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RESUMO 
 

A proposta deste trabalho de conclusão de curso de graduação é registrar e ilustrar a 

produção do telejornalismo. Este documentário torna visível os bastidores do 

telejornalismo regional, mostrando quem atua e a forma como os conteúdos são produzidos 

e colocados no ar. O telejornalismo surgiu no Brasil nos anos 50, na TV Tupi, 

especificamente com o programa Repórter Esso, proveniente do rádio. Após mais de 60 

anos, essa forma de contar histórias e produzir notícias teve diversas e amplas 

modificações. Mudaram os métodos, conteúdos e formatos, além da audiência e 

preferência do telespectador. Neste trabalho, formado pelo documentário audiovisual e por 

esta memória, dá-se lugar de fala às pessoas que atuam diariamente no telejornalismo, 

responsáveis pela produção de notícias na TV, e aos estudiosos que debruçam seus 

esforços para entender, criar e destrinchar conceitos a respeito dos assuntos ligados ao 

jornalismo de televisão. O documentário traz entrevistas com profissionais que atuam nas 

diversas áreas da TV Bahia, afiliada da TV Globo no Estado da Bahia. Entre eles, estão o 

diretor e o gerente de jornalismo, produtores, repórteres, editores de texto e imagens, além 

de profissionais da área operacional. Com ênfase na visualização dos métodos e da forma 

como se faz notícias na televisão, o produto mostra a rotina dessas pessoas, quais suas 

funções, seus desafios e os caminhos que percorrem para atingir, todos os dias, o objetivo 

de colocar um telejornal no ar. Rotinas Produtivas do Telejornalismo – Bastidores da TV 

Bahia é um produto audiovisual que convida os telespectadores a compreender as 

curiosidades dos bastidores da televisão e às pessoas que a compõem. 

 

Palavras-Chave: telejornalismo, TV Bahia, bastidores, jornalismo, televisão, 

rotinas produtivas 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nesta memória, o leitor vai encontrar todo o roteiro e a forma como foi elaborado o 

documentário Rotinas Produtivas do Telejornalismo – Bastidores da TV Bahia, 

trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal da Bahia. O 

documentário, assim como sua memória, utilizam da metalinguagem para permitir 

que o telespectador e o leitor possam ter acesso ao método de se fazer 

telejornalismo, mediante um documentário e à forma como ele foi feito, descrita 

nesta memória. 

Nas próximas páginas o leitor também encontra uma breve análise de conceitos e 

discussões pertinentes às questões do telejornalismo regional, que integra notícias e 

narrativas literárias, com o objetivo maior de conquistar e manter a audiência dos 

telespectadores, contando com uma estrutura tecnológica e de pessoal reduzida 

quando se compara ao telejornalismo de rede. Com as inovações tecnológicas 

experimentadas pelo mundo da comunicação, foram feitas previsões que afirmavam 

um enfraquecimento da televisão por conta da facilidade de acesso a conteúdos 

noticiosos e de entretenimento através da Internet. No entanto, o que as pesquisas 

de mercado apontam é que o aparelho de televisão tem ganhado ainda mais espaço 

no gosto do consumidor brasileiro. Os novos aparelhos, com tecnologia de som e 

imagem digital, permitem que o telespectador assista a programas cada vez mais 

com uma perfeição de detalhes. 

A tecnologia também modificou a forma de produzir o telejornalismo. Nesta 

segunda década do século XXI, a notícia é mais rápida e cobra do jornalista maior 

agilidade e precisão ao apurar uma informação. Os processos de edição e 

finalização das reportagens ganharam mais dinamismo e perfeição, permitindo que 

os editores de texto e imagem possam diversificar o conteúdo e o formato das 

notícias. Mesmo com todas as inovações tecnológicas, ainda é fundamental dentro 

das redações de jornalismo a capacidade de agir e pensar do profissional, do ser 

humano. A tecnologia e os equipamentos fazem a diferença, mas são totalmente 

minimizados ou até anulados se não forem bem utilizados por jornalistas 

comprometidos com a notícia e com o objetivo de informar a população. 
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Conhecer as rotinas da produção de um telejornal permite ao estudante de 

jornalismo saber de forma mais específica como este veículo funciona, suas 

peculiaridades técnicas, textuais e de formatos. Diferentemente do jornal impresso, 

o telejornalismo ganha vida através da imagem, de uma edição de texto direta e 

concisa, ancorada na tese de que o telespectador só poderá ouvir o que for lido pelo 

apresentador ou pelo repórter, sem chances de repetição. O telejornalismo é um 

gênero com características próprias. A televisão penetra na imaginação e no 

sentimento de quem a assiste, faz parte da vida cotidiana das pessoas, é uma paixão 

do brasileiro. O telejornalismo é o objeto desse documentário produzido como 

trabalho de conclusão de curso e narrado nesta memória. 
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2. OBJETIVO 

 

O principal objetivo deste documentário é tornar visível a forma de se fazer os 

telejornais da TV Bahia, utilizando-se das práticas jornalísticas dessa empresa como base 

para que o estudante ou outro telespectador que assista ao produto possa ter noções de 

como funciona os bastidores do telejornalismo. 

O projeto de conclusão de curso se propõe a mostrar as atividades realizadas pelos 

profissionais de telejornalismo; como eles as exercem e qual o caminho até o produto final. 

A motivação do autor deste documentário é tornar visível um pouco a televisão que não vai 

ao ar e que desperta a curiosidade das pessoas que admiram este veículo. 

Por ser um trabalho de graduação, restringe-se a mostrar formatos e modos de fazer 

do jornalismo de televisão. As limitações do trabalho e do autor fazem com que este 

documentário atue mostrando procedimentos, técnicas e funções do telejornalismo que é 

promovido na TV Bahia. Diante da inexperiência do autor – que é um graduando, e da 

limitação do recorte do documentário, evitou-se fazer um julgamento de valor do conteúdo 

jornalístico exibido pela TV Bahia. 
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3. FORMATO 

 

Não haveria modo mais apropriado de narrar os bastidores do telejornalismo da TV 

Bahia senão através dos recursos da imagem e do áudio. A televisão entra na casa das 

pessoas com facilidade porque consegue levar até os telespectadores histórias com imagens 

e sons. Por todas essas questões, não haveria modo melhor de mostrar como esse veículo 

funciona do que mostrando as cenas, os locais de trabalho, captando conversas, ouvindo 

depoimentos, evidenciando funções e tarefas, ilustrando a rotina produtiva do 

telejornalismo de televisão.  

Diferentemente de uma monografia, um produto audiovisual do gênero documental 

tem mais chances de ser visto e analisado por estudantes, professores e interessados em 

telejornalismo. Supõe-se que quem tem interesse por essa área do jornalismo, geralmente 

tem um deslumbramento também pela junção do texto com a imagem e o áudio. Partiu-se 

do pressuposto que este alcance seria extremamente reduzido se essa abordagem da 

história dos bastidores jornalísticos da TV Bahia estivesse restrita a uma monografia. Além 

disso, no produto documental também permite registros complementares, como os que 

estão sendo feitos nesta memória, abordando conceitos relevantes e registrando a forma 

como o documentário foi produzido. 

