
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – FAFIC 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL– DECOM 

 

 

 

 

 

 

 

Débora Amanda de Carvalho Nunes 

 

 

 

 

 

 

INTERAÇÃO NO BOM DIA BRASIL, MUDANÇAS DE CENÁRIO E DE 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ- RN 

2013 



DÉBORA AMANDA DE CARVALHO NUNES 

 

 

 

INTERAÇÃO NO BOM DIA BRASIL, MUDANÇAS DE CENÁRIO E DE 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao 

Departamento de Comunicação Social 

da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte como requisito 

obrigatório para a conclusão e obtenção 

do título de Bacharel em Comunicação 

Social com habilitação em Radialismo. 

ORIENTADOR: PROF.   MARCO 

LUNARDI ESCOBAR 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ - RN 

2013 

 



DÉBORA AMANDA DE CARVALHO NUNES 

 

INTERAÇÃO NO BOM DIA BRASIL, MUDANÇAS DE CENÁRIO E DE 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

Monografia apresentada ao 

Departamento de Comunicação Social 

da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte como requisito 

obrigatório para a conclusão e obtenção 

do título de Bacharel em Comunicação 

Social com habilitação em Radialismo 

 

Aprovado em ____/____/____. 

 

Banca Examinadora 

 

__________________________________________ 

 Marco Lunardi Escobar 
 Presidente da Banca Examinadora  

 

__________________________________________ 

 Moisés Albuquerque 
-Examinador- 

__________________________________________ 

 Fabiano Morais 

-Examinador- 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 Em primeiro lugar a DEUS, que tem me dado a cada dia novas forças e 

certeza que eu posso confiar nEle sem temer, porque tudo ele me suprirá. 

Agradecer ao meu esposo Pedro Rafael pela cumplicidade, pela paciência e 

por sempre me incentivar a concluir essa caminhada. Aos meus filhos João 

Pedro e Ana Cecília, que mesmo ainda crianças tiveram a compreensão de se 

separarem da mãe em alguns momentos para que eu pudesse estudar e ser 

em algum momento exemplo para eles. Agradecer aos meus pais Armando e 

Dulce, porque não me permitiram desistir e mesmo de longe sempre deram um 

jeitinho para que tudo se resolvesse. Aos meus irmãos Fidel e Dani, por toda 

força, compreensão, paciência e pelo cuidado quando precisei deles  para 

ficarem com meus filhos. Fidel, você em especial, muito obrigada! Afinal, foi 

você quem me incentivou a trilhar por esse caminho. Meu obrigada aos meus 

professores que, com gentileza e dedicação, me passaram muito 

conhecimento, aos meus colegas de classe em especial a Jaciara e Giordano 

que, juntos, passamos bons momentos nessa ultima fase do curso, e 

crescemos juntos como profissionais e como uma boa equipe. Enfim sou grata 

a todos os meus amigos que sempre torceram por mim, aos familiares de 

Pedro, principalmente a minha sogra Elisabeth e a Tia Lucia. Sem vocês eu 

não sei como teria sido.  

 Nesses momentos de extrema sensação de dever cumprido agradeço 

plenamente a todos que sempre fizeram parte dessa árdua caminhada com a 

certeza de que foi uma etapa de superação e de vitórias.  

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

Este trabalho propõe-se a uma análise da cenografia do telejornal Bom dia 

Brasil da Rede Globo. O estudo inicia com a criação do programa, mudanças 

de apresentadores, acompanha as evoluções do telejornal e culmina na 

implantação do jornalismo interativo.  Percebe-se um elevado investimento da 

emissora  nas plataformas de maneira  que a interatividade é uma ferramenta 

que passou a ser bem usada e garante a proximidade com o publico.  Trata-se 

de  um fator que fortalece os laços entre emissora e o  telespectador e esse elo 

foi estreitado com o surgimento da internet. O presente estudo também 

compara a forma de apresentação atual dos telejornais, que evoluiu, onde os 

âncoras não ficam necessariamente sentados ou “presos” a uma bancada. 

Palavras-chave: televisão, interatividade, cenário, Bom Dia Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper proposes an analysis of television news scenography Morning 

Brazil's Rede Globo. The study begins with the creation of the program, 

changing presenters, monitors trends in the newscast, culminating in the 

deployment of interactive journalism. Perceives a high investment in the station 

platforms, so that interactivity is a tool that has to be used well, and ensures 

proximity to the audience. This is a factor that strengthens ties between 

broadcaster and viewer, and this link has been narrowed with the advent of 

internet. This study also compares the form of the current presentation of 

newscasts that evolved, where the anchors are not necessarily sitting or "stuck" 

to a bench. 

 

Keywords: television, interactivity, scenario, Bom Dia Brazil 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta análise se propõe a estudar a cenografia do telejornal Bom dia 

Brasil a partir da implantação do jornalismo interativo, processo este que iniciou 

em 26 de setembro de 2011.  Este programa está no ar há 30 anos e tem em 

seu histórico uma série de mudanças de cenário e de conteúdo. E ao observar 

esses fatores, essa pesquisa se propõe estudá-los e mostrar como toda essa 

mudança ocorreu e quais os fatores que impulsionaram para que isso 

acontecesse.  

Cabe salientar aqui o período no qual o telejornal teve seu inicio, e leva-

se em consideração o contexto da época, com crises políticas, denúncias de 

corrupção, dentre outros problemas sociais. Este noticiário naquele momento 

teve grande importância, pois servia de mediador entre população e o governo. 

Sempre buscando aproximação com o telespectador o Bom dia faz uso de 

diversos recursos, como a forma de apresentação, ou por meio do cenário 

exposto pelo programa que se assemelha com a sala de casa. 

Essa pesquisa, ainda traz como foco a implantação de um jornalismo 

com uma maior interação. O jornalismo interativo é o ponto de maior 

importância nesse estudo, pois, foi a partir dele que todas as mudanças foram 

feitas, a mudança de cenário com uso de cores claras, dos objetos que 

compõem o espaço cênico, o uso de telões para dar maior interatividade entre 

âncoras e repórteres, a peformace usada pelos apresentadores para passarem 

a noticia, a maneira de se comportarem pelo espaço e até o jeito solto de se 

tratarem quando interagem entre eles - apresentadores- Essas características 

se configuram em um novo formato de telejornal que é o jornalismo interativo. 

 No primeiro capitulo dessa pesquisa é feito uma cronologia da TV a 

partir de sua implantação no Brasil, como foi sua recepção e o 

desenvolvimento de sua programação, abordamos também sobre os primeiros 

telejornais e quais características de cada um deles, e como foco dessa análise 

é o jornal da Rede Globo, Bom Dia Brasil, estuda-se um pouco da sua história, 

suas mudanças de apresentadores e de cenário até o formato atual. 
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 Na segunda parte do trabalho é estudado o conceito e as diferentes 

plataformas da interatividade, como ela é discutida pelos autores e como suas 

diversas ferramentas vem sendo bem utilizado nos programas de TV da 

atualidade. 

 Por fim, o terceiro capitulo traz a concepção de cenário, como ele é 

formulado, a partir de que conhecimento e os diferentes gêneros televisivos e 

seus cenários apropriados.  Analisamos as mudanças que passou o Bom dia 

Brasil de forma detalhada, os principais cenários que já fizeram parte do 

programa e também mostramos como os novos meios tecnológicos se 

adéquam ao espaço cênico e  dão suporte para se ter uma maior interatividade 

nesse telejornal. 

 A metodologia utilizada no trabalho é uma análise de linguagem e 

audiência do telejornal, tendo em vista, que as mudanças observadas na 

pesquisa acontecem por uma procura cada vez maior em busca desses 

fatores, o ganho de audiência e uma linguagem mais clara e menos 

engessada.   

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

 
 

 

        2. ASPECTOS HISTÓRICOS DA TELEVISÃO 

2.1. O surgimento da televisão no Brasil 

 A televisão chegou ao Brasil no ano de 1950, graças à inovação do 

jornalista e criador da cadeia de comunicação conhecida como “Diário e 

Emissoras Associados” Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de 

Melo. Oficialmente a TV foi inaugurada em 18 de setembro de 1950, em 

estúdios nada sofisticados porém começou a ser implantada em fevereiro 

de 1949 quando Chateaubriand em conjunto com uma empresa americana 

RCA Victor, adquiriram aproximadamente trinta toneladas de equipamentos 

necessários para montar uma emissora. Foram nomeados três diretores 

responsáveis para a implantação que foram Mário Alderighi, Cassiano 

Gabus Mendes e o maestro francês Georges Henry.  

 A primeira emissora do Brasil, e também, da América Latina a TV Tupi, 

foi inaugurada em meio a muitos contratempos, pois foi descoberto que não 

existia nenhum aparelho de TV em São Paulo para captar as imagens que 

iriam ser transmitidas, e como não daria tempo importar os televisores antes 

da inauguração devido à burocracia, Chateaubriand ordenou que duzentos 

aparelhos de TV entrassem no país por meio ilegal. Dessa forma os 

televisores chegaram ao Brasil a tempo e foram instalados em lojas e bares 

no centro da cidade, com isso as pessoas que passavam na rua tinha 

acesso ao meio televisivo. A primeira transmissão foi feita com a orquestra 

do maestro Georges Henry, e também diretor da TV Tupi, que executou na 

ocasião “Cisne Branco” de Antonio Manoel do Espírito Santo e Benedito 

Macedo. O encerramento iria acontecer às vinte e uma horas com um show 

de Hebe Camargo que cantaria “Canção da TV”, mas como ficou rouca de 

repente foi substituída por Lolita Rodrigues e Vilma Bentivegna. 

