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RESUMO 

 

COSTA, Marília. O modo de endereçamento do Globo Repórter: uma análise a partir de três 
períodos historicamente distintos. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação e Cultura Contemporâneas: PósCom/UFBA, 2009.  
 
 
O estudo segue a proposta analítica do Grupo de Pesquisa de Análise de Telejornalismo, 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da 
Universidade Federal da Bahia, que adota como premissa o jornalismo como instituição social 
e forma cultural, e faz uso articulado dos conceitos metodológicos de estrutura de sentimento, 
gênero e modo de endereçamento no exame de programas telejornalísticos. O primeiro 
conceito se refere aos significados e valores tal como são vividos no presente, mas envolve 
elementos historicamente variados e variáveis; o segundo permitiu pensar as relações sociais e 
históricas nas formas que o telejornalismo assume ao longo do tempo e as sociedades em que 
estas formas são praticadas; o terceiro está voltado para a especificidade do programa e como 
ele se relaciona com seus interlocutores a partir da construção de um estilo próprio. A partir 
desse referencial teórico, propôs-se uma análise do modo de endereçamento do Globo 
Repórter, programa jornalístico veiculado pela Rede Globo de Televisão há mais de 35 anos. 
O longo percurso do Globo Repórter na televisão brasileira permitiu um estudo comparativo 
de três períodos historicamente distintos do programa, a fim de perceber o que mudou no seu 
modo de endereçamento ao longo dos anos. O recorte abarca os anos 70, quando o programa é 
lançado pela Rede Globo; o início dos anos 80, momento de mudança na coordenação geral 
do Globo Repórter; e, por fim, analisou-se o ano de 2008, que diz do programa veiculado 
atualmente. Na investigação, fez-se uso de quatro operadores de análise do modo de 
endereçamento, a saber: mediador, contexto comunicativo, pacto do papel do jornalismo e 
organização temática. O estudo empreendido revelou diferenças significativas no estilo do 
programa, a depender do período analisado. Nos anos 70, o Globo Repórter apresentou um 
forte diálogo com o campo cinematográfico, o que foi possível graças ao momento de 
formação da linguagem televisiva; os anos 80 foi marcado por uma maior presença de 
jornalistas na equipe, com destaque para o repórter na condução da informação, construída de 
modo narrativo e emocional; nos dias de hoje, mantém-se o repórter, mas a informação 
disponibilizada pelo programa apresenta-se como um conselho a ser seguido pelo 
telespectador. Essas diferenças permitem pensar as transformação do Globo Repórter ao 
longo do tempo, e ajudam a entender como a informação tem sido tratada em um dos mais 
tradicionais programas de jornalismo do maior canal de TV aberta do Brasil.  
 

Palavras-chave: televisão, jornalismo, documentário, gênero e modo de endereçamento.
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ABSTRACT 

 

COSTA, Marília.  The mode of address of Globo Repórter: an analysis of three historically 
distinct periods.  Masters Dissertation for the Postgraduate Program in Contemporary 
Communication and Culture: PósCom/Federal University of Bahia (UFBA), 2009. 
 
 

This study applies the analytical proposition of the Television (TV) News Research Analysis 
Group, linked to the Postgraduate Program in Contemporary Communication and Culture of 
the Federal University of Bahia, with the premise that journalism is a social institution and a 
cultural form and by integrating the methodological concepts of structure of feeling, genre 
and mode of address in the examination of TV News programs. The first concept refers to 
meanings and values that are experienced in the present but involve historically varied and 
variable elements; the second allows one to consider the social and historical relationships 
within the forms that TV News has developed over time, and the societies in which these 
forms are practised; the third is concerned with the specificity of the program and how it 
relates to its interlocutors from the point of view of the construction of a specific style. From 
this theoretical reference point we propose an analysis of the mode of address of Globo 
Repórter, a magazine news program broadcast by Rede Globo de Televisão for more than 35 
years.  Globo Repórter’s longevity on Brazilian television allows us to make a comparative 
study of three historically distinct periods of the program in order to observe what has 
changed in its mode of address over the years.  The study covers the 1970s, when the program 
was launched by Rede Globo; the beginning of the 1980s, a moment of change in the general 
management of Globo Repórter; and, finally, it analyses the year 2008 in order to study 
current broadcasts.  The investigation makes use of four agents in analysing mode of address, 
namely: mediator, communicational context, pact regarding the role of journalism, and 
thematic organisation.  The study revealed significant differences in the style of programming 
depending on the period analysed.  In the 1970s, Globo Repórter evidenced a strong dialogue 
with the field of cinematography, which was due to the development of televisual language at 
that time; the 1980s were distinguished by the greater presence of journalists in the team, with 
an emphasis on the reporter in conveying information constructed in a narrative and emotional 
form; in present times the reporter remains but the information available on the programme is 
presented as advice to be followed by the viewer.  These differences allow us to consider the 
transformations that have occurred in Globo Repórter over time and help us to understand 
how information has been conveyed via one of the most traditional magazine news programs 
broadcast on the largest public TV channel in Brazil. 
 
Key-words: television, journalism, documentary, genre and mode of address. 



 

 

8 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Cenas de abertura de A Mulher no Cangaço, Globo Repórter 
Documento exibido no dia 17/08/76.                                                       

75 

Figura 2 – Cenas de encerramento de Wilsinho Galiléia, Globo Repórter 
Documento que não foi exibido por causa da censura. 

76 

Figura 3 – Cartelas de abertura de A Velhice, Globo Repórter Atualidade 
exibido no dia 03/04/74. 

77 

Figura 4 – Cartelas de encerramento de Tubarão, vinte dias depois, Globo 
Repórter Atualidade exibido em 1974. 

77 

Figura 5 – Viagem Incrível, Globo Repórter exibido em 10/07/74.  78 

Figura 6 – Desenhos que ilustram o funcionamento do endoscópio. Viagem 
Incrível, Globo Repórter exibido no dia 10/07/74. 

79 

Figura 7 – Os entrevistados aparecem com o microfone nas mãos, o que 
provoca um distanciamento entre eles e o apagamento do 
entrevistador/diretor. Alma das Plantas, Globo Repórter exibido no dia 
10/07/74. 

81 

Figura 8 – Os especialistas no programa A Velhice, Globo Repórter 
Atualidade exibido no dia 03/04/74. 

83 

Figura 9 – Jotair Assad entrevista as pessoas “comuns”, não especialistas, no 
programa A Velhice, Globo Repórter Atualidade exibido no dia 03/04/74. 

83 

Figura 10 – Cenas de abertura do programa Retrato de Classe, exibido como 
Globo Repórter Documento, no dia 13/12/77. 

90 

Figura 11 – Cenas do programa Índios Kanela, exibido no dia 04/03/75. 91 

Figura 12 – Uma das cenas finais do programa Índios Kanela, exibido no dia 
04/03/75. 

92 

Figura 13 – Programa Desmatamento, dirigido por Walter Lima Jr e 
apresentado como Globo Repórter Atualidade em 05/03/74.  

93 

Figura 14 – Na primeira cena, João Batista de Andrade usa um ator para dar 
vida a Wilsinho Galiléia. Na segunda cena, a mãe de Wilsinho leva flores ao 
túmulo do filho, enterrado no Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo.  

95 

Figura 15 – Cenas de A Mulher no Cangaço, Globo Repórter Documento 
exibido no dia 17/08/76.  

96 

Figura 16 – A Mulher no Cangaço, Globo Repórter Documento exibido no 
dia 17/08/76. 

97 



 

 

9 

Figura 17 – Cenas de A Mulher no Cangaço, Globo Repórter Documento 
98exibido no dia 17/08/76. 

98 

Figura 18 - O Menino de Brodósqui, Globo Repórter exibido em 12/08/80. 100 

Figura 19 –  Vinheta de abertura do Globo Repórter. Frames retirados da 

edição do dia 29/09/83. 

103 

Figura 20 – As cenas correspondem à abertura das reportagens, 
respectivamente: No Coração da Seca, exibida no dia 22/09/1983, O Paladino 
da Baixada, exibida no dia 29/09/83, e O Cidadão Sitiado, exibida no dia 
10/11/83. 

105 

Figura 21 – As cenas correspondem à abertura das reportagens, 
respectivamente: Tropicalismo, exibida no dia 15/12/1983, Maria Clara 
Machado, exibida no dia 27/0984, e Velhice, exibida no dia 12/07/1984. 

105 

Figura 22 – Tela surge flutuando do fundo do quadro, durante apresentação 
da reportagem Crianças Eletrônicas, exibida no dia 06/10/83. 

105 

Figura 23 – Cenas da reportagem O Cidadão Sitiado, exibida no dia 
10/11/83. No primeiro quadro, o repórter Hermano Henning realiza passagem 
no Centro de Operações da Policia Militar do Rio de Janeiro. No segundo, 
Carlos Nascimento aparece no centro de São Paulo. 

108 

Figura 24 – O repórter Hermano Henning dentro de uma sala de aula, no 
programa Crianças Eletrônicas, exibido no dia 06/10/83.  

109 

Figura 25 – Passagem realizada pelo repórter Antônio Carlos Ferreira no 
programa No Coração da Seca, exibido no dia 22/09/83. Na primeira cena ele 
mostra, ao fundo, a barraca armada pela equipe para se proteger do sol. A 
segunda mostra a visão privilegiada que a equipe terá de dentro da barraca. 

109 

Figura 26 – O repórter Antônio Carlos Ferreira conversa com uma mulher na 
frente de trabalho. No segundo frame, o repórter Ronald de Carvalho 
entrevista o mineiro Joel Babel de Souza. E no terceiro, Hermano Henning 
entrevista um pediatra, que fala sobre a influência do computador no 
desenvolvimento das crianças. As imagens são dos programas No Coração da 
Seca, Homens que Trabalham nas Minas de Carvão e Crianças Eletrônicas, 
exibidos, respectivamente, nos dias 22/09/83, 27/09/84 e 06/10/83. 

110 

Figura 27  – Cenas de No Coração da Seca, Globo Repórter exibido no dia 
22/09/83. 

112 

Figura 28 - Os gráficos exibem informações da pesquisa feito pelo IBOPE. A 
última cena mostra uma situação de enquête. O Cidadão Sitiado, Globo 
Repórter exibido no dia 10/11/83. 

113 

Figura 29 - Sequência de imagens do momento em que Hermano Henning 
entrevista assaltante para o Globo Repórter em O Cidadão Sitiado, programa 
exibido no dia 10/11/83. 

116 



 

 

10 

Figura 30 - Sequência em que o repórter Francisco José entra na Penitenciária 
de Segurança Máxima para entrevistar o “terror” de Campina Grande, Ataliba 
Arruba. Programa Justiça sem Medo, exibido no dia 06/10/83. 