O gênero documentário ganha força com Robert Flaherty, em 1922, a partir da 

criação do longa-metragem Nanook of the North. Neste produto, Flharty mostra a rotina de 

uma família de esquimós do Canadá. O filme, que tem protagonistas reais, tem uma 

narrativa própria das histórias de ficção, embasada em um forte caráter antropológico.  

Na teoria de Nichols (2005), a categoria documentário pode ser dividida em seis 

subgêneros: a) modo poético, centrado na subjetividade e na linguagem em si; b) modo 

expositivo, ligado à retórica e à lógica argumentativa; c) modo observativo, que consiste no 

registro de acontecimentos com intervenção mínima do autor; d) modo participativo, cujo 

envolvimento do autor com os sujeitos retratados é mostrado frente às câmeras; e) modo 

reflexivo, no qual se volta à própria condição representativa do documentário, de forma 

metalinguística; f) modo performático, o mais não-convencional e abstrato ao inserir 

vicissitudes individuais diante do objeto retratado.  

Nestes conceitos, julga-se mais preciso associar o documentário sobre os bastidores 

do telejornalismo da TV Bahia na modalidade expositiva, já que se trata de um vídeo em 
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que os lugares de fala estão reservados aos participantes do documentário, não tendo voz 

em off ou interferências externas. Esses lugares de fala foram recolhidos e editados de 

acordo com o propósito do autor e da lógica do objetivo do projeto. As entrevistas 

presentes do projeto audiovisual são baseadas na diversidade das funções dentro do 

jornalismo da TV, na facilidade de se expressar de cada entrevistado e na capacidade de 

externar para o público como se dá a rotina e qual é o trabalho dentro do departamento de 

jornalismo uma emissora de televisão. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 JUSTIFICATIVA 

 

Depois do cumprimento e aprovação em todas as matérias obrigatórias do currículo 

de Comunicação – Jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da 

Bahia, definiu-se que o projeto de conclusão de curso deste aluno seria um produto 

direcionado para o tema do telejornalismo. Durante os sete primeiros períodos da 

Faculdade tornou-se claro o sentimento de que havia um vazio prático na formação de 

alguns estudantes que, em parte, foi suprido pelas atividades desenvolvidas fora do 

ambiente acadêmico. A escolha de retratar o telejornalismo prático vem, sem dúvidas, para 

suprir esta necessidade. 

Quando cursei a disciplina de Telejornalismo, ministrada pelo professor 

Washington Souza Filho, iniciei uma admiração salutar e uma afinidade por essa área da 

profissão. No entanto, nas outras disciplinas cursadas, o tema foi pouco debatido, 

principalmente suas questões práticas e modo de fazer. Então, que surgiu a idéia de 

produzir um documentário que mostra como se faz notícias para uma emissora televisão. 

Como cita Itania Gomes, em “Gêneros Televisivos e Modos de Endereçamento do 

Telejornalismo”, “o telejornalismo é uma forma cultural e uma instituição social” e que, 

portanto, deve ser estudado e compreendido em sua forma de fazer e refletir sobre as 

camadas da sociedade. O documentário se propõe a tornar visíveis os bastidores dos 

métodos de produção, buscou relevar a produção jornalística da emissora de televisão de 

maior audiência da Bahia para mostrar como empresa privada está estruturada. 
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Especificamente no Brasil, o telejornalismo ainda ocupa um lugar de pleno 

destaque entre os veículos noticiosos. O fato de estarmos em um país com índices 

educacionais e de leitura abaixo da média dos países desenvolvidos e da dificuldade de 

acesso de grande parte da população à internet, faz com que a população tenha que buscar 

notícias e o contexto do mundo através da televisão. Todos esses fatores sociais e de 

educação, fazem da televisão um “canhão de informação”, com uma imensa capacidade de 

chegar até o público, estimado em milhões de pessoas no estado da Bahia. Para se ter uma 

idéia, estima-se que mais de três milhões de pessoas, em todo o estado, assistam ao BATV, 

telejornal da noite da TV Bahia. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada na Bahia em 

2009 mostra que, no Estado, 90,65% dos domicílios tem um aparelho de TV. Em 2001, 

esse número era de 74, 86%. Ou seja, por mais que se fale em redução da força da 

televisão em relação a outros veículos, o eletrodoméstico continua sendo vendido e 

considerado como uma das preferências do brasileiro. Os novos aparelhos televisores, cada 

vez maiores e com imagens mais perfeitas, aguçam os consumidores e fazem deste 

instrumento um dos mais procurados e, acima de tudo, responsável pelos produtos de 

informação e entretenimento de grande parte da população brasileira. 

Em “Brasil em Tempo de TV”, Eugêncio Bucci faz uma análise da importância do 

noticiário televisivo para o cidadão brasileiro. 

Acontece que, conteúdo à parte, o noticiário das 20h00, em sua 

ubiqüidade, funciona como um rito religioso. É por ele que o 
telespectador encontra o seu sentido de estar no mundo. É por ali que ele 

pressente ou imagina o seu vínculo com os semelhantes, todos ligados ao 

mesmo tempo (BUCCI, 1996). 

 

O autor é ainda mais incisivo quando diz, na mesma obra, que “o que não existe na 

TV, não existe no mundo. É a TV quem nos dá o mundo, é ela quem o confecciona diante 

dos nossos olhos”. O pensamento de Bucci deve ser relativizado, já que a idéia 

contemporânea é que o receptor dispõe de suas próprias formas de consumir fatos do 

mundo sem, necessariamente, passar pela mediação. No entanto, é importante destacar que 

a televisão é o principal veículo de mediação da população brasileira. É através dela que as 

pessoas conhecem o presidente da República, torcem pela seleção brasileira de futebol e se 

informam sobre os benefícios sociais do governo, a economia e os números do mercado de 
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trabalho. Se a TV não agendar esses assuntos, muitos brasileiros praticamente não terão 

informações sobre eles. 

Ainda sobre a força da televisão - motivo que chama a atenção e despertou a 

vontade do autor a produzir este trabalho – vale registrar que os números são 

impressionantes. Uma comparação feita por Luciana Bistane e Luciane Bacellar em 

“Jornalismo de TV” evidencia o abismo entre a audiência do telejornalismo e a do jornal 

impresso: 

Segundo o Ibope, em maio de 2004, só na Grande São Paulo, o telejornal 

com maior audiência foi visto por mais de três milhões de pessoas. No 
mesmo período, a tiragem diária da Folha de S.Paulo, o jornal impresso 

de maior circulação do país, foi, em média, de 307 mil exemplares 

(BISTANE E BACELLAR, 2008). 

 

Essa força e o poder de impacto da televisão brasileira não se refletem na qualidade 

e na melhor forma de estudar e conhecer este veículo no nível de graduação do ambiente 

acadêmico. Itania Gomes evidencia que os programas de televisão são muitas vezes 

deixados de lado nas análises deste veículo. O que esse documentário propôs e, portanto, 

se baseou, foi na oportunidade de se conhecer e, em outro momento, a partir disso, se 

analisar um programa jornalístico de televisão. 