 A TV Tupi, canal 3 de São Paulo, surgiu em uma época em que o rádio 

era o meio de comunicação mais popular do país, e atingia a maioria dos 

estados. Devido a isso, dois anos antes da instalação da TV Tupi, os 
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Diários Associados começaram a treinar, a partir de projetos 

cinematográficos, seus radioatores para o novo veículo que iria surgir e 

também para popularizar a imagem dos artistas, pois com a chegada da 

televisão aquelas famosas vozes que davam vida as radionovelas 

ganhariam rostos. “Em 1948, por exemplo, os Estúdios Tupã, de Eduvaldo 

Viana, realizaram ‘Alegria’ e, em seguida ‘Chuva de Estrelas’ [...] todos os 

jornais e revistas dos Associados passaram a divulgar que estava para 

chegar à televisão ou o ‘cinema a domicilio’” (MATTOS, 2002, p.50). 

Nos primeiros tempos, a televisão brasileira valeu-se de uma 
boa dose de improvisação. “Fazer televisão” era coisa nova, da 
qual ninguém tinha experiência por aqui. Os profissionais da 
TV foram se revelando aos poucos, principalmente pelo 
aproveitamento de radialistas e jornalistas, obrigados a 
ambientar-se abruptamente às luzes e às câmeras. 
(COSTELLA,2002, p. 201). 

 

 Naquela época o rádio era o meio mais popular, então a televisão servia 

mais como um meio publicitário imitando o modelo norte americano. As 

grandes empresas que já publicavam seus anúncios no exterior fizeram essas 

publicações aqui no Brasil também, pois já estavam acostumadas com esse 

modelo. E como essas grandes empresas patrocinavam a TV, eram elas quem 

decidia os conteúdos dos programas. “Nos primeiros anos, os patrocinadores 

determinavam os programas que deveriam ser produzidos e veiculados, além 

de contratar diretamente os artistas e produtores” (MATTOS, 2002, p. 70). 

 Nos primeiros anos da televisão no Brasil eram os patrocinadores quem 

definiam até os nomes dos programas, colocando neles o nome das suas 

marcas, como por exemplo, “Gincana Kibon”, “Sabatina Maisena”, “Teatrinho 

Trol” e etc. A mesma coisa acontecia nos telejornais, que tinham nomes como 

“Telenotícias Parnair”, “Repórter Esso”, Telejornal Bendix”, “Reportagem 

Ducal”, “Telejornal Pirelli”, entre outros. A televisão e aos poucos se tornou o 

meio favorito para a publicidade, só que apenas na década de sessenta tornou-

se o principal veiculo para publicar. 
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 A televisão assim que surgiu, era considerada como artigo de luxo, 

apenas as pessoas com posses poderiam ter um aparelho daquele enfeitando 

suas salas. O valor de um televisor era três vezes maior do que a mais 

sofisticada radiola e quase o preço de um carro da época, por isso, todos os 

duzentos primeiros aparelhos de televisão pertenciam a membros da elite 

econômica. Um aparelho elitista feito pela classe dominante para a elite, como 

demonstra um anúncio de época. 

 

Figura 1: Anúncio de televisão da década de 50 no jornal Estado de São Paulo 

 
Fonte: Site do Estadão,disponível em www.blogs.estadão.br 

 

Obviamente nem todos tinham condições financeiras para comprar os 

aparelhos, mas ainda assim, investiu-se na televisão como algo revolucionário. 

Para essa afirmação Costella ressalta “Destinados a um público de elite, pois 

www.blogs.estadão.br
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poucas pessoas então podiam comprar um aparelho, mantiveram eles um alto 

nível”. (COSTELLA, 2002, p. 201).  Dessa forma, a televisão foi invadindo 

nossas casas. A popularização da televisão foi resultado de mudanças que vão 

desde a produção de aparelhos e receptores, até a organização de setores 

especializados nesta nova tecnologia de comunicação. A televisão passou a 

significar o futuro dos meios de comunicação no Brasil. Da inauguração ao 

sucesso e expansão, bastou pouco tempo. No final da década de 50, havia no 

eixo Rio – São Paulo, seis emissoras: TV Tupi do Rio e de São Paulo, TV 

Paulista, TV Record, TV Continental e TV Rio. Além dos canais de Brasília e 

Belo Horizonte. E na TV já rodavam programas que agradavam todos os tipos 

de público, programas culturais como “Divertimentos Kedley”, para a criançada, 

“Capitão América”, os musicais também eram bem cuidados e marcaram época 

“Desfiles de Melodia”, “Clube dos Artistas”, “Antarctica no Mundo dos Sons” e o 

mais importante “Música e Fantasia”, o jornalismo que também chegou cedo a 

TV com o “Imagens do Dia” e o conhecido “Repórter Esso” e já surgia também 

a primeira telenovela que trazida do rádio inaugurou timidamente na TV Tupi 

em 1951 sendo ela “Sua Vida me Pertence” . Quem fazia sucesso no rádio, 

tinha espaço garantido na televisão. 

 

O aumento do público telespectador forçou a televisão a 
popularizar a programação. Para cativar o maior número, a 
massa, com sua inevitável heterogeneidade, as emissoras 
desenterravam os modelos de programas vitoriosos do rádio e 
os transvestiram para o vídeo. Novos ídolos da popularidade 
emergiram: Sílvio Santos, Chaqrinha (Abelardo Barbosa), Hebe 
Camargo, Flávio Cavalcanti... (COSTELLA, 2002, p. 201). 
 

 De 1958 em diante, a indústria brasileira começou a produzir aparelhos 

de televisão, o que ocasionou esse crescimento elevado de telespectadores. A 

marca pioneira a produzir aparelhos de TV no Brasil foi a Invictus possibilitando 

assim um maior acesso da televisão no país, pois elas sendo fabricadas aqui 

no Brasil ficavam com o custo reduzido. A televisão seguia, enfim, a mesma 

estrada do rádio: da elite ao popular. E, com isso ganhou audiência do grande 

público. 

 É preciso frisar que esta “popularização” sempre foi marcada por uma 

aparente democratização de seus conteúdos que, invariavelmente, procuraram 
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(e procuram) veicular, o mais amplamente possível, todas as formas de 

representação social.  

  Chega ao Brasil por volta de 1960 o videoteipe, invenção desenvolvida 

nos Estados Unidos em 1936, deu maior flexibilidade à produção e maior 

penetração às emissoras de São Paulo e do Rio de Janeiro. No ano de 1969, 

as volumosas latas que abrigavam as largas fitas de videoteipe circulavam de 

avião pelo País, transportando 24 telenovelas geradas naquelas duas cidades 

e que eram assistidas de norte a sul. 

 A extensão dos milhares de quilômetros de trocos de microondas da 

estatal EMBRATEL possibilitou as transmissões em cadeia nacional, 

multiplicando de imediato o aproveitamento das produções televisivas por sua 

simultânea apresentação de inúmeras emissoras. Portanto, os crescentes 

investimentos estatais em telecomunicações haveriam de facilitar essa 

integração da TV no território brasileiro, de acordo com Costella. 

 Nesse primeiro momento a transmissão televisiva era feita em preto e 

branco e a primeira apresentação da televisão colorida no Brasil, ainda de 

forma restrita, coincidiu com os jogos de futebol finais da Copa do Mundo do 

México, em junho de 1970. Porém, aberto ao público a primeira transmissão 

colorida ocorreu dois anos depois, geradas no Rio Grande do Sul em 10 de 

fevereiro de 1972, apresentando imagens da Festa da Uva da cidade serrana 

de Caxias do Sul, foi inaugurando oficialmente o sistema nacional de cores.  

 

2.2.  O telejornal no Brasil 

 A chegada do telejornal na televisão brasileira acontece quase que 

simultaneamente com a chegada da TV, no dia seguinte da sua inauguração  já 

entrava no ar o primeiro telejornal denominado “Imagens do dia”, o telejornal 

não tinha horário definido, era colocado no ar por volta das vinte e uma e trinta, 

e tinha na locução, produção e redação Ruy Rezende, que fazia uso de textos 

extraídos do rádio ou então de jornais impressos. Apesar do nome do telejornal 

nos remeter a imagens, eram poucas as filmagens próprias do telejornal, a sua 
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maioria eram sobras de imagens de documentários ou do cinema, era comum 

o uso de imagens antigas para ilustrar o que estava acontecendo há pouco. 

 Em 1952, a TV Tupi criou outro noticiário, o “Telenotícias Panair”, que 

entrou no lugar do “Imagens do dia”, entrava no ar todos os dias às 21h e tinha 

duração de vinte minutos. Entretanto, o telejornal que alcançou maior sucesso 

na TV foi o “Repórter Esso”. Um programa que se originou no rádio com 

linguagem e conteúdo inovador, estreou na televisão em 1952, apresentado 

por Gontijo Teodoro com a marcante frase “aqui fala o seu Repórter Esso – 

testemunha ocular da história”.  

Figura 2: Gontijo Teodoro o principal nome do Repórter Esso 

  
                  Fonte: Site do Estadão, disponível em  www.blogs.estadão.br 

 O telejornal tinha 33 minutos de duração  ganhou a audiência e se 

tornou o telejornal mais importante da TV brasileira da década de 1950. Ficou 

no ar durante dezoito anos, trazendo problemas para o apresentador, que 

depois do término do programa, teve dificuldades de arrumar outro emprego, 

pois sua voz estava completamente associada ao telejornal.  