120 

Figura 31 – Fotos dos rostos dos personagens do programa Homens 
Trabalhadores das Minas de Carvão, exibido no dia 27/09/84. Essas fotos 
aparecem logo na abertura do programa. 

121 

Figura 32 - A família de José Roberto se emociona ao ver imagens dele 
trabalhando nas minas. O cinegrafista faz uso do zoom de modo a destacar a 
emoção. Homens Trabalhadores das Minas de Carvão, Globo Repórter 
exibido no dia 27/09/84. 

123 

Figura 33 - Mulher desmaia de fome na frente de trabalho contra a seca, no 
sertão de Ouricuri. No Coração da Seca, Globo Repórter exibido no dia 
22/09/83. 

125 

Figura 34 – Sequência de caça ao camaleão até o choro da mulher que se 
emociona com a própria situação. No Coração da Seca, Globo Repórter 
exibido no dia 22/09/83. 

126 

Figura 35 - Vinheta de abertura do Globo Repórter, presente em todas as 
edições veiculadas em 2008. 

132 

Figura 36 - Sérgio Chapelin durante apresentação do Globo Repórter exibido 
no dia 25/07/08, sobre Crédito Fácil. O apresentador se movimenta muito 
pouco pelo espaço. A dinâmica da apresentação ocorre, principalmente, como 
consequência da mudança de enquadramento e do movimento de câmera.  

135 

Figura 37 - No Globo Repórter do dia 27/07/08, César Tralli substitui Sérgio 
Chapelin. 

136 

Figura 38 - O cenário do Globo Repórter exibido no dia 01/10/08. 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Edições do primeiro período do Globo Repórter. 

 

73 

Quadro 2 – Edições do segundo período do Globo Repórter. 

 

101 

Quadro 3 -  Globo Repórter/ 2008. 

 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................13 

1 O JORNALISMO COMO INSTITUIÇÃO SOCIAL E FORMA 
CULTURAL..............................................................................................................19 

1.1 ESTRUTURA DE SENTIMENTO, GÊNERO E MODO DE  
ENDEREÇAMENTO ................................................................................................23 
1.1.1 Estrutura de sentimento .....................................................................................23 

1.1.2 Gênero................................................................................................................25 
1.1.2.1 O Globo Repórter: do modelo cinematográfico e documental ao televisivo e 
jornalístico ..................................................................................................................29 

1.1.3 Modo de endereçamento ...................................................................................34 

1.2 OPERADORES DE ANÁLISE DA PESQUISA ................................................39 

1.2.1 O mediador.........................................................................................................39 

1.2.2 O contexto comunicativo...................................................................................41 

1.2.3 O pacto sobre o papel do jornalismo..................................................................42 

1.2.3.1 Framing ou enquadramento............................................................................43 

1.2.4 Organização temática.........................................................................................47 

2 O REGIME MILITAR E O DESENVOLVIMENTO DA TELEVISÃO NO 
BRASIL......................................................................................................................48 

2.1 A ORIGEM DO GLOBO SHELL E  DO GLOBO REPÓRTER........................50 

2.2 O GLOBO REPÓRTER.......................................................................................53 

3 ANÁLISE ...............................................................................................................71 

3.1 O GLOBO REPÓRTER: PRIMEIRO PERÍODO................................................72 

3.2 O GLOBO REPÓRTER: SEGUNDO PERÍODO..............................................100 

3.3 O GLOBO REPÓRTER: TERCEIRO PERÍODO.............................................130 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................147 

REFERÊNCIAS......................................................................................................157  

ANEXO....................................................................................................................162 

 
 



 

 

13 

INTRODUÇÃO 

 

 
  Optou-se, nesta dissertação, por tratar a televisão e o seu funcionamento a partir dos 

produtos culturais por ela veiculados, os programas televisivos. Tal escolha não implica o 

abandono das dimensões no sentido macro de análise, mas a articulação dessas dimensões a 

partir de um dado programa, levando-se em conta suas particularidades. Esforços nesse 

sentido norteiam os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa de Análise de 

Telejornalismo (GPTJ), ao qual o presente estudo está vinculado. O grupo foi fundado em 

2001 com o objetivo maior de formular um método de análise adequado aos produtos de 

jornalismo televisivo. É coordenado pela Profª. Ph.D. Itania Maria Mota Gomes e integra o 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade 

Federal da Bahia. 

O programa escolhido para análise foi o Globo Repórter, que, depois do Jornal 

Nacional, é o mais antigo produto telejornalístico da Rede Globo. Por ser um programa 

veiculado há mais de 35 anos na televisão brasileira, é interessante olhá-lo a partir do seu 

percurso e trajetória. O período estudado nesta dissertação vai de 1973, ano de estreia do 

programa, até 2008. No entanto, esse período não foi abordado de maneira contínua e 

ininterrupta. Há um exercício comparativo entre manifestações textuais do programa em três 

intervalos distintos. O primeiro abarca os dez primeiros anos do programa, entre 1973 e 1982; 

o segundo corresponde aos anos de 1983 e de 1984, quando muda a equipe de coordenação; o 

terceiro é o ano de 2008, que conforma o Globo Repórter veiculado hoje. Para compor o 

corpus da pesquisa, foram selecionadas, de modo aleatório, com exceção do critério de data, 

diversas edições do Globo Repórter.  

A partir desse recorte, o esforço analítico foi feito principalmente no intuito de 

compreender a relação que o programa estabelece com os seus interlocutores em diferentes 

momentos. Além disso, a longa trajetória do Globo Repórter, que atravessa três décadas 

marcadas por importantes mudanças no campo político brasileiro, fornece elementos 

instigantes, a partir dos quais, buscou-se pensar as relações entre o programa e o contexto 

mais amplo da esfera pública mediática e da sociedade como um todo, assim como mudanças 

e continuidades na construção do jornalismo televisivo ao longo dos anos. Sobre o trabalho de 

análise, algumas perguntas guiaram a investigação: Quais marcas genéricas estavam presentes 

na origem do Globo Repórter? Quais ganharam maior ou menor relevo ao longo dos anos? O 

que essas mudanças têm a nos dizer de tendências do telejornalismo na contemporaneidade? 
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Sobre o caminho teórico-metodológico utilizado na análise, o artigo escrito por Itania Gomes 

(2007), “Questões de método na análise do telejornalismo: premissas, conceitos, operadores 

de análise”, é uma referência fundamental. O artigo é resultado do esforço de interpretação de 

diferentes programas telejornalísticos e tem como propósito a formulação de uma 

metodologia de análise de telejornalismo a partir da perspectiva teórico-metodológica dos 

estudos culturais em articulação com os estudos de linguagem. De acordo com a autora: “[...] 

essa abordagem implica a consideração de aspectos ao mesmo tempo históricos, sociais, 

ideológicos e culturais do telejornalismo e nos permite articular três elementos fundamentais 

para a análise do telejornalismo, a saber, o jornalismo, a televisão e a recepção televisiva” 

(GOMES, I., 2007, p. 3-4).  

Tendo como referência a abordagem de Itania Gomes e os estudos do GPTJ, nesta 

dissertação se adotou a premissa do jornalismo como instituição social e forma cultural, nos 

termos de Raymond Williams. Essa perspectiva implica a compreensão de que o modo como 

o jornalismo se desenvolve numa dada sociedade é da ordem da cultura e não da natureza. É a 

partir dela que se articulam os conceitos de estrutura de sentimento, gênero e modo de 

endereçamento, aqui tomados como conceitos metodológicos, ou seja, como instrumentos 

para trabalhar materiais empíricos, neste caso, o Globo Repórter em três períodos 

historicamente distintos.  

Estrutura de sentimento, conceito formalizado por Williams nas obras The Long 

Revolution e Marxismo e Literatura, refere-se aos significados e valores vividos e sentidos 

ativamente em uma experiência localizada no presente, mas que envolve elementos 

historicamente variados e variáveis. A partir desse conceito, é interessante perceber, na 

relação do Globo Repórter com os diferentes contextos, seja ele televisivo, jornalístico, 

político ou tecnológico, o que do passado é presente (elementos residuais), o que no presente 

é presente (elementos dominantes) e o que no presente sinaliza um futuro (elementos 

emergentes). Portanto, o residual refere-se a algo que foi formado no passado, mas que ainda 

assim está ativo no processo cultural. Por dominante, compreende-se aquilo que é efetivo, 

hegemônico. Por emergente, o autor trata os novos significados e valores, as novas relações e 

tipos de relações que estão sendo continuamente criadas, como alternativas ou em oposição ao 

dominante. 

A noção de gênero é outro conceito metodológico fundamental neste estudo. Ciente do 

gênero a que pertence um programa, o receptor sabe o que esperar dele. Portanto, o gênero 

cumpre a importante função de posicionar a audiência em relação a um determinado produto. 

De acordo com Jesús Martim Barbero (1995, p.64), “[...] o gênero não é só uma estratégia de 
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produção, de escritura, é tanto ou mais de leitura. Enquanto as pessoas não encontram a chave 

do gênero, não entendem o que está se passando na história”. Portanto, a noção de gênero não 

se restringe às características textuais, também é pensada como uma estratégia de 

comunicabilidade, como algo capaz de construir uma ponte entre a produção e a recepção. O 

gênero refere-se ao conjunto de programas de jornalismo televisivo, todos eles sujeitos às 

convenções do campo jornalístico em negociação com as possibilidades do campo televisivo. 

Por ser um conceito da ordem da virtualidade, o gênero só se realiza num programa 

específico. É o modo de endereçamento que nos dirá como um determinado programa lida 

com as convenções genéricas que lhe são impostas. 

Por modo de endereçamento, compreende-se a maneira como um programa específico, 

ao estabelecer uma forma particular de relação com a sua audiência, constrói um estilo 

próprio que o identifica e o diferencia dos demais.  De acordo com Itania Gomes (2007), esse 

conceito pode ser traduzido pela pergunta: qual o estilo do programa? Para a análise do modo 

de endereçamento do Globo Repórter, fez-se uso de quatro operadores, a saber: mediador, 

contexto comunicativo, pacto sobre o papel do jornalismo e organização temática. Esses 

operadores, segundo a mesma autora, não são categorias de análise, uma vez que não são 

excludentes nem se organizam por regras externas ao programa, são, como ela sugere, os 

“lugares” para onde o analista deve olhar. Os operadores direcionam o estudo para uma 

análise textual, eles não impossibilitam a análise de aspectos contextuais presentes nos textos. 