O que Gomes quer chamar a atenção é que faltam mais trabalhos no nível de 

graduação em jornalismo no Brasil que estudem, descrevam e analisem os programas das 

emissoras de televisão. No caso dos telejornais e programas do gênero, há uma 

desinformação por parte dos próprios estudantes universitários. Muitos entram e saem da 

faculdade de jornalismo sem ter uma idéia concreta de como é o funcionamento de uma 

emissora de televisão no que diz respeito ao trabalho jornalístico, já que as disciplinas 

deste tema nem sempre conseguem refletir a forma de produção real de uma redação de 

TV. Neste ponto, os trabalhos sobre os programas podem ser essenciais para facilitar a 

compreensão e o entendimento de quem se interessa por descobrir as estratégias e 

procedimentos de noticiar no telejornalismo. A proposta deste documentário e torná-lo útil 

para suprir, de forma mínima, esta necessidade de um primeiro contato entre o curioso e a 

emissora de televisão. Sobre os estudos que tem a televisão como objeto, Itania Gomes 

escreve: 



13 

 

Na maior parte dos casos, os estudos que tomam a televisão como seu 

objeto de investigação, ainda que considerem seus produtos, tendem a se 

dispersar em direção a outros objetos de análise, afastando-se da análise 
dos programas efetivamente produzidos e veiculados. No caso do 

telejornalismo, a situação parece se agravar [...] a pouca ênfase nos 

produtos televisivos, tomados eles mesmos como objeto empírico, tem 

resultado numa certa fragilidade teórica e metodológica, quando se trata 
de descrever, analisar, interpretar os modos de funcionamento, as 

especificidades, as características do programa televisivo (GOMES, 

2011). 

 

É neste cenário que se situa o documentário. Mostrando o modo como se faz o 

telejornalismo atual, que tem a obrigação de manter a audiência, procurar uma diversidade 

de faces e montagens textuais, agradando a todas as classes sociais. Afinal, como qualquer 

outro veículo de comunicação, as emissoras de televisão buscam se restaurar para manter e 

conquistar o público – a audiência. Só através do estudo e do conhecimento da forma como 

atuam os profissionais no telejornalismo é que se pode compreender completamente os 

conteúdos veiculados. Através da partilha de conhecimento e do diálogo entre a 

universidade e o mercado é que o telejornalismo pode mudar a estrutura e melhorar a 

produção de conteúdo jornalístico e, as análises e as críticas do mesmo. 

Para conquista ou, pelo menos, manter a audiência, os profissionais de 

telejornalismo estão tendo que se adaptar às novas tecnologias e às novas produções 

textuais e temáticas. Os assuntos preferidos do público variam de acordo com as 

características sociais, geográficas, econômicas e políticas de cada população. Na Bahia, o 

passado recente mostra a adesão de parte significante da audiência ao gênero jornalístico 

caracterizado pelo “fait divers”, ou seja, histórias inusitadas, incomuns, com uma 

proximidade do entretenimento. 

O que comprova esse argumento da proximidade do telespectador com histórias 

“bizarras ou engraçadas” é o sucesso de narrativas como a da “Mulher Ketchup” e do 

“Ladrão que roubou e devolveu”, veiculadas em 2011 nos telejornais da TV Bahia e 

também nos programas da TV Globo, em rede nacional. São histórias com um caráter 

jornalístico, mas que ganham força de fato pela presença de personagens diferentes, 

engraçados e que atuam de forma praticamente teatral.  

Sobre essa tendência, Eugênio Bucci diagnostica que “para um público faminto de 

emoção, o telejornalismo tem um andamento melodramático”. O que há, em algumas 

situações, é uma espetacularização das cenas e uma dramatização das palavras, como 
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aponta Bucci. Trata-se de uma apropriação do texto literário, feita pelo jornalismo para 

aproximar o repórter da figura de um contador de histórias. O jornalismo de televisão não 

sobrevive sem bons personagens, assim como um livro ou um conto literário. O que 

diferencia a atividade jornalística destes outros formatos é que, no jornalismo, os 

personagens são sempre reais, pessoas que passaram por determinadas situações e ilustram 

as matérias com seus rostos. 

No surgimento da TV no Brasil, na década de 50, a programação era formada por 

telenovelas, filmes e programas de auditório. Nesses programas, buscava-se mostrar a 

intimidade e o drama dos personagens, além do exagero das características e do que era 

retratado como realidade. O que se propõe com a reflexão desse documentário é a 

convicção que, mesmo tendo como objetivo maior a realidade e a verdade, o texto 

jornalístico está extremamente ligado ao drama e à narrativa literária, sobretudo quando se 

fala de jornalismo televisivo. Para Lígia Lana, em “Para Além do Sensacionalismo”, o 

exagero e o inusitado também são características presentes: 

Em todas essas emissões, perpassam os dramas, os desastres cotidianos, 
alguns mais próximos da subjetividade de indivíduos comuns, outros da 

violência cotidiana das cidades ou ainda da extravagância e do pitoresco 

de acontecimentos diversos. Interessam a esses programas selecionar ou 

construir situações dramáticas e comoventes [...] pode-se dizer, portanto, 
que os programas populares são, desde seu surgimento, essencialmente 

dramáticos (LANA, 2009). 

 

A utilização da imagem é outro elemento atrativo para se mostrar o modo de se 

fazer jornalismo em televisão. O que torna este veículo peculiar e com um formato 

diferenciado é a possibilidade de se unir texto, áudio e imagem em uma só matéria ou 

reportagem. Como defende Vera Íris Paternostro em seu livro “O Texto na TV: manual de 

telejornalismo”, uma boa imagem vale mais do que mil palavras. “Uma idéia tão simples 

quanto a sabedoria oriental: a imagem é mais forte do que a palavra, a imagem diz o que a 

palavra não traduz”, aponta a autora. Neste mesmo caminho, Paternostro revela que as 

palavras escritas e ditas em um texto televisivo devem, então, servir de apoio às imagens, 

ser uma espécie de complemento. 

Um texto de televisão não pode ser pensado sem que os responsáveis por ele 

analisem anteriormente quais são as imagens disponíveis e como elas poderão ser 

utilizadas na cobertura da matéria. Não faz sentido em escrever para a TV sem que haja um 
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casamento entre texto e imagem. Paternostro completa essa idéia com um pensamento bem 

claro: “Só se faz TV com imagem, mas a palavra tem lugar garantido. O nosso desafio é 

descobrir como e quando usar a palavra”. Sobre isso, vale registrar que um dos cuidados 

que o repórter deve ter é montar um texto que seja complementar às imagens registradas e 

não repetitivo. O texto da reportagem deve, portanto, conter informações adicionais, que 

não conseguiram ser registradas em imagens. Desta forma, o texto soma informação com 

as imagens.  