O Repórter Esso representava a típica manifestação do modelo 
de telejornalismo apresentado por pessoas que vinham do 
rádio, pois naquela época os noticiosos eram redigidos sob a 
forma de “textos telegráficos” e apresentados com estilo “forte 
e vibrante”copiado da locução do rádio (REZENDE, 2000). 

 

www.blogs.estadão.br
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 Dessa forma, fica bem clara a origem da televisão, que trazia daquele 

veículo e dependia dos profissionais do rádio nestes primeiros anos de 

transmissões ao vivo. 

  No entanto, os telejornais ainda passavam por uma crise, pois os rádios 

ainda tinham mais instantaneidade na noticia, e esse fator pesava muito. 

Porém em 1960, há um grande avanço nos telejornais brasileiros, não por 

fatores tecnológicos, mas porque estreia o Jornal Vanguarda, esse traz consigo 

uma série de novidades como  “a participação de jornalistas como produtores e 

– acontecimentos inéditos – como apresentadores das notícias cronistas 

especializados” (REZENDE, 2000, p. 107). Essas inovações no formato e na 

apresentação trouxeram um grande prestigio ao telejornal, fazendo com que 

ele se tornasse conhecido mundialmente. Rezende afirma que “a qualidade 

jornalística desse noticiário causou um impacto enorme pela originalidade de 

sua estrutura e forma de apresentação distinta de todos os demais informativos 

[...]” (2000, p. 107).  

 

 Apesar das muitas inovações do Jornal Vanguarda, ele não resistiu ao 

golpe militar de 1964, a equipe optou por tirá-lo do ar de vez para evitar que ele 

fosse morrendo aos poucos. Mesmo com essas novidades, muitos telejornais 

ainda continuavam com o formato bem parecido com o rádio. E a televisão 

brasileira parece que não saia da mesmice. A importação de programas norte-

americanos e o gênero entretenimento marcaram época: 

 

Assim, a televisão brasileira terminava a década de 60 
alicerçada em três vertentes de programas de entretenimento 
de grande apelo popular, como os filmes e séries (a maioria 
vinda dos Estados Unidos), novelas e shows de auditório. 
Percebemos que desde o início da televisão aqui no Brasil 
existiu um olhar mais atencioso em relação a esses tipos de 
programas de entretenimento, seja porque os telespectadores 
preferiam programas mais interativos em que o público poderia 
assistir ao vivo, no caso dos shows de auditório, ou por esses 
tipos de programas serem considerados de caráter mais 
popular, e assim atrair um número maior de telespectadores.  
(CRUZ,2009,p.16). 
 

 Em 1965 nascia no Brasil a Rede Globo de Televisão, um marco na 

história da televisão, que primou desde sua origem pela alta qualidade técnica 
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de seus produtos. As organizações Globo, de Roberto Marinho, importou novas 

estratégias de comercialização, criando patrocínios diferenciados, vinhetas da 

passagem, break e outras inovações, elementos que são utilizados até hoje 

pelas emissoras, que tornaram a Rede e suas produções profissionais. Mas 

vale lembrar que o modelo no qual se basearam os profissionais da TV Globo 

foi baseado nas experiências externas, principalmente a norteamericana. Daí 

em diante a TV Globo se tornou um exemplo a ser seguido pelas demais 

emissoras. Em setembro de 1969 a Rede Globo colocou no ar o “Jornal 

Nacional”, tendo Cid Moreira, com sua voz grave, como apresentador até 1996. 

Esse telejornal se caracterizava pelo profissionalismo e pelo apuro técnico e 

tinha o diferencial de ser o primeiro telejornal em rede do Brasil, sendo 

transmitido de forma simultânea para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo 

Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. A partir de então o “Jornal Nacional” tornou-

se um sucesso de audiência e de faturamento publicitário. 

 

      Figura 3: Cid  Moreira no comando do Jornal Nacional 

 
Fonte: Site Memorias Globo, disponível em www.memoriasglobo.com.br 

 

www.memoriasglobo.com.br
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 Nesse momento, a televisão brasileira já estava repleta de telejornais, 

com diversas formas e formatos, e todos com um único objetivo: informar o 

telespectador. 

 Ainda com relação à cronologia do surgimento dos telejornais no inicio 

da década de 70 a TV Bandeirantes lança “Titulares da Noticia”, sendo 

apresentado pela dupla sertaneja Tonico e Tinoco, que trazia informações mais 

relacionadas ao interior do país. Também em 1970 a TV Cultura coloca no ar 

“A Hora da Noticia” um telejornal dinâmico, inteligente e voltado para a 

realidade brasileira. Tal sucesso é explica do por Rezende (2000): 

 
O telejornal dava prioridade ao depoimento popular a respeito 
dos problemas da comunidade. Essa mentalidade editorial, 
conduzida pelo editor do noticiário, Fernando Pacheco Jordão, 
teve uma resposta positiva do público, que colocou o programa 
como líder na audiência da TV Cultura (REZENDE, 2000, p. 
112). 

  

 Assim, aos poucos os telejornais iam criando seus próprios formatos, e 

abandonando o formato ligado ao rádio. A Globo também investiu em 

programas que envolviam uma combinação de entretenimento e jornalismo, um 

deles foi o Fantástico – o Show da Vida. Ela também se preocupava com a 

estética do programa e com os apresentadores do telejornal. Era muito 

importante ter um apresentador competente, de bonita voz e um bom timbre, 

pois a emissora também queria atrair o público feminino que assistia às 

telenovelas .“Tratava-se de um recurso estratégico para evitar que na 

passagem da novela para o Jornal Nacional essa grande faixa de audiência 

mudasse de canal” (REZENDE, 2000, p. 114). 

 As demais emissoras também investiam muito na área do telejornalismo. 

A TV Manchete se espelhou no telejornalismo americano e europeu, fez um 

jornal bem incorporado nesse formato com uma direção e com uma duração de 

duas horas de informação no horário nobre, concorrendo com o fenômeno da 

época, a novela Roque Santeiro. Já a emissora de Silvio Santos, apostava nos 

temas com um forte apelo popular, que exploravam o sofrimento e a violência. 

 E foi no dia 20 de maio de 1991 que o programa “Aqui Agora” entrou no 

ar, e foi um sucesso de audiência, com figuras emblemáticas como o repórter 

policial Gil Gomes, entrava em cena ao vivo, no calor dos acontecimentos 
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Entretanto, o telejornal recebeu muitas críticas devido ao sensacionalismo. 

Porém, o jornalismo do SBT só se afirma com a chegada de Boris Casoy como 

âncora do “Telejornal Brasil”, onde ele fazia comentários e opinava sobre os 

acontecimentos. Com esse formato o TJ Brasil atraiu a publicidade e 

conquistou audiência, tornando-se a segunda maior fonte de renda da 

emissora. A partir daí as emissoras começam a apostar nos âncoras para os 

telejornais. 

  Com características semelhantes ao “Aqui Agora”, em 1995 a Rede 

Record lançou um dos seus telejornais mais polêmicos, o “Cidade Alerta”. 

Apresentado por Ney Gonçalves Dias, era inicialmente um programa local de 

São Paulo, mas logo em seguida virou um programa em rede, como um 

telejornal que priorizava notícias policiais e o sensacionalismo. Os vários 

apresentadores que passaram pelo telejornal se tornaram figuras polêmicas, 

pois era comum adotarem uma postura de “justiceiros” e falar o que lhes viesse 

à mente. 

 

       Figura 4: Boris Casoy a frente do Telejornal Brasil, um marco no SBT 

 
       Fonte: site do SBT, disponível em www.sbt.com.br 
 
 Além do destaque para a figura do âncora, o telejornalismo da década 

de 1990 é marcado pela profissionalização , pela qualidade técnica e também 

www.sbt.com.br
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pelo fato de os telejornais passarem a se abrir mais no diálogo com os 

telespectadores seja por meio de ligações, cartas ou mesmo pela visita direta 

do telespectador nas emissoras dos telejornais. 

 

 

2.3. A criação do Bom Dia Brasil 

 O Bom dia Brasil estreia em 03 de janeiro do ano de 1983, inicialmente 

com a ideia de ser um boletim informativo tratando essencialmente, de política 

e economia, levando em consideração que o ano de 1982 foi um ano de 

aberturas políticas com eleições gerais para governador, surgiu então na   

emissora o desejo de se fazer um telejornal, com uma característica mais 

política e econômica e o boletim era um meio de informar o cidadão do que 

estava acontecendo no Brasil. O programa tinha sede em Brasília, lugar onde 

se concentra o poder político do país. Apresentado por Carlos Monforte o 

noticiário durava 30 minutos. O Bom Dia, diferente dos telejornais noturnos que 

tinha uma linguagem mais objetiva e sintética, investiu numa abordagem 

informal e uma linguagem acessível, essa medida foi adotada devido ao horário 

do jornal e ao publico a que se destinava. 

 Os trabalhos de preparação e produção do telejornal eram totalmente 

concentrados em Brasília, no entanto havia edições extras onde eram 

noticiados alguns acontecimentos de outros estados. Além da apresentação de 

Carlos Monforte o telejornal contava também com o repórter Roberto Lopes e 

com os comentaristas Marcello Neto em economia, Antonio Brito e Álvaro 

Pereira faziam os comentários políticos e realizavam as entrevistas com os 

mesmos. O programa consistia basicamente nos principais acontecimentos do 

dia, previsão do tempo, movimento dos aeroportos e as entrevistas realizadas 

no estúdio. Em 1984 as entrevistas também passam a ser realizadas de outros 

estados e, em um ano de programa, foram realizadas mais de 700 entrevistas 

entre políticos e personalidades da mídia. 
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Figura 5: Carlos Monforte, primeiro nome do Bom Dia Brasil. 