No caso do Globo Repórter, um programa jornalístico televisivo que tem mais de 35 anos de 

exibição e que se configurou no momento de construção de uma linguagem propriamente 

televisiva, reconhece-se que a compreensão das produções de sentido do programa pressupõe 

o entendimento de suas articulações com determinados contextos. Portanto, os quatro 

operadores de análise do modo de endereçamento foram problematizados à luz da trajetória 

particular do Globo Repórter. 

O primeiro período do Globo Repórter analisado nesta dissertação, o qual vai de 1973 

até 1982, representa um momento em que o programa funcionou sob a coordenação geral de 

Paulo Gil Soares. Se o ano de 1973 marca a estreia do programa, em plena ditadura militar, o 

ano de 1982 é marcado por uma série de reformulações que irão se firmar em 1983, com a 

entrada de Robert Feith na coordenação geral. Durante os dez anos em que esteve à frente do 

programa, Paulo Gil Soares foi o responsável por convidar cineastas brasileiros para dirigir 

edições do Globo Repórter, que também veiculava muito material estrangeiro comprado pela 

emissora.  
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O primeiro período corresponde a um momento de formação da televisão brasileira 

que, de um modo geral, desenvolveu as suas especificidades a partir de um diálogo com 

outros campos, como o cinema e, principalmente, o rádio. O Globo Repórter proporcionou 

uma aproximação quase pioneira entre o cinema e a televisão, ensaiada um pouco antes 

através da Globo Shell Especial, série de documentários para ser exibida na TV, experiência 

que está na origem do Globo Repórter. Os cineastas que foram trabalhar na Rede Globo 

levaram para a televisão muito da linguagem cinematográfica em aspectos como 

enquadramento, duração de cena, uso da fotografia, modo de abordagem dos temas e 

dinâmica de produção. Como diretores, eles tinham o controle de boa parte do processo de 

construção da obra, que era mais longo e artesanal. Todos os programas eram produzidos e 

finalizados em película de 16 mm, montados em moviolas profissionais, o videoteipe só foi 

introduzido depois, nos anos 80. Também não havia um apresentador em estúdio. O produto 

era exibido sem a presença de um mediador na tela, que falasse diretamente para o espectador. 

Era principalmente através do texto de um narrador e das entrevistas que um determinado 

tema era abordado. Mas, por se tratar de um programa de televisão, veiculado em horário 

nobre, existia (e existe) a exigência de um alto índice de audiência, ou seja, de atingir a maior 

quantidade possível de pessoas, o que implica agradar um público amplo e diverso. Daí a 

demanda por estratégicas comunicacionais de clareza, como o uso de selos temáticos. Esses 

selos ajudavam a controlar tanto a produção como a recepção dos programas.  

O Globo Repórter, no que se refere à produção dos anos 70, provocou algumas 

questões quanto ao gênero. O Globo Repórter daquela época era um programa de 

telejornalismo? Em que medida esse programa serviu como um espaço de exibição de 

documentários mais próximos de uma linguagem cinematográfica do que televisiva? De que 

forma esses documentários foram flexionados pelo formato programa televisivo? Essas 

perguntas, inspiradas em Ramos (2008), quando ele trata a relação entre reportagem e 

documentário, foram consideradas nesta dissertação com o intuito de melhor compreender um 

momento específico do Globo Repórter, isto é, aquele que vai de 1973 até 1982. De acordo 

com Ramos, é inegável que a produção do Globo Repórter dos anos 70 tenha sofrido uma 

flexão por parte da mídia televisiva, pelo menos em questões tais como censura (fruto da 

relação política da emissora com as demandas da ditadura militar), escolha de tema (os 

diretores podiam até propor a pauta, mas em última instância quem decide o que vai ao ar é a 

emissora) e escolha da voz over (exercida preferencialmente por Sérgio Chapelin). 

Nos ano 80, o programa se distancia da linguagem cinematográfica e elabora um 

formato de reportagem televisiva, construída a partir da presença de um repórter no local dos 
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acontecimentos. Essa nova linha editorial será de fato implementada em 1983, quando Robert 

Feith assume a coordenação geral do Globo Repórter no lugar de Paulo Gil Soares. É por essa 

razão que os anos de 1983 e de 1984 formam o segundo período de análise. A partir desse 

recorte, foi possível analisar como o Globo Repórter reconfigurou o seu modo de 

endereçamento, após mudanças na coordenação geral. Na segunda fase, o programa consolida 

estratégias socialmente reconhecidas no campo do jornalismo. Os jornalistas ganham maior 

espaço no programa. Além do repórter, todas as edições passam a ter um apresentador em 

estúdio, aspecto fortemente relacionado ao telejornalismo, enquanto marca do gênero. Ao 

mesmo tempo, o segundo período é marcado por uma aproximação entre a produção do Globo 

Repórter e o setor de teledramaturgia da emissora. Assim, o programa busca unir informação 

e entretenimento de modo a atrair ainda mais a atenção do telespectador. Já o terceiro período 

corresponde ao Globo Repórter exibido nos dias de hoje e por isso foi dada prioridade aos 

programas produzidos e veiculados em 2008. 

No percurso analítico proposto, foram encontradas algumas dificuldades e limites, 

principalmente em relação aos dois primeiros períodos. O material do Globo Repórter dos 

anos 70 e dos anos 80 foi adquirido via contato com Igor Sacramento, pesquisador da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, autor de uma dissertação sobre o Globo 

Repórter1, e também através do CEDOC, Centro de Documentação da Globo. A maioria dos 

programas veio sem vinheta, créditos ou qualquer outra informação sobre a equipe de 

produção. Naquela época, uma mesma edição do Globo Repórter poderia exibir apenas um 

produto ou até três de menor duração, sem nenhuma conexão temática entre eles. No primeiro 

caso, eles recebiam o selo de Globo Repórter Documento, no segundo, os produtos podiam 

ser reunidos pelo selo Globo Repórter Atualidade, Globo Repórter Pesquisa ou Globo 

Repórter Futuro. Infelizmente, a emissora não mantém arquivadas no acervo as edições do 

programa tais como exibidas na TV. A organização do material ocorre por tema. Produtos 

veiculados em uma mesma edição do Globo Repórter são gravados em fitas separadas e 

fornecidos ao pesquisador, de modo desconexo e isolado. Mas, diante dessas dificuldades, os 

produtos não foram descartados, uma vez que, ainda assim, eles permitem uma análise das 

características textuais do que era veiculado pelo Globo Repórter na época.  

O Globo Repórter, desde a estreia, propôs-se a tratar os assuntos em profundidade e, 

em certo sentido, funcionou na grade de programação da emissora como um contraponto aos 

                                            
1 SACRAMENTO, Igor. Depois da revolução, a televisão: cineastas de esquerda no jornalismo televisivo dos 
anos 1970. 2008. 000f. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Cultura) - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 
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telejornais diários, em diferentes épocas. No entanto, o modo de endereçamento do programa 

foi sendo reconfigurado a partir da relação entre o processo de produção e os diversos 

contextos, televisivo, econômico, político, tecnológico, em cada um dos períodos abordados. 

Enquanto, no primeiro período, o programa é marcado por uma diversidade de estratégias 

comunicacionais, o que estava de acordo com um momento de construção da linguagem 

televisiva e da influência do campo cinematográfico por parte dos cineastas que foram 

trabalhar como diretores para o programa, o segundo período é marcado pela presença de 

elementos próprios do campo televisivo, tanto do telejornalismo, como da teledramaturgia. A 

informação passa a ser transmitida como uma história protagonizada por pessoas comuns. O 

povo ganha mais espaço numa TV que quer acompanhar o processo político de 

democratização do País. Já nos dias de hoje, o modo de endereçamento do Globo Repórter é 

marcado por estratégias de aconselhamento e de diversão que, por sua vez, devem ser 

usufruídas em nível individual. O programa ainda faz uso de estratégias narrativas, mas elas 

enfraqueceram quando comparadas aos anos 80. O que predomina hoje são recursos de 

espetacularização da informação, que deve ser transmitida da maneira mais didática possível, 

de acordo com o objetivo do programa de oferecer receitas e soluções fáceis aos 

telespectadores.  

A dissertação está dividida em três capítulos, além da Introdução e da Conclusão. No 

primeiro, procura-se apresentar os aspectos teórico-metodológicos que sustentam a 

abordagem analítica, todos eles ancorados nos estudos culturais em articulação com os 

estudos da linguagem. O segundo capítulo da dissertação é dedicado às informações 

contextuais, de acordo com a metodologia utilizada que pede um olhar sobre o programa a 

partir da relação com os diversos contextos. A principal contribuição desta pesquisa, de cunho 

analítico, está organizada no terceiro capítulo, onde é apresentada, separadamente, a análise 

de três períodos historicamente distintos do Globo Repórter.  
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1 O JORNALISMO ENQUANTO INSTITUIÇÃO SOCIAL E FORMA CULTURAL 

 

Adotar a premissa do jornalismo enquanto instituição social implica em dizer que o 

modo como o jornalismo se desenvolve numa dada sociedade é uma construção, portanto, é 

da ordem da cultura e não da natureza. Como afirma Itania Gomes (2005b, p.220), o 

jornalismo “é uma construção social, no sentido de que se desenvolve numa formação 

econômica, social, cultural particular e cumpre funções fundamentais nessa formação”. Nas 

sociedades ocidentais, o jornalismo cumpre a função institucional de tornar a informação 

publicamente disponível, o que gera determinadas expectativas na audiência.  

No Brasil, como em outros países de regime democrático, o jornalismo segue valores 

ancorados nas práticas noticiosas anglo-americanas do século XIX. Foi nos EUA e na 

Inglaterra que o discurso jornalístico tornou-se um gênero distinto de texto baseado em 

noções de neutralidade e objetividade. Estas premissas, adicionadas as de relevância, quarto 

poder, verdade, responsabilidade social e interesse público, legitimaram a prática social do 

jornalismo enquanto instituição social e prática profissional.  

No entanto, a apropriação das premissas jornalísticas não é a mesma em todos os 

lugares. Ela difere em função de cada contexto sócio-cultural. Valores considerados como 

fundamentais ao bom jornalismo são traduzidos em práticas distintas a depender do contexto 

de cada país. Em relação ao Brasil: 

 

Por mais sincera que seja a adesão dos jornalistas brasileiros aos princípios 
basilares do jornalismo “independente”, ela é antes de tudo um gesto formal; 
na prática, os jornalistas brasileiros tendem a interpretar esses princípios e a 
definir o seu compromisso político de maneira muito diferente dos seus 
colegas americanos. (ALBUQUERQUE, 1999, p. 9). 