A imagem em movimento permite que o telespectador possa compreender o 

assunto veiculado com maior facilidade, sem precisar ter o domínio de uma língua ou 

concentrar-se para ouvir um rádio. A possibilidade de assistir no sofá da própria residência  

torna a televisão mais confortável, exigindo um menor grau de concentração do receptor, 

que pode, por exemplo, assistir à TV ao mesmo tempo que realiza uma outra atividade, 

como fala Paternostro: 

[A televisão] transmite mensagens através de uma linguagem que 
independe do conhecimento de um idioma ou da escrita por parte do 

receptor. A TV mostra e o telespectador vê: ele se informa, está 

recebendo a notícia e ampliando o seu conhecimento (PATERNOSTRO, 
1999). 

 

Essas especificidades da televisão as diferenciam de outros veículos jornalísticos, 

como, por exemplo, do jornal impresso. Um texto de jornal impresso é feito para ser lido, 

enquanto que um texto de TV deve ser escrito com a idéia de que ele será falado por um 

apresentador ou repórter e ouvido – não lido, pelo receptor. Na televisão, quem recebe o 

conteúdo não tem a oportunidade de vê-lo novamente. Por isso, a importância do texto ser 

direto, conciso e claro. Por mais que o telespectador se interesse pelo assunto abordado, é 

pouco provável que ele tenha condições técnicas de voltar  e rever a matéria na mesma 

hora, como acontece quando ele volta para o primeiro parágrafo de um texto de jornal. 

Essas circunstâncias obrigam o jornalista que escreve para a TV ter um texto de fácil 

compreensão, direto e que seja registrado imediatamente por quem o ouve e assiste. 

As distinções estruturais e de formato em relação às notícias de televisão e às 

notícias impressas não mudam, no entanto, a idéia de que ambas são baseadas em fatos 

jornalísticos que, após uma apuração, reportagem e edição, transformam-se em notícias. 

Em “Gêneros televisivos e modos de endereçamento do telejornalismo”, Itania Gomes 
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defende que as notícias de televisão e do jornal impresso são diferentes do ponto de vista 

de “estrutura, voz e conteúdo”. Quanto aos modos de construção narrativa, a autora aponta 

que “a notícia de televisão é ao mesmo tempo visual e auditiva, enquanto a de jornal seria 

apenas visual [...] a notícia televisiva difere da notícia do jornal na muito maior 

importância que a televisão dá ao espetáculo”. 

 

4.2 FUNÇÕES 

 

Para que um telejornal possa ir ao ar é necessária a junção de forças de inúmeros 

profissionais. A maioria das pessoas que atuam ou analisam a televisão não tem a menor 

dúvida em afirmar que trabalhar neste tipo de veículo significa fazer esforços em equipe. É 

como uma cadeia alimentar, na qual uma função dá sentido e permite a atuação da outra. 

Se uma dessas pessoas não cumprir com o seu papel, o trabalho final ficará comprometido. 

Independentemente de quem tenha errado, o telejornal irá para o ar com problemas e pode 

gerar incômodo no telespectador. Os profissionais de televisão têm, portanto, que fazer a 

sua parte e fiscalizar a do outro, já que a falha de um comprometerá o trabalho de toda a 

equipe. 

O jornalista William Bonner – editor-chefe e apresentador do Jornal Nacional, 

telejornal que está a mais tempo no ar e possui a maior audiência do Brasil, deixa claro que 

a atuação em equipe é essencial para o sucesso do trabalho. 

Produtores, repórteres, editores, diretores. Para trabalhar, todos esses 

profissionais precisam firmar parcerias com muitos outros. Um Jornal 

Nacional depende da competência de um mundo de técnicos (BONNER, 
2009).  

 

Tornar mais claras essas funções e explicar qual é a rotina de cada um desses 

profissionais é uma das metas deste documentário. Neste trecho da memória, serão 

brevemente pontuadas quais as principais funções e como elas estão distribuídas dentro da 

TV Bahia, local escolhido para a produção do documentário. Na televisão, os jornalistas 

atuam de formas diferentes. Todos com a mesma formação acadêmica, comprometidos 

com a notícia, mas responsáveis por partes diferentes da produção de uma reportagem.  

Para colocar quatro jornais diários (Jornal da Manhã, Bahia Meio Dia, Globo 

Esporte e BATV) e dois semanais no ar (Rede Bahia Revista e Bahia Esporte), a TV Bahia 
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conta diretamente com uma estrutura de 130 profissionais do setor de jornalismo, sendo 80 

do setor de operações e cerca de 50 do setor técnico. Além deles, estão envolvidos 

indiretamente no processo também os profissionais do marketing, do comercial, da 

tecnologia de informação e dos setores administrativos e financeiros, como em qualquer 

outra empresa. Os profissionais de jornalismo se dividem de acordo com os telejornais, 

cada programa tem sua equipe própria. 

Como foi dito acima, estão envolvidos diretamente com os programas 

telejornalísticos da transmissora da TV Globo na Bahia aproximadamente 260 

profissionais. Entre eles, estão administradores, jornalistas, cinegrafistas, operadores de 

áudio e vídeo, diretores de imagens, editores de imagens e técnicos. Os jornalistas atuam 

em diferentes funções: produção, reportagem, edição, chefia de reportagem ou de edição, 

gerência e diretoria. 

No setor do jornalismo, a reportagem começa pela produção. O produtor, como 

explica Paternostro em seu manual de telejornalismo, é a pessoa responsável pelas tarefas 

de “organização e coordenação do trabalho prévio para a reportagem: pesquisa, imagens de 

arquivo, horário marcados, levantamento de material”. Sendo assim, o produtor é 

responsável pelo início da notícia na televisão. É ele quem vai fazer as apurações prévias, 

ver o que chamou a atenção nas últimas horas e levar os assuntos para serem “vendidos”, 

ou seja, propostos, nas reuniões de pauta. Essas reuniões ocorrem diariamente no turno da 

manhã e representam o momento no qual os assuntos do dia ao discutido, visando 

programar quais farão parte dos próximos jornais. Sobre isso, Cláudia Assis, em “De 

Gutenberg à Rede Globo: a nova cara do Jornal Nacional”, explica: 

A maior parte das notícias tem início na reunião de pauta, embora, essa 
reunião não gera notícia. Ela apenas discute o que é importante ser 

transmitido ao público. Uma notícia pode surgir de várias formas, uma 

denúncia, uma informação de assessoria de imprensa ou de um internauta 

ou, até também de um boato. As chamadas „rondas‟, ligações diárias para 
a polícia, prefeitura, corpo de bombeiros, dentre outros, ajudam o 

profissional da comunicação a ter conhecimento de fatos importantes que 

podem se transformar em notícia (ASSIS, 2010). 

 

Outro tipo de produtor é aquele que também pode ser chamado de apurador ou 

simplesmente de “escuta”. Esses são os produtores responsáveis por fazer o contato da 

redação com a cidade. São os jornalistas que falam com a Polícia, o Corpo de Bombeiros, 

os órgãos de trânsito e com os políticos e autoridades. Os apuradores são responsáveis por 
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deixar a redação atualizada, próxima dos factuais, aqueles assuntos que acontecem sem que 

ninguém os esperem, que chamam a atenção pela proximidade regional ou por terem 

ocorridos há pouco tempo. Na rotina diária, os factuais descobertos e apurados pelos 

produtores servem como gancho ou fonte de informação para os produtores/pauteiros, que 

selecionam os fatos diários para produzir reportagens mais específicas, com um maior grau 

de profundidade. 