  
Fonte: Site Memórias Globo, disponível em www.memoriasglobo.com.br  

 

 Mas, no ano de 1991 Carlos Monforte deixa o Bom dia Brasil e quem 

assume a apresentação e edição é Antonio Augusto. Em 1993 o telejornal 

completa dez anos e passa por mudanças técnicas, efeitos computadorizados 

que permitem dividir a tela com até dois entrevistados. Nos anos de 1994 e 

1995 quem está a frente do jornal é Luis Carlos Braga. No ano de 1996 o 

telejornal muda-se para o Rio de Janeiro e sob o comando de Renato Machado 

e da jornalista Leilane Neubarth, passa a ir ao ar a partir das 7 e 30h  e tem 

uma hora de duração. Segundo informações disponíveis no site 

memoriasglobo.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoriasglobo.com.br/
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Figura 6: Renato Machado e Leilane Neubarth casal apresentador do Bom Dia na 
década de 90. 

 
Fonte:Site Memórias Globo, disponível em www.memoriasglobo.com.br 
 

 O programa passou por uma mudança radical, investiu em uma maior 

interação entre os apresentadores e entre os correspondentes de outros 

estados, São Paulo e Brasília. As entrevistas eram o principal guia do 

programa, o novo formato tinha características que se aproximava ao de uma 

revista com temas sobre variedades e comportamento. Em 2002 Renata 

Vasconcellos e Renato Machado juntos na apresentação do telejornal investem 

ainda mais em entrevistas de política, economia, esporte e tem entradas ao 

vivo da Globo Internacional de Nova York. À frente dos comentários esportivos 

estava Tadeu Schmidt que, no Bom dia, inova com um jeito bem humorado de 

narrar os gols. A informalidade e descontração marcam este momento na 

trajetória do telejornal: 

Neste sentido, o Bom Dia constrói um contexto marcado pela 
conversa cotidiana cenários, performace dos apresentadores, 
papel dos comentaristas, enfoque e temas se articulam de 
modo a reproduzir uma situação de conversa informal, da qual 
participam os apresentadores, os jornalistas, repórteres e, 
certamente, os telespectadores, sobre os temas da atualidade. 
O telespectador é configurado como mais um a participar do 
bate papo, ainda que seja um bate papo sobre temas nobres 
da atualidade, entremeado com algumas curiosidades 
cotidianas.              (DUARTE,CASTRO, 2006, p. 87) 

www.memoriasglobo.com.br
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 Tadeu é sucedido por Alex Escobar que permanece no programa de 

2008 a 2011. No dia 26 de setembro de 2011, depois de 15 anos à frente do 

telejornal Renato Machado se despede da bancada para ser correspondente 

em Londres dando espaço para o jornalista Chico Pinheiro que apresentava o 

SPTV, noticiário local de São Paulo. O Bom Dia conta com a participação dos 

comentaristas Luis Ernesto Lacombe, de esportes, Miriam Leitão, de economia 

e Rodrigo Pimentel, de segurança. Alexandre Garcia continuou a cargo dos 

comentários de política, Zileide Silva dá informações direto de Brasília e Carla 

Vilhena fazia a ponte Rio – São Paulo. Porém, em março de 2013, Zileide foi 

substituída por Giuliana Morrone e Carla Vilhena por Rodrigo Bocardi. 

  No dia 26 de setembro de 2011, além da mudança dos apresentadores, 

o cenário do Bom Dia Brasil ficou mais amplo, moderno e integrado. O estúdio 

passou a contar com uma nova bancada e um novo set de entrevistas, 

chamado pela equipe de cantinho de bate-papo. O espaço foi desenvolvido 

para facilitar a conversa dos apresentadores com os comentaristas, simulando 

um ambiente de sala de visitas para a discussão e a análise das notícias de 

economia e segurança pública e para falar das emoções do esporte. Neste dia, 

os âncoras apresentaram ao público a grande atração do cenário repaginado: 

um super telão com capacidade para exibir, simultaneamente, entradas ao vivo 

de repórteres, apresentadores e comentaristas do Brasil e do exterior, além de 

gráficos e imagens.  

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

 
 

Figura 7: Renata Vasconcellos e Chico Pinheiro apresentando o novo             

cenário do Bom Dia Brasil 

    
Fonte:Site da Globo, disponível em  www.g1.com.br 

  

 A forma de apresentação do Bom dia também é realizada 

diferentemente dos outros telejornais, o programa começa com a escalada que 

não é feita em forma de “ping-pong”. Primeiro Chico Pinheiro informa alguns 

assuntos que serão tratados no jornal em seguida Renata Vasconcellos 

completa a escalada. Matérias sobre política, segurança e economia ficam 

geralmente sob a responsabilidade de Chico, já as matérias mais leves como 

visita do Papa, estudos sobre o meio ambiente ficam a cargo de Renata, e há 

temas que os âncoras dividem como séries telejornalística de cultura, saúde, 

economia, futebol, etc. Os apresentadores também fazem alguns comentários 

antes ou depois das matérias dando ao telejornal a característica de ser mais 

opinativo e mais dinâmico. Os comentários tentam sempre reproduzir uma 

conversa informal como se participassem dela os apresentadores e os 

telespectadores. Para ter uma maior agilidade e atualização dos 

acontecimentos do país o Bom dia se une diretamente com outros estúdios, 

onde os apresentadores fazem entradas ao vivo passando ao telespectador o 

http://www.g1.com.br/


 
 

26 
 

 
 

que acontece nos maiores centros do Brasil e dando a evidência de que o 

jornalismo está no local dos acontecimentos.  

 É comum os âncoras de o telejornal fazerem comentários ou perguntas 

para os apresentadores localizados nas outras praças cabeças-de-rede da 

Globo (São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e outras afiliadas)  e quando isso 

acontece a tela fica dividida entre os dois que mantêm contato visual um com o 

outro  reforçando a ideia de bate papo, esses pequenos diálogos  geram um 

aprofundamento da noticia e esse aprofundamento se percebe ainda mais com 

a entrada dos comentaristas, os âncoras ainda tecem comentários ou 

perguntas que é como se o telespectador as tivesse fazendo. A interação nas 

conversas entre os apresentadores faz parte deste contexto 

Dessa maneira, o Bom dia Brasil parece construir um contexto 
de bate-papo entre amigos, onde o telespectador parece ter 
seu lugar em meio aos próprios diálogos e comentários 
realizados. Ao fazerem perguntas aos outros estúdios e 
comentaristas, os âncoras parecem assumir, em alguns 
momentos, o próprio papel do telespectador que deseja saber 
mais sobre determinado assunto. 
(BASTOS,CASTRO,2007,p.86) 

 

 Esse tom descontraído pelos quais são feitos os comentários se 

percebem e se evidenciam ainda mais com o modo com que os 

apresentadores se tratam entre si. É comum chamarem o outro  sempre pelo 

primeiro nome, sorrindo bastante para o colega e se olhando, quando se 

dirigem ao telespectador chamam-o sempre de você dando um tom de 

familiaridade. Tendo em vista que a pauta do Bom dia é geralmente as dos 

jornais da noite passada o aprofundamento das noticias feitas pelos 

comentaristas, juntamente com o comportamento dos apresentadores e as 

formas de apresentarem as noticias aliadas ao cenário, geram ao todo esse 

tom de descontração, sem esquecer o horário que esse jornal está sendo 

apresentado, momento do café da manhã de muitos brasileiros. 

 

 



 
 

27 
 

 
 

 

 

 3. A INTERATIVIDADE 

3.1. Conceituação 

 O termo “interatividade” surgiu, de acordo com Silva apud Dantas, no 

contexto das críticas aos meios e tecnologias de comunicação unidirecionais, 

que teve início da década de 70, e hoje são bem utilizadas. Entretanto, alguns 

o utilizam como sinônimo de interação, outros como um caso específico de 

interação, a interação digital. Interação é um conceito bem mais antigo que 

interatividade e utilizado nas mais variadas ciências como “as relações e 

influências mútuas entre dois ou mais fatores, entes, etc. Isto é, cada fator 

altera o outro, a si próprio e também a relação existente entre eles” (Edmundo 

Dantas, 2008).   

 No meio das comunicações, essas relações e influências podem se dar 

de diversas maneiras, seja na forma de difusão unilateral, como é o caso da TV 

e da imprensa, seja na forma de diálogo ou reciprocidade, como é caso da 

troca de correspondência, postal ou eletrônica. “O conceito de interatividade 

vem sendo amplamente utilizado nos principais meios de comunicação, seja 

como atrativo ou objeto de estudo e desejo de aplicação” (SOUZA, 2007, p.38). 

 Portanto, com toda essa questão de conceituar a interatividade pode-se 

encontrar diversas definições Souza (2007) em seu trabalho, revela que “Vizeu 

ao definir as características de um discurso, acredita que toda enunciação 

possui em si uma interatividade constitutiva (dialogismo), uma troca explicita ou 

implícita com outros enunciadores reais ou virtuais.” (VIZEU, 2005 apud 

SOUZA, 2007, p. 38). 