 

De acordo com Albuquerque (1999), mesmo que as premissas adotadas por jornalistas 

brasileiros coincidam num primeiro momento com as evocadas pelos seus colegas 

americanos, elas geram práticas distintas, uma vez que são interpretadas de modos diferentes, 

em função do contexto político e cultural de cada país. Como exemplo, o autor investiga a 

noção de quarto poder. De acordo com ele, diferentemente dos Estados Unidos, onde a ideia 

de quarto poder está atrelada a uma perspectiva de defesa da democracia, ou seja, de que os 

media devem atuar dando voz ao povo, agindo como cão de guarda do poder político, no 

Brasil, a ideia de quarto poder está mais ligada à manutenção da democracia, ainda incipiente 

no país, atuando menos como cão de guarda e mais como poder moderador.  
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Mas, é com base no modelo estadunidense que o jornalismo, além de ser uma 

instituição da esfera pública, configura-se como um negócio privado. Se de um lado existem 

os valores fundamentais tanto à produção jornalística quanto à expectativa em torno dessa 

produção, além de guiar critérios de julgamento de qualidade, do outro, temos a necessidade 

de sustentação econômica do jornalismo como negócio, o que implica em vinculação com a 

publicidade e a necessidade de garantir uma grande audiência. Dois aspectos do jornalismo 

que estão historicamente vinculados, já que a estruturação do jornalismo como negócio 

contribuiu de maneira contundente para despolitizar as práticas discursivas jornalísticas e 

encorajar o desenvolvimento de um jornalismo de informação pautado nas normas discursivas 

de neutralidade e de objetividade. Pode-se dizer que é  por causa da esperada autonomia da 

produção jornalística em relação aos interesses governamentais, graças à viabilidade 

comercial dessa produção, que a instituição jornalística passou a cumprir um papel 

fundamental na democracia.  

 O discurso de auto-legitimação do jornalismo com instituição social está pautado na 

noção de interesse público. Esse princípio, desde as suas origens modernas, é fundamental à 

defesa de uma impressa livre capaz de dar visibilidade a tudo aquilo que for do interesse e da 

concernência da cidadania. A ideia de público nesse discurso de auto-legitimação significa 

algo como a esfera civil, a esfera da cidadania. No entanto, é evidente que nem todo assunto 

pautado pelo jornalismo é importante para o exercício da cidadania ou para a orientação 

política do cidadão. O que existe no jornalismo é uma produção que satisfaz a uma 

diversidade de demandas, por exemplo, saber o último lançamento de um diretor de cinema 

de sucesso ou os últimos acontecimentos que envolvem as celebridades do momento. É nesse 

sentido que Wilson Gomes afirma que o “interesse público não parece ser capaz de 

fundamentar moralmente toda a atividade jornalística contemporânea” (2005, p. 71).  

 

As demandas de informação especializada de todos os níveis, provenientes 
de variados setores da sociedade, comportam a necessidade de um número 
extremamente amplos de modos de jornal e jornalismo, particularmente em 
nossos dias. Mesmo no interior dos grandes jornais, onde as editorias de 
política e economia ainda são o centro da hierarquia da notícia e da opinião, 
grande parte da informação oferecida destina-se a propósitos distantes dos 
interesses da prática de cidadania política. (GOMES, W., 2005, p. 72). 

 

 Wilson Gomes chama atenção que, embora a cidadania política seja importante, ela não 

é tudo, no que diz respeito à prática jornalística. A experiência humana comporta um número 

extremamente amplo de necessidades e interesses, “alguns com forte inerência coletiva e 
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outros perfeita e exclusivamente vinculados à individualidade hedonista e isolada desse 

século” (GOMES, W., 2005, p. 76). Diante disso, ele aponta a impossibilidade de um 

princípio único e absoluto a orientar todo o jornalismo. Para o mesmo autor (2005, p.75), o 

serviço ao interesse público “não pode ser solicitado das formas de jornalismo que não se 

ocupam com o interesse do cidadão, entendido ‘cidadão’ no seu sentido mais próprio e 

pregnante, isto é, como sujeito de direitos relacionados à coisa pública”. Wilson Gomes 

(2005, p.76) ainda afirma a necessidade de outros princípios “igualmente importantes, só que 

menores, menos vistosos e cintilantes, mais frágeis e mais simples”. Portanto, o autor 

problematiza, mas não chega a negar o princípio do interesse público, que deve continuar 

valendo para aqueles aspectos do jornalismo voltados para o público-cidadão. Para todo o 

resto, ele acredita que “há de ser possível identificar valores e princípios que orientem de 

forma adequada o julgamento moral sobre o agir do jornalista e sobre o jornalismo” 

(GOMES, W., 2005, p. 76). Um passo importante nesse sentido implica em aceitar:  

 
[...] o jornalismo como uma atividade voltada para a produção e oferta de 
notícias, de informação sobre a atualidade, isto é, sobre estados 
temporalmente determinados do mundo. O jornalismo oferece basicamente 
instantâneos de eventos, fatos, fenômenos socialmente relevantes e 
circunstâncias. Uma parte apenas esses instantâneos, dessa fotografias, 
consiste em informações imediatamente importantes para a tomada de 
posição política e para a orientação política do cidadão. O resto satisfaz 
todo o tipo de demandas de informação. (GOMES, W., 2005, p. 76). 

 
Essa discussão acerca do interesse público é fundamental à análise do Globo Repórter, 

uma vez que é importante pensar que noção de interesse público está em jogo no programa, 

em diferentes épocas. No entanto, qualquer que seja o caso, qualquer que seja a pauta, seja ela 

pertinente ou não à coletividade, o público consumidor de informações estabelece com o 

jornalismo uma relação de confiabilidade em relação às mensagens jornalísticas veiculadas. É 

a crença de que essas mensagens passaram por critérios jornalísticos de apuração e 

comprovação que faz com que o jornalismo, enquanto instituição social, ocupe um papel 

fundamental na relação do indivíduo com o mundo.  

A dupla vinculação do jornalismo, que de um lado é uma instituição da esfera pública 

e de outro um negócio privado, não está presente apenas na escolha dos conteúdos, mas 

também na forma de veiculação da informação, que é uma construção. O jornalismo, 

imbricado em suas configurações como instituição social, também existe como forma cultural. 

O papel socialmente compartilhado da instituição jornalística de disponibilizar a informação 

ocorre através de uma forma cultural específica, a notícia, “cuja estrutura sugere certas formas 
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de experiência e certos usos para a mensagem” (JENSEN, 2001, apud GOMES, I., 2005b, p. 

224). A notícia é um gênero do discurso, portanto, trata-se de um conjunto de convenções 

forjado com base em noções de atualidade, verdade, entre outras. A notícia ocupa um lugar de 

fundamental importância na vinculação e familiaridade das pessoas com o mundo. É essa 

perspectiva que posiciona tanto jornalistas como receptores, os primeiros quanto ao fazer 

jornalístico e os segundos em relação às expectativas lançadas sobre esse fazer. A notícia 

estabelece uma determinada situação comunicativa, que envolve fontes de informação, o 

canal no qual a informação é transmitida e a posição da audiência em relação à informação. 

Esta situação comunicativa é regulada pela expectativa de que a notícia seja recente, atual e 

que, uma vez a informação esteja disponível, ela seja transmitida o mais rápido possível. 

Tudo isso funciona como critérios de noticiabilidade, são eles que ajudam a decidir se um 

acontecimento será transformado em notícia ou não. 

A partir de Raymond Williams, Jensen (2001 apud GOMES, I., 2005b) propõe que a 

definição da notícia como um discurso leve em consideração três aspectos: a posição, o 

assunto adequado e o modo de composição. Por posição, o autor se refere ao modo de 

organização básico que determina um tipo particular de apresentação dos conteúdos. Tem a 

ver “não apenas com o modo como um autor aborda um tema, mas também com os objetivos 

retóricos daquela abordagem em relação à audiência” (GOMES, I., 2005b, p. 222). O conceito 

serve para enfatizar que “qualquer texto é sempre uma posição socialmente situada” 

(GOMES, I., 2005b, p. 222). Portanto, o gênero notícia tende a colocar o receptor numa 

determinada posição que pressupõe certo conhecimento ou familiaridade com as 

características do discurso jornalístico. Sobre o assunto adequado, espera-se que a notícia, por 

sua vinculação com a esfera pública (enquanto valor moral e de acordo com o modelo 

estadunidense), aborde os acontecimentos sociais mais relevantes, mas, como assinala John 

Hartley (2001 apud GOMES, I., 2005b, p. 223), o que temos, de fato, é uma categorização 

que antecipadamente enquadra esses acontecimentos: política, economia, política externa, 

acontecimentos locais, esportes e o que ele chama de histórias ocasionais (fait divers, notícias 

sobre celebridades etc.). É a partir de categorizações como essas, já tão familiares no 

jornalismo, que os eventos são percebidos e interpretados pela audiência. Por fim, Jensen fala 

do modo de composição formal que, no caso da notícia, opera com um alto grau de 

regularidade na composição do relato. O principal lugar das notícias na televisão é o programa 

de telejornalismo, considerado um gênero televisivo. 

O jornalismo, inicialmente impresso, ao migrar para os diferentes veículos de 

comunicação – rádio, televisão, internet – carrega consigo as premissas que o constituem 
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enquanto tal e que são reconhecidas socialmente como valores profissionais. Portanto, toda 

prática jornalística recorre às premissas que legitimam essa instituição, independentemente do 

veículo onde ela é praticada. Por outro lado, o suporte oferece diferentes possibilidades para a 

atualização dessas premissas, conferindo maior ou menor relevo aos elementos. No 

telejornalismo, a imagem é fundamental para pensar o modo como um determinado programa 

traduz valores de objetividade e de verdade. Num programa como um telejornal, as imagens 

são selecionadas, enquadradas, posicionadas, comentadas e tituladas com finalidades 

específicas, todas elas submetidas aos critérios que validam a prática jornalística e que lhe dão 

credibilidade. Portanto, pode-se dizer que as convenções jornalística regulam a imagem 

jornalística.  

 

1.1 ESTRUTURA DO SENTIMENTO, GÊNERO TELEVISIVO E MODO DE 

ENDEREÇAMENTO 

 

Nesta dissertação, Estrutura do Sentimento, Gênero Televisivo e Modo de 

Endereçamento são tomados como conceitos metodológicos para trabalhar materiais 

empíricos, no caso, programas jornalísticos de televisão. Esse caminho vem sendo testado e 

desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Análise de Telejornalismo, onde esse estudo foi 

realizado. Esses conceitos, afirma Itania Gomes (2007), são úteis porque colocam questões, 

organizam a observação do analista e, de diferentes modos, colocam atenção sobre os 

receptores e a recepção. Ainda de acordo com a autora, todos os três fazem parte de uma 

tradição culturalista de análise, que leva em consideração o sujeito e o seu papel ativo no 

processo de interpretação e produção de sentido na cultura.  

