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A televisão se tornou o principal veículo de comunicação de massa do Brasil. 

Ela tem um lugar particular na vida das pessoas, tendo em vista que oferece 

possibilidades de entretenimento, de lazer e de obtenção de informações. Vale 

ressaltar, no contexto da programação televisiva, os telejornais, os quais, 

muitas vezes, são importantes instrumentos de informação para o público.  

Atualmente, muitos telejornais utilizam-se de diversos recursos, como a 

espetacularização e o sensacionalismo para atingir seu público. Sendo mais 

que necessária uma reflexão profunda sobre a responsabilidade dos telejornais 

como formadores de opinião e uma análise das práticas jornalísticas na 

televisão. 

Para tal, o presente estudo tem por objeto analisar a recepção do 

programa telejornalístico “Balanço Geral RS”, apresentado pela emissora de 

sinal aberto Rede Record. O formato do programa é baseado na edição do 

estado de São Paulo, uma vez que a atração Balanço Geral é nacional, tendo 

hoje exibição diária em outros 13 estados do país. 
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A atração estudada é dirigida às classes C e D, residentes na cidade de 

Porto Alegre e região metropolitana, e fora escolhido por se utilizar de recursos 

do jornalismo popular. Desta forma, o programa Balanço Geral e o estudo de 

sua recepção demonstram-se interessantes objetos de estudos. 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar como um determinado grupo 

recepciona o formato jornalístico do programa Balanço Geral, que faz parte da 

grade de telejornais da emissora Rede Record. Buscamos, também, entender 

como a postura do apresentador Alexandre Motta é avaliada pelos 

participantes do estudo. A análise foi realizada por meio de um estudo de 

recepção com 10 pessoas, através da realização de um questionário e de uma 

discussão em grupo, com a troca de experiências entre os participantes.  

Para a realização do estudo de recepção do programa Balanço Geral, foi 

utilizada a técnica de pesquisa qualitativa, por meio de um questionário misto 

com questões abertas e fechadas, que os próprios participantes preencheram, 

e, logo após, o grupo foi convidado a formar uma grande roda de troca de 

experiências e percepções sobre a atração Balanço Geral.  

Para a realização do estudo, foram exibidos três vídeos do programa, 

que foram ao ar entre junho de 2009 e novembro de 2013. Os mesmos foram 

escolhidos por serem populares no site de vídeos Youtube, e por conterem 

elementos e pautas recorrentes na programação do Balanço Geral. 
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