Depois que a pauta é definida pelos produtores e editores responsáveis de cada 

telejornal, surge a missão dos repórteres. Esse é o profissional que capta as informações na 

rua, que apura frente a frente com as fontes e redige o texto inicial. É função do repórter ir 

pra as ruas fazer as reportagens com base na pauta feita previamente pelo produtor, sendo 

que o contexto pode mudar, ou não, de acordo com a realidade que for encontrada. Para o 

repórter, é fundamental ter o faro e olhar jornalístico para, na rua, observar o que pode se 

transformar em notícia. Além da pauta que está nas mãos, um bom repórter volta para a TV 

com mais sugestões, idéias e sentimentos das suas passagens pelas ruas da cidade. 

Bistane e Bacellar acrescentam que o desafio diário de um repórter de televisão é 

relatar uma situação com precisão e síntese. Mais do que entender uma história, o repórter 

tem que entender o suficiente para saber contá-la. Saber contar uma história: essa é a 

principal atribuição de um repórter. Acompanham o repórter na rua, um cinegrafista – 

também chamado de repórter cinematográfico, e um operador de áudio. O primeiro é 

responsável pela captação das imagens, tendo que escolher os melhores cenários, ângulos e 

iluminações. Já o operador de áudio é o responsável pela captação do som com qualidade e 

clareza que permita a boa compreensão do telespectador. 

Cumpridas as tarefas dos repórteres, cinegrafistas e operadores de áudio, entram em 

campo os editores de texto. Como descreve Bonner, esses profissionais “têm a missão de 

fazer com uma notícia seja contada aos telespectadores da maneira mais clara e 

interessante. O editor de texto deve dominar a língua portuguesa e os recursos de 

montagem em televisão.” Na prática, os editores de texto são responsáveis por escrever, ou 

melhor, revisar os textos juntamente com os repórteres. O editor de texto também é quem 

vai escolher o formato daquela notícia. É esse profissional o responsável pela decisão se a 

notícia vai ser veiculada em forma de reportagem, nota coberta, off vivo ou até em nota 

seca (sem imagens). No final desta memória, um pequeno glossário explica como se dá 

cada formato desses e quais as funções dentro das redações de telejornalismo. 
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Ouvir todas as entrevistas feitas pelos repórteres – chamadas de sonoras no jargão 

do telejornalismo – é também função do editor de texto. Ele deve ouvir, quando possível, 

todas as falas do entrevistador e, a partir daí, escolher os melhores trechos para montar a 

reportagem junto com o editor de imagem. Após montar a matéria, o editor de texto 

finaliza o seu trabalho com a criação da “cabeça” – texto lido pelo apresentador que inicia 

o assunto da matéria. Uma reportagem de TV é composta por: cabeça; off; passagem do 

repórter; sonoras e, se for o caso, uma notapé. 

O editor de imagens é o profissional na televisão que tem a função de fazer a 

escolha das melhores imagens para ilustrar a matéria. É o editor de imagens quem decide o 

que vai ao ar entre todas as imagens feitas pelo cinegrafista nas ruas. Neste trabalho, ele 

leva em consideração o que foi dito no texto do repórter, para ilustrar corretamente com as 

melhores cenas. Ética, cuidado e responsabilidade são características imprescindíveis, já 

que uma imagem mal colocada ou exagerada no ar pode gerar diversos transtornos para a 

emissora. 

Na televisão, alguns editores assumem funções especiais. É o caso do editor-chefe e 

do editor-executivo. Esse é responsável pelo andamento e pela execução das matérias do 

telejornal. O editor-executivo deve acompanhar os editores de texto, ver como estão as 

matérias e assegurar que todas terão condições de ir ao ar. Já o editor-chefe, é o 

profissional que deve pensar e coordenar todas as ações do telejornal. Cabe ao editor-chefe 

pensar no telejornal numa forma “macro”, levando em conta o público e o perfil que o 

programa terá. Ele também é quem escolhe o tempo que cada matéria vai ter e qual será a 

sua ordem no espelho do telejornal. Além disso, revisa e aprova os trabalhos produzidos 

por todos os outros profissionais. 

Por fim, na estrutura do jornalismo da TV Bahia, estão o gerente e o diretor de 

jornalismo. Esses dois são responsáveis pelo andamento geral da emissora. Eles que 

tomam as decisões editoriais de cada telejornal e definem quais os assuntos que são 

fundamentais nas edições diárias. O diretor de jornalismo é ainda responsável por todo o 

planejamento estratégico da emissora, visando, claro, a melhoria da audiência e da 

qualidade do material exibido. É o responsável por todo o setor de jornalismo, pela escolha 

dos profissionais e pela divisão das equipes de cada programa. Mesmo com todas essas 

funções administrativas não deve, nunca, deixa de pensar e agir como um jornalista. 
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5. METODOLOGIA 

 

O projeto de um documentário mostrando os bastidores do telejornalismo da TV 

Bahia surgiu a partir do momento em que o autor começou a estagiar na emissora, depois 

de já ter cursado a disciplina de Telejornalismo na Faculdade de Comunicação da UFBA. 

No estágio, tornou-se possível perceber que mesmo com os conceitos básicos do 

telejornalismo, compreendidos durante as aulas teóricas e práticas da disciplina, ainda 

havia um distanciamento da realidade de uma rotina televisiva. Somente com a atuação 

diária e prática é possível um estudante compreender o ritmo e a forma específica de se 

fazer jornalismo para televisão. 

Após um ano e seis meses de aprendizado diário com profissionais experientes, 

comecei a produzir o documentário com o intuito de permitir que novos estudantes 

interessados nesta área de atuação tivessem acesso às funções, atribuições e características 

próprias na forma de contar notícias através de uma televisão. Para isso, o autor utilizou-se 

da oportunidade como estagiário para, diante da direção de jornalismo da TV Bahia, 

conseguir a autorização para entrevistar funcionários da empresa, filmar os ambientes de 

trabalho e captar a produção durante os horários que antecipam e que são transmitidos os 

telejornais da emissora. 

 

5.1 PRODUÇÃO 

 

Após a idéia e a montagem do pré-projeto com bases teóricas de autores que 

trabalham com o telejornalismo, fiz a apresentação da proposta do documentário para a 

direção de jornalismo da TV Bahia, em uma conversa na qual o objetivo foi externado ao 

diretor Roberto Appel. Afinal, o projeto só seria viável se a emissora autorizasse e 

permitisse que o local fosse usado como instrumento da produção de conhecimento 

acadêmico.    

Na proposta, deixou-se claro que o objetivo com o documentário era mostrar a 

rotina produtiva da emissora e não fazer uma análise social, política e jornalística do 

conteúdo veiculado pela emissora. Salienta-se, portanto, que a TV Bahia, como empresa 

privada, e, por isso, não teria nenhuma obrigação legal de ceder a sua sede, procedimentos 

e funcionários para compor este trabalho acadêmico. O projeto foi adiante porque teve-se a 
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permissão da direção de jornalismo da emissora. Deixando-se claro, no entanto, que 

também seria válido um projeto acadêmico analisando a produção de conteúdo, as 

influências sociais e políticas nas reportagens veiculadas na TV. Esse não foi o recorte 

deste trabalho de graduação, mas, pode ser um recorte de um trabalho mais aprofundado, 

nas produções de um mestrado ou doutorado, por exemplo. 