 

1.1.1 Estrutura do Sentimento  

 

Estrutura de sentimento, conceito apresentado por Raymond Williams em duas obras2, 

se refere aos significados e valores tal como são vividos e sentidos ativamente em uma 

experiência localizada no presente, mas que envolve elementos historicamente variados e 

variáveis. De acordo com Itania Gomes (2007), esse é uma conceito útil à abordagem do 

jornalismo como instituição social, uma vez que permite uma compreensão do jornalismo, 

                                            
2 De acordo com Itania Gomes, “o conceito aparece pela primeira vez em The Long Revolution, no capítulo 
dedicado à análise da cultura, e continuará a ser trabalhado por Williams até Marxismo e Literatura, em que 
aparece como um capítulo autônomo dentro da parte dedicada à teoria cultural” (2007, p. 15). 
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não como uma forma fixa, cristalizada, mas como uma prática culturalmente vivida, como um 

processo em formação. Por isso, assinala a autora:  

 
Existirão tantos jornalismos quantas são as culturas, as sociedades e os 
tempos históricos em que ele é praticado e o trabalho do analista é encontrar 
as marcas da sua heterogeneidade constitutiva, a co-presença, em seus 
produtos, de elementos dominantes, residuais e emergentes. (GOMES, I., 
2007, p. 17). 
 

Por elementos dominantes compreende-se aquilo que é efetivo, hegemônico. O 

residual se refere a algo que foi formado no passado, mas que ainda assim está ativo no 

processo cultural. De acordo com Raymond Williams: 

 

Certas experiências, significados e valores que não se podem expressar, ou 
verificar substancialmente, em termos da cultura dominante, ainda são 
vividos e praticados à base do resíduo – cultural bem como social – de uma 
instituição ou formação social e cultural anterior. (1979, p. 129).  
 

Por emergente, o autor se refere aos novos significados e valores, novas relações e 

tipos de relações que estão sendo continuamente criados, como alternativos ou em oposição 

ao dominante. Williams chama atenção para o residual e o emergente, que são significativos 

tanto em si mesmos como por aquilo que revelam das características do dominante. Por outro 

lado, por se estar sempre considerando as relações dentro de um processo cultural, as 

definições do emergente, bem como do residual, só podem ser feitas em relação a um sentido 

pleno do dominante.  

Pensando o jornalismo, assim como a configuração de uma metodologia de análise de 

programas jornalísticos televisivos, Itania Gomes (2007) chama atenção para o jornalismo 

que, enquanto prática social e cultural, apresenta determinados traços e características 

dominantes que convivem numa inter-relação constante e dinâmica com os elementos 

residuais e emergentes. Por isso, de acordo com a autora, é necessário:  

 
[...] estar atento ao trabalho dos historiadores do jornalismo e de, na análise 
de produtos concretos, observar os significados e deslocamentos de 
significados que as palavras-chave que definem o jornalismo como 
instituição – objetividade, imparcialidade, interesse público, 
responsabilidade social, liberdade de expressão, atualidade, quarto poder,  
para dizer apenas algumas – adquirem. (GOMES, I., 2007, p. 17). 

 

É nesse sentido que trabalhar com o Globo Repórter numa perspectiva histórica 

permite perceber como as premissas do jornalismo como instituição social foram sendo 

atualizadas em períodos distintos, no interior de um mesmo programa. Também permite 
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avaliar o que é vivido como dominante no Globo Repórter atual e o que isso tem a dizer, a 

partir de uma perspectiva comparativa com o que foi veiculado em períodos anteriores, dos 

elementos residuais e emergentes do jornalismo colocado em prática pelo programa nos dias 

de hoje.  

 

1.1.2 Gênero  

 

O Grupo de Pesquisa de Análise de Telejornalismo tem se esforçado em fazer dialogar 

os estudos culturais e os estudos da linguagem assumindo como ponto de convergência a 

discussão sobre os gêneros, sejam eles discursivos, textuais, literários, e a possibilidade de 

articulação de uma teoria dos gêneros televisivos (GOMES, I., 2007).  

Nesta dissertação, o percurso começa com Tzvetan Todorov (1980) que trata dos 

gêneros do discurso. O autor toma como ponto de partida os escritos de Maurice Blanchot, 

para se contrapor a eles. Blanchot (1955, 1959, 1969 apud TODOROV, 1980) declara o 

desaparecimento dos gêneros em favor da literatura que não mais se submeteria às distinções 

deste tipo, pois quer romper limites e se afirmar sozinha, na sua essência. Já Todorov, numa 

direção contrária, defende a legitimidade do estudo dos gêneros, para o autor, um sistema em 

contínua transformação.  

 

 O fato de a obra “desobedecer” a seu gênero não o torna inexistente; somos 
quase levados a dizer: pelo contrário. E isso por uma dupla razão. Primeiro, 
porque a transgressão, para existir como tal, necessita de uma lei – que será, 
precisamente, transgredida. Poderíamos ir mais longe: a norma não se torna 
visível – não vive – senão graças às suas transgressões. (TODOROV, 1980, 
p. 44-45). 

 

Todorov também põe em discussão a origem dos gêneros, assim como propõe uma 

definição desta noção. No primeiro caso, pode-se dizer que “um novo gênero é sempre a 

transformação de um ou de vários gêneros antigos: por inversão, por deslocamento, por 

combinação” (TODOROV, 1980, p. 46). É a partir daí que estabelecem-se novas regras e, 

consequentemente, novos gêneros. Dessa forma, Todorov alerta que a questão da origem não 

pode abandonar, historicamente, o terreno dos próprios gêneros. Sobre a definição, Todorov 

considera gênero como uma classe de texto, no sentido de discurso. O discurso, por sua vez, é 

feito de frases enunciadas (enunciados ou atos de fala) e a interpretação é determinada tanto 

pela frase em si como pelo seu contexto de enunciação, isto é, pelo locutor que enuncia, por 

um outro a quem ele se dirige, um tempo e um lugar, um discurso que precede e que se segue.  



 

 

26 

De acordo com Todorov, no estudo do gênero está em jogo tanto a sua existência 

histórica, como a presença de propriedades a que toda classe de objetos pode ser convertida. 

Portanto, ao lado da natureza histórica, Todorov coloca a natureza sistemática do gênero, uma 

vez que são justamente as suas propriedades discursivas que orientam a produção e a recepção 

das obras. Os gêneros, portanto, funcionam tanto como modelo de escritura para os autores, 

que escrevem em função do sistema genérico existente, quanto como um horizonte de 

expectativas para os leitores, que lêem em função do sistema genérico que conhecem, seja 

pela crítica, pela escola, pelo sistema de difusão do livro ou simplesmente por ouvir dizer, 

mesmo que não estejam conscientes desse sistema. “Numa sociedade, institucionaliza-se a 

recorrência de certas propriedades discursivas, e os textos individuais são produzidos e 

percebidos em relação à norma que esta codificação constitui” (TODOROV, 1980, p. 48). 

Para Todorov, um gênero, literário ou não, nada mais é do que essa codificação 

historicamente atestada de propriedades discursivas.  

Interessado nos fenômenos linguísticos e literários, Mikhail Bakhtin (1992) define os 

gêneros do discurso como os tipos relativamente estáveis de enunciados (escritos e orais) 

elaborados por cada esfera de utilização da língua. Os enunciados, portanto, constituem a 

unidade verbal da comunicação formadora de gêneros. Partindo do pressuposto de que os usos 

da língua estão ligados à pluralidade da atividade humana, o autor chama a atenção para a 

diversidade dos gêneros do discurso que inclui fenômenos díspares como a réplica cotidiana e 

o romance. Para Bakhtin, essa extrema heterogeneidade pode ser organizada a partir da 

diferença essencial existente entre o gênero de discurso primário (simples) e o gênero de 

discurso secundário (complexo). Os gêneros secundários “aparecem em circunstâncias de uma 

comunicação cultural mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita: 

artística, científica, sociopolítica” (BAKHTIN, 1992, p. 281). Trata-se do romance, do teatro, 

do discurso científico, do discurso ideológico. Já os gêneros primários, eles são constituídos 

em circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea e é partir deles, de sua absorção e 

transmutação, que se formam os gêneros secundários. Portanto, observa-se tanto uma inter-

relação entre os gêneros primários e os gêneros secundários, como um processo histórico de 

formação dos gêneros secundários. Esses aspectos, que falam da natureza do enunciado, 

servem ao estudo dos gêneros, cuja diversidade reflete as condições específicas e as funções 

de cada esfera da atividade humana, tanto por seu conteúdo, como por seu estilo verbal e por 

sua composição. Com essa perspectiva, Bakhtin fortalece o vínculo existente entre a língua e 

a vida, uma vez que são pelos enunciados concretos que a língua penetra na vida e a vida 
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penetra na língua. Daí que, para ele, “os gêneros do discurso refletem a menor mudança na 

vida social” (BAKHTIN, 1992, p. 285). 

Raymond Williams (1979), ao tratar o campo literário, defende uma perspectiva 

histórica para o conceito. Para o autor, os gêneros literários são convenções, normas 

historicamente construídas, que servem para agrupar, reunir e organizar uma diversidade de 

notações, evidentes na escrita, em práticas literárias. Ao considerar a historicidade dessa 

classificação, Williams rejeita uma teoria de gêneros fixos, assim como considera a 

impossibilidade ou a ineficácia de reduzir todas as obras literárias reais possíveis a categorias 

estanques. Williams toma gênero como uma forma cultural que nos diz sobre o que é 

historicamente e culturalmente construído e socialmente compartilhado como próprio do 

gênero em questão. A noção de gênero, portanto, é pensada numa relação estreita entre as 

obras e as sociedades e os períodos nos quais foram originadas ou praticadas, mas que existe 

para além dessas sociedades e períodos. Para Williams (1979, p.182), “existem continuidades 

indubitáveis nas formas literárias através e além de sociedades e períodos com os quais têm 

essas relações. Na teoria dos gêneros, tudo depende do caráter e processo dessas 

continuidades”. 