  Diante de diversos conceitos acerca de interatividade. Lévy (1999) 

entende que “o termo ‘interatividade’ em geral ressalta a participação ativa do 

beneficiário de uma transação de informação. De fato, seria trivial mostrar um 

receptor de informação, a menos que esteja morto, nunca é passivo” (LÉVY, 

1999, p. 79). Com essa afirmação o autor quis mostrar que o termo 

interatividade dá uma ideia de participação ativa entre os beneficiários da 
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informação e que para ele não existe receptor passivo, a menos que ele esteja 

morto, pois mesmo não participando de maneira direta, o receptor que está 

sentado em seu sofá assistindo TV está decodificando, interpretando, 

participando da informação transmitida. Também se analisa interatividade 

quando se refere à troca de informações entre homem-homem, aquela face a 

face, sem mediação tecnológica, sendo essa definida como interação social e 

há também à troca entre homem-máquina, denominada de interação técnica. 

Nesse último tipo de interação na qual situa a interatividade, ela pode ser 

caracterizada como “uma ação dialógica entre o homem e a técnica”. Segundo 

Lévy. 

 Essa ação dialógica pode estar inserida em um contexto analógico-

mecânico ou concernida em ambiente eletrônico-digital. Neste caso, além de 

interagir com a máquina, o homem pode também interagir com o conteúdo, 

com a informação e com outro homem. Partindo da ideia de que a 

interatividade se refere  “participação ativa do beneficiário de uma transação de 

informações”, Lévy (1999)  analisa o termo a partir de uma outra perspectiva, 

mais centrada na mídia, mas sem se deter exclusivamente na comunicação 

mediada por um computador. Ele apresenta também cinco eixos a partir dos 

quais é possível se analisar as situações ou dispositivos de comunicação e 

compreendê-los no que concerne a seu grau de interatividade maior ou menor: 

• as possibilidades de apropriação e de personalização da mensagem recebida, 

seja qual for a natureza dessa mensagem. 

• a reciprocidade da comunicação (a saber, um dispositivo comunicacional ‘um-

um’ ou ‘um-todos’). 

• a virtualidade, que enfatiza aqui o cálculo da mensagem em tempo real em 

função de um modelo e de dados de entrada. 

• a implicação da imagem dos participantes nas mensagens. 

• a telepresença (ibid, p.82). 

 É, em função, dessa multiplicidade e das dificuldades de se formular um 

conceito único e válido em qualquer situação que Lévy chama a atenção para o 

fato de que 

                                       a interatividade assinala muito mais um problema, a 

necessidade de um novo trabalho de observação, de 
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concepção e de avaliação dos modos de comunicação, do que 

uma característica simples e unívoca atribuível a um sistema 

específico.(1999, p.82). 

 

 Embora nos passe despercebido, o primeiro indicio de interação foi com 

o controle remoto, quando a interatividade pode se aliar a um  ato de apertar 

botões para o liga/desliga da TV, alternar canais, deixar a tela com mais brilho, 

entre outras alternativas disponíveis para a execução do telespectador em 

qualquer momento. Esse fator nos levaria, então, à interatividade técnica. Com 

isso o controle remoto tem o poder de ativar interação com o programa. 

 

                                      Se é certo que a interatividade pode conferir mais autonomia, 
também poderá facilitar ou, inclusive tornar imprescindível, que 
a produção das mensagens seja feita de modo mais permeável 
às inquietudes da sociedade. Da mesma forma que o jornalista 
profissional tem que se adaptar individualmente a realidade 
interativa, os meios de comunicação tradicionais e as equipes 
profissionais terão que buscar fórmulas de trabalho interativas 
que permitam diferenciar seu resultado do obtido pelos novos 
emissores da internet (MIRANDA, 2008, p.138).  

 

 Desde que a televisão se fixou no Brasil e passou a fazer parte da vida 

da população, sempre existiu um desejo que houvesse uma maior 

interatividade entre as partes, seja por cartas, por telefone, e-mails ou até 

mesmo visitas às emissoras de TV. Porém os programas que visavam atender 

essas expectativas só começaram a aparecer na década de 90. Temos como 

exemplo, um programa exibido pela Rede Globo chamado Você Decide, no 

qual era passada uma história e o público (telespectador) teria que escolher por 

meio de ligações por um dos dois finais oferecidos pelo programa. O desfecho 

da história que obtivesse o maior número de ligações, ou seja, o escolhido pelo 

público era exibido no final do programa. Esse processo de escolha que o 

programa adotou fazia com que o telespectador não só participasse, mas 

assistisse ao final escolhido pela maioria, fazendo assim com que existisse 

interação com o programa.  

 Outro programa fora do gênero jornalístico que possuía interação era o 

Intercine, também da Rede Globo, no qual a emissora seleciona dois filmes um 
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pouco antes do começo do programa e nos intervalos do programa anterior ao 

Intercine pede para o telespectador ligar votando no filme que deseja assistir. O 

que possuir maior número de votos será transmitido pela TV. Esses tipos de 

interatividade fazem com que o telespectador fique mais próximo da emissora e 

se sinta prestigiado por poder escolher o que será passado no canal de 

televisão.  

 Mesmo que existam as mais variadas formas de interatividade, como 

trabalharemos no tópico a seguir, quando se trata de interatividade o primeiro 

pensamento que nos vem à mente é a internet. O canal mais fácil para 

interação, e atualmente um dos meios mais eficaz para fortalecer a aliança 

entre telespectador e TV. Contudo, é principalmente no ciberespaço que o 

conteúdo exibido na TV ganha desdobramentos, versões exclusivas e em que 

as matérias de bastidores e diários de bordo despontam como atrativos.  

 

                                      Embora as propostas interativas ainda não estejam em suporte 
totalmente convergente, a introdução dos efeitos de sentido de 
uma comunicação interativa cria modalidades diferentes na 
maneira de fruição de uma televisão que se propõe expandida, 
forjando novos hábitos de consumo de conteúdos audiovisuais. 
O exemplo mais recorrente é a convocação para que o 
telespectador acesse o site da emissora para obter mais 
detalhes e informações sobre o conteúdo veiculado na TV, no 
caso dos programas informativos. Mas também as telenovelas, 
as séries, os reality shows, todos têm uma página na internet 
na qual o telespectador poderá encontrar de blogs com 
participação de autores à ficha técnica da equipe de produção 
(MÉDOLA, 2009, p.4).  
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 Com isso pode-se afirmar que essa ação conjunta das mídias, que vem 

reorganizando o espaço e as práticas sociais, representa uma nova cultura 

imersa na sociedade contemporânea: a da convergência. Ela não está apenas 

associada à distribuição de informação em múltiplos meios distintos. Mas vai 

além desse propósito, ela traz consigo rupturas paradigmáticas, uma vez que o 

processo de convergência, segundo Jenkins, ocorre no cérebro das pessoas, 

na busca por novas experiências, sensações e vinculações com variados 

conteúdos. Ou seja, trata-se de uma “transformação cultural, à medida que 

consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões 

em meio a conteúdos midiáticos dispersos” (JENKINS, 2008, p. 28).  

 

 

3.2. As formas de interação na televisão brasileira 

  

 A busca de uma maior aproximação entre telespectador e TV foi 

percebida desde os primeiros anos de televisão no Brasil. Tendo em vista, que 

o meio mais fácil na época, de interagir com a emissora eram através de cartas 

ou por telefone e foi por meio desses canais que aconteciam as primeiras 

formas de interatividade.  

                                      Os espectadores sempre interagiram com a TV, escrevendo 
cartas, ligando para a emissora e, principalmente, mantendo ou 
não a sintonia em determinado canal na forma mais básica de 
interação. (SANTOS,2011,p.3) 

 

 Porém, com o advento da internet onde todas as noticias e os mais 

variados métodos de entreter o individuo estão à sua frente com apenas um 

click e a necessidade da audiência e a busca por espaços de produção ganha 

dimensões até algum tempo atrás inimaginável, surge então a era da 

convergência midiática. 

 

                                     Sem dúvida, a maior influência foi o surgimento da Internet 
como uma nova plataforma de distribuição e consumo de 
vídeo. Isto gerou novos hábitos de consumo deste tipo de 
conteúdo e está provocando uma migração da audiência 
afetando tanto a televisão tradicional quanto outros suportes de 
recepção (...)(SALAVERRIA, 2008 apud Tourinho, 2009, p.96).  
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  A partir desse interesse em manter o seu espaço que os canais de TV 

passaram a se inserirem nesse novo meio, tendo em vista, que as emissoras 

começaram a criar seus canais na rede onde o telespectador pode 

acompanhar seus programas pela internet.  Toda essa dinâmica de 

interatividade com o telespectador vai despontar no investimento crescente das 

emissoras de televisão em sites e em novas plataformas digitais interativas. É 

principalmente no espaço virtual que o conteúdo exibido na TV ganha maiores 

repercussões. Além disso, por meio de formatos como chats ou enquetes, o 

telespectador/internauta é convidado a fazer parte da rede a qual o programa 

está conectado. Vale ressaltar ainda que seguir os programas nas redes 

sociais como Twitter, Facebook e Orkut também representa outro meio de 

interatividade.  

 Segundo Alves (2009, p.6), a possibilidade do telespectador colaborar e 

participar  pode ocorrer de diferentes formas, como por exemplo: 1- Envio de 

sugestões de pauta; 2- Envio de fotos; 3- Envio de vídeos; 4- Participação com 

dados; 5- Participação como fonte; 6- Envio de matérias prontas elaboradas 

individualmente ou de forma colaborativa; 7- Perguntas ao vivo; 8- Participação 

em enquetes; 9- Participação em debates; 10- Possibilidade de agregar mais 

informação a notícia original; 11- Possibilidade de atualização da informação; 

12- Possibilidade de “julgar” a qualidade da informação divulgada. 