Com a permissão da direção, os caminhos estavam abertos e pude começar a gravar 

o documentário dentro da TV Bahia. Os dias, horários e locais das gravações foram 

aleatórios, de acordo com a disponibilidade dos equipamentos, por parte da Faculdade, e 

dos entrevistados, de acordo com a disponibilidade de cada um. 

 

5.2 GRAVAÇÃO 

 

Após a produção do documentário, este estudante de graduação dedicou-se à etapa 

da gravação. Durante alguns dias, foram utilizadas uma câmera, quatro fitas, um tripé, 

baterias e um fone de ouvido. Todos os equipamentos – exceto as fitas – foram cedidos 

pela Faculdade de Comunicação da UFBA, não gerando custos para o graduando. As 

noções de como manusear os equipamentos foram dadas por Paulo Silva, funcionário de 

cinegrafia do Laboratório de Vídeo da Facom. A maioria das horas de gravação foi 

realizada pelo próprio graduando, tendo algumas poucas cenas sido feitas com o auxílio de 

alguns cinegrafistas da TV Bahia. Nas entrevistas, o autor do projeto foi responsável pela 

captação das imagens - usando o tripé – e do áudio e também pela formulação das 

perguntas e questionamentos que surgiram no decorrer da conversa. 

Como não há um corpo de funcionários na Facom que permita ao aluno um auxílio 

nas gravações de externa, o graduando teve que atuar como entrevistador, cinegrafista e 

operador de áudio e luz. Esse acúmulo de funções fez com que parte da qualidade 

imagética do projeto tenha sido ameaçada, sem, no entanto, gerar qualquer perigo ao 

objetivo principal: mostrar como funciona os bastidores de uma televisão. Mas, nesta 

memória, é válido salientar que parte da qualidade técnica do documentário ficou 

realmente comprometida, já que somente o aluno de graduação ficou responsável por 

cuidar da imagem, do som e da reportagem ao mesmo tempo. Em condições ideais, 

logicamente que as entrevistas teriam um cenário mais bem escolhido, as imagens mais 
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bem focadas e o áudio mais limpo. Dentro das condições, foi feito o viável para diminuir 

custos e deixar o trabalho razoável. 

Os principais problemas encontrados durante a gravação dos depoimentos e 

imagens foram o áudio e a luz com variações. Como não havia uma segunda pessoa para 

atentar-se diretamente a estas questões, em alguns momentos do documentário podemos 

perceber que o áudio não é o ideal, com algumas interferências externas e excesso de som 

ambiente. O mesmo ocorre com a luz, que, em determinadas cenas, está em falta ou em 

excesso.  

Sobre o áudio, vale fazer um importante registro de que ele foi quase que 

completamente captado em formado de canal único. Isso porque, como não tive o auxílio 

fixo de uma pessoa para segurar um microfone, a única opção foi fazer as entrevistas em 

locais silenciosos para que as falas fossem captadas pelo próprio microfone acoplado à 

câmera. Isso fez com que o áudio não ficasse o mais limpo possível, mas em todas as 

entrevistas está em totais condições de ser ouvido e compreendido pelo telespectador. A 

exceção foi a entrevista feita com a repórter Adriana Oliveira, quando o áudio foi 

capturado através de um microfone da TV Bahia, que foi ligado ao canal um da câmera. 

Toda a gravação foi feita com a câmera em modo automático, sendo feito o 

balanceamento do branco quando o ambiente era modificado. Em alguns momentos, contei 

com a ajuda conceitual e até prática dos profissionais de cinegrafia da TV Bahia. Nessas 

horas, eles me diziam qual era o melhor enquadramento, qual a melhor forma de segurar a 

câmera ou até mesmo de montar cenário. No entanto, foco, diafragma e lentes sempre 

estavam ajustados no modo automático, que é pouco utilizado, por exemplo, numa 

emissora profissional de televisão. Nelas, o cinegrafista controla tudo da forma que for 

mais propícia. 

Foram escolhidas como fontes para o documentário os profissionais que atuam na 

produção, edição, reportagem, técnica, apresentação e direção dos três telejornais diários 

de notícias gerais da emissora - Jornal da Manhã, Bahia Meio Dia e BATV. Deste modo, 

pelo recorte objetivado no trabalho, ficaram de fora as fontes dos programas semanais e 

esportivos da emissora - Globo Esporte Bahia, Bahia Esporte e Rede Bahia Revista. 

Os jornalistas e profissionais entrevistados no documentário foram escolhidos com 

base na diversidade de funções e na disponibilidade de acordo com a rotina produtiva dos 

dias em que as gravações foram realizadas. Para mostrar e tornar compreensível todas as 
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etapas da produção telejornalística, procurei ouvir jornalistas que atuam em todas as etapas 

do processo. Mas, como o tempo é um elemento determinador nos produtos audiovisuais, 

não foi possível ouvir a todos que atuam nessas áreas. A escolha foi pautada nas 

características de cada profissional, disponibilidade de tempo nos dias de gravação e na 

opção de cada um em participar, ou não, da iniciativa. 

Participaram, portanto, da composição das entrevistas do documentário os 

profissionais listados abaixo: 

Produtores: Alcebíades Azevedo, Patrícia Trigueiros e Bruno Pitta 

Operador de Áudio: Hércules Carvalho 

Motoboy: André Luis 

Cinegrafista: Fábio Marconi 

Repórteres: Adriana Oliveira e José Raimundo, Giácomo Mancini 

Editores de texto: Jackson Junior, Emanuella Souza, Silvia Mizuno. 

Editores de imagem: Ana Cristina, Edvaldo Albuquerque, Jorge Gomes. 

Editores chefes ou executivos: Malu Verçosa, Ana Luiza Carvalho e Daniella 

Souza 

Apresentadores: Ricardo Ishmael, Fernando Sodake e Camila Marinho 

Gerente de Jornalismo: Giácomo Mancini 

Diretor de Jornalismo: Roberto Appel 

 

5.3 DECUPAGEM E PASSAGEM PARA O COMPUTADOR 

 

Após a gravação das cenas para o documentário, inicia-se a etapa da decupagem. 

Foram quase quatro horas de entrevistas, imagens, sobe sons (falas que são registradas de 

forma indireta, durante uma conversa ou discurso e não em uma entrevista formal). Todo 

esse material foi visto para analisar o que seria útil e o que não seria utilizado. 