Já no campo da comunicação de massa, Jesus Martín Barbero trata gênero como uma 

estratégia de comunicabilidade entre as partes envolvidas, como algo que, no caso da 

televisão, se coloca entre o produtor e os telespectador no processo de recepção. “O gênero 

não é só uma estratégia de produção, de escritura, é tanto ou mais uma estratégia de leitura” 

(BARBERO, 1995, p. 64). Portanto, a noção de gênero com que trabalha o autor tem pouco a 

ver com a velha noção literária do gênero como propriedade de um texto. Para ele, trata-se 

antes de uma estratégia de interação que nos coloca diante do fato. A competência textual e 

narrativa, portanto, não é unicamente condição da emissão, mas também da recepção. “Um 

gênero não é algo que ocorra no texto, mas sim pelo texto”, afirma Barbero (2003, p. 302). 

Dessa forma, ele nega completamente a perspectiva de que, no campo da comunicação de 

massa, tudo transcorre entre emissores dominadores e receptores dominados sem o menor 

indício de sedução nem resistência. Barbero se interessa em ver todo o processo da 

comunicação a partir do seu outro lado, o da recepção, o das resistências que aí têm lugar, o 

da apropriação a partir dos seus usos, e é por isso que, para ele, a comunicação é muita mais 

uma questão de mediação do que de meios. 

A partir de Barbero, pode-se dizer que, nos estudos dos media, a noção de gênero tem 

sido útil na construção de uma ponte entre produção e recepção. No caso da televisão, 

produtores usam certos elementos e convenções do gênero na configuração de programas que, 
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em retorno, são culturalmente reconhecidos pela audiência. Além disso, o telespectador 

orienta sua interação com o programa de acordo com as expectativas geradas pelo próprio 

reconhecimento do gênero. Na grade de programação de uma emissora de TV, onde 

programas são apresentados num fluxo constante, o reconhecimento do gênero auxilia o 

receptor a diferenciar um programa de outro, além de posicioná-lo de maneira diferenciada a 

partir do que está sendo exibido: um telejornal, uma telenovela, um filme, etc. E é a partir do 

conhecimento prévio sobre o que esperar de um determinado gênero que o telespectador 

direciona a sua leitura assim como a sua avaliação da obra.  

É nesse sentido que François Jost (2004) defende que cada gênero contém uma 

promessa constitutiva, isto é, características e padrões historicamente e socialmente 

construídos que operam no nível da produção do programa, mas que orientam a expectativa e 

a leitura da audiência, portanto, que operam também no nível da recepção. O documentário, 

por exemplo, traz a definição ontológica de uma emissão que registra imagens do mundo. 

Uma comédia deve fazer rir e um programa ao vivo deve conter uma promessa de 

autenticidade maior do que outros tipos de transmissões. Mas para que o gênero se constitua 

como tal, é necessário que o telespectador possua uma bagagem cultural e televisiva que lhe 

permita reconhecer o gênero e exigir, se necessário, que o conteúdo do programa corresponda 

àquilo que lhe foi ofertado pela emissora. Para isso, o telespectador deve estar ciente da 

promessa feita pela emissora em relação ao programa e conhecer o que caracteriza um 

documentário, uma ficção etc. (JOST, 2004). Esse reconhecimento é socialmente 

compartilhado e, no caso da televisão, exige um hábito de audiência.  

De acordo com Jost (2004), o papel do gênero é também o de fixar o grau de 

existência do mundo submetido ao leitor ou ao espectador. O gênero é uma promessa global 

sobre esta relação. O autor classifica os mundos em três: o mundo real, o mundo fictício e o 

mundo lúdico. Os programas só podem ser interpretados pelos telespectadores a partir de uma 

ideia prévia do tipo de ligação que os une à realidade. Os telejornais, os documentários e as 

transmissões ao vivo, por exemplo, nos dão a impressão de serem testemunhos do mundo. 

Mas esse sentido, longe de ser estável, varia no curso das migrações por que passam os 

gêneros, da concepção de um programa a sua recepção. O desenvolvimento e mudanças 

sofridos por um gênero são melhor compreendidos como um jogo complexo entre as 

intenções dos produtores e as interpretações da audiência. 

Para o Grupo de Pesquisa de Análise de Telejornalismo, os gêneros televisivos são 

formas culturais historicamente construídas e socialmente reconhecidas a partir das quais se 

classifica um programa. São as continuidades que nos permitem o reconhecimento de marcas 
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do gênero, em diferentes períodos históricos. O telejornalismo, enquanto gênero televisivo, 

abarca uma diversidade de subgêneros, como telejornais, programas de entrevista e 

documentários televisivos. São eles, no seu conjunto, que compõem o gênero. Cada um deles 

deve ser analisado a partir de uma perspectiva que leve em consideração as regras próprias do 

campo jornalístico em negociação com o campo televisivo. Além disso, por se tratar de um 

produto comunicacional, há também a interação do programa com os telespectadores. O 

conhecimento do gênero serve como um modo de situar a audiência televisiva em relação a 

um programa, em relação ao assunto nele tratado e em relação ao modo como ele constrói 

uma relação particular com a audiência. Colocar a atenção nos gêneros televisivos, portanto, 

implica em reconhecer que o receptor orienta sua interação com o programa e com o meio de 

comunicação de acordo com as expectativas geradas pelo próprio reconhecimento do gênero.  

 

1.1.2.1 O Globo Repórter: do modelo cinematográfico e documental ao televisivo e 

jornalístico  

 

O Globo Repórter, objeto de estudo dessa dissertação, é um programa de 

telejornalismo (gênero televisivo) com mais de 35 anos de exibição na Rede Globo. Desde os 

anos 80, dedica-se à veiculação de produtos cujas marcas são socialmente reconhecidas como 

sendo da reportagem, onde a presença do repórter é fundamental na construção da 

informação. No entanto, durante os seus dez primeiros anos, o Globo Repórter exibiu 

produtos que dialogam com o formato documental a partir do uso de estratégias relacionadas 

tanto ao modelo clássico, marcado pelo uso predominante de uma voz over, basicamente 

expositiva, como ao moderno, que se desenvolveu de acordo com as possibilidades de 

captação a partir de equipamentos leves e som direto. Isso problematizou  o nosso objeto de 

estudo, uma vez que exigiu uma discussão sobre as marcas do documentário e da reportagem 

de modo a diferenciar a produção do Globo Repórter, ao longo do tempo. Dessa forma, o que 

se quer é oferecer um referencial a partir do qual compreender as edições do programa, nos 

diferentes períodos analisados. As marcas do documentário de modo comparativo com as 

marcas da reportagem, foram tratadas não no intuito de propor diferenciações ou 

conceitualizações totalizantes. Porém, apreender tais marcar, pelo menos a partir do modo 

como se configuraram num momento específico do Globo Repórter, ajuda a entender, numa 

perspectiva histórica, o programa e o seu modo de endereçamento, objetivo maior dessa 

dissertação.  
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Mas, antes de pensar as marcas de diferenciação entre o documentário e a reportagem 

no âmbito do Globo Repórter, é importante discutir sobre aquilo que os une. De um modo 

geral, pode-se dizer que tanto o documentário como a reportagem fazem asserções sobre a 

realidade. Através de imagens e sons, estabelecem uma relação indicativa com o mundo 

histórico. É o conhecimento prévio do vínculo que une documentários e reportagens à 

realidade que cria uma disposição diferenciada no receptor, que busca produtos desse tipo 

mais para se informar do que para se entreter. Sobre isso, Bill Nichols (2005) chama atenção 

para uma oscilação que existe entre o reconhecimento da realidade histórica e o 

reconhecimento de uma argumentação sobre ela. Diante de um tema urgente, é comum que as 

estratégias retóricas e as opções estilísticas presentes em textos não ficcionais passem 

desapercebidas ao público. Mas, alerta Nichols, o que esses produtos têm a dizer acerca da 

condição humana ou acerca de temas de atualidade não pode se separar de como o dizem e de 

como esta forma de dizer nos emociona e nos afeta. Portanto, o documentário e a reportagem 

são representações do mundo histórico e não a própria realidade histórica. Assim, o autor 

rejeita toda e qualquer crença nessas produções como uma evidência irrefutável do mundo. 

Ao contrário, afirma-os como construções que fazem uso de recursos sonoros e visuais para 

tecer um discurso sobre a realidade. Além disso, o estatuto e o valor dado às asserções sobre o 

mundo variam de acordo com fatores como credibilidade do emissor, bagagem de 

informações do receptor, conhecimento prévio à respeito dos assuntos tratados, assim como 

afetos em relação às pessoas envolvidas na ação descrita, entre outros.  

Quanto às diferenças entre documentário e reportagem, elas costumam ser tratadas a 

partir de diferentes ângulos, como por exemplo, a questão da criatividade e, principalmente, 

da autoria. Para Ramos (2008), a construção do relato na reportagem envolve uma certa 

regularidade formal, já no documentário, “há um espaço mais denso para a expressão do viés 

autoral” (RAMOS, 2008, p. 58). Já Brian Winston (apud MOURÃO, M.D, LABAKI, A. 

2005), ele considera que um tratamento criativo da realidade, de acordo com a definição 

pioneira de John Grierson, é a única coisa que torna os documentários diferentes das outras 

formas audiovisuais de não ficção, como a reportagem. De acordo com ele:  

 
Para Grierson, os documentários deveriam ser muito mais; deveriam passar 
do plano da ‘descrição do material natural’ para arranjos, rearranjos e a 
remodelação criativa do mundo natural. Em suma, Grierson não estava 
interessado no que poderia ser chamado de jornalístico. (WINSTON apud 
MOURÃO, M.D, LABAKI, A. 2005, p. 22). 
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Ressalta Winston que, ao tratar a realidade, John Grierson não se furtou ao uso de 

diversas formas de reconstrução, como os comentários, a música, as entrevistas etc.  

 

John Grierson, quando criou aquela definição original de documentários 
como ‘o tratamento criativo da realidade’, estava ansioso para distinguir os 
documentários dos cinejornais, dos filmes sobre viagens, dos filmes 
científicos etc. Ele via o documentarista como um artista, como uma pessoa 
que mediava a filmagem do mundo real para iluminar a condição humana 
através de seus próprios insights. (WINSTON apud MOURÃO, M.D, 
LABAKI, A. 2005, p. 22). 
 