 É natural que cada emissora crie uma maneira de se expôr a rede, 

porém quando se trata de telejornalismo analisamos quão parecidos são os 

modelos. Pois os principais jornais das principais emissoras desenvolvem o 

mesmo formato no ciberespaço cada um com suas especialidades. O elo é 

feito através dos portais e dos sites onde o telespectador envia sugestões, faz 

criticas, participa de bate-papo com os convidados, envia fotos, participa de 

enquetes, fala com a produção do programa, conhece mais dos 

apresentadores, por isso segundo Santos: 

 

É cada vez mais comum o direcionamento para o site dos 
programas, onde via chats, grupos, listas de discussão, blogs, 
Twitter e todo o repertório das mídias sociais são oferecidos a 
esse espectador como formas de participar e interagir com a 
programação da TV aberta.(2011,p.3) 
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Figura 8: Página da Globo na Internet. 

 
  

 

     Além da Internet, uma outra ferramenta que facilita e agiliza as coberturas é 

o celular, um aparelho  móvel, que em sua grande maioria tem câmera 

integrada e traz comodidade na sua locomoção, tendo em vista, que hoje todo 

mundo pode ter um aparelho e que ele pode perfeitamente ser instrumento de 

interação e também uma maneira de se reportar os fatos. Tendo seu uso 

explorado por telespectadores e também por repórteres. 

 

Com qualidade próxima de DVD, a transmissão com o celular 
permite que o repórter possa narrar fatos ao vivo sem o uso 
dos equipamentos tradicionais caracterizados pelo tamanho 
robusto e o uso de veículos de micro-ondas para o envio, via 
satélite, e uma série de outros aparatos necessários para uma 
transmissão televisiva. Com isto se inaugura de fato uma 
mobilidade total do repórter em campo. (SILVA, 2008, p. 10).  
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Figura 9: Transmissão ao vivo sobre o trânsito em São Paulo via celular 

Fonte: Site da Band, disponível em www.band.com.br 

 
 

 Um outro elemento que surge como ferramenta tecnológica, é a 

implantação da TV Digital Interativa no Brasil, onde não apenas os sons e as 

imagens ficam melhores, mas também, onde envolve uma gama de mudanças 

no fazer jornalístico. Será necessário a adaptação de ambos os lados 

(produção e recepção) à uma nova cultura digital, onde a notícia passa a ser 

construída com a participação e colaboração dos telespectadores. A forma de 

se fazer jornalismo acontece de diferentes maneiras na escolha dos temas das 

matérias, no subsídio ofertado aos jornalistas antes de sair às ruas, na escolha 

das fontes, na forma de abordagem de uma matéria, na seleção das imagens, 

assim como na edição. Só que com a chegada da TVDI, essas regras tendem 

a ser ampliadas para dar espaço a participação popular. 

 

A maneira que a realidade é mostrada depende 
essencialmente das formas de manejo, do uso da linguagem, 
de produção e de edição usadas na construção da notícia na 
tentativa de uma empresa de comunicação em produzir sentido 

www.band.com.br
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entre as audiências. No caso do jornalismo produzido na TVDI 
- que se encontra em estagio inicial no Brasil será necessário a 
adaptação de ambos os lados (produção e recepção) à uma 
nova cultura digital, onde a notícia pode ser construída de 
forma participativa e colaborativa.(ALVES,2009,p.6) 

 

 

 

  A TV Digital Interativa pode levar aos lares brasileiros uma infinidade de 

aplicativos que além de informar o cidadão, oferece a oportunidade de 

rompimento das barreiras que separam o conhecimento erudito do popular, 

gerando um  conhecimento misto, capaz de agregar os dois extremos e fazer 

com que a população estabeleça novos parâmetros não só comunicacionais, 

mas principalmente sociais. Ocorre uma multiplicação de conteúdo midiático, 

cujo ponto chave inicial é a televisão. A multiplicação das mídias tende a 

acelerar os processos comunicacionais e ao mesmo tempo dá ferramentas 

para mudanças profundas na própria estrutura social, partindo da 

democratização da informação e dos conhecimentos, disponíveis nessas novas 

plataformas. 

 

Com a chegada da TVDI, essa condição do contrato de leitura 
– pelo menos no que diz respeito aos públicos interessados em 
interagir e participar – muda radicalmente, já que a relação que 
pode se estabelecer é a de colaboração e de oferta de 
informações e não apenas de seguimento dos roteiros pré 
estabelecidos pelo campo da produção.(ALVES,2009,p.7) 
 
 

  No entanto, deve se ressaltar que tal democratização é condicionada ao 

acesso aos meios comunicacionais que surgem, não sendo ainda uma 

realidade geral, devido a fatores econômicos que prevalecem no nosso país. 

Se faz necessário entender que o atual acesso a essa digitalização e a 

televisão digital interativa, ainda não passa de um fator abstrato na maior parte 

do Brasil. 

  De início, a democratização da televisão digital deve ser pensada 

inclusive dentro da própria estrutura televisiva. É necessário transformar o 

modo como se faz televisão. E de contrapartida transformar o profissional de 

televisão. O realizar televisivo deve ser democrático e interativo, não se pode 

pensar em uma televisão digital com uma estrutura arcaica. Por isso, o fazer 
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jornalismo com a construção e desenvolvimento de conteúdos telejornalísticos 

interativos na televisão digital com internet ganha nova dimensão. 

Impulsionados pela tecnologia, os conteúdos audiovisuais interativos 

possibilitam um nível de participação popular e visibilidade aos cidadãos e 

grupos sociais nunca antes experimentados. 

 No Bom Dia Brasil, podemos perceber vários tipos de interação, os 

âncoras convidando os telespectadores para entrarem na página do telejornal 

na internet, a conversa descontraída dos apresentadores com os 

colaboradores e colunistas, e também o cenário utilizado no programa, que 

passa toda uma descontração, devido o uso dos elementos que o configuram. 

Portanto, entende-se como o cenário funciona como um elemento que dá 

leveza ao texto, e como os apresentadores se posicionam diante dele, e o 

usam de forma que fortalece o dinamismo na hora da apresentação.  
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 4. CENÁRIO DO TELEJORNAL 

 

 4.1. Conceituação de cenário 

 

 Com base no conhecimento de como se fazer televisão, e a partir do 

pressuposto de que todo programa televisivo é um sistema que se constitui de 

várias linguagens como, visuais, verbais e sonoras, sendo essas linguagens  

denominadas de signos e analisando que a partir da  junção desses signos é 

formado o cenário, onde configura-se toda cena. É comum a confusão entre o 

uso dos termos, cenário e cenografia. Embora, sejam parecidos existe uma 

diferença entre eles. Segundo Mantovani “O termo cenografia é reduzido ao ato 

de conceber, ou produzir um cenário. Ou seja, o cenário é o resultado daquilo 

que estava sendo feito, o produto da cenografia”(1989,p.12). 

 O cenário é tão somente um elemento de composição da cenografia, 

uma representação plástica que delimita o espaço cênico, porém é um 

elemento fundamental na construção do texto. 

 

O cenário é um sentimento, uma evocação, uma presença, um 
estado de alma, um vento morno que ateia as chamas do 
drama. Um bom cenário é também alguma coisa que é 
transmitida um sentimento. É uma expectativa, um 
pressentimento, uma tensão. Não diz nada, mas oferece tudo. 
(MANTOVANI, 1989,p. 69). 

  

   A definição de cenário pode em alguns momentos se chocar com o 

sentido da palavra decoração, porém o cenário é um espaço que só tem 

existência no momento de uma encenação, um espaço em sua natureza, 

efêmero. De contrapartida, a decoração refere-se à ambientação de qualquer 

espaço residencial, comercial ou público, que tenha como objetivo tornar esse 

espaço mais agradável e funcional. 

   O cenário necessita de uma presença visual  para que ele possa ter sua 

corporificação espacial, e cada elemento que está inserido em cena deve ter 

um significado, por isso que existem os cenários específicos para cada tipo de 

programa. Essas mudanças de cenário que causam efeito no telespectador, e 

que quando se trata de cenografia é justamente isso que é esperado, a 
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percepção, pode ser classificada em três categorias: primeiridade, 

secundidade, terceiridade. 

                                   

                                                                                                                                       

Primeiridade se dá no momento em que,antes de ser notado, 
percebido, o cenário transmite uma sensação ou emoção 
indescritível e identificável. Nesse momento, as qualidades  se 
apresentam o que se é, signo sem denotar algo.                            
Secundidade é o caso em que o cenário se impõe, se exibe, 
dividindo o espaço com o ‘ator’ fazendo-se presente... Sua 
função deve ser a de funcionar como elemento de evolução do 
ator e do texto. Terceiridade é a ideia do signo ou 
representação. Um signo intenta representar um objeto 
(cenário). Essa determinação “implica ao objeto (cenário) ser 
interpretante” (CARDOSO, 2008, p.44) 

 

 A perspectiva sintático-estilista determina diferentes configurações 

estruturais do espaço televisivo em função da topologia do cenário: onde se 

tem um espaço central que pode ser único como em alguns programas de 

entrevista, e também à modalidade de conexão entre estes módulos espaciais 

onde um espaço se junta ou se sobrepõe a outro.  

 Dessa forma, percebe-se que a composição cênica nada mais é do que 

uma junção de vários elementos visuais. A definição do cenário se deve a 

quatro fatores básicos: disposição dos elementos arquitetônicos e 

cenográficos, escolha das cores, aplicação das luzes e características das 

superfícies.  