A decupagem foi realizada nas ilhas de edição da Faculdade de Comunicação, na qual o 

autor do projeto teve o trabalho de anotar os respectivos tempos de cada cena ou fala dos 

entrevistados. Foi com esses trechos selecionados na decupagem que foram feitas as 

escolhas do que passou da fita de filmagem para o computador com o objetivo de ser 

editado. 
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A passagem dos trechos escolhidos na decupagem para o computador de edição foi 

a etapa que nomeamos como captação das cenas. Neste momento, foi essencial o apoio da 

funcionária do Labfoto da Facom, Selma Barbosa. Foi ela quem ensinou o autor a 

manusear o computador e o programa utilizado para captação (Final Cut) e, 

posteriormente, edição do documentário. Em conjunto, encaminhamos das fitas para o 

computador os trechos escolhidos durante a decupagem, além de conferir a qualidade do 

som, da luz e da imagem. 

 

5.4 EDIÇÃO 

 

O processo de edição foi o que mais exigiu atenção, tempo e observação entre todas 

as etapas de confecção deste produto audiovisual. A edição de texto foi quase que por 

completa feita por mim, com algumas observações pertinentes feitas por Selma, 

profissional experiente em televisão e que já atuou, inclusive, em uma emissora da Globo 

no estado do Rio Grande do Norte. Optei por começar o documentário com um clipe que 

contém cenas que retratam um pouco da rotina e da correria típicas do telejornalismo. 

Durante o documentário, de uma maneira geral, procurei seguir uma ordem cronológica 

dos acontecimentos de uma televisão. Ouvimos primeiro os produtores, depois repórteres, 

editores e mostramos a rotina, os momentos que antecedem a entrada do telejornal no ar. 

No final, temos um conjunto de trechos de entrevistas em que os profissionais falam em 

forma de depoimento, comentando como é a experiência de ser jornalista.  

Os trechos de sonora foram editados com o intuito de dar uma maior coesão textual 

ao documentário como um todo, sendo escolhidos os trechos de maior relevância. Os 

cortes foram secos e sem muita diversidade de edição já que, pontualmente, trata-se de um 

trabalho de forte teor jornalístico. A todo momento tomei cuidado também com a questão 

do tempo, para que o documentário não ficasse muito longo e cansativa. O máximo de 

tempo estipulado foi trinta e cinco minutos. Mais do que isso dificultaria a compreensão 

dos receptores e poderia deixar o projeto cansativo e repetitivo. 

Algumas sonoras do documentário foram cobertas – por completo ou em parte – 

por imagens que ilustram o que o entrevistado está falando. Essa é uma técnica utilizada 

pelo telejornalismo e que foi apropriada para este documentário. As imagens foram 

importantes para contextualizar as falas ao ambiente da redação, do estúdio e da sala na 
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qual o jornal é disparado pelos profissionais – o DIG - para ir ao ar e chegar até os 

telespectadores. Foi através das imagens que o documentário trouxe para quem o assiste o 

ambiente de uma TV, as cenas da rotina, como é uma reunião de pauta, como é um estúdio 

por ângulos não vistos na programação da televisão. Por uma dificuldade na captação do 

áudio nas imagens utilizadas para cobrir a sonora, optei por não deixar o som ambiente das 

imagens aberto. O som ambiente das imagens iria prejudicar sensivelmente a compreensão 

das falas dos entrevistados. 

Vale destacar que em nenhum momento da edição do documentário foi utilizado o 

recurso do off. Esta foi uma decisão tomada desde o início da produção do audiovisual, já 

que o objetivo era que a história fosse contada somente pelos profissionais que atuam na 

emissora, sem a inclusão da voz de terceiros. Por isso, a minha participação no 

documentário se restringe às tarefas que não são visíveis nas imagens, nem nos sons. 
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6. RECORTE 

 

Com o intuito de conhecer, e não de analisar, as rotinas produtivas do 

telejornalismo, este trabalho escolheu a TV Bahia, afiliada da Rede Globo no estado da 

Bahia, como corpus para ilustrar o funcionamento de uma empresa de produção 

telejornalística. O principal argumento para esta escolha é a facilidade que eu, autor do 

projeto, tinha em relação aos profissionais e aos ambientes da emissora, pelo fato de ter 

atuado como estagiário lá até o mês de dezembro de 2011. Além desse, o fato da TV Bahia 

ser líder de audiência e prezar pela qualidade jornalística, através do padrão Globo de 

qualidade, também foram decisivos para a escolha da emissora como objeto de estudo. 

Na emissora, decidiu-se que o grupo de profissionais que interessavam ao 

documentário era aquele que atuava com o jornalismo diário, com a rotina produtiva 

clássica do telejornalismo. Desta forma, foram entrevistados profissionais que trabalham 

nos telejornais com a pauta ligada aos assuntos gerais: Jornal da Manhã, Bahia Meio Dia e 

BATV. Ainda sobre o recorte do documentário, o telejornal que foi escolhido para se 

mostrar mais cenas dos bastidores foi o Bahia Meio Dia. Esta decisão foi tomada por uma 

questão de logística, já que o horário do jornal foi o mais adequado para se encaixar nos 

horários de gravação e, a sua forma de produção, permite que seja visualizada uma 

diversidade de cenas e assuntos que vão para o ar. De qualquer forma, também estão 

presentes opiniões, imagens e depoimentos de pessoas que atuam nos outros telejornais da 

emissora. 

Esta diferenciação de cada telejornal é fundamental para se registrar o perfil de 

cada programa e também está retratada no documentário já que influencia no modo de se 

fazer cada um deles. O Jornal da Manhã é o primeiro telejornal que vai ao ar na TV Bahia, 

por volta das 06h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Por conta do horário de 

transmissão, o Jornal da Manhã é feito em parte durante a noite do dia anterior e finalizado 

no início da manhã do dia em que vai ar. Trata-se do jornal com maior tempo de produção 

da emissora - cinquenta minutos, e por isso é o que trata dos temas com mais 

detalhamento, com opções de discussões ao vivo ou com especialistas em estúdio. Os 

assuntos mais presentes neste telejornal são os ligados a serviços e a saúde, além de 

informações a respeito do clima e do trânsito, temas de interesse de quem está saindo de 

casa. 
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O Bahia Meio Dia é o telejornal mais diversificado da TV Bahia. Transmitido no 

horário do almoço, com cerca de trinta e cinco minutos de produção de segunda a sábado, 

o telejornal tem como principal público as mulheres e crianças. Por conta disso, há uma 

pauta bem mesclada, com notícias do dia, factuais e entretenimento. O programa também 

procura manter-se bem próximo das comunidades, mostrando os problemas e as soluções 

encontrados nos bairros de Salvador. Desta forma, a televisão pretende ser uma porta-voz 

do seu próprio público. Permitindo, assim, que as pessoas se vejam na telinha, dando um 

exemplo de proximidade e de uma relação de confiança entre os produtores de conteúdo e 

os telespectadores. 