 Winston afirma que a produção documentária contemporânea, referindo-se ao contexto 

britânico, está carregada de um viés fortemente jornalístico, pois está preocupada com 

evidências e não com um tratamento criativo da realidade. Segundo o autor, foi o domínio do 

cinema direto sobre o documentário que limitou-o ao jornalístico. Quando fala do cinema 

direto, Winston está se referindo ao movimento que surgiu nos anos 60, nos EUA, com a 

reivindicação de uma postura não intervencionista por parte do realizador. Portanto, não está 

se referindo ao cinema verdade (cinéma verité), escola francesa, que também pode aparecer 

sob a denominação de cinema direto. Isto porque as duas escolas se desenvolveram a partir do 

advento de equipamentos leves e móveis que permitiram uma captação de imagem e som de 

forma sincrônica e direta das ruas. No entanto, cada uma delas utilizou essa tecnologia com 

objetivos diferenciados e defenderam posturas quase que antagônicas por parte dos seus 

realizadores. A partir de câmeras 16 mm, sincronizadas e gravadores de fita portáteis, 

movidos à bateria, essas escolas propuseram, cada uma ao seu modo, uma perspectiva 

diferente em relação ao modelo clássico do documentário, tal como foi praticado pelos 

pioneiros, como John Grierson. Esse modelo, marcado pelo uso de uma voz over, externa à 

cena, foi criticado, tanto pelos defensores do cinema direto como do cinema verdade como 

autoritário no seu modo de representação da realidade.  

 Ainda sobre as diferenças entre o cinema direto e o cinema verdade, Brian Winston 

(apud MOURÃO, M.D, LABAKI, A. 2005) utiliza a analogia feita Henry Breitrose que trata 

a questão a partir da diferença entre a fly-on-the-wall e a fly-in-the-soup, respectivamente, 

mosca na parede e mosca na sopa. A primeira é uma mosca que observa sem ser percebida e 

está de acordo com o cinema direto norte americano que quer ocultar qualquer processo de 

produção e defende para o realizador uma postura de não intervenção na realidade a ser 

filmada. No segundo caso, a mosca está no centro da cena, assim como os cineastas do 

cinéma verité que podem aparecer na tela, como parte da realidade filmada, interagindo com 
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os objetos em cena. Winston, ao afirmar ser o domínio do cinema direto sobre o documentário 

o fator que tornou-o basicamente jornalístico, utiliza o termo jornalístico como adjetivação de 

uma produção documentária que ele considera como não criativa. Mas, com isso, adverte o 

autor, ele não quer dizer que a produção jornalística não possa ser criativa, mas que ela não 

pressupõe um tratamento criativo da realidade.  

Também pensando as distinções, Ramos (2008) afirma que o documentário se 

distingue da reportagem por se constituir uma forma narrativa fruída na unidade de uma 

extensão temporal determinada. Portanto, produtos desse tipo são apresentados ao espectador, 

independente de sua duração, enquanto unidade, sendo essa unidade algo muito próximo 

daquilo que chamaremos de filme. Já a reportagem, ela não tem nada em comum com o filme, 

uma vez que ela se articula, predominantemente, dentro de outro formato enunciativo, o 

programa, que é considerado pelo autor como a unidade discursiva própria da televisão. De 

acordo com Ramos, o telejornal é o principal lugar da reportagem na televisão. É a partir do 

que é historicamente característico de um telejornal, que o autor segue pensando as distinções 

entre reportagem e documentário. Num telejornal, por exemplo, a reportagem é articulada de 

modo dinâmico com o discurso do âncora, ou jornalista que apresenta o programa, figura 

geralmente ausente no documentário. Além disso, a enunciação também ocorre de maneira 

diferenciada. Na reportagem há a figura do repórter, que ao veicular suas asserções dialoga 

com o âncora e também com o espectador. Ele olha diretamente para a câmera e assim 

estabelece uma relação com quem assiste o programa. Além disso, ao contrário do 

documentário, a reportagem muitas vezes está vinculada aos acontecimentos cotidianos de 

dimensão social que denominamos notícia. Em um telejornal, as notícias não estão 

relacionadas por razões narrativas, que devam constituir uma unidade com início, meio e fim, 

mas por uma estrutura de sucessão, a partir de uma divisão em blocos.  

Após essa descrição, o próprio Ramos chama atenção para as dificuldades que essa 

visão abarca, uma vez que existem reportagens que aproximam-se mais da forma enunciativa 

da tradição documentária, mesmo quando veiculadas em telejornais. Cita como exemplo a 

série sobre a fome exibida em 2001 no Jornal Nacional3. Segundo o autor, apesar de distante 

na forma, a série de reportagens se aproximou muito do campo do documentário, uma vez que 

poderia ser pensada isoladamente do programa ao qual foi veiculado. Os episódios, uma vez 

articulados, aproximam-se do que Ramos considera uma unidade fílmica. Além disso, existe 

uma aproximação temática com o documentário, uma vez que os temas abordados em séries 

                                            
3 Essa reportagem se encontra do DVD comemorativos dos 35 anos do Jornal Nacional. 
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de reportagens são mais amplos e distantes da cobertura cotidiana. No entanto, o autor não vê 

utilidade analítica em uma abordagem que negue o programa. Além disso, fica claro que 

adotar uma conceituação generalizante sempre trará problemas, por exemplo, dizer que o 

documentário é uma obra autoral pode proceder se falarmos de Eduardo Coutinho, mas 

certamente não corresponde aos produtos veiculados pelo Discovery Channel. Por isso é 

importante ter cuidado com um posicionamento que limite, de modo global, o campo do 

documentário em relação à reportagem. Afinal, nem todos os filmes classificados como 

documentário se parecem entre si, assim como existem muitos e diferentes tipos de textos 

jornalísticos. 

Bezerra (2008), ao problematizar a definição desses domínios, chama atenção para os 

termos “documentário” e “jornalismo” que abarcam uma série de outras definições e 

designam uma quantidade muito ampla de práticas, técnicas, estilos e métodos.  

 

Documentário e jornalismo são modos de ver, olhares construídos 
historicamente por rotinas produtivas, por transformações sociais, por 
relações e interesses comerciais e políticos, por estéticas, metodologias e 
técnicas inventadas por diferentes movimentos, que sucintamente nomeamos 
de documentário clássico, cinejornais, cinema direto, novo jornalismo, 
cinema verdade, jornalismo gonzo, documentário reflexivo, entre outros. 
(BEZERRA, 2008, p. 16). 
 
 

Tal visão é forjada com base em Bill Nichols (2005), que tem como ponto de partida a 

mesma negação de “objetos naturais” que caracteriza a abordagem histórica de Michel 

Foucault frente à loucura. Ao invés de aceitar a existência da “loucura” como um objeto dado, 

o teórico francês rastreou as descontínuas construções da ideia de loucura através dos tempos, 

em práticas e discursos correlatos. A partir de Foucault, Nichols aborda o documentário como 

algo que é construído e reconstruído por uma série de participantes discursivos ou 

comunidades interpretativas. Interessa ao autor perceber em que medida o documentário, 

como prática institucional, nos coloca questões sobre os limites impostos pelos distintos 

discursos que estão em jogo. Questões essas que ao longo dos anos não configuraram um 

campo uniforme e contínuo. Ao contrário, periodicamente novos movimentos e escolas aí se 

confrontaram, dando lugar às sucessivas configurações do documentário. O cinema direto e o 

cinema verdade, por exemplo, colocam-se como contraponto ao documentário clássico, 

construído a partir de uma voz over. Historicamente, diferentes tendências constituem 

diferentes objetivações do documentário que, por sua vez, estabelecem uma comunidade 

própria dentro da instituição global do cinema documentário. Cada uma delas possui um 
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percurso peculiar, uma plataforma estética, críticas às práticas consideradas superadas e o 

resgate de antecessores. Por isso, os praticantes de uma modalidade têm muito menos em 

comum com os praticantes de outras do que entre si.  

Voltando ao Globo Repórter, pode-se dizer que o programa coloca em questão a 

confluência entre documentário e reportagem, muito em função do que foi produzido e 

veiculado nos anos 70, a partir de três pólos de produção, foram eles: Núcleo de Reportagens 

Especiais do Rio de Janeiro, Núcleo de Reportagens Especiais de São Paulo e a produtora 

independente Blimp Filmes. De acordo com o nosso recorte, o intervalo que vai de 1973 até 

1982 corresponde ao primeiro período do Globo Repórter. Nessa época, cineastas foram 

convidados a trabalhar na direção de programas, que eram rodados em película, a partir de um 

processo artesanal que dificultava um maior controle por parte da emissora. É a partir de 

1982, com a utilização do U-matic e do suporte vídeo, que a emissora encontra formas mais 

efetivas de cercear e controlar o trabalho dos diretores, que deixam de ser pessoas com 

experiência prévia no cinema e passam a ser jornalistas, portanto, muda-se a comunidade de 

participantes, mudam-se também os objetivos e técnicas envolvidas na produção. A partir de 

1983, com a entrada de Robert Feith, que substituiu Paulo Gil Soares na coordenação geral, o 

Globo Repórter deixa progressivamente de lado a forma narrativa documental, diversa quanto 

as estratégias empregadas, em prol do formato da reportagem, mais próximo do que é 

veiculado em um telejornal diário. É com os telejornais que o Globo Repórter irá dialogar a 

partir dos anos 80, quando passa a contar com um apresentador em estúdio e com um repórter 

em cena. O repórter, junto com o apresentador, tornam-se os principais responsáveis pela 

construção e mediação da informação. Eles estão historicamente associados aos programas 

telejornalísticos, principalmente aos telejornais.  

 

1.1.3 Modo de Endereçamento 

 

A presente dissertação articula o conceito de gênero ao conceito de modo de 

endereçamento a fim de entender quais são os formatos e as práticas de recepção solicitadas e 

historicamente construídas pelos programas jornalísticos televisivos (GOMES, I., 2007). A 

noção de gênero auxilia a pensar a relação entre programas e telespectadores a partir de 

marcas gerais, já o conceito de modo de endereçamento volta-se para o que é específico de 

um programa ao se relacionar com o receptor.  

Daniel Chandler (2003) diz que a relação do nosso olhar com a imagem, seja ela 

pictórica, fotográfica, televisiva ou cinematográfica, é uma construção histórica e social. 
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Como exemplo, cita a descoberta da perspectiva, uma invenção da época renascentista que 

mudou completamente o modo de representação pictórica dos objetos, tornando-os mais 

realistas aos olhos de um observador. Ao considerar que o modo de ver é uma construção, o 

autor  coloca em evidência as convenções e os códigos de leitura presentes nos textos. Essas 

convenções, quando dominantes culturalmente, apresentam-se como naturais, mas não 

deixam de ser uma construção. Daniel Chandler define modos de endereçamento como os 

meios através dos quais a relação entre endereçador e endereçado é construída no texto. 

Segundo o autor, os modos de endereçamento refletem as diferentes posições de sujeito 

produzidas pelos gêneros (por isso o uso no plural, modos de endereçamento). As convenções 

de gênero são consideradas marcas textuais primárias dos modos de endereçamento e servem 

como um importante quadro de referência que ajuda leitores a identificar, selecionar e 

interpretar os textos. Além do contexto textual, que diz das marcas do gênero, a análise dos 

modos de endereçamento deve levar em consideração o contexto social, que diz da 

composição da audiência, da presença ou ausência do produtor do texto e de fatores 

institucionais e econômicos, e os constrangimentos tecnológicos, que se referem às 

características de cada meio. Estes são fatores fundamentais, que se referem tanto ao suporte 

quanto às formas culturais.  