Mesmo tendo em mente que o cenário deve atuar como 
elemento de significação no texto televisivo, não se deve 
esquecer que essa função leva em conta todos os demais 
elementos presentes na cena. Em outras palavras, o cenário 
deve ter consciência de que não está ali para ser a principal 
atração. (CARDOSO,2008,p.68) 

 

 

 Um cenário não deve ter como ponto mais importante a qualidade 

gráfica do desenho que o representa, mas tem que haver diálogo direto com o 

texto. O impacto visual é normalmente determinado em um esboço, que 
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antecede o projeto. Torna-se perceptível o uso dos diferentes cenários, nos 

diferentes gêneros televisivos. O gênero orienta a produção e a recepção de 

um determinado produto audiovisual. Observaremos os vários tipos de gêneros 

nos programas e suas diversas formas de cenário. 

1. TELEDRAMATURGIA 

As narrativas encontradas nesse gênero, é onde o enredo geralmente está 

estruturado sob a forma de capítulos ou episódios. Analisaremos a seguir 

alguns conceitos com base nas afirmações de João Batista Freitas Cardoso e 

Anna Mantovani. 

1.1. Seriado 

Caracteriza-se por ser exibido em episódios autônomos, contudo, com a 

manutenção dos mesmos personagens, e a mesma linha dramática. No que se 

refere a cenário por manter o protagonista e a temática, os programas 

costumam ter um número reduzido de cenário fixos.  

12. Minissérie 

Esta obra não é estruturada de forma independente, mas segue a fórmula da 

produção em capítulos e tem exibição diária, como a telenovela. Porém, a 

historia já está definida antes do inicio da produção. 

1.3. Sitcom 

Este gênero é classificado na categoria humor, podendo ou não ser exibidas 

diariamente. Em relação ao cenário, esse formato caracteriza-se pelo uso de 

cenas internas, na maior parte do tempo as cenas externas são basicamente 

vistas panorâmicas que são inseridas entre uma cena e outra para situar o 

telespectador de onde os personagens estão. 

1.4. Diversos 

São atrações que fazem uso de uma mesma linguagem, não tem 

necessariamente personagens ou cenários fixos. Segundo Cardoso “ é o único 

formato ficcional que sai do padrão da serialidade”(2008,p.88) 
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1.5. Telenovela 

Tem como principal característica a longevidade da historia, a narrativa se 

concentra em uma serie de conflitos que são entre núcleos distintos, e giram 

em torno de um núcleo principal. No que se refere ao cenário as 

particularidades dos núcleos de personagens indicam as especialidades de 

cada cenário. Dessa forma, ele atua na composição entre espaços internos e 

externos configurados a partir de construções de ambientes em estúdios ou 

cidades cinematográficas, combinados com locações naturais ou espaço 

virtuais retratando com maior ou menor grau de realismo, os locais e as épocas 

em que vivem cada personagem. 

2. TELEJORNALISMO 

2.1. Revista 

Programa que trata de um tema especifico a cada exibição ou de temas 

variados. No cenário, aparecem um ou dois apresentadores que circulam pelo 

espaço cênico. 

2.2. Noticiário diário 

A composição básica de cenário para esse gênero  baseia-se na ideia de um 

espaço que serve para mediação de eventos. De forma abrangente, uma das 

principais características do telejornal é o apresentador em primeiro plano, 

falando diretamente com a câmera. Pode-se afirmar que o espaço, por si só,  já 

tem significação antes mesmo do os elementos entrarem nele. 

3. AUDITÓRIOS E VARIEDADES 

Os programas de auditório são eventos televisivos que se apropriaram de 

atrações de circos. Devido à variedade de formatos de programas desse 

tipo,são inúmeras as possibilidades de cenário. Cada programa de acordo com 

à sua necessidade, apresentará características próprias que resultarão em 

cenários muito distintos. 
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4. GAME SHOW E REALITY SHOW 

Assim como os programas de auditório e variedades, os games têm formatos 

variados, que exigem concepções distintas de cenário. De forma geral, os 

elementos que predominam nessa cenografia são signos de plástico e 

utilitários. O reality se diferencia do game na configuração do espaço cênico, já 

que busca aproximação com o realismo, e o representativo. 

5. ENTREVISTA 

Esse gênero apresenta uma variedade de topologias, podendo ser estas, 

locações externas e internas, a bancada formal, o auditório, uma simulação de 

sala-de-estar, espaço em forma de arena e até mesmo a ausência de cenário. 

Difere-se do jornalismo por ter mais a participação do entrevistado do que de 

alguém que cria e redige um texto noticioso a ser lido. 

6. HUMOR E INFANTIL 

Estes formatos, apresentam-se com variações que vão desde dos programas 

com quadros curtos com diferentes personagens e atores a programas com um 

único grupo ou comediante que dá o nome ao programa.Os cenários que 

compõem esses programas podem ser os mais distintos como set- separados, 

espaços externos, espaços naturais, cenários lúdicos, impessoais em Chroma-

key, etc. 

7. PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Para esse formato, tem-se a distinção em dois gêneros: educativo, onde 

encontram-se aulas com linguagem televisiva e o instrutivo que caracterizase 

por serem descompromissados com o ensino regular. Por terem formatos 

diferenciados muitos deles não fazem uso de cenário, conforme sua lógica 

usam sequer um pano de fundo. 

   Os cenários e a montagem são elementos importantes que contribuem 

para a dimensão do vídeo. Eles merecem tanta atenção quanto qualquer outra 
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etapa da produção. Um cenário deve providenciar um elemento físico para a 

ação, funcionando bem para os artistas, para o diretor, para a equipe, e para o 

telespectador. As cores, são elementos fundamentais na construção de um 

cenário elas têm o papel de informar, compor, expressar, dimensionar, 

balancear. “O designer cênico tem de entender como a câmera televisiva 

traduz as cores para basear o uso delas aplicadas a seu cenário.” 

(BONASIO,p.316) 

 

 

  4.2. Inovações do Bom dia Brasil  

   O telejornal matinal da Rede Globo, Bom dia Brasil trabalha de forma 

diferente dos demais telejornais da emissora. Esse telejornal possui uma 

divisão interna que comporta dois cenários. Na tradicional bancada é 

apresentada uma síntese das notícias ocorridas no Brasil e no mundo, em 

grande parte já noticiadas na noite anterior. São acontecimentos passados em 

relação aos quais se mergulha num passado ainda anterior, em busca de 

causas, finalidades e consequências, isto é, de qualificações da ação 

acontecida em termos de atualidade e virtualidade. Trata-se de um percurso 

retrospectivo em relação ao acontecimento que é também passado. Nesse 

caso, o tom de seriedade agrega-se à formalidade e à espessura.  

 

         Figura 10: Bancada atual do Bom Dia Brasil. 

 
 

 

         Fonte:Site da Globo,disponível em  www.g1.com.br 

www.g1.com.br
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 Mas, um segundo cenário que simula uma sala-de-estar com poltronas, e um 

telão ao fundo é o palco da construção de uma notícia do que ainda não 

ocorreu. Trata-se de um percurso temporal que vai das tendências do presente 

em direção a um acontecimento que está “por vir”. Seu caráter temporal é 

prospectivo, e, portanto, de certa forma, preditivo em relação ao futuro. A ele se 

agregam tons leves, flexíveis, informalidade, contrapondo-se ao tom 

predominante de seriedade. 

 

Figura 11: Cantinho do “bate papo” no Telejornal. 

 
 Fonte:Site da Globo, disponível em  www.g1.com.br 
 

 

 Além disso, o Bom Dia Brasil, embora aborde assuntos, muitas vezes, já 

apresentados no dia anterior, produz boas reportagens especiais, entrevistas 

ao vivo e matérias factuais: um pouco de tudo, cuja espessura foge do tom 

profundidade, o andamento é ligeiro e o tratamento, informal,                                                                                                

descontraído. Não há engessamentos: existe um à vontade e leveza                                                                                            

compatíveis com as manhãs, traduzido por uma linguagem mais ágil e 

dinâmica. No decorrer de todos esses anos de Bom Dia Brasil, o noticiário 

passou por muitas inovações no cenário. Depois de muitos anos da tradicional 

www.g1.com.br
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bancada, que traz um tom mais ‘comum’ e menos performático no ano de 1996 

o telejornal ganhou um novo cenário além da bancada, o espaço incluía uma 

sala de estar para realização de entrevistas. Fator que já colocava ao 

apresentador um maior envolvimento com o espaço fazendo com que 

houvesse uma conexão entre eles (cenário - apresentador). 

 

Figura 12: Espaço onde eram realizadas as entrevistas com os colunistas 

       
 Fonte:Site da Princity, disponivel em www.princityblogspot.com 
 

  Em 2000 o programa tem uma nova modificação no cenário, para acentuar a 

integração entre o noticiário hard news noticias factuais e as análises e 

comentários dos apresentadores. Passou a reunir em um único ambiente os 

elementos dos cenários anteriores: a bancada de apresentador do noticiário e o 

espaço das poltronas, com uma mesa de centro, onde eram feitos os 

comentários.  

 

 

 

 

 

www.princityblogspot.com
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Figura 13: Primeiro formato de sala de estar com a presença de uma mesa     
  no centro. 