O último jornal que vai ao ar de segunda a sábado na TV Bahia é o BATV. Em 

média, o BATV vai ao ar com treze minutos de produção. O objetivo deste telejornal é 

mostrar um resumo do dia para o telespectador e trazer matérias com conteúdo exclusivo 

ou inédito, que despertem o interesse do público. Líder absoluto de audiência na emissora e 

no horário que é exibido, o BATV tem a missão de resumir as principais notícias da Bahia 

em menos de quinze minutos. Essa pressão do tempo faz do BATV um jornal com 

reportagens curtas, com, em média, menos de dois minutos. É um programa também 

composto por muitas notas cobertas e off vivos, para dar dinamicidade e não deixar 

nenhuma informação importante de fora. Como está dito no documentário pela editora-

executiva do jornal, Ana Luiza Carvalho, essa é a concepção do BATV: dar as notícias do 

dia de forma contextualizada e em pouco tempo. 
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7. ORÇAMENTO 

 

Para a montagem desse documentário, foram necessários recursos financeiros. Boa 

parte do material utilizado foi obtida com o apoio da Faculdade Comunicação o que fez 

com que o orçamento fosse bastante reduzido. O apoio logístico dos profissionais da TV 

Bahia, que foram disponíveis no transporte do equipamento e para alguns serviços 

técnicos, também fez com que os custos fossem compatíveis com o projeto de conclusão 

de curso. Abaixo, uma tabela de gastos: 

 

TABELA 01 - ORÇAMENTO 

Material/Serviço Valor Unitário Quantidade Valor Total 

Fitas Mini-DV R$ 20,00 5 R$ 100,00 

DVD c/ capa R$ 6,00 15 R$ 90,00 

Impressão do 

encarte R$ 2,00 15 R$ 30,00 

Impressão em  DVD R$ 2,00 15 R$ 30,00 

Impressão do 

memorial R$ 0,10 30 (pág.) R$ 3,00 

Fotocópia do 

memorial R$ 0,09 90 (pág.) R$ 8,10 

Transporte/ 

Alimentação – –  R$ 100,00 

Edição                     R$ 300  R$ 300 

TOTAL   R$ 661,10 
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8. CONCLUSÃO 

 

A experiência da construção deste documentário foi extremamente enriquecedora 

para minha condição de estudante de jornalismo e estagiário de uma emissora de televisão. 

Depois de todo o trabalho desenvolvido, suponho ter conseguido mostrar o funcionamento 

dos bastidores de um telejornal, dando a possibilidade dos interessados suprirem, ao menos 

parcialmente, a curiosidade em relação ao modo de funcionamento de uma televisão. Para 

isso, foi fundamental a colaboração e a participação de todos os entrevistados e funcionário 

da TV Bahia, que abriram as portas da empresa, ilustrando com cenas, entrevistas e boas 

imagens a rotina televisiva. 

Depois de ter atuado na rotina do telejornalismo durante cerca de dois anos, posso 

dizer que criei um forte vínculo com este veículo comunicacional e me identifiquei com o 

seu modo de narrar e contar histórias da sociedade. O efeito que a televisão causa na vida 

das pessoas e a sua capacidade de penetrar nas conversas e emoções dos cidadãos 

impressiona as pessoas que iniciam o contato com este veículo. A experiência da produção, 

edição e finalização deste documentário me fez ter ainda mais a convicção que este veículo 

é fruto de um trabalho de equipe, no qual cada profissional cumpre uma etapa e que a 

participação efetiva de todos é fundamental para a manutenção da qualidade do produto 

final. 

A minha expectativa é que este documentário seja utilizado, futuramente, nas aulas 

de telejornalismo das faculdades de comunicação da Bahia, servindo como um norte para 

os estudantes que se interessarem e queiram aprofundar as suas noções da rotina produtiva 

do telejornalismo. Além deles, acredito ainda que o produto seja útil para as pessoas que 

assistem jornalismo na televisão e tenham vontade de ver um raio-X deste veículo, 

conhecê-lo por dentro, compreender as etapas de produção dos telejornais que vão ao ar. O 

documentário torna-se interessante porque conta com falas de profissionais experientes, 

com anos de carreira na televisão e que tem propriedade para comentar modos de 

produção, contar histórias, relembrar reportagens e discutir formatos. A presença de nomes 

como o de José Raimundo, Giácomo Mancini e Roberto Appel, todos com décadas de 

experiência jornalística, fez com que o projeto ganhasse força e tenha legitimidade para 

representar o jornalismo na televisão. 
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Após esse mergulho no jornalismo televisivo, tenho a certeza da importância e da 

capacidade de informar que este veículo possui em um país como o Brasil, no qual boa 

parte da população não tem acesso a educação de qualidade, nem a uma renda que a 

permita ter acesso a internet ou condições de comprar diariamente a edição de um jornal 

impresso. A força da televisão está em sua linguagem fácil, complementada por imagens, 

além de ser gratuita. Provavelmente a TV ainda será por muitos anos o principal veículo de 

comunicação brasileiro, capaz de chegar a mais pessoas e de pautar as conversas familiares 

e entre amigos. 

 O documentário também me permitiu compreender questões essenciais na estrutura 

das redações de televisão. Repórteres, produtores, editores e os outros profissionais da área 

atuam em uma rotina baseada na pressa e na condição de que tudo deve dar certo para o 

material ir ao ar com a maior qualidade possível. Problemas de estrutura física e 

capacidade de recursos humanos atrapalham, em alguns momentos, o andamento lógico do 

trabalho. Como qualquer empresa privada, uma emissora de televisão é formada a partir de 

patrões e empregados, pressupondo, portanto, que existem relações trabalhistas comuns a 

qualquer ambiente profissional. No entanto, por ser uma atividade diferenciada e pouco 

previsível, o jornalismo exige uma maior capacidade de improvisar também 

administrativamente, buscando cobrir os fatos mais importantes sem extrapolar orçamentos 

ou metas financeiras estabelecidas pela empresa. 
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GLOSSÁRIO 

 

1 – Produtor – jornalista responsável pela formação e formatação das pautas que 

serão lidas e colocadas em prática pelos repórteres. É quem leva as sugestões de assuntos e 

fontes para as reuniões de pauta; 

2 – Apurador – jornalista responsável pela apuração diária de notícias no campo 

policial, político, trânsito e assuntos de cidade. Fica a maior parte do tempo no telefone e 

precisa de boas fontes para conseguir chegar mais rápidos aos locais onde ocorrem as 

notícias; 

3 – Repórter – jornalista que vai às ruas, capta informações nos locais onde 

ocorrem as notícias, grava entrevistas e monta o texto inicial; 

4 – Editor – jornalista responsável por ajustar o texto do repórter, escolher os 

trechos das sonoras que serão utilizados e pensar como o jornal vai ao ar, a ordem dos 

assuntos e a forma como eles serão chamados; 

5 – Apresentador – jornalista responsável pela apresentação dos telejornais. É quem 

lê as cabeças das matérias (textos que vem antes das matérias irem ao ar) e faz comentários 

em cima das notícias; 

6 – Reportagem – matéria feita por um repórter, que tem passagem (trecho em que 

o repórter fala e aparece no vídeo), além de off (trecho em que o repórter fala e é coberto 

por imagens) e imagens. 

7 – Nota Coberta – texto feito dentro da redação, que é gravado na voz do 

apresentador e coberto por imagens; 

8 – Off Vivo – texto lido ao vivo pelo apresentador e que, em parte, é coberto por 

imagens sobre o assunto. 

9 – Nota Seca – texto lido ao vivo pelo apresentador sem a presença de imagens. 
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