre a do formato e a dos modos de ler, dos 

usos (BARBERO, 1997, p.298) 

 

Da articulação dessas categorias, Duarte (2004) identifica uma série de subgêneros:   

 Telejornal: são programas que duram entre segundos e horas e divulgam notícias dos 

mais variados tipos, utilizando imagens, sons e geralmente narração por um 

apresentador (chamado de âncora); 

 Documentário: se caracteriza pelo compromisso com a exploração da realidade, mas 

também é uma representação parcial e subjetiva da realidade; 
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 Reportagem: pode ser escrita ou falada, baseada no testemunho direto dos fatos e 

situações explicadas por pessoas, relacionadas com o seu contexto; 

 Entrevista: é uma conversação entre duas ou mais pessoas (o entrevistador e o 

entrevistado) em que perguntas são feitas pelo entrevistador para obter informação do 

entrevistado; 

 Talk show: uma pessoa ou um grupo de pessoas se juntam e discutem vários tópicos 

que são sugeridos e moderados por um ou mais apresentadores; 

 Debate: é uma discussão entre duas ou mais pessoas que queiram apenas colocar suas 

ideias em questão ou discordar das demais, sempre tentando prevalecer a sua própria 

opinião ou sendo convencido pelas opiniões opostas; 

 Plantão de notícias: chamadas que interrompem a programação normal, para 

comunicar o telespectador algum acontecimento grave, bastante utilizado para 

informar o falecimento de grandes personalidades, ou acidentes graves; 

 Telenovela: tem a característica de ser dividida em capítulos, em que o seguinte é a 

continuação do anterior e o sentido geral da trama é previsto inicialmente, mas o 

desenrolar e o desenlace não; 

 Minissérie: semelhante a uma telenovela, porém de curta duração, diferencia-se dos 

seriados principalmente por ter número de episódios previamente estipulado e por 

seguir sempre um enredo; 

 Seriado: são filmes sequenciais, com um número limitado de episódios curtos, 

perfazendo no total uma história completa; 

 Reality show: baseado na vida real, sempre que os acontecimentos nele retratados 

sejam fruto da realidade e os visados da história sejam pessoas reais e não personagens 

de um enredo ficcional. 

Ainda de acordo com a autora, esses subgêneros são transformados em formato, 

quando se manifestam em casos concretos e reconhecíveis. O formato é a manifestação 

específica, o texto propriamente dito de uma produção televisual. 



29 

 

 

 

4 ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS 

 

Este capítulo, levando em conta o objetivo geral de investigar o papel que desenvolve 

uma televisão regional, quando viabiliza a articulação da grade de programação com o 

posicionamento, consiste na análise dos quinze formatos selecionados: Mãos e Mentes, Porto 

da Copa, TVCOM 20 Horas, Carros e Motos, TVCOM Tudo+, Memória TVCOM, Bate Bola, 

Conversas Cruzadas, Jornal TVCOM, Programa do Roger, TVCOM Esportes, Shows 

TVCOM, Torcida TVCOM, Café TVCOM e Anonymus Gourmet. 

A análise das ações institucionais obedeceu as duas principais instâncias anunciadas 

no percurso: comunicativa e discursiva, desdobradas nas seguintes etapas: 

- Panorama sociocultural: instância comunicativa ampla que constitui um capítulo 

único para todos os programas;  

- Estudo dos programas: análise isolada de cada peça com detalhamento de:  

- Ficha técnica; 

- Instância comunicativa restrita;  

- Instância discursiva, compreendendo descrição da peça e mecanismos e estratégias 

discursivas;  

- Detalhamento crítico. 

Seguindo esse percurso, a intenção é responder a problemática principal da pesquisa 

voltada ao modo como a TVCOM utiliza os programas para promover o seu posicionamento. 

 

 

4.1 Panorama Sóciocultural 

 

O panorama sociocultural consiste na apresentação dos dados históricos do veículo de 

comunicação, a relação da emissora com o grupo empresarial a que pertence bem como do 

relacionamento com a RBS TV e no detalhamento dos programas fixos da grade de 

programação.  
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4.1.1 A TVCOM 

 

Em maio de 1995, iniciava suas atividades a TVCOM, uma emissora local de 

transmissão mista por UHF e pelo sistema pago (cabo e MMDS), com abrangência de 10 

municípios da grande Porto Alegre. Segundo Hinerasky (2006, p. 03) “o grupo RBS, a partir 

da fundação da TV COM, lançou um forte apelo comunitário, autodenominando o mesmo, 

inclusive, de a ‘1ª TV Comunitária do país’, apesar das bases empresariais”. 

A programação da TVCOM foi projetada para cobrir os acontecimentos da grande 

Porto Alegre, porém sem permanecer num microcosmo local. Para Basso (2005), essa 

proposta se traduz na expressão ‘glocal’, que é a conexão da globalização com o local, 

oportunizando o debate de assuntos abordados à realidade local. 

O intuito de colocar no ar algo inédito no Brasil fez com que jornalistas da RBS TV 

viajassem para países com televisões comunitárias em avançado desenvolvimento, para 

conhecer e estudar o que estava sendo feito no mundo, nessa área. Foram analisadas as 

programações dos canais TN – Todo Notícias, da Argentina; City TV, do Canadá; NY1, dos 

Estados Unidos; Land TV de Chicago; Channel One, da Inglaterra; e a LCI, da França para 

consolidar a ideia do canal. 

Segundo Basso (2002, p. 9), “a concepção do canal foi de aproveitamento de todas as 

mídias do grupo RBS, formatando assim uma integração da produção de notícias e do parque 

técnico do rádio, jornal e tevê, otimizando custos e produção, como o modelo apresentado 

pela Land TV de Chicago.” O que ocasionou na utilização de dois estúdios, um principal, 

junto a RBS TV, e outro na redação do Jornal Zero Hora1 e Rádio Gaúcha AM2.  

Os programas continuam sendo finalizados nas mesmas ilhas de edição, bem como o 

helicóptero da RBS TV é utilizado para as aberturas de entradas ao vivo. Há ainda, o 

aproveitamento de algumas produções veiculadas no canal aberto, como é o exemplo do Bom 

Dia Rio Grande3, do Jornal do Almoço4, do Patrola5, dos Curtas Gaúchos6 e do Galpão 

Crioulo7, reprisados na TVCOM após a exibição na RBS TV (BASSO, 2005). 

                                                 
1 Foi fundado em 04 de maio de 1964, e é um dos jornais mais vendidos do Brasil. É editado em Porto Alegre e 

mantido pelo Grupo RBS. O Jornal circula de segunda à domingo, e conta também com um web site, que 

começou a funcionar em 2007, e é atualizado 24 horas por dia. 
2 Foi fundada em 08 de fevereiro de 1927, e é considerada a maior emissora de rádio do Brasil. É a cabeça-de-

rede da Rede Gaúcha Sat que detém mais de 160 emissoras de rádio, espalhadas pelo Brasil. Pertence ao Grupo 

RBS e opera nas frequências 600 kHz AM e 93.7 MHz FM. 
3 É um telejornal matinal, de segunda à sexta, entrando no ar às 6 horas e 30 minutos. O programa exibe matérias 

sobre economia, serviços, política, cultura, saúde, esportes e também a previsão do tempo. 
4 É o programa jornalístico mais antigo da RBS TV, estando no ar há mais de 40 anos. Vai ao ar de segunda à 

sábado, às 12 horas, no qual apresenta matérias em tom informal, com entrevistas, reportagens, pequenas 

apresentações musicais e comentários sobre esporte e política. 
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 A emissora só conquistou o equilíbrio financeiro em 1999, o que ocasionou em duas 

mudanças importantes na história da TVCOM, a primeira foi a forte abordagem dos eventos 

realizados no Estado, e a outra foi a distribuição do sinal para o interior do Rio Grande do Sul, 

culminando uma ampliação dos telespectadores, o aumento da audiência e, em consequência, 

a melhora na comercialização dos programas e do intervalo comercial. 

 Por meio desta conquista, em 1º de Julho de 2000, o Grupo RBS, implanta a TVCOM 

no estado de Santa Catarina, segundo o site da emissora, “com a missão de colocar a 

comunidade catarinense no centro das atenções” (TVCOMSC, 2013), funcionando apenas 

pela televisão por assinatura. A emissora também está presenta nas principais regiões de Santa 

Catarina, e alcança um público superior a 258 mil telespectadores. 

 Em dezembro de 2010 houve uma importante mudança na TVCOM gaúcha, quando 

notícias passaram as ser exibidas no rodapé da tela, como os conhecidos canais de notícias 

operam. 

Segundo o site Hagah (2013), pertencente ao Grupo RBS, “A TVCOM é uma 

emissora com uma programação exclusivamente local e voltada para as comunidades de Porto 

Alegre e Florianópolis. Grande parte de sua programação ocorre ao vivo e com forte 

participação do telespectador”. Entretanto, a legislação só permite a emissora o uso de 35% 

(oito horas) do tempo da programação em sinal aberto, o restante é codificado para exploração 

via cabo. Em sinal aberto, a TVCOM funciona de segunda à sexta, das 17 horas até à uma 

hora da manhã, e aos sábados e domingos das 17 horas à 1h10min. Para quem não é assinante 

da televisão a cabo, no site da emissora é possível assistir a mesma transmissão que está 

acontecendo na televisão, entretanto o horário para visualização é de segunda à sexta a partir 

das 17h; no sábado, a partir das 18h e domingo, a partir das 16h30. 

Por este motivo, a grade de programação da emissora pode ser dividia em três tipos de 

formatação: 1) programas inéditos (17h às 01h10min.); 2) jornal eletrônico (01h às 8h) e 3) 

programas de reprise (8h às 17h). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
5 É um programa voltado para o público jovem, que vai ao ar todos os sábados, a partir das 11h35min. É uma 

revista eletrônica que traz reportagens ligada a cultura, moda, comportamento, entre outros temas. 
6 É o nome dado a faixa que exibe especiais aos sábados após o Jornal do Almoço na RBS TV RS. O programa 

exibe filmes de curta-metragem e animação produzidos no Estado. 
7 Voltado para a cultura gaúcho, em especial as canções nativistas, normalmente nos domingos a partir das 6h.  
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Segundo o site da emissora (TVCOM, 2013), a TVCOM de Porto Alegre é distribuída 

pelo sistema NET (cabo e MMDS), para mais de um milhão de assinantes no Rio Grande do 

Sul, a distribuição também acontece pelo sistema UHF, na grande Porto Alegre. O público 

estimado é de três milhões e 680 mil telespectadores. 

Apesar do pequeno espaço aberto, a TVCOM produz 18 programas semanais, 

intercalando ao longo de sua programação programas gravados e ao vivo (Fig.1). O que mais 

chama atenção é o fato da emissora não empregar campanha institucional para se comunicar 

com o público-alvo, apenas slogans que a caracterizam como “televisão da comunidade”. São 

eles: O canal da comunidade (1995 a 2000); A nossa TV (2000 a 2004); Tá acontecendo, tá na 

TVCOM (2004 a 2010); e o atual, Tudo que é daqui (desde 2010). 

Figura 1 – Programas TVCOM 2013 

Fonte: tvcom.com.br 
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Em entrevista concedida a pesquisadora Eliane Basso (2002) César Freitas, gerente de 

Jornalismo, resume: 

 

A TVCOM é uma empresa do grupo RBS e como empresa busca lucro. Mas 

ela vê o lucro advindo da comunicação na prestação de serviços no seu nicho 

de atuação (...) Nós temos claro que se nossos serviços forem bem feitos as 

pessoas vão pagar por eles. (...) A fórmula de sustentação passa pela 

maximização e otimização da produção, passa pela possibilidade de utilizar 

o know how de fazer televisão adquirido pela RBS, as pessoas que fazem a 

TVCOM são pessoas com experiências nos mais diferentes veículos da RBS 

e é claro que a TVCOM assumiu o respeito publicitário do grupo, então 

ficou mais simples.(...) A TVCOM não saiu do zero, por trás já tinha um 

caminho andado pela RBS. 

 

Assim como a RBS que produz 25% da programação, divide espaço com a Globo, a 

TVCOM também divide espaço com a RBS TV. Seja pela infraestrutura da empresa, pela 

utilização de jornalistas, ou pela (re) exibição de programas. Esta parceria entre as duas 

emissoras pertencentes ao mesmo grupo, confere credibilidade e confiança, permitindo que o 

Grupo RBS explore mais este meio de comunicação, já que por meio da Rede Globo não é 

possível.  

Pode-se constatar que a TV COM exerce o duplo papel: além de entreter, educar e 

informar, ainda tem o papel de promover. Uma vez que a emissora está implantada no terceiro 

melhor mercado publicitário do País. Segundo Basso (2001, p. 12), o jornalista Daniel Herz 

 

estima que o Estado abocanha 8% do mercado nacional, potencialmente é 

bastante expressivo. O poder de fogo está com a RBS que segundo Herz, 

controla cerca de 80%  das verbas publicitárias através do seu complexo de 

mídia. Sua inserção na cultura regional vem ano a ano se consolidando. A 

estratégia é trabalhar com a filosofia do localismo, chegando cada vez mais 

próximo da comunidade e a TVCOM foi feita sob medida para atender essa 

demanda. 

 

 Entende-se então que a TVCOM, antes de ser uma emissora de televisão, é uma 

empresa como qualquer outra, que tem como intuito o lucro. A maneira como a palavra 

‘Comunidade’ é utilizada, tem o objetivo de fazer com que o telespectador a entenda como 

um canal comunitário, entretanto, ela utiliza as estratégias de uma televisão regional, já que 

utiliza a linguagem, as figuras, os elementos que a caracterizam em uma determinada região, 

com uma programação voltada para o público local. 

 Esta relação estabelecida tem como principal foco a sustentabilidade financeira, que a 

TVCOM levou cinco anos para adquirir, e hoje tem grande número de anunciantes. Os preços 

(Fig. 2) da emissora são mais em conta, se comparados ao da RBS TV, o que permite o acesso 

a pequenos, médios e grandes anunciantes com o intuito de anunciar e fortalecer a sua marca. 
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 Figura 2 - Tabela de Preços Mensal 

Fonte: tvcom.com.br 
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Figura 3 - Tabela de Preços Avulsos 

Fonte: tvcom.com.br 
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4.2 Análise dos Programas  

 

 

Neste subcapítulo são analisados os programas Memória TVCOM, Torcida TVCOM, 

Carros e Motos, Bate Bola, Jornal TVCOM, Mãos e Mentes, Programa do Roger, Anonymus 

Gourmet, TVCOM 20h, Conversas Cruzadas, TVCOM Tudo+, Café TVCOM, TVCOM 

Esportes, Porto da Copa e Show TVCOM a partir dos aportes teóricos metodológicos da 

semiótica de origem greimasiana. 

 

 

4.2.1 Memória TVCOM 

 

a) Instância comunicativa restrita 

De acordo com o Grupo RBS, a motivação do programa Memória TVCOM é 

proporcionar aos telespectadores a possibilidade de se emocionar novamente com fragmentos 

da história da mídia gaúcha. O programa foi ao ar pela primeira vez em 13 de abril de 2013, e 

exibiu na íntegra a edição de estreia do programa Galpão Crioulo, exibido originalmente em 

maio de 1992. 

A chamada do programa fica por conta da cantora e apresentadora Shana Müller, que 

também é a apresentadora de outro programa que integra a grade de programação da RBS TV, 

o Galpão Crioulo, que vai ao ar no domingo às 6h20min e reprisa na TVCOM no domingo às 

11h. 

O programa Memória TVCOM vai ao ar no sábado às 17h, com reprise no domingo às 

17h e às 22h45min. Segundo o site da emissora  

 

Você vai se emocionar e matar a curiosidade com grandes momentos da 

história da TV aqui no RS. Vamos começar apresentando as primeiras 

edições do Galpão Crioulo que foi ao ar pela primeira vez em maio de 82. 

Era uma época em que carregar uma garrafa térmica com uma cuia de 

chimarrão onde quer se fosse ainda era visto com certa estranheza e a 

presença constante de mulheres nos CTGs ainda não era comum (TVCOM, 

2013). 

 

 O programa tem duração de uma hora, apresentação de Shana Müller, e edição de 

Hilda Haubert. 
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b) Instância discursiva 

- Descrição da peça 

Antes da vinheta do programa, Shana Müller, aparece explicando que será reprisado o 

programa Galpão Crioulo que foi ao ar em junho de 1993, o primeiro gravado no Clube 

Farrapos, em Porto Alegre. 

O programa é divido em cinco blocos. No primeiro bloco, o então apresentador do 

Galpão Crioulo, Antônio Augusto Fagundes, começa apresentando o grupo Pequenos 

Cantores do La Salle, da cidade de Canoas-RS e pedindo para que cantem a música 

Merceditas, de Sixto Rios. Quando Fagundes aparece novamente, apresenta o disco do cantor 

Wilson Paim e o convida para cantar juntamente com a então 1ª Prenda Juvenil do Rio 

Grande do Sul, Shana Müller, a música Vitória Régia, de Salvador Lamberty e Wilson Paim. 

No segundo bloco, o apresentador chama a reportagem sobre a Estância Crioula do 

Clube Farrapos, local onde acontece o programa, depois apresenta o grupo de dança Alumbra 

España, de Porto Alegre que apresenta uma dança folclórica. No terceiro bloco, a cantora 

Silvana Prunes, de Porto Alegre canta a música Alfonsina Y El Mar, de Félix Luna e Ariel 

Ramirez, e o Grupo Tambo do Bando, canta a música Um Mate Por Ti. No quarto bloco, 

Angela Gomes, canta a música Romance da Tafona, e a música Morena Brasil, é cantada pelo 

Grupo Eco do Minuano e Bonitinho. O programa termina com a despedida do apresentador e 

o grupo segue a música, enquanto alguns personagens dançam como em um típico baile 

gaúcho. 

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

 Quanto à tematização, o programa volta-se para a reapresentação de momentos 

importantes na televisão gaúcha. Como estratégia, recorre ao programa Galpão Crioulo, 

importante difusor da cultura gaúcha, o que marca o tema da narrativa. 

 Quanto à figurativização, as imagens mostram os personagens da narrativa 

representados de acordo com os elementos que configuram e traçam o perfil do gaúcho. O 

apresentador está vestido com chapéu na cabeça, pala no braço, lenço branco no pescoço, 

guaiaca, bombacha e botas. As cantoras que aparecem na narrativa, como é o exemplo da 1ª 

Prenda Juvenil do Rio Grande do Sul, Shana Müller está com um típico vestido de prenda. 

Juntamente com a indumentária, as músicas, a linguagem, bem como figuras típicas do 

gaúcho, como o exemplo do mate que o apresentador aparece tomando no início do segundo 

bloco reforçam a ligação com a cultura gaúcha. 
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Quanto à temporalização o programa já foi exibido anteriormente. É marcado por um 

ritmo cadenciado, comandado pela sequência dos grupos e as apresentações das músicas. De 

acordo com a espacialização a narrativa acontece na Estância Crioula do Clube Farrapos em 

Porto Alegre, local que o apresentador situa no início do primeiro e do segundo bloco, sendo 

que no segundo, chama uma reportagem mostrando a estrutura e a localização do Clube. 

No que diz respeito à actorialização os atores da narrativa são apresentados na 

seguinte ordem: primeiro a apresentadora atual do Galpão Crioulo Shana Müller fazendo uma 

chamada para o programa Memória TVCOM, depois o apresentador do Galpão Crioulo em 

1982, o Antônio Augusto Fagundes, importante historiador da cultura gaúcha, poeta e autor 

de várias obras como por exemplo Canto Alegretense e Com a Lua na Garupa. Os outros 

atores são os cantores Wilson Paim, o grupo Tambo do Bando, Eco do Minuano e Bonitinho, 

Alfonsina Y El Mar, Angela Gomes e os Pequenos Cantores do La Salle. 

No que se refere à tonalização há uma combinatória tonal que articula entre as 

recordações e as lembranças. Esse investimento tonal pode ser percebido pela utilização de 

programas já exibidos e que foram importantes para a difusão da cultura gaúcha no próprio 

Rio Grande do Sul. 

 

 

4.2.2 Torcida TVCOM 

 

a) Instância comunicativa restrita 

O programa Torcida TVCOM, segundo o site da TVCOM, o programa busca tratar 

sobre a repercussão das jogadas dos principais campeonatos do final de semana (Gauchão, 

Brasileirão, Série B, Segundona), evocando técnicos, jogadores e dirigentes para analisarem 

as jogadas. 

O programa vai ao ar estrategicamente no domingo às 18h, quando acaba a rodada dos 

principais jogos do Rio Grande do Sul e também do Brasil. É apresentado pela jornalista 

Eduarda Streb, que já trabalhou no Jornal Zero Hora e na Rede Globo, também durante dez 

anos (1999-2009) atuou como apresentadora de Esportes do telejornal Bom Dia Rio Grande, 

da RBS TV, que vai ao ar de segunda à sexta às 06h e 30minutos e trabalhou de 2009 a 2012 

na SporTV, onde apresentou uma edição diária do SporTv News. 

O programa aproveita narradores da Rádio Gaúcha, pertencente ao Grupo RBS, e 

imagens da SporTV, que pertence a Globosat.  
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b) Instância discursiva 

- Descrição da peça 

A narrativa aqui analisada foi ao ar no domingo dia 13 de outubro de 2013, e foi 

apresentado também pelo jornalista Diogo Olivier que é comentarista esportivo da RBS TV. 

 O programa tem duração de uma hora, e é divido em três blocos. Logo no início 

Eduarda Streb já comenta com Diogo Olivier sobre a vitória do time de futebol de Porto 

Alegre, Sport Clube Internacional sobre o Clube Náutico Capibaribe, do Recife. Os 

apresentadores passam a fazer comentários sobre o jogo, após isso, Streb convida para assistir 

aos melhores momentos do jogo, comentando a seguir sobre os quatro gols do Internacional. 

Também são utilizados inserts do áudio da Rádio Gaúcha, sobre a coletiva de imprensa que 

está acontecendo ao vivo, voltam os comentários sobre o jogo e é inserido o áudio do técnico 

do Internacional, Clemer, comentando sobre o jogo. 

 No segundo bloco é apresentado os melhores momentos do jogo do Grêmio Foot-Ball 

Porto Alegrense com o Fluminense Football Club, do Rio de Janeiro. Após as imagens, Diogo 

Olivier comenta sobre as jogadas, e após é chamado imagens da coletiva de imprensa com o 

técnico, Renato Gaúcho, comentando sobre o jogo. No último bloco, é apresentado um breve 

parecer dos outros jogos que aconteceram no final de semana pelo Brasil. 

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

No que diz respeito à tematização, o programa trabalha o futebol, em especial, o que 

aconteceu com os principais times gaúchos na rodada. É estrategicamente localizado na grade 

de programação, logo após o término das rodadas em todo o Brasil. 

Quanto à figurativização, é convocado o comentarista Diogo Olivier, para juntamente 

com a apresentadora Daniela Streb, comentar sobre o que aconteceu nos jogos, utilizando 

imagens para reforçar a opinião deles, e também áudio das entrevistas já realizadas com 

jogadores e técnicos. 

Em relação à temporalização, o programa acontece ao vivo, abordando primeiramente 

o jogo de futebol que acabou de ser transmitido, como é o caso do jogo do Internacional, com 

inserts de imagens do jogo, e áudios da coletiva de imprensa que estava acontecendo. 

Abordando após, o jogo do Grêmio, que aconteceu no sábado (12 de outubro), também 

utilizando imagens e áudios de entrevistas. 

Sobre à espacialização, a narrativa acontece em um estúdio, em que os dois 

apresentadores estão sentados e debruçados sob uma mesa redonda, com uma televisão ao 

fundo, fixada na parede. 
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Referente à actorialização, os dois personagens principais são a apresentadora 

Eduarda Streb, que conduz o programa e convoca o comentarista de futebol Diogo Olivier 

para fazer os comentários sobre as imagens. Ambos os personagens já são conhecidos pelo 

público apreciador do futebol, já trabalharam em várias coberturas futebolísticas e esportivas, 

facilitando a identificação com a mensagem do programa. 

Se tratando da tonalização, existe uma combinatória tonal entre a informalidade da 

conversa e os comentários dos atores. Os dois apresentadores ao mesmo tempo em que estão 

apresentando o que aconteceu, também assumem papel de torcedores de futebol no momento 

em que eles comentam sobre as boas jogadas, a atuação dos jogadores e do técnico. 

 

 

4.2.3 Carros e Motos 

 

a) Ficha técnica 

Finalização: RB Comunicação 

Editor responsável: Rafael Batista 

Imagens: Robson Ferreira 

Apresentação: Gabriella Bordasch 

Comentários: Gilberto Leal 

Arte: Antônio Alves 

Coordenador de programação: Paulo Santos 

Coordenação de operações: André Armani, Anselmo Silva, Daniela Derlam, André 

Gonçalves e Voltaire Vargas 

Gerência de operações: Caio Klein 

Gerência de produto: José Pedro Villalobos 

 

b) Instância comunicativa restrita 

Carros e Motos vai ao ar todos os domingos às 20h30min, e tem o intuito de mostrar 

os lançamentos e as novidades em relação ao mercado de automóveis, fazendo a cobertura dos 

salões nacionais e internacionais e ainda mostrando informações sobre conservação dos 

veículos. 

Para melhor se comunicar com o seu público, o programa têm uma página na rede 

social Facebook com mais de 440 curtidas, e também um perfil no Twitter com mais de 530 
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seguidores. Os patrocinadores do programa que aparecem ao longo da narrativa são: Fiat e a 

Concessionária Savarauto. 

 

c) Instância discursiva 

- Descrição da peça 

A narrativa aqui analisada, foi ao ar no dia 13 de outubro de 2013 e foi apresentado 

pela jornalista Gabriela Bordasch, que também é apresentadora e editora do Jonal TVCOM. 

Bordasch é estudante de jornalismo da Pontifice Universidade Católica, de Porto Alegre e faz 

a apresentação da previsão do tempo em dois programas da RBS TV, o Tele Domingo, que 

vai ao ar todo domingo às 23h45min e do RBS Notícias, que vai ao ar de segunda à sábado às 

19h15min. 

O programa tem duração de trinta minutos e é divido em três blocos. No primeiro 

bloco, Gabriela Bordasch fala sobre a reportagem do maior evento automobilístico do Sul do 

Brasil, o Super Carros 2013, apresentada pelo repórter Rafael Batista e Gilberto Leal. No 

segundo e no terceiro bloco continuam as reportagens sobre o evento, e no início desses dois 

blocos, é inserido no canto direito da tela, o logotipo dos patrocinadores. 

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

No que tange à tematização, o enfoque principal do programa analisado é a cobertura 

do evento Super Carros 2013, sobre carros de luxo, modelos esportivos e também os modelos 

clássicos.  

Sobre à figurativização, são convocadas reportagens comandas por Rafael Batista e 

comentadas por Gilberto Leal, que trazem entrevistas sobre o evento. 

Em relação à temporalização, o programa é gravado e segue uma ordem cronológica a 

medida que apresenta o local em que está acontecendo a narrativa, entrevistando pessoas 

presentes no evento e também apresentando as atrações do Super Carros. 

Quanto à espacialização, o programa é divido em dois momentos, o momento em que 

a apresentadora do programa, Gabriella Bordasch está no estúdio que só tem ao fundo a 

identidade visual do programa, e o outro momento é quando acontecem as reportagens 

diretamente do evento Super Carros, realizado no Velopark, na cidade de Gramado – RS. 

Se tratando da actorialização, há uma combinação entre dois atores, a apresentadora 

do programa, Gabriella Bordasch, que está no estúdio somente para chamar as reportagens, e 

o outro ator, Rafael Batista que é quem comanda as reportagens e conduz as perguntas aos 

entrevistados. 
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No que diz respeito à tonalização, há uma combinatória tonal entre a linguagem 

automobilística de carros e motos, o programa busca exibir em primeira mão o que de há de 

mais novo nesse meio, seja realizando a cobertura de eventos, ou reportagens para reforçar o 

intuito do programa. 

 

 

4.2.4 Bate Bola 

 

a) Instância comunicativa restrita 

Bate Bola é um programa esportivo da TVCOM e vai ao ar no domingo às 21h30min. 

É apresentado pelo já consagrado Pedro Ernesto Denardim, o programa repercute os jogos dos 

times gaúchos na rodada das séries A e B.  

Pedro Ernesto Denardim, é locutor esportivo gaúcho de rádio que narra jogos de 

futebol e atualmente integra a Rádio Gaúcha, onde é o narrador titular e diretor de esportes. 

Possui uma coluna no Diário Gaúcho e além disso, desde 2012 é o mediador do programa 

Sala de Redação, da Rádio Gaúcha. 

O intuito do programa é apresentar os fatos que marcaram o esporte no final de 

semana, analisar as partidas por meio dos comentários e debates das personalidades de 

destaque na área. Os patrocinadores do programa são a Tigre e a revendedora da Wolksvagen, 

Transrio Sul. 

 

b) Instância discursiva 

- Descrição da peça 

O programa tem duração de duas horas e é divido em quatro blocos. A narrativa aqui 

analisada foi ao ar no dia 13 de outubro de 2013, e contou com a participação de quatro 

convidados: Paulo Britto, jornalista e narrador esportivo, Diogo Olivier, repórter esportivo do 

jornal Zero Hora, Leonardo Oliveira, jornalista do jornal Diário Gaúcho e Adroaldo Guerra 

Filho, também do Diário Gaúcho. 

No primeiro bloco Pedro Ernesto Denardin apresenta a interativa do programa sobre a 

decisão do Internacional de manter o técnico Clemer até o final de 2013, se é certo ou errado. 

Depois, juntamente com seus convidados conversam com o ex-jogador da Seleção Brasileira 

de 1970, Carlos Alberto Torres que fala sobre a sensação de nivelamento do Campeonato 

Brasileiro e sobre o seminário Futebol do Futuro que aconteceu em Porto Alegre na segunda-

feira 14 de outubro. 
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Na segunda parte do programa a conversa continua com o ex-jogador Carlos Alberto 

Torres, agora debatendo sobre a decisão da direção do Internacional em manter o Clemer 

como técnico interino. No terceiro bloco, em homenagem ao dia das crianças no dia 12 de 

outubro, o programa recebe a presença de dois convidados especiais para debater sobre o 

desempenho do Grêmio na rodada. Na última parte do programa são apresentados e 

comentados os gols da rodada. 

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

 No que tange à tematização, o programa cumpre com o intuito de apresentar o que 

aconteceu no futebol do final de semana, conversando e debatendo sobre as melhores decisões 

e os resultados dos jogos. 

 Em relação à figurativização, são convocadas imagens dos jogos, depoimentos dos 

técnicos, enquanto em off, os convidados debatem sobre as jogadas, o que estava certo e o que 

não estava, e sobre o desempenho dos jogadores e técnicos. 

 Quanto à temporalização, o programa acontece ao vivo, com inserção de imagens dos 

jogos, e dos gols bem como, no canto inferior direito da tela, aprece o logotipo dos 

patrocinadores no início de cada bloco. 

 Sobre à espacialização, a narrativa é ambientada em um estúdio, com predomínio da 

cor verde, remetendo ao verde da grama do campo de futebol, que está presente no chão, com 

um desenho do campo de futebol, e no painel ao fundo. Os convidados ficam dispostos ao 

lado do apresentador, e no fundo deste, tem uma televisão onde são apresentadas as 

reportagens. 

 Se tratando da actorialização, o apresentador do programa, Pedro Ernesto Denardin, já 

é um conhecido jornalista esportivo, bem como os outros quatro comentaristas do programa 

Paulo Britto, Diogo Olivier, Leonardo Oliveira e Adroaldo Guerra Filho, todos pertencentes 

ao Grupo RBS e ligados a temática do programa, para melhor abordar o assunto. 

 Quanto à tonalização, o texto faz uso de uma combinatória tonal que articula debate, 

conversa, imagens dos jogos, expressões próprias do futebol e interativas para garantir ao 

programa um tom informal, com participação do público e comentários dos convidados para 

tratar sobre o futebol do final de semana. 
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4.2.5 Jornal TVCOM 

 

a) Ficha técnica 

Editora chefe: Kelly Barcelos 

Edição: Gabriella Bordasch e Gabriela Duarte 

Edição de imagens: Rodrigo da Rosa 

Operação de áudio: Cristiano Oliveira e Wagner de Andrade Gomes 

Operação de câmera: Adão dos Santos e Emerson Weiser 

Operação de VT: Valdemir Reis 

Operador de vídeo: Alexandre Tavares 

Direção de imagens: Pedro Weber 

Arte: Carlos Porto e Humberto Mogetti 

Música Original: Jean Presser 

Coordenação de programação: Paulo Santos 

Coordenação de operações: André Armani, Anselmo Silva, Daniela Derlam, José Linck 

Neto, Rodrigo Conte, Valdir Gonçalves e Voltaire Vargas 

Gerência de operações: Caio Klein 

Gerência de produto: José Pedro Villalobos 

 

b) Instância comunicativa restrita 

Jornal TVCOM é um telejornal, que vai ao ar de segunda à sexta-feira, com exibição 

às 23h15min e no sábado é exibido às 20h. A apresentadora oficial do programa é de Simone 

Lazzari.  

Segundo o site da emissora (TVCOM, 2013), o Jornal apresenta “os principais fatos 

do dia no Estado e a projeção dos assuntos que devem ser notícia no dia seguinte e tudo para 

você ficar atualizado”. Também utiliza informações que foram notícias no Jornal Zero Hora e 

Rádio Gaúcha, ambas pertencentes ao Grupo RBS. 

 

c) Instância Discursiva 

- Descrição da peça 

O programa aqui analisado foi ao ar na segunda-feira, dia 14 de outubro de 2013 e foi 

apresentado pela estudante de jornalismo Gabriella Bordasch, que também faz a apresentação 

da previsão do tempo em dois programas da RBS TV, o Tele Domingo, que vai ao ar 

domingo às 23h45min e do RBS Notícias, que vai ao ar de segunda a sábado às 19h15min. 
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O Jornal têm duração de 15 minutos. Antes da vinheta de abertura, a apresentadora 

aparece falando as principais notícias do telejornal. No primeiro bloco aborda assuntos 

relativos ao transporte público, saneamento básico e sobre o Primeiro Comando da Capital, 

convidando para ir até os estúdios da Rádio Gaúcha, com o jornalista Valtaire Santos, que fala 

sobre a situação dos presídios. 

No segundo e último bloco, a jornalista fala rapidamente sobre os temas que foram 

destaques no Estado e após convida para ver as notícias destaques da versão on line do Jornal 

Zero Hora. Para encerrar o jornal, apresenta a reportagem sobre a Copa do Mundo de 2014, 

uma pergunta ‘das ruas’, como fala a jornalista, foi o tema abordado no Seminário de Futebol 

que aconteceu em Porto Alegre e tratou sobre o futuro do futebol. 

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

Quanto à tematização o próprio nome do programa, Jornal TVCOM, já expressa uma 

noção do que será abordado, recuperando assuntos que estiveram em voga no dia e que 

tiveram grande destaque nos outros jornais do Grupo RBS, os transformando em temas e 

matérias das reportagens que o compõe. 

No que se refere à figurativização há elementos que reforçam o tema abordado no 

programa. A jornalista utiliza discursos já conhecidos como por exemplo “Voltaire Santos da 

Rádio Gaúcha é quem nos traz os detalhes” ou “Agora vamos ver o que é destaque da versão 

on line do Jornal Zero Hora”. 

Sobre a temporalização o telejornal acontece ao vivo, de forma linear, sem flashbacks, 

ou seja, o programa não apresenta assuntos já abordados, visando discutir a atual situação, 

percebe-se que o programa retoma assuntos já abordados naquele dia por outros veículos e os 

trabalha como uma nova notícia. 

No que diz respeito à espacialização o estúdio principal em que acontece a narrativa é 

um estúdio, com parede branca e um aparelho de televisão fixado na parede, recurso bastante 

utilizado quando a âncora do Jornal, chama as reportagens. Por exemplo, quando convoca a 

participação do jornalista da Rádio Gaúcha, o espaço em que ele está situado, pelas mesas e 

cadeiras ao fundo, pode-se perceber que é uma sala de redação com uma mesa principal em 

frente a uma câmera. Quando na última reportagem a jornalista se refere às ‘perguntas das 

ruas’ ela convoca uma reportagem que traz imagens de pessoas comuns, que não os 

conhecidos pela televisão, fazendo perguntas sobre a Copa, depois traz a entrevista do 

consultor esportivo para responder as perguntas. 
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Se tratando da actorialização existe um ator principal que é a jornalista Gabriela 

Bordasch, representada pelo estereótipo do jornalista que apresenta imparcialidade em relação 

aos fatos, também é apresentado outro jornalista, Valtaire Santos da Rádio Gaúcha. No 

decorrer da narrativa surgem outros atores apresentados pela jornalista dentro da narrativa, 

como é o exemplo do Governador do Estado, Tarso Genro. 

Referente à tonalização, há uma combinatória tonal que mistura a seriedade e a 

imparcialidade do jornalismo, para facilitar a transmissão das reportagens, e por conseguinte, 

facilitar a leitura do telespectador. 

 

 

4.2.6 Mãos e Mentes 

 

a) Ficha técnica 

Editora chefe: Tanira Lebedeff 

Edição: Túlio Milman 

Produção: Fernanda Fell 

Finalização: Fabrício Almeida e Tiago Pinho 

Contrarregra: Lucas Nunes 

Operação de áudio: Andréia Veiga e Bruno Caldas 

Operação de câmera: Flávio Silva e Vagner Menezes Moreira 

Operação de VT: Jonatan Fernandes Ruschel 

Direção de imagens: Pedro Weber 

Arte: Carlos Porto e Sandra Sarreta 

Música original: Jean Presser 

Coordenação de programação: Paulo Santos 

Coordenação de operações: André Armani, Anselmo Silva, Daniela Derlam, José Linck 

Neto, Rodrigo Conte, Valdir Gonçalves e Voltaire Vargas 

Gerente de produções: Caio Klein 

Gerência de produto: José Pedro Villalobos 

 

b) Instância comunicativa restrita 

A primeira edição do programa Mãos e Mentes foi ao ar no dia 28 de outubro de 2012, 

com a entrevista do Govenador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Vai ao ar domingo, às 

23h, e de segunda a sexta-feira, às 23h30min, com reprise no dia seguinte às 17h.  
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É apresentado pelo jornalista Tulio Milman, colunista do Jornal Zero Hora, 

pertencente ao Grupo RBS e ex-apresentador do programa Tele Domingo de 1998 à 2012 e 

vai ao ar domingo, na RBS TV às 23h45min. 

Segundo site do Grupo RBS, cada dia da semana o programa Mãos e Mentes aborda 

uma temática distinta  

 

Aos domingos, a conversa será com lideranças institucionais, com a 

presença de personalidades gaúchas que trabalham em prol do RS. Já às 

segundas-feiras, o enfoque será empreendedorismo, apresentando ideias e 

cases de ações que deram certo, enquanto às terças-feiras os projetos em 

destaque na área de comunicação e marketing serão tratados nas entrevistas. 

Crescimento profissional, falando sobre a preparação para o mercado e sobre 

os fatores que levam ao sucesso, será o tema das quartas-feiras; as 

universidades ou instituições públicas e privadas que buscam o 

desenvolvimento da sociedade gaúcha em áreas como tecnologia, saúde e 

economia terão espaço nas quintas-feiras, abordando pesquisa e inovação. 

Com base na bandeira do Grupo RBS “A Educação Precisa de Respostas”, 

nas sextas-feiras o assunto será educação, destacando iniciativas que buscam 

melhorar a qualidade do ensino e do aprendizado no Estado (RBS, 2013). 

 

O programa tem uma página, na rede social Facebook, com mais de 1600 curtidas. Na 

página além de responder as perguntas do telespectador, colocam teasers do programa que 

será veiculado no dia. 

 

c) Instância discursiva 

- Descrição da peça 

O programa aqui analisado, foi veiculado no dia 14 de outubro de 2013, e o 

entrevistado da noite foi o advogado, ator e empresário José Victor Castiel. Ele é o idealizador 

do projeto Porto Verão Alegre, projeto de artes cênicas que ocorre anualmente na cidade de 

Porto Alegre, nos verões. Seu objetivo visa à popularização das artes cênicas (teatro, dança, 

música, artes plásticas, entre outros) produzidas no estado do Rio Grande do Sul. O projeto já 

contabilizou mais de 50.000 espectadores e possui, em média, 300 apresentações em cada 

edição. 

Antes de iniciar o programa, aparece a contagem regressiva dos cinco até um segundo, 

sendo que entre o 3 e o 2 aparece o logotipo do Sebrae, entre o 2 e o 1 aparece o da Unisinos e 

entre o 1 e a vinheta do programa aparece o da Farmácias São João, após isso, o locutor em 

off fala ‘Mãos e Mentes, oferecimento’, falando das três empresas patrocinadoras do 

programa e seus respectivos slogans: ‘Sebrae – Especialistas em pequenos negócios’, 
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‘Unisino – Somos infinitas possibilidades’ e ‘Farmácias São João – Sua saúde é a nossa 

missão’. 

No início do programa aparece na tela, uma breve bibliografia do entrevistado: José 

Victor Castiel, 54 anos, de Porto Alegre, advogado, produtor cultural, ator, José Victor 

Castiel. Após esse episódio são inseridas imagens da peça Homens de Perto, em que o 

entrevistado atua com mais dois atores. Túlio Milman, surge na tela e apresenta o tema do 

programa e por conseguinte o entrevistado. 

O programa tem duração de quarenta e cinco minutos e é dividido em quatro blocos, 

além da entrevista no estúdio, aparecem inserts de imagens do entrevistado em filmes, peças 

de teatro e novelas, intercalados ao longo da conversa entre Túlio e José, também são 

inseridos na parte inferior direita da tela, o logotipo dos patrocinadores. 

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

No que se refere à tematização, ela varia de acordo com o dia em que o programa é 

veiculado, na terça-feira o tema é comunicação e marketing; na quarta-feira o foco é 

crescimento profissional; na quinta-feira universidades e instituições que investem em 

tecnologia; na sexta-feira o assunto é educação; no domingo são importantes figuras públicas 

do Estado; e o dia em que foi analisado o programa, na segunda-feira, a temática central era o 

empreendedorismo. 

Quanto à figurativização, foi convocado um ator, que já participou de muitas novelas 

da Rede Globo (rede mãe, a que a RBS TV é afiliada), para falar sobre empreendedorismo, 

visto que o personagem da narrativa é criador do projeto Porto Verão Alegre. 

Em relação à temporalização, o programa é gravado, e acontece de maneira linear, 

com inserção de flashbacks que mostram os filmes, as peças e as novelas que o ator já 

participou.  

Sobre a espacialização, o programa acontece em um cenário de tijolos à vista, no tom 

laranja, que remete à cor do logo do programa. A bancada em que os dois personagens estão 

localizados, é em formato de ‘L’ e uma televisão está fixada no canto, entre os dois atores, e é 

utilizada para a inserção de imagens do entrevistado. 

Se tratando da actorialização existe um personagem, representado pelo jornalista e 

apresentador Túlio Milman, que comanda o programa e conduz as perguntas ao entrevistado, 

e está sentado em uma cadeira, atrás de uma bancada. Do lado oposto da bancada, está o outro 

ator presente na narrativa, o entrevistado da noite, o ator José Victor Castiel, que por meio da 

fala do entrevistador é caracterizado como empreendedor. 
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Referente à tonalização, o texto faz uso de uma combinatória tonal que articula 

imparcialidade, informalidade, conversa, perguntas e respostas garantir ao programa um tom 

empreendedor e mercadológico. 

 

 

4.2.7 Programa do Róger 

 

a) Instância comunicativa restrita 

O Programa do Róger, é apresentado por Róger Lerina, e vai ao ar de segunda a sexta 

às 17h45min, com reprise todos os dias às 14h45min. O programa apresenta opiniões, dicas e 

críticas de Roger Lerina sobre filmes, espetáculos, shows, discos e exposições, tendo um 

perfil na rede social Twitter com 138 seguidores. 

O apresentador tem uma página no Facebook, com mais de oito mil curtidas e também 

é colunista do Jornal Zero Hora, pertencente ao Grupo RBS.  

 

b) Instância discursiva 

- Descrição da peça 

É bem comum Roger receber em seu programa, bandas que estão lançado novos CDs, 

como é o caso do programa analisado neste trabalho, que foi ao ar no dia 15 de outubro de 

2013 e teve a participação da banda gaúcha Vera Loca, que na ocasião lançou o CD e DVD 

gravados ao vivo. 

Vera Loca é uma banda de rock formada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul, no ano de 2001 e é composta pelos músicos Fabrício Beck (vocal e guitarra), Hermán 

González (guitarra), Mumu (contrabaixo), Luigi Vieira (bateria) e Diego Floreio (teclados). Já 

lançou os álbuns Meu toca discos se matou (2002), Distúrbios do amor e rock’n roll (2005), 

Vera Loca III (2008), Parece que foi ontem (2011) e no programa foram lançar o Ao vivo – 

10 Anos. 

O programa tem duração de 45 minutos, e é divido em quatro blocos. Logo no início, 

Roger Lerina apresenta a banda Vera Loca e fala sobre o CD E DVD Ao vivo – 10 anos, 

enquanto comentam sobre a distribuição e venda, é inserido imagens do DVD, o apresentador 

também conduz uma conversa sobre o panorama dos festivais de música no Estado. O 

primeiro bloco acaba com o grupo cantando ao vivo, a música Quando vi já era. 

O segundo bloco inicia com os comentários sobre o músico argentino Kevin Johansen, 

que criou uma música sobre a cidade de Porto Alegre, enquanto Roger fala sobre isso e 
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mostra a música, é inserido uma imagem ao vivo da cidade de Porto Alegre, em que aparece o 

Rio Guaíba. Quando vai falar sobre cinema, em especial sobre o filme Nove Crônicas para um 

Coração aos Berros, recebe o diretor Gustavo Galvão e a atriz Vanise Carneiro que comentam 

sobre o enredo do filme, ao mesmo tempo em que são inseridas imagens do filme. Ao término 

do bloco, o apresentador chama o clipe da música Lucinha, da banda gaúcha Bidê ou Balde. 

No terceiro bloco o apresentador exibe um filme de animação do Super Homem, 

produzido pela Warner Bros para comemorar os 70 anos do personagem, logo após a banda 

Vera Loca interpreta a música Grafite. No quarto bloco, volta a falar sobre o lançamento do 

DVD da banda, fazendo comentários sobre a agenda de shows, para encerrar o programa, a 

banda canta a música Borracho Y Loco. 

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

 Referente à tematização, o programa busca abordar temas culturais, como filmes, 

espetáculos, shows, discos e exposições. Na narrativa analisada, é abordado como temática 

assuntos musicais e cinematográficos. 

 No que diz respeito à figurativização, é utilizada a banda Vera Loca, o diretor Gustavo 

Galvão e a atriz Vanise Carneiro, do filme Nove Crônicas para um Coração aos Berros, para 

dar concretude ao tema que é abordado nessa edição. 

 Sobre à temporalização, o programa acontece ao vivo, bem como as músicas que são 

cantadas pela banda são ao vivo, são utilizados inserts de imagens ao vivo quando o 

apresentador fala sobre a música do argentino Kevin Johansen, que mostra o Rio Guaíba. 

Quando comenta sobre o filme Nove Crônicas para um Coração aos Berros, sobre o DVD da 

banda Vera Loca, do clipe da banda Bidê ou Balde e do filme do Super Homem, é inserido 

imagens que reforçam o que está sendo dito. 

 Quanto à espacialização, a narrativa é toda ambientada em um estúdio com nenhum 

objeto (sofá, tapete, cadeira, etc.) e que existe uma linha invisível que divide o local em que o 

apresentador está, do local que a banda está disposta e sentada em cadeiras. No segundo 

bloco, são colocadas três cadeiras no ambiente do apresentador, para que ele possa sentar e 

conversar com o diretor e a atriz. No estúdio também existe uma televisão fixa na parede 

traseira do ambiente do apresentador e outra televisão no ambiente em que a banda está 

situada. 

 Se tratando da actorialização, o apresentador do programa Roger Lerina, também é 

colunista do Jornal Zero Hora, que pertence ao Grupo RBS e que o jornalista comenta sobre 

shows, espetáculos, teatro, música e exposições, trazendo este mesmo caráter crítico para 
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apresentar e comentar sobre assuntos culturais. A banda Vera Loca, está presente com seus 

instrumentos para cantar as músicas do CD e DVD, e o diretor Gustavo Galvão e a atriz 

Vanise Carneiro, estão inseridos para comentar sobre o enredo do filme. 

 Em relação à tonalização, a narrativa é marcada por uma combinatória tonal que 

mistura a opinião e a crítica do jornalista Roger Lerina. O jornalista então expressa opiniões 

sobre filmes e músicas, dando dicas ao telespectador. 

 

 

4.2.8 Anonymus Gourmet 

 

a) Ficha técnica 

Direção: Viviane Cunha 

Produção: Adam Scheffel 

Estagiária: Laura Azevedo 

Imagens: Marcos Pacheco 

Diretor de fotografia: Ronaldo Almeida 

Áudio: Josemar do Carmo 

Sonoplastia: Iraci Lopes 

Edição e finalização: Cláudio Azevedo e Paulo Furst 

Produção culinária: J. A. Pinheiro Machado 

Colaboração: Linda Lutz e Márcia Lutz 

Música original: Jean Presser 

Projeto arquitetônico: Adaene de Mello 

Arte: Fernando Delfes, Ronaldo Sabin 

Coordenação de arte: Milítica Wainer 

Agradecimentos: Ofoca Ponto dos Óculos,  

Coordenação de programação: Paulo Santos 

Coordenação de operações: André Armani, Anselmo Silva, Daniela Derlam, José Linck 

Neto, Rodrigo Conte, Valdir Gonçalves e Voltaire Vargas 

Gerente de operações: Caio Klein 

Coordenação de produto: José Pedro Villalobos 
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b) Instância comunicativa restrita 

Anonymus Gourmet é um programa de televisão sobre culinária. É apresentado por 

José Antônio Pinheiro Machado, e vai ao ar de segunda a sexta às 18h30min. com reprise nos 

mesmos dias às 12h45min. Também é exibido um programa inédito pela RBS TV, todos os 

sábados às 09h30min. 

O apresentador José Machado, criou o personagem Anonymus em 1982, no livro O 

brasileiro que ganhou o Prêmio Nobel, que tinha como subtítulo Uma Aventura de Anonymus 

Gourmet. 

O programa Anonymus Gourmet começou junto com a TVCOM, em 1995 e, no 

início, era um programa semanal, depois passou a ser apresentado diariamente e, desde 5 de 

abril de 2003, além do espaço diário na TVCOM, o Anonymus Gourmet ganhou também um 

programa na RBS TV, aos sábado pela manhã. O objetivo do programa é sempre apresentar 

receitas simples, fáceis, baratas e saborosas com um truque ou toque do Anonymus. 

O Anonymus têm uma página na rede social Facebook, com mais de 19 mil curtidas. 

Nessa página o apresentador posta fotos, receitas e também faz entrevista com atores da RBS 

TV sobre os pratos preferidos. 

 

c) Instância discursiva 

- Descrição da peça 

Muitas vezes o programa é gravado fora do estúdio oficial, sendo utilizada locações de 

bares e restaurantes de Porto Alegre – Rio Grande do Sul, como é o caso do programa 

analisado que foi ao ar no dia 15 de outubro de 2013, e foi gravado no restaurante Le Bateau 

Ivre do chefe francês Gérard Durand, o único restaurante duas estrelas de Porto Alegre, e por 

três anos seguidos o melhor restaurante francês da Capital. 

O programa tem duração de 30 minutos e é divido em três blocos. Na chamada do 

programa o locutor em off, apresenta os patrocinadores:  Jimo lava louças, Bentece, Farmácias 

Associadas, Net e Allegro Vita. No início do programa o apresentador apresenta o local onde 

será realizada a receita e apresenta o chefe Gérard Durand, que irá cozinhar. 

No segundo e no terceiro bloco, são estruturados de acordo com o primeiro: o 

cozinheiro apresenta a história do prato, os ingredientes necessários e após, mostra o passo a 

passo de como preparar a receita. Neste programa foram preparadas três receitas, Profiterole 

recheado com siri, Cherne com molho de laranja e Confit de canard com molho de tamarindo, 

as três receitas característica da região da Provance, na França, de onde é o chefe, entretanto 
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as receitas foram apresentadas com um tempero característico brasileiro, ao término destes 

dois blocos o apresentador experimenta a receita preparada por Durand. 

É válido ressaltar, que no início dos três blocos, aparecem inserts com o logotipo das 

empresas patrocinadoras. 

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

Quanto à tematização o programa é voltado para a culinária e a gastronomia. Segundo 

o site da TVCOM (2013) “toda refeição pode ser um evento diferente. Descubra a culinária 

inovadora e descontraída [...] com receitas fáceis de preparar, dicas de acompanhamentos, 

bebidas e etiqueta.” 

No que se refere à figurativização são utilizadas receitas gastronômicas, para conferir 

concretude ao tema do programa. Em especial, no programa analisado, é convocado um chefe 

francês para ensinar pratos típicos de uma determinada região da França, adicionando um 

tempero brasileiro, e por conseguinte, modificando a receita original. 

Em relação à temporalização, o programa é gravado e é utilizado como recurso a 

inserção de imagens, para mostrar e reforçar sobre o local que eles estão falando, a Provance, 

na França. O programa segue uma ordem cronológica: primeiro eles falam o que vai ser feito, 

depois mostram os condimentos necessários para a realização da receita, após isso, mostram o 

passo a passo, e para finalizar, o apresentador degusta o resultado final. 

Sobre a espacialização, como o tema principal é a culinária, para fazer estes pratos é 

preciso ter uma cozinha próxima, por isso, todos os programas acontecem em um ambiente 

caracterizado por fogão, forno elétrico, micro-ondas, talheres, mesas, enfim, elementos que 

caracterizam uma cozinha, para que possa ser desenvolvida a narrativa. Neste programa em 

especial, também existe um outro ambiente, com mesas e cadeiras, que caracterizam o 

restaurante Le Bateau Ivre, onde o apresentador degusta os pratos. 

Se tratando da actorialização, os personagens da narrativa são o apresentador do 

programa, e criador do personagem Anonymus Gourmet, que leva o nome ao programa, José 

Antônio Pinheiro Machado, que na maioria dos programas é também o cozinheiro que ensina 

as receitas, neste no entanto, o apresentador divide a cozinha com o cozinheiro francês Gerard 

Durand, que por meio do seu sotaque francês e também das receitas que apresenta, é 

caracterizado como tal. 

Referente à tonalização da narrativa, é marcada por uma combinatória tonal entre as 

receitas e os ingredientes que as compõe, bem como um passo-a-passo de como fazê-las em 
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casa, interpelando assim o telespectador e o ensinando a fazer a mesma receita que está sendo 

preparada. 

 

 

4.2.9 TVCOM 20h 

 

a) Instância comunicativa restrita 

O programa TVCOM 20h vai ao ar de segunda à sexta às 20h, e tem duração de 30 

minutos, divido em três blocos e apresentado pela jornalista Nathalia Fruet. Segundo o site da 

emissora (TVCOM, 2013), o programa tem o intuito de apresentar um “jornalismo comentado 

e analisado com assuntos relevantes tratados com profundidade e contextualização dos fatos, 

além de contar com as participações ao vivo no estúdio, com repórteres e a opinião de 

comentaristas da Zero Hora e Rádio Gaúcha.” 

 

b) Instância discursiva 

- Descrição da peça 

O programa aqui analisado, foi ao ar no dia 16 de outubro de 2013, e contou com a 

participação do secretário de Segurança do Estado Airton Michels e a jornalista do Jornal 

Zero Hora, Rosane de Oliveira. 

Antes da vinheta de abertura do programa, a jornalista apresenta os principais 

destaques do programa. O primeiro assunto abordado é intitulado a terceira reportagem da 

série 'Soltos para o crime', sobre os 22 ladrões e traficantes que foram soltos das cadeias 

gaúchas em 2012, chamando um vídeo com a última reportagem da série. Para falar sobre a 

situação do sistema penitenciário com o secretário de Segurança do Estado Airton Michels, 

Nathália, convida a jornalista Rosane de Oliveira para participar da conversa, diretamente da 

redação do Jornal Zero Hora, no decorrer do debate, são inseridas imagens do presídio central. 

No segundo bloco, a conversa continua entre a âncora do programa, o secretário e a 

jornalista da Zero Hora, falando sobre a Lei Maria da Penha e no último bloco o tema 

abordado é a falta de responsáveis pelos cargos de chefias médicas do Hospital Centenário, de 

São Leopoldo – Rio Grande do Sul. 

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

Quanto à tematização, o intuito do programa é comentar e analisar assuntos 

jornalísticos que estão sendo bastante debatidos. Por meio de conversas entre um 
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representante da sociedade, uma jornalista e a âncora do programa, é desenvolvida uma 

conversa sobe dois temas em especial: os presos e traficantes soltos e a Lei Maria da Penha. 

Se tratando da figurativização, são convocadas imagens sobre o presídio central para 

reforçar o que o Secretário de Segurança do Estado, Airton Michels está falando. Também é 

convocada a editora de política do Jornal Zero Hora, para conversar sobre os problemas 

sociais com o secretário. 

No que diz respeito à temporalização, o programa é ao vivo, e acontecem inserções de 

imagens ou reportagens de acordo com o tema abordado no bloco do programa, seguindo uma 

ordem de assuntos cronológicos e lineares. 

Em relação à espacialização, a narrativa acontece em um estúdio com uma televisão 

presa na parede ao fundo, para que possam aparecer as reportagens e a jornalista do Jornal 

Zero Hora, possa fazer suas perguntas ao entrevistado, o entrevistado e a âncora do programa 

estão sentados em cadeiras, com uma mesa baixa entre os dois. 

Referente à actorialização, tanto a âncora do programa, quanto a jornalista convidada, 

estão na posição de condutoras de perguntas em relação ao entrevistado. Ambas são 

caracterizadas enquanto jornalistas, o que transmite uma certa imparcialidade na elaboração 

das perguntas. O entrevistado, sendo representante do Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul, têm credibilidade para responder as perguntas das jornalistas. 

No que tange à tonalização, o texto faz uso de uma combinatória tonal que articula 

formalidade, mesura, seriedade da âncora e do entrevista para garantir ao programa um tom 

imparcial, com credibilidade e fácil compreensão do telespectador 

 

 

4.2.10 Conversas Cruzadas 

 

a) Instância comunicativa restrita 

Conversas Cruzadas é um programa de debates sobre assuntos da atualidade, 

apresentado até a metade de 2013 pelo jornalista Lasier Martins. Com o afastamento do 

jornalista, Cláudio Brito que apresentava eventualmente o programa, assume o comando de 

segunda a sexta-feira às 22h. 

Cláudio Brito é advogado, radialista e jornalista, apresenta semanalmente o "Bom Dia, 

Segunda-Feira!" na Rádio Gaúcha, na madrugada de domingo para segunda à meia-noite. 

Também é o apresentador oficial do "Gaúcha No Carnaval". Na RBS TV é comentarista de 
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assuntos jurídicos e comentarista de assuntos do cotidiano no programa Bom Dia Rio Grande 

e também no Jornal do Almoço. 

O programa ainda conta com uma página no Twitter com mais de 5.300 seguidores, e 

no Facebook com mais de 2.200 curtidas, onde são divulgados assuntos referentes aos 

programas, convidados especiais e também o público pode participar de interativas. Os 

patrocinadores do programa são: Sicredi – Gente que coopera cresce, Fecomércio RS – 

Sesc/Senac, D’Linea – Ambientes Planejados e Centro Clínico Gaúcho – Planos de Saúde 

Empresariais. 

 

b) Instância Discursiva 

- Descrição da peça 

O programa Conversas Cruzadas sempre recebe convidados para melhor trabalhar e 

debater sobre a temática do programa, o programa aqui analisado foi ao ar no dia 17 de 

outubro de 2013 e teve a participação de quatro convidados. Foram eles: o titular da 

Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, Juliano Ferreira, o vice-presidente administrativo 

da Ajuris (Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul), Eugênio Couto Terra, o advogado 

criminalista Aury Lopes Júnior, e o promotor de Justiça, David Medina da Silva. 

O tema abordado foi o prende e solta de criminosos: a insegurança gerada por esse 

cenário e até onde existe a necessidade de mudança nos códigos Penal e de Processo Penal? 

O programa tem duração de uma hora e quinze minutos e é divido em quatro blocos. 

No primeiro bloco, o âncora do programa apresenta dados relevantes para a abordagem do 

tema que será debatido, chamando uma reportagem produzida para o programa que também 

reforça o assunto do programa. Cláudio Britto, antes de conversar com os convidados, 

convida o telespectador a participar do programa por meio do Facebook e do Twitter, ainda na 

primeira parte do programa, cada entrevistado emite sua opinião sobre o prende e solta dos 

criminosos. Ao término do bloco são exibidas as opiniões dos telespectadores. 

No segundo, terceiro e quarto bloco, o programa segue a mesma estrutura do primeiro: 

Cláudio Brito apresenta uma reportagem e por meio desta é elaborada uma indagação 

direcionada aos entrevistados, cada um na sua vez responde a pergunta, sendo que todos 

podem contrapor o outro quando acham necessário. Nestes três blocos, apareceram inserções 

dos logotipos dos patrocinadores no canto inferior direito da tela. 
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- Mecanismos e estratégias discursivas 

 Referente à tematização, o objetivo do programa é debater temas polêmicos, 

atualidades e assuntos de destaque do momento, o tema central do programa analisado é o 

prende e solta dos presidiários. 

 Sobre à figurativização, foram elaboradas reportagens para dar melhor concretude ao 

tema abordado. Imagens das prisões, apresentação de gráficos e depoimentos, juntamente com 

os quatro entrevistados, serviram para melhor debater o assunto proposto para essa edição do 

programa. 

 No que tange à temporalização, o programa acontece ao vivo, o que pode ser 

percebido pelas inserções das opiniões dos telespectadores ao término de cada bloco, também 

são inseridas reportagens já gravadas sobre a temática da narrativa. Segue uma ordem 

cronológica, onde o âncora do programa explica o assunto abordado, apresenta uma 

reportagem com imagens e dados que reforçam o tema, e depois conduz uma mesma pergunta 

a todos os entrevistados. 

 Em relação à espacialização, a narrativa acontece toda dentro de um estúdio, o foco 

principal é a mesa em formato de ‘V’, onde o âncora está disposto no meio, e dois 

entrevistados estão ao lado direito, e os outros dois no lado esquerdo. Atrás do apresentador, 

têm um aparelho de televisão que serve para os entrevistados visualizarem as reportagens. 

Se tratando da actorialização, o personagem principal da narrativa é o jornalista 

Cláudio Brito que conduz o programa, apresentando o tema e indagando os convidados a 

respeito da temática abordada. Para falar sobre o assunto, foram convidados o titular da 

Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, Juliano Ferreira, o vice-presidente administrativo 

da Ajuris (Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul), Eugênio Couto Terra, o advogado 

criminalista Aury Lopes Júnior, e o promotor de Justiça, David Medina da Silva. 

Quanto à tonalização, o texto faz uso de uma combinatória tonal que articula entre a 

posição do apresentador enquanto jornalista sério e imparcial e a posição dos entrevistados 

que expressam seu ponto de vista a partir da colocação deles na sociedade, o que confere ao 

programa um tom sério, imparcial e confiável. 

 

 

4.2.11 TVCOM Tudo+ 

 

a) Ficha técnica 

Editora chefe: Vivian Cunha 
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Produção: Fernanda Muniz 

Edição: Lúcio Brancato, Luna Eskenazi e Marília Macedo 

Reportagem: Candice Feio e Maysa Bonissoni 

Estagiária: Bárbara Souza 

Edição de imagens: Karyme Reis e Nando Félix Lopes 

Edição e finalização: Fabrício Almeida e Tiago Pinho 

Assistência de estúdio: Mirka Bandeira 

Contrarregra: Lucas Nunes 

Operação de áudio: Ricardo Azevedo e Wagner de Andrade Gomes 

Operação de Câmera: Adão dos Santos, Emerson Weiser e Flávio Silva 

Operação de VT: Valdemir Reis 

Operação de vídeo: Alexandre Tavares 

Direção de imagens: Pedro Weber 

Diretor de fotografia: Ronaldo Almeida 

Concepção visual: Ronaldo Sabin 

Música original: Jean Presser 

Sonoplastia: DJ Leitão 

Coordenação de programação: Paulo Santos 

Coordenação de operações: André Armani, Anselmo Silva, Daniela Derlam, José Linck, 

Rodrigo Conte, Valdir Gonçalves e Voltaire Vargas 

Gerência de operações: Caio Klein 

Gerência de produtos: José Pedro Villalobos 

 

b) Instância comunicativa restrita 

O Programa TVCOM Tudo+ vai ao ar de segundo à sexta das 20h30min às 22h, tendo 

duração de uma hora e meia, e é apresentado por Sara Bodowski, que também é repórter da 

Rádio Gaúcha e apresentadora do Faixa Especial, que pertence ao Grupo RBS. 

Segundo a descrição no site da TVCOM (2013), o programa é “uma revista eletrônica 

que traz para você um apanhado de tudo que é assunto ou destaque na sociedade. Os 

comportamentos, pessoas e novidades diferentes, legais, curiosas, engraçadas e importantes 

no Brasil e no mundo.” 

O programa tem uma página na rede social Facebook com mais de 3.600 curtidas, é 

atualizado todos os dias, antes do início do programa, divulgando quem são os convidados. E 

também tem perfil no Twitter, com mais de 2 mil seguidores. 
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c) Instância discursiva 

- Descrição da peça 

O programa aqui analisado, foi ao ar no dia 18 de outubro de 2013, e contou com a 

participação de alguns convidados, como por exemplo Elsa Soares, cantora e compositora 

brasileira de samba, bossa nova, MPB, sambalanço, samba rock e hip-hop que no dia 19 de 

outubro faria o show Deixa a Nega Gingar, no Teatro Opinião, em Porto Alegre. 

Antes da vinheta de abertura, Sara Bodowski fala sobre os temas que serão destaques 

no decorrer do programa: o GreNal do final de semana, a cantora Elsa Soares, a montagem 

gaúcha do musical Apanhador no Campo de Centeio, a coluna de música de Lucio Brancato, 

o ateliê a céu aberto na Serra Gaúcha, e também, sobre os sintomas da Menopausa. 

No primeiro bloco, o assunto abordado é o GreNal e Sara, chama o integrante da 

editoria de esportes do Jornal Zero Hora, pertencente ao Grupo RBS, Leonel Chaves, que está 

localizado na redação do jornal para comentar um pouco mais sobre o clássico de futebol, 

enquanto Chaves comenta sobre os possíveis jogadores e o resultado do jogo, são exibidas 

imagens dos treinos do Grêmio e do Internacional. Após o futebol, é a vez de entrevistar a 

cantora Elsa Soares, que fala sobre o espetáculo, a história da vida dela e também da carreira. 

No final do bloco, Sara fala “TVCOM Tudo+ tem o patrocínio do Supermercado Zaffari 

Boubon, Economizar é comprar bem” e termina com o trailer da cinebiografia Diana. 

O início do segundo bloco é com Elsa Soares comentando sobre a escolha do 

repertório do show, Sara Bodoswki fala sobre o musical Apanhador no Campo de Centeio, 

chamando uma reportagem da pré-estreia do musical, após a reportagem, a apresentadora fala 

sobre a série que vai estrear na RBS TV, no sábado dia 19 de outubro, intitulada Para que 

Servem os Homens, exibindo um trailer do primeiro episódio. Ao término do bloco é exibido 

o trailer do filme Serra Pelada, do diretor Heitor Dhalia. 

No terceiro bloco o assunto é a menopausa, para falar sobre isso a apresentadora 

recebe no estúdio a média ginecologista e obstetra Maria Celeste Osório Vendra e para 

terminar o bloco é exibido o trailer do filme Os Suspeitos, do diretor Denis Valleneuve.  

Para iniciar o quarto bloco, Sara convida o telespectador a participar do programa e 

opinar por meio do Facebook e Twitter do programa. Sara convida Lúcio Brancato para falar 

da sua coluna de música, em especial sobre o show em Porto Alegre, da banda Paco de Lucia, 

show cover dos The Beatles, Maria Gadú, Zeca Baleiro e o lançamento do CD de 25 anos da 

banda gaúcha, Rosa Tatuada. 
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 O último bloco começa com a previsão do tempo para o final de semana com narração 

de Gabriela Bordasch, Sara chama então Gabriela Duarte para falar sobre as notícias que 

serão destaques no Jornal TVCOM.  Continuando ainda o tema musical, Sara e Lúcio 

recebem Fernando Vargas Vieira, organizador da Festa Nacional da Música que acontece em 

Canela, Rio Grande do Sul, para falarem sobre o evento e a programação do festival. 

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

 Se tratando da tematização, o programa tem o intuito de ser uma agenda eletrônica 

sobre o que irá acontecer de eventos. Seja agenda de shows, lançamentos de novos 

espetáculos, filmes que estão entrando em cartaz ou CDs e DVDs que vão ser lançados, o 

programa serve para informar o telespectador, em especial o de Porto Alegre, sobre o que está 

acontecendo na capital. 

 Sobre à figurativização, no final de todos os blocos, são exibidos trailers dos filmes 

que estão entrando em cartaz. Para falar do show da cantora Elsa Soares, que acontecia em 

Porto Alegre, no dia 19 de outubro, foi convidada a própria cantora para comentar sobre o 

espetáculo. Para falar sobre saúde, em especial a menopausa, foi convocada a médica 

ginecologista e obstetra Maria Celeste Osório Vendra, para dar mais credibilidade ao assunto 

abordado. 

Quanto à temporalização, o programa acontece ao vivo, o que é caracterizado pelas 

imagens ao vivo, da cidade de Porto Alegre no início do programa, enquanto a apresentadora 

fala o horário e também a temperatura. Utiliza inserção de trailers de filmes e reportagens 

gravadas. 

No que se refere à espacialização, a narrativa é ambientada em um estúdio com um 

sofá de dois lugares, uma poltrona, uma mesinha de centro, um tapete no chão e mesas 

laterais, com um televisão ao fundo do estúdio, caracterizando uma sala, onde acontecem 

conversas entre as famílias. 

Em relação à actorialização, a personagem principal é a jornalista e radialista do 

Grupo RBS, Sara Bodowski que trabalha em seu programa assuntos variados, convidando 

outras pessoas para falar sobre assuntos específicos, como é o exemplo do editor de esportes 

do Jornal Zero Hora, Leonel Chaves, a cantora e compositora Elsa Soares, a médica Maria 

Celeste Osório Vendra, o colunista de música do programa TVCOM Tudo+, Lúcio Brancato e 

o organizador da Festa Nacional da Música, Fernando Vargas Vieira. 

No que tange à tonalização, o texto faz uso de uma combinatória tonal que articula 

alegria, diversão, informalidade, história, shows, espetáculos, cinema, festivais e saúde para 
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garantir ao vídeo um tom confiável, do que é assunto ou destaque, especialmente na cidade de 

Porto Alegre e Região Metropolitana. 

 

 

4.2.12 Café TVCOM 

 

a) Ficha técnica 

Produção e edição: Ana Bitencourt 

Pós-produção: Paulo Furst 

Direção de imagens: Pedro Weber 

Imagens: Carlos Eugênio, Leonardo Aguiar e Vagner Menezes 

Equipe técnica: André Caetano, Davi Frutuoso, Jorge Carrão e Ricardo Soares 

Técnico responsável: Rogério Fabrício 

Coordenador de externas: Hugo Lunardi 

Coordenação de programação: Paulo Santos 

Coordenação de operações: André Armani, André Gonçalves, Anselmo Silva, Daniela 

Derlam, José Linck, Valdir Gonçalves e Voltaire Vargas 

Gerente de operações: Caio Klein 

Gerência de produto: Pedro Villalobos 

 

b) Instância comunicativa restrita 

Café TVCOM é um programa de entrevistas transmitido pela TVCOM aos sábados às 

18h e com reprise aos domingos às 19h. A atração é transmitida direto de bares e restaurantes 

conceituados da cidade de Porto Alegre, e fora destes e até mesmo do centro da cidade em 

edições especiais. Conta com a participação de jornalistas do Grupo RBS entre eles Roger 

Lerina, Claudia Laitano e David Coimbra e também nomes como Theddy Corrêa, vocalista do 

Nenhum de Nós.  

Segundo o site da TVCOM (2013) os apresentadores conversam sobre o que é assunto 

na cultura, os livros, a música, o cinema e as artes, tudo isso acompanhado de muita 

informação e bom humor nos cafés de Porto Alegre e outras cidades do Estado. 
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c) Instância discursiva 

- Descrição da peça 

O programa aqui descrito, foi ao ar no sábado, 19 de outubro de 2013, no Restaurante 

Spritzeria Pane e Spritz, localizado na rua Marquês do Pombal, nº 379, no bairro Moinhos de 

Vento, em Porto Alegre, especializado em pães, sanduíches italianos, café e spritz 

O programa foi comandado por Roger Lerina, colunista do Jornal Zero Hora e 

apresentador do Programa do Roger, que vai ao ar na TVCOM; contou com a participação de 

David Coimbra, que é diretor executivo de esportes e colunista do Jornal Zero Hora, também 

teve a presença da jornalista Claudia Laitano, jornalista do Jornal Zero Hora e a escritora 

Carol Bensimon, colunista da Zero Hora e autora dos livros Pó de parede, Sinuca embaixo 

d’água e do mais recente Todos nós adorávamos caubóis. 

O programa tem duração de uma hora e é divido em quatro blocos. Quando Roger 

Lerina começa a apresentar o local onde está acontecendo o programa, é inserido no lado 

direito da tela, uma imagem com o logotipo da Lojas Manlec, patrocinadora do programa. 

Roger ainda apresenta o novo livro da escritora Carol Bensimon, intitulado Todos 

adorávamos Caubóis, a autora comenta sobre o enredo da história, o local onde acontece a 

narrativa do livro e sobre os personagens. Claudia Laitano, quando se refere ao filme O sol ao 

redor, de Kleber Mendonça Filho, são inseridas imagens do longa, enquanto comentam sobre 

a estrutura dessa outra narrativa. Roger apresenta ainda, a Revista Teorema que é editada em 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que apresenta críticas e comentários em relação ao cinema 

gaúcho. 

No segundo bloco, Claudia Laitano, inicia comentando sobre a coluna da Carol 

Bensimon, que tratava-se sobre a classe média, que foi veiculada no Jornal Zero Hora, na 

segunda-feira, dia 14 de outubro e que foi bastante comentada e compartilhada na internet. No 

terceiro bloco, os jornalistas conversam sobre biografias não-autorizadas e sobre adaptações 

das biografias para o cinema.  

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

Relativo à tematização, o programa volta-se para a abordagem de temas relacionados a 

cultura, em especial no analisado, os temas abordados são obras literárias, biografias não 

autorizadas e cinema. 

No que tange à figurativização, para abordar esses temas, são convocados jornalistas 

já pertencentes ao Grupo RBS, e que no caso dos personagens da narrativa, trabalham no 
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Jornal Zero Hora com os temas abordados no programa, para reforçar e dar credibilidade 

sobre as opiniões e discussões em relação aos temas. 

Quanto à temporalização, o programa é gravado e a medida em que os jornalistas vão 

abordando os tema, vão sendo inseridas imagens ou vídeos para reforçar o que estão falando, 

como é o exemplo do filme O som ao redor, ou inserts do patrocinador do programa 

(Manlec).  

Sobre à espacialização, a narrativa acontece em um ambiente configurado de acordo 

com o nome do programa ‘Café’, que fica evidente quando o apresentador situa onde acontece 

o programa. O local é o Restaurante Spritzeria Pane e Spritz, localizado na rua Marquês do 

Pombal, nº 379, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e é caracterizado pelas mesas, 

cadeiras, comidas que estão sob a mesa e também a geladeira ao fundo, característica 

marcante de restaurantes e cafés que deixam seus produtos a mostra. 

Em relação à actorialização, os quatro personagens da narrativa são jornalistas e 

colunistas, que trabalham sobre os temas abordados no programa. Roger Lerina, David 

Coimbra, Claudia Laitano e Carol Besimon, estão caracterizadas e representadas para tratar 

sobre os assuntos que eles trabalham no Jornal Zero Hora. 

Se tratando da tonalização, existe uma combinatória tonal entre a credibilidade dos 

apresentadores e os assuntos trabalhados ao longo da narrativa. Esse investimento tonal pode 

ser percebido pelas escolhas dos assuntos e pela colocação dos apresentadores nos outros 

veículos do Grupo RBS, abordando assuntos culturais de maneira descontraída, associando 

informações e bom humor, numa conversa/crítica de restaurante em relação a filmes, livros, 

músicas e eventos culturais. 

 

 

4.2.13 TVCOM Esportes 

 

a) Ficha técnica 

Editora chefe: Rafaela Meditsch 

Edição de imagens: Caetano Abreu 

Produção: Rafaela Meditsch e Ramiro Ruschel 

Coordenação de esportes: Caco da Motta 

Operação de áudio: Ricardo Azevedo e Wagner de Andrade Gomes 

Operação de câmera: Emerson Weiser 

Operação de VT: Valdemir Reis 
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Direção de imagens: Pedro Weber 

Arte: Carlos Porto, Diego Belmonte e Frederico Freitas 

Música original: Jean Presser 

Coordenação de programação: Paulo Santos 

Coordenação de operações: André Armani, André Gonçalves, Anselmo Silva, Daniela 

Derlam, José Linck, Valdir Gonçalves e Voltaire Vargas 

Gerente de operações: Caio Klein 

Gerência de produto: Pedro Villalobos 

Chefe de esportes: Gustavo Manhago 

 

b) Instância comunicativa restrita 

O programa vai ao ar de segunda a sábado às 19h e é apresentado por Ramiro Ruschel, 

jornalista, narrador e comentarista de esportes em geral, também é produtor e participante do 

programa Bola nas Costas, que vai ao ar toda a segunda-feira na Rádio Atlântida, das 20h às 

21h. 

Existe um quadro no programa, chamado Ruy de todas as Copas, apresentado por Ruy 

Carlos Ostemann que trabalha na Rádio Gaúcha, onde atua esporadicamente como 

comentarista esportivo, em especial em jogos da seleção brasileira. Durante 33 anos 

ininterruptos apresentou com diversos outros colegas o programa Sala de Redação, na Rádio 

Gaúcha e escreve semanalmente no caderno de esportes da Zero Hora. Em 2007, passou a 

fazer parte do grupo de comentaristas da Sportv, no programa Bem Amigos. 

O programa TVCOM Esportes têm uma página na rede social Facebook com mais de 

5.100 curtidas, e um perfil no Twitter com mais de 13.700 seguidores. Os patrocinadores do 

programa são: Lojas Colombo, Tri Legal, Alcydes Maya, Energético 36 HP. 

 

c) Instância Discursiva 

- Descrição da peça 

O programa tem duração de trinta minutos, e é divido em três blocos. Na primeira 

parte do programa, a reportagem é sobre o clássico GreNal, entre o Grêmio e o Internacional 

de Porto Alegre, em relação a preparação para o jogo do dia 20 de outubro de 2013.  

No segundo bloco, foi apresentado o jogo do Caxias Futebol Clube, da cidade de 

Caxias do Sul – RS e do Luverdense Esporte Clube, do Mato Grosso do Sul, bem como a 

tabela dos próximos jogos.  
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Na terceira parte do programa, é exibido o quadro Ruy de todas as Copas, em que o 

jornalista Ruy Carlos Ostermann faz algumas considerações sobre o futebol.Para encerrar o 

terceiro bloco, o âncora, chama Daniela Azeredo ao vivo do Ginásio de Esportes de Bento 

Gonçalves – RS, para falar sobre o jogo de futsal da série ouro que será transmitido ao vivo 

pela TVCOM e está juntamente com o técnico dos dois times do jogo: Vaner Flores, técnico 

do Bento Futsal e Paulinho Sananduva, técnico do Sananduva. 

Nos início dos três blocos o apresentador, Ramiro Ruschel, fala o nome dos 

patrocinadores do programa: Lojas Colombo, Tri Legal, Alcydes Maya, Energético 36 HP. 

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

Quanto à tematização, bem como o próprio nome do programa já diz, a temática 

principal abordada é o esporte, em especial no programa analisado o foco é o futebol gaúcho. 

Em relação à figurativização, são convocadas reportagens sobre os times gaúchos, em 

especial o Internacional, o Grêmio e o Juventude, que são times participantes do Campeonato 

Brasileiro, para dar concretude ao tema do programa. 

Sobre à temporalização, o programa acontece ao vivo, o que pode ser percebido 

quando a jornalista Daniela Azeredo, entra com uma reportagem ao vivo, da cidade de Bento 

Gonçalves – RS, sobre o jogo de futsal que a TVCOM transmitirá. Também acontecem 

inserções na tela, no canto inferior direito com o logotipo dos patrocinadores e também 

reportagens já gravadas, como é o exemplo do quadro Ruy de todas as Copas, com Ruy 

Carlos Ostermann. 

 No que tange à espacialização, a narrativa acontece em um estúdio, ao fundo de onde 

está o apresentador, está o símbolo visual do programa, e na direita do apresentador têm uma 

televisão, onde são apresentadas as reportagens. 

 Referente à actorialização, o personagem principal da narrativa, é o apresentador do 

programa Ramiro Ruschel, que já trabalha com a temática futebolística e também é narrador 

de futebol. Outro importante ator, é o jornalista Ruy Carlos Ostermann, que têm um quadro 

especial no programa, intitulado Ruy de todas as Copas. 

Se tratando da tonalização, há uma combinatória tonal entre a linguagem informal e a 

linguagem futebolística. Tanto a apresentação do âncora, quanto a narração das reportagens 

apresentam essa importante combinatória para a maneira como o programa deseja ser visto 

pelo público-alvo. 
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4.2.14 Porto da Copa 

 

a) Ficha técnica 

Edição: Débora Bresciani e Leonardo Müller 

Produção executiva: Lígia de Castro 

Pós-produção: G.R. Machado 

Imagens: Renato Soder 

Auxiliar de externa: Juliano Chimenes 

Assistente de estúdio: José Henrique Facco 

Operação de câmera: Marcelo Fleck e Ronaldo Senna 

Operação de vídeo: Daniel Gebauer 

Direção de imagens: João Baptista Rosa 

Coordenação de arte: Gustavo Bulow 

Arte: Humberto Mogetti, Sandré Sarreta e Karen Costa 

Música original: Jean Presser 

Sonoplastia: Paulo Leitão 

Coordenação de programação: Paulo Santos 

Supervisão de operações: André Armani, Anselmo Silva, Daniela Derlam, Hugo Lunardi, 

José Linck, Rodrigo Conte, Valdir Gonçalves e Voltaire Vargas 

Gerente de operações: Caio Klein 

Coordenação de produto: José Pedro Villalobos 

 

b) Instância comunicativa restrita 

Segundo o site da TVCOM (2013), o programa têm como intuito apresentar  

 

Os preparativos das principais cidades gaúchas à espera da Copa do Mundo 

de 2014: as obras, a qualificação de pessoal, a hospedagem, os serviços de 

turismo. O que está pronto e o que ainda precisa ser feito? Matérias especiais 

produzidas pela equipe da TVCOM. 

 

 O Porto da Copa é apresentado pelo jornalista Luiz Augusto Alano, que também é 

narrador esportivo da rádio CBN/Diário de Florianópolis, realizando coberturas de jogos de 

futebol e eventos esportivos. Vai ao ar nos sábados, às 22h15min e é reprisado as domingos às 

16h30min. 

 O programa ainda tem uma página no Facebook com mais de 420 curtidas, onde são 

publicadas notícias sobre as melhorias que estão acontecendo, na cidade de Porto Alegre, 
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vista que é uma das cidades sede da Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil. 

Também traz curiosidades sobre outras copas e eventos esportivos que acontecem na Capital. 

 

c) Instância discursiva 

- Descrição da peça 

 O programa aqui analisado, foi ao ar no dia 19 de outubro de 2013, é divido em três 

blocos, e têm duração de trinta minutos. Na primeira parte, Luiz Augusto Alano, já chama 

direto a reportagem sobre o Mundial de Atletismo Master, que reuniu mais de quatro mil 

atletas e 10 mil turistas de 80 países e também testou Porto Alegre como sede de eventos 

esportivos internacionais. Depois, Alano apresenta a reportagem do jornalista Eduardo 

Gabardo sobre as melhorias do Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, ainda no final do bloco é 

feito uma pergunta, chamada Quis do PC, sobre alguma curiosidade da Copa do Mundo. 

No início do segundo bloco o âncora do programa apresenta a reportagem sobre o 

seminário que aconteceu na segunda-feira, 14 de outubro em Porto Alegre, intitulado Futebol 

do Futuro, que a TVCOM fez a cobertura integral do evento, e que reuniu ex-jogadores, 

técnicos, executivos e gestores do esporte para discutir os negócios em torno do futebol. No 

final do bloco aparece a resposta do Quis do PC. 

No último bloco, a reportagem é sobre a cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, 

que é uma das cidades que tem campo de treinamento já credenciado para receber seleções 

internacionais e também conta com o Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio como 

atração turística para quem procura momentos de fé. Para encerrar o programa, Luiz Augusto 

Alano, fala sobre a reportagem do jornal Zero Hora que divulgava os valores das passagens 

aéreas durante a realização da Copa do Mundo de 2014.  

 

- Mecanismos e estratégias discursivas 

 No que tange à tematização, o objetivo do programa é mostrar o que está acontecendo 

em Porto Alegre e nas cidades do Rio Grande do Sul que receberão atividades referentes à 

Copa do Mundo de 2014.  

 Referente à figurativização, são convocadas reportagens produzidas pela TVCOM, 

para mostrar o que está acontecendo em relação às obras, a qualificação das cidades e do 

pessoal que receberá as delegações, bem como a hospedagem e os serviços de turismo. 

 Em relação à temporalização, o programa é gravado e os três blocos são divididos de 

igual maneira, sendo que por bloco, são apresentadas duas reportagens, uma de maior duração 

e outra de menor. 
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 Quanto à espacialização, o apresentador do programa que chama as reportagens, está 

em um estúdio simples, com a imagem visual do programa ao fundo. Sobre a actorialização, 

o personagem principal da narrativa é o jornalista e narrador esportivo, Luiz Augusto Alano, 

que já apresenta uma forte ligação com a temática esportiva do programa. 

Se tratando da tonalização, o texto faz uso de uma combinatória tonal que articula 

informalidade e imparcialidade para garantir ao vídeo um tom confiável. 

 

 

4.2.15 Shows TVCOM 

 

a) Instância comunicativa restrita 

O programa Shows TVCOM vai ao ar no domingo à 00h e tem duração de uma hora. 

Segundo o site da TVCOM (2013) o intuito do programa é exibir “grandes shows de artistas 

locais e nacionais apresentados com exclusividade na tela da TVCOM”.  

 

b) Instância discursiva 

- Descrição da peça 

O programa aqui analisado, foi ao ar no domingo 20 de outubro de 2013 e o show 

exibido foi da banda NX Zero, gravado durante o Planeta Atlântida 2013. 

O Planeta Atlântida, é um festival musical de verão realizado pela Rede Atlântida, 

pertencente ao Grupo RBS, e é transmitido pelas emissoras da Rádio Atlântida, TVCOM e 

Multishow. 

A banda NX Zero, surgiu no ano de 2001, na cidade de São Paulo, e é composta por 

Diego Ferrero (vocal), Leandro Rocha (guitarra e segunda voz), Daniel Weksler (bateria), 

Conrado Grandino (baixo) e Filipe Ricardo (guitarra). 

 O programa já inicia sem vinheta de abertura, não contextualizando a banda, nem o 

local do show. Pode-se perceber que é no Planeta Atlântida 2013, do Rio Grande do Sul, 

porque o vocalista da banda NX Zero, Diego Ferrero, deseja boa noite ao público, e ao longo 

do show menciona o estado do Rio Grande do Sul, bem como, na metade do show, faz uma 

homenagem às vítimas da Boate Kiss (incêndio que aconteceu na cidade de Santa Maria-RS, 

em janeiro de 2013) com a já consagrada música da banda Razões e Emoções. O show é 

transmitido na íntegra, sem nenhum intervalo comercial. 
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- Mecanismos e estratégias discursivas 

Em relação à tematização, o programa tem o intuito de exibir grandes shows que 

foram apresentados na TVCOM. Como a emissora é uma das únicas transmissoras exclusivas 

do evento Planeta Atlântida, ela utiliza essa gravação na íntegra, e encaixa para exibição no 

programa Shows TVCOM. 

No que tange à figurativização, é escolhido um show, de uma banda para ser 

transmitido. No caso do programa analisado, foi escolhida a banda NX Zero com o show 

apresentado no Planeta Atlântida 2013, para representar o objetivo do programa. 

Referente à temporalização, o programa foi gravado, já que o Planeta Atlântida 2013 

aconteceu nos dias 16 e 17 de fevereiro, sendo que a banda NX Zero, tocou no dia 16 de 

fevereiro. 

Sobre a espacialização, sabe-se que o Planeta Atlântida acontece na Saba (nome do 

local do evento), na praia do litoral norte do Rio Grande do Sul, Atlântida. A banda está 

localizada em um palco, que está de frente para milhares de pessoas, como outro show 

qualquer. 

Se tratando da actorialização, os atores principais da narrativa são os componentes da 

banda NX Zero, que utilizam instrumentos musicais para cantarem suas músicas e interagirem 

com o público. 

Quanto à tonalização, o texto faz uso de uma combinatória tonal que articula alegria, 

diversão, festa, show e eventos para garantir a narrativa um tom agradável, tal como 

aconteceu no show ao vivo. 

 

 

4.3 Detalhamento Crítico 

 

A TVCOM, também conhecida como TV da Comunidade, conta com dezoito (18) 

programas fixos em sua tabela de programas, todavia, por causa do seu horário limitado, de 

segunda à sexta a partir das 17h, sábado, a partir das 18h e domingo, a partir das 16h30min, 

foram analisados quinze (15) programas. Salienta-se que TV COMMERCE, Porto Alegre Ao 

Vivo e Na Fé, vão ao ar fora do horário aberto, foram limitados o número de programas para 

aqueles que iam ao ar no horário do sinal aberto. Fizeram parte do corpus dessa pesquisa, 

apenas aqueles que vão ao ar no horário do sinal aberto. 

 Os quinze programas aqui analisados, apresentam divergências e semelhanças. Nem 

todos exibem ao término do programa a Ficha Técnica com o nome dos envolvidos na 
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produção do programa. Do total do universo da pesquisa, os programas Memória TVCOM, 

Carros e Motos, Anonymus Gourmet, Porto da Copa e Show TVCOM são gravados, já 

Torcida TVCOM, Bate Bola, Jornal TVCOM, Mãos e Mentes, Programa do Róger, TVCOM 

20h, Conversas Cruzadas, TVCOM Tudo+, Café TVCOM e TVCOM Esportes, são 

transmitidos ao vivo, totalizando cinco gravados e dez ao vivo. 

 Se comparar a produção dos programas, com a RBS TV, filiada da Rede Globo, e 

pertencente ao Grupo RBS, pode-se perceber que os programas são de baixa qualidade, bem 

como os cenários são simples e os horários não são tão rígidos. A grade de programação é 

bastante vulnerável, uma vez que com a cobertura de eventos estaduais, muitos programas 

deixam de ser exibidos, como por exemplo, na segunda-feira 14 de outubro de 2013, ia ser 

analisado o Programa do Roger às 17h45min, entretanto a TVCOM estava transmitindo o 

Seminário Futebol do Futuro, espaço que discutiu o futebol e as suas tendências para os 

próximos anos, que foi realizado em Porto Alegre, e por este motivo o Programa do Roger foi 

analisado na terça-feira 15 de outubro de 2013. 

 A transmissão de eventos estaduais por meio da TVCOM, evidencia o caráter de 

televisão regional, que visa a aproximação com o público, e pode ser utilizado pela emissora 

em outros programas, como é o caso da cobertura do Planeta Atlântida 2013, que foi 

reutilizado o show da banda NX Zero, no programa Show TVCOM, transmitido no dia 20 de 

outubro de 2013, ou também as reportagens sobre o Seminário Futebol do Futuro que após a 

cobertura foi utilizado em outros programas. Na sexta-feira, que seria analisado o programa 

TVCOM Esportes, às 19h, foi ao ar a transmissão da semifinal do jogo de futsal da série ouro. 

 Outra grande cobertura da TVCOM foi o Encontro de Arte e Tradição Gaúcha - Enart, 

que foi ao ar no dia 17 de novembro de 2013, ao vivo das 11h às 20h, em Santa Cruz do Sul, 

transmitido pela apresentadora Shana Müller. Quase toda a semana, a TV da Comunidade 

exibe ao vivo, a cobertura de algum evento, seja regional ou estadual, o que reafirma o seu 

compromisso com a comunidade em que está inserida, reforçando sempre seu apelo 

comunitário.  

 Muitos programas utilizam informações de outros veículos do Grupo RBS, como por 

exemplo, o Jornal TVCOM, apresenta o que é destaque na versão on line do jornal Zero Hora. 

Esse aproveitamento também acontece com os jornalistas, que em sua grande maioria, são 

colunistas do jornal Zero Hora, ou, participam de alguns programas da RBS TV como 

comentaristas. 

 Alguns programas ainda contam com algo que vai além da própria tela, o uso das 

redes sociais. Como foi mencionado nas análises comunicativas, assim como a TVCOM está 
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presente no Facebook, muitos programas tem fan pages na rede social, possibilitando a 

interação com o telespectador, a aplicação de questionamentos ao público para verificar o 

ponto de vista da sociedade, e também, sanar dúvidas referente ao próprio programa. 

 As principais temáticas abordadas nos programas são os esportes, assuntos culturais e 

jornalismo. Se tratando de esportes, em especial o futebol, existem quatro programas quase 

que inteiramente dedicados a essa temática, são eles o TVCOM Esportes, Torcida TVCOM, 

Bate Bola e Porto da Copa. Quanto aos assuntos culturais são cinco programas voltados para 

essa abordagem, são eles Memória TVCOM, Programa do Róger, TVCOM Tudo+, Café 

TVCOM e Shows TVCOM. Os jornalísticos, dividem-se em telejornais, como o Jornal 

TVCOM e o TVCOM 20h e programas de entrevistas, como Conversas Cruzadas e Mãos e 

Mentes. 

 O formato de promoção mais utilizado são os patrocínios presentes em seis dos quinze 

programas. O Grupo RBS como um todo, utiliza a TVCOM para promover os outros veículos 

da empresa, como é o exemplo do Jornal Zero Hora quando retoma algumas notícias 

destaques no jornal, da Rádio Gaúcha quando evoca comentaristas ou profissionais para 

participarem dos programas e também da RBS TV, visto que muitos dos apresentadores e 

convidados transitam entre essas duas empresas de televisão. 

 Se tratando do gênero televisual, foram possíveis identificar quatro subgêneros 

predominantes ao longo da programação da TVCOM, foram eles: reportagem, telejornal, 

entrevista e talk show.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O término de um trabalho não significa o fim de uma reflexão, é muito mais o 

cumprimento de uma formalidade, em que se deve mostrar o estágio alcançado. Este trabalho 

serviu para assinalar um percurso inaugural de pesquisa com as dificuldades naturais de ser 

produzido pela primeira vez. É importante observar que não se pretende aqui chegar a 

resultados definitivos: tem-se plena consciência que essa é apenas uma entre muitas tentativas 

de análise. 

A proposta central deste trabalho final de graduação buscou investigar as estratégias 

presentes nos discursos televisuais de uma empresa de televisão regional, para interpelar o 

telespectador e consolidar a marca da empresa. Para tanto, foi analisado, na perspectiva de 

uma semiótica discursiva, o panorama sociocultural da TVCOM, bem como quinze 

programas pertencentes a grade de programação da empresa. Os resultados desta análise 

possibilitaram que se chegasse às seguintes considerações. 

Estão presentes na narrativa de alguns programas, figuras bastante recorrentes do Rio 

Grande do Sul, em especial a região metropolitana. Inserção de imagens da cidade de Porto 

Alegre, lugares, como bares e restaurantes também são frequentemente utilizados pelos 

programas para melhor se aproximar da comunidade. 

Outra estratégia presente em muitos programas é a utilização de redes sociais para 

melhor se comunicar com o público-alvo. A TVCOM conta com uma fan page na rede social 

Facebook, todavia, muitos programas utilizam o Facebook e também o Twitter para 

comunicar o que será destaque no programa, quem participará como convidado, e também, 

sanar dúvidas que o público venha ter. 

Com relação aos objetivos específicos, o primeiro deles, “entender as lógicas de 

funcionamento de uma televisão comercial regional”, possibilitou perceber que a televisão, 

antes de ser um veículo de comunicação, é também uma empresa comercial que precisa 

adquirir espaço perante o telespectador para poder fortalecer sua imagem e consolidar a sua 

marca. 

As televisões regionais, são aquelas que atendem a uma determinada região geográfica 

e que utilizam características predominantes dessa cultura regional. No caso da TVCOM é 

possível perceber a utilização do ‘tu’, bastante característico da região sul do Brasil e também 

presente nos discursos televisuais, é o que Bourdieu (1989) se refere na construção do 
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regional, composto por representações objetais (emblemas, bandeiras, hinos, indumentárias, 

etc.) e também as mentais (língua, sotaque, dialeto, caráter, etc.), bastante presentes no 

discurso televisual da TVCOM. 

Retomando o conceito apresentado por Bazi (2001), de que uma televisão regional 

participa ativamente da vida da comunidade, atingindo vários segmentos da sociedade, 

percebe-se que a TVCOM cumpre com essa importante definição de ‘empresa-comunidade’. 

Mesmo dizendo-se TV da Comunidade, e utilizando um forte apelo comunitário, ela cumpre 

com seu caráter regional, realizando a cobertura de eventos, informando os telespectadores do 

dia-a-dia da sociedade em que ela está inserida, perguntando a opinião do telespectador e o 

convocado a participar de interativas e também abordando a questão cultural da região e do 

Rio Grande do Sul. 

No que se refere ao segundo objetivo, “mapear o histórico da TVCOM”, verificou-se a 

partir do panorama as adaptações que a empresa passou ao longo desses dezoito anos. A 

busca pela estabilidade financeira, a conquista do espaço por meio da limitação de horários, a 

implantação de uma filial em Santa Catarina, a incorporação das notícias na parte inferior da 

tela, muitos destes aspectos possibilitaram o cumprimento do terceiro objetivo. 

O terceiro objetivo, “analisar as estratégias comunicativas e discursivas empregadas 

nos textos televisuais para dizer o que diz” gerou um capítulo inteiro, que possibilitou 

constatar aspectos importantes do discurso da empresa.  

No programa Memória TVCOM, ela apresenta a memória da televisão gaúcha por 

meio da reprise do programa Galpão Crioulo; no Torcida TVCOM são debatidas as jogadas 

dos times gaúchos nas rodadas do final de semana; no Carros e Motos o foco são as 

tendências e as inovações automobilísticas; no Bate Bola são analisadas as jogadas e os 

desempenho dos times gaúchos e brasileiros; no Jornal TVCOM são apresentadas as notícias 

que foram destaques no Estado; no Mãos e Mentes grandes referências no tema abordado no 

programa são entrevistados; no Programa do Róger são apresentadas críticas e opiniões do 

colunista em relação a música, teatro, cinema e exposições; no Anonymus Gourmet, cada 

programa é ensinado uma receita diferente para o telespectador; no TVCOM 20h são 

debatidos assuntos de grande relevância; no Conversas Cruzadas são discutidos assuntos 

polêmicos e de grande repercussão no Estado; no TVCOM Tudo+ um pouco de tudo que é 

assunto na sociedade; no Café TVCOM uma conversa descontraída sobre cultura; no 

TVCOM Esportes assuntos relativos à dupla Grenal; no Porto da Copa as obras e melhorias 

para a Copa do Mundo de 2014; e no Shows TVCOM apresentação de artistas regionais e 

nacionais. 
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Foi constatado pelas análises das narrativas, que de fato a TVCOM não utiliza 

campanhas institucionais para se promover, entretanto o Grupo RBS a utiliza como uma 

importante ferramenta de comunicação com a comunidade. A RBS TV, é a principal emissora 

de televisão do Grupo RBS, filiada à Rede Globo. No entanto essa emissora só utiliza 25% de 

toda a programação, os outros 75% ficam a cargo da rede mãe. A TVCOM nesse aspecto está 

presente muito mais tempo, trazendo para a comunidade o que a RBS TV não pode trazer por 

questões contratuais. 

Neste momento, conclui-se que foi possível responder as perguntas mobilizadoras 

desta pesquisa. Esperando haver comentado os aspectos mais relevantes da análise efetuada, 

finaliza-se este trabalho final de graduação reafirmando a necessidade de generalização de 

alguns aspectos abordados, o que poderá ser produzido em outra ocasião, possivelmente em 

uma dissertação de mestrado. 
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ANEXO 