John Hartley (2001) é outro estudioso que também usa o conceito de modo de 

endereçamento para compreender a relação de interdependência entre emissores e receptores 

na construção do sentido do texto. Para ele, modo de endereçamento é um conjunto de 

estratégias inserido nos programas a fim de direcionar a sua mensagem a um público já 

previsto. O modo de endereçamento, nesse caso, funciona a partir de uma caricatura da 

audiência construída pelos produtores, que estruturam a forma e o conteúdo do programa a 

fim de direcioná-lo ao público pensado por eles.  

Mats Ekstrom (2000) também propõe um olhar voltado para o modo como os 

programas apelam à audiência. O autor, interessado em identificar as estratégias que os media 

constroem para capturar a atenção da audiência e o hibridismo presente no jornalismo 

televisivo, considera o telejornalismo e os seus formatos a partir de três modos analíticos de 

comunicação: informação, narrativa e atração, considerados três modos distintos de 

endereçar-se à audiência. Na sua abordagem, Ekstrom nega ainda a dicotomia informação 

versus entretenimento, uma vez que ele alia entretenimento à televisão, portanto, considera o 

entretenimento como um fenômeno indissociável do telejornalismo. Segundo o autor, a 

diferença entre programas tem muito a ver com a extensão do uso desses modos de 

comunicação (endereçamento): informação, narrativa e atração, que não são excludentes, mas 
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combinam-se, em maior ou menor grau, em um programa específico. Frequentemente, um 

domina os outros. Cada um deles aponta diferenças significativas quanto às intenções 

comunicativas do produtor em relação à audiência presumida para o programa. Portanto, diz 

dos diferentes formatos dos programas e das diferentes estratégias comunicativas por eles 

empregadas para atrair e envolver a audiência. A vinheta, o cenário do programa, a postura do 

mediador, o modo como apresenta e compõe os conteúdos, o tipo de conhecimento que será 

veiculado, tudo isso é pensado de acordo com o modo comunicativo proposto para o 

programa. Além disso, as estratégias são traçadas a fim de atender às necessidades e 

propensões distintas da audiência. Cada um dos modos de comunicação (informação, 

narrativa, atração) posiciona os participantes do processo comunicativo em diferentes papéis. 

No modo informação, de um lado temos o informante e do outro lado aquele que busca um 

conhecimento. Entre eles, temos as fontes, ou seja, pessoas que são entrevistadas e detêm um 

saber. Na narrativa, de um lado temos o contador de história e do outro aquele que escuta, 

ouve a história. Entre eles temos os personagens. No terceiro modo, atração, temos o exibidor 

de um lado e o espectador de outro. Entre eles temos o performancer, o exibicionista.  

Sobre o modo informativo, ele se endereça ao intelecto, ao cognitivo, à racionalidade 

do espectador e busca atender à necessidade do público por conhecimento, por saber, por 

manter-se informado. O papel fundamental do jornalismo na democracia é o de tornar pública 

a informação. Ao fazer isso, os programas precisam convencer a audiência de que a 

informação fornecida por eles é relevante e interessante e para isso usam estratégias diversas. 

No modo informativo, o texto é construído a fim de que o conteúdo seja facilmente 

compreendido pelo espectador. Além disso, as informações devem ter credibilidade e é por 

isso que o que é dito no jornalismo deve estar bem fundamentado. A informação deve parecer, 

aos olhos do espectador, uma informação confiável, acurada, por isso as entrevistas com 

especialistas e fontes confiáveis recebem grande prioridade. O autor faz a ressalva de que 

nenhum produto é puramente ligado ao jornalismo de informação. A vinheta e a postura do 

mediador, por exemplo, acessam principalmente a dimensão sensorial dos indivíduos. 

O modo narrativa atende a necessidade da audiência por aventura, emoção, pelo 

prazer de ouvir histórias e de experimentar sensações de suspense, de drama, de perigo. As 

histórias têm o potencial de envolver a audiência. O objetivo, portanto, não é convencer o 

telespectador da importância ou relevância do assunto, mas sim despertar a curiosidade para o 

que será exibido, o desejo de saber como a história termina. O que se espera com o emprego 

da narrativa é que o telespectador fique “grudado” no programa e não se disperse ou mude de 

canal. Programas desse tipo se endereçam ao telespectador como alguém que irá ouvir 
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histórias e por isso costumam explorar o potencial dramático do mediador. As histórias devem 

entreter, no sentido de fornecer prazer, mas elas também podem criar sensação de medo, de 

repulsa.  

Apesar de considerar toda notícia como uma história, Mats Ekstrom afirma que, no 

modo narrativo, ela deve apresentar as seguintes características: (1) ordem: os elementos da 

história nos são dados em certa ordem e isso tem a ver com relações de causalidade, com o 

suspense que se quer criar; essa ordem contém uma progressão dramática que leva a uma 

resolução apenas no final;  (2) personagens e papéis: em geral eles são definidos por contraste 

como bom ou mau, herói ou vilão, culpado ou vítima; (3) direcionamento: pontos ou aspectos 

que indicam como a história deve ser interpretada, qual a mensagem final; (4) resolução: o 

desfecho, que sugere ou mostra a solução de um problema ou conflito; (5) múltiplos níveis de 

interpretação: uma história pode ter, além da trama concreta, um sentido mais geral sobre a 

sociedade e a cultura.  

A equipe de produção de um programa jornalístico quase sempre está em busca de um 

bom caso para dramatizar, isto é, de algum evento real que pode ser transformado em uma 

boa história. Para isso, tais eventos devem oferecer elementos a partir dos quais se pode 

construir uma estrutura narrativa orientada pelos itens descritos acima. Discussões do tipo “do 

que estamos falando?”, “Que histórias estamos tentando contar?”, orientam os produtores e 

direcionam o modo como entrevistas serão conduzidas. Aquele que é visto como vilão deverá 

ser entrevistado de um modo diferente do suposto herói. Uma vez de posse de toda a 

informação, é preciso organizá-la em uma boa história. Para reportar um evento que já 

aconteceu e que, portanto, não pode ser visualizado no momento do seu andamento, a 

narrativa jornalística emprega uma variedade de estilos a fim de compensar isso. Os mais 

importantes são: 1) criar um novo evento e reportar isso; 2) reconstruir e re-encenar um 

evento que já passou. No modo narrativo (principalmente quando o evento é criado para ser 

reportado) o jornalista/repórter muitas vezes assume o papel de herói. Nesse caso, no 

desenrolar da história, uma questão se coloca, mesmo que num segundo plano: será que o 

repórter será bem sucedido em sua missão? Será que ele será descoberto?  

Há entre a televisão e os diversos contextos uma influência mútua. Se por um lado a 

televisão exerce influência no contexto social e cultural, por outro, incorpora elementos 

desses contextos. Para Mats Ekstrom, atrações na televisão fazem parte de uma cultura mais 

geral de atrações, muito presente na sociedade contemporânea. O modo de atração atende ao 

desejo de ver algo fora do comum, algo que cause forte impressão, que seja surpreendente e 

inesquecível. A televisão busca por personagens, histórias, imagens que podem provocar um 
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choque, fascinar, fazer rir. Porém, mais do que a escolha do material a ser exibido, atração 

tem a ver com um modo de uso da linguagem em uma interação social. A maneira como um 

objeto é tratado aumenta ou diminui seu poder de atração. Frequentemente, a televisão oferece 

eventos comuns como uma atração. Programas tentam passar a ideia de que algo novo, único, 

que não pode ser esquecido, será apresentado. Como a atração também está intimamente 

ligada ao desvio de normalidade, ela pode ser apresentada como sensacional, espetacular, 

chocante, fascinante, um tabu, algo fora do comum. Além disso, a televisão pode nos levar 

para longe, para lugares exóticos, para conhecer pessoas diferentes etc. Mas trata-se de algo 

que só será visto ali, naquele canal e naquele programa. Programas enfatizam sua 

exclusividade e o espectador é convidado a tomar parte de um evento singular. O potencial 

audiovisual também é fortemente explorado com esse objetivo. O trabalho com as cores, os 

enquadramentos, efeitos sonoros, tudo isso é pensado de modo a atrair a atenção da audiência. 

O apelo é feito às emoções espontâneas e não ao intelecto. No entanto, é importante ressaltar 

que um programa que trabalha com a atração também pode trazer a informação, o factual.  

A abordagem do conceito de modo de endereçamento em uso pelo Grupo de Pesquisa 

de Análise de Telejornalismo pretende observar o modo como programas telejornalísticos 

posicionam o receptor num contexto comunicativo específico, e nesse sentido, lançam mão de 

diversos recursos: audiovisuais, discursivos, performáticos, tecnológicos. Além disso, modo 

de endereçamento é considerado no singular, uma vez que se afasta de uma perspectiva que 

pensa o conceito como posição de sujeito. O modo de endereçamento nos diz do todo de um 

programa, ou seja, do modo como as marcas de gênero são atualizadas em um produto 

específico, objeto de análise. Por modo de endereçamento, compreendemos a maneira própria 

como um programa lida com as convenções genéricas (as marcas do telejornalismo) que lhes 

são impostas. Segundo Itania Gomes (2007), modo de endereçamento é aquilo que é 

característico das formas e práticas comunicativas de um programa, e diz respeito ao modo 

como um programa específico, ao tentar estabelecer uma forma particular de relação com a 

sua audiência, constrói um estilo próprio que o identifica e o diferencia dos demais. Modo de 

endereçamento é um conceito que auxilia o analista a pensar diferenças entre programas que 

fazem parte de um mesmo subgênero (dois telejornais, por exemplo). Para Itania Gomes 

(2007), uma pergunta que resumiria o conceito de modo de endereçamento seria: qual o estilo 

do programa? 

 

 

 



 

 

39 

1.2 OPERADORES DE ANÁLISE DA PESQUISA 

 

O Grupo de Pesquisa de Análise de Telejornalismo desenvolveu quatro operadores 

que auxiliam na investigação do modo de endereçamento de programas jornalísticos de 

televisão. São eles: mediador, contexto comunicativo, pacto sobre o papel do jornalismo e 

organização temática. Esses operadores articulam os elementos semióticos propriamente 

televisivos (os recursos da linguagem televisiva) e os elementos discursivos, aos elementos 

sociais, ideológicos, culturais e propriamente comunicacionais