        
 Fonte: Site Memorias Globo, disponível em  www.memoriasglobo.com.br 

 

 Em 2004 o programa sofreu mais uma alteração, foi implantada 

uma quinta câmera para integrar bancada e set de entrevistas. Com isso novos                                                                                                       

movimentos de câmera passaram a ser explorados, e os apresentadores 

poderiam circular mais pelo cenário. A partir de junho de 2006, o Bom Dia                                                                                                                                                                                                                                      

Brasil passou a ter um novo cenário, Criado pelo departamento de Arte do 

Jornalismo o cenário tinha quatro ambientes (bancada, lounge de 

entrevistas, set para comentaristas e set neutro), onde as câmeras trafegavam 

livremente, propiciando maior comunicação dos apresentadores entre si e com 

o cenário. O novo espaço permitia que a bancada principal fosse enquadrada 

de diversos ângulos, como num palco semiarena, e não apenas frontalmente, 

como era usual. Para dar um ar mais descontraído ao visual, foram utilizados 

materiais em madeira. Os três telões, permitiam maior interatividade entre os 

apresentadores Renata Vasconcellos e Renato Machado e os colaboradores 

que estavam em outros estados, além de possibilitar projeção simultânea de 

gráficos e imagens especiais. 

www.memoriasglobo.com.br
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Figura 14: Cenário com detalhes em madeira 

 
Fonte: Site da Globo, disponível em www.g1.com.br 

 

  No dia 26 de setembro de 2011, além da mudança dos apresentadores, 

o cenário do Bom Dia Brasil ficou mais amplo, moderno e integrado. O estúdio 

passou a contar com uma nova bancada e um novo set de entrevistas, 

chamado pela equipe de cantinho de bate-papo. O espaço foi desenvolvido 

para facilitar a conversa dos apresentadores com os comentaristas, simulando 

um ambiente de sala de visitas para a discussão e a análise das notícias de 

economia e segurança pública e para falar das emoções do esporte. Foi 

apresentado ao publico o cenário totalmente reformulado. 

www.g1.com.br
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Figura 15: Novo ambiente mais interativo 

Fonte: Site da Globo, disponível em www.g1.com.br 

 
No caso da cenografia os elementos básicos da sua composição são as 

cores, formas, texturas, movimentos etc. E estes elementos atuam também 

com signos. Porém os signos também podem ser caracterizados como o 

desenho do cenário, o ângulo usado pelas câmeras. João Batista Freitas 

Cardoso diz: 

O que esperamos é que esses signos exerçam seus papéis 
conforme suas determinações interiores e possam causar os 
efeitos esperados. Na medida, em que o cenário repete certos 
padrões, obedecem às tipologias etc. então, ele atua como um 
legi-signo. ( CARDOSO,2008,p.49) 

 

 Para entendermos como os elementos, influenciam na formação do 

signo (cenário) analisaremos as cores, as texturas e as formas utilizadas no 

telejornal Bom dia Brasil. Por ser um programa matutino ele trás características 

disso nas cores que compõe o seu cenário, que são elas o azul e o laranja 

cores predominantes que remetem o nascer do sol, a bancada de vidro que na 

sua base tem um contorno de madeira alaranjada e tem sob ela papeis, mouse 

e o teclado do computador.  O cenário de fundo é composto por um globo com 

http://www.g1.com.br/
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material de madeira que fica entre os dois apresentadores e nesse globo é 

ressaltado o mapa do Brasil e ainda uma luz laranja que envolve todo o globo, 

passando a ideia ao telespectador do nascer do dia, as poltronas para 

entrevistas são de cores vermelhas uma cor quente que se une aos tons já 

utilizados como o laranja, a cor de fundo que prevalece nesse cenário por 

completo é o branco que se une as demais já citadas, como o Bom dia é 

apresentado no Rio e tem ligação direta com São Paulo e Brasília as cores 

desses estúdios são cores afins aos do cenário original, é como se fosse uma 

extensão do cenário que fica no Rio de Janeiro.  

Figura 16: Atual cenário do telejornal Bom Dia Brasil 

Fonte: Site da Globo, disponível em www.g1.com.br 
 

Figura 17 : Cenários do telejornal em São Paulo e em Brasília, apresentando 

cores similares ao cenário do BDB do Rio de Janeiro. 

      
Fonte: Site da Globo, disponível em www.g1.com.br 
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4.3. Uso do cenário como ferramenta interativa 

 

Nos telejornais atuais, as condições de trabalho contam com a inclusão 

de novos cenários, inclusive virtual, recursos, equipamentos e tecnologias, 

como telas e telões interativos, notebooks, tablets, dentre outros que afetam a 

dinâmica dos apresentadores de maneira a tornar a linguagem e os processos 

comunicativos e interativos mais diretos, espontâneos e naturais. Com a 

implantação de um cenário mais interativo toda a forma de apresentação do 

programa é alterada.  

Verificam-se mudanças na forma de apresentação mais “solta”. Significa 

que a bancada deixa de ser algo para que o âncora fique estático. Até mesmo, 

a maneira que os eles se expressam, pois, passam a realizar outras e 

diferentes formas de acomodação, mudanças e alternâncias de posturas, 

manipulação, transporte e uso de equipamentos, deslocamentos pelo estúdio 

para troca de cenários. Verifica-se, também que o estilo de apresentar hoje traz 

mais  movimentos de cabeça, de tronco e corpo inteiro no intuito de atender às 

demandas de atenção a sujeitos e equipamentos, bem como para interagir com 

os repórteres e com imagens e informações em monitores, telas, telões e 

cenários virtuais.  

Há, portanto, necessidade de avanços e incrementos nas propostas de 

trabalho com a expressividade, tanto na formação como na assessoria dos 

profissionais telejornalistas, articuladas às novas tendências do jornalismo. 

Existe atualmente, um enquadramento, uma postura e uma tecnologia não 

previstos aos modelos tradicionais de telejornal. Os âncoras interagem ao vivo 

com os colaboradores de outros lugares, cuja imagem surge no telão. As novas 

tecnologias oferecem, portanto, novas formas de interação para os 

apresentadores e demandam mudanças de posicionamentos e direcionamento 

do olhar que, neste caso, não mais se prendem exclusivamente para a câmera. 
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Figura 18: Apresentadores interagindo com colaborador de outro lugar. 

Fonte: Site da Globo, disponível em www.g1.com.br 
  

Portanto, essa análise mostra como esse tipo de cenário foi agregado ao 

jornalismo interativo. Sabe-se que a interação passou a ser característica que 

chega a definir o tipo de cenário e o jeito performático dos apresentadores, e 

não o cenário que define o formato jornalístico. O jornalismo interativo vem trazer 

justamente essa proposta onde os âncoras tenham um maior envolvimento 

com o cenário, uma linguagem menos rebuscada, um tom até mesmo de 

atuação.                                                                                                                                                                                           

E há quem diga até que o jornalista pode se considerar também um ator, 

devido a toda essa peformace que lhe é exigida na hora de apresentar.  

 

                         A narrativa telejornalística pode ser descrita como uma 
encenação, montada a partir da unificação discursiva de 
eventos selecionados no contexto de um acontecimento. 
(VALLE, 2007, p. 7).  

 Mediante a todos esses levantamentos, pode-se perceber que a 

implantação desse tipo de cenário ao telejornal Bom dia Brasil trouxe ao 

programa, uma gama de inovações onde aquele telejornal engessado, deu 

www.g1.com.br
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espaço a um modelo mais interativo onde tudo se completa, os apresentadores  

com o cenário, o cenário com os repórteres e com os colunistas e tudo isso se 

agrega a linguagem utilizada no programa, que é simples e  direta. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa análise faz um caminho que indica algumas das  mudanças pelas 

quais a televisão passou desde seu início, e o quanto ela ainda está sendo 

modificada. No entanto, os objetivos de passar a informação aos 

telespectadores de forma clara é um aspecto que a norteia desde sua 

implantação. É perceptível que a TV atua de forma direta sobre a população e 

para isso ela faz uso de diferentes plataformas de comunicação.  

Pelo estudado, pôde-se perceber que a interação é uma ferramenta que 

vem sendo bem utilizada, pois a busca pela proximidade com o publico é um 

fator que fortalece os laços entre emissora e o  telespectador, e esse elo foi 

estreitado com o surgimento da internet, onde tudo o que o espectador quer ver 

fica a ali a sua disposição durante todo tempo de diferentes configurações. 

Analisamos também que o aparecimento da TV digital e interativa é um 

dispositivo que pode mudar o rumo do atual modelo de se fazer televisão, e 

que a mesma vem se adequando a essa nova ferramenta. Tendo em vista, que 

essas mudanças acontecem de forma gradativa, e questionável, sabendo que 

as mudanças são inevitáveis devido os grandes avanços tecnológicos e que a 

TV tem como foco a audiência. 

Como elemento fundamental para interatividade no telejornal Bom Dia 

Brasil, que foi o objeto de pesquisa deste trabalho, foi estudado o cenário e 

como esse foi agregado ao modelo de jornalismo a que a emissora se propôs a 

fazer que é o jornalismo interativo. A partir do conhecimento sobre cenário 

analisamos todos os gêneros televisivos, e suas principais características na 

formulação do cenário. Diante do conhecimento de como ele atua sobre o 

noticiário Bom Dia Brasil entende-se a maneira como os apresentadores se 

comportam durante a apresentação do telejornal e também como os elementos 

que compõe o espaço cênico dão relevância ao texto que é noticiado. A 

pesquisa mostra que a junção de todos os elementos estudados fortalece o 

modelo interativo ao telejornalismo.  

Com isso, esse modelo de jornalismo passa a articular essa relação com 

espectador, que deixa a posição de mero ouvinte, para a de participante no 

processo de construção da notícia. Nesse sentido, nota-se que a maioria das 
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emissoras investe em novas plataformas de interação, buscando atrair cada 

vez mais a audiência. 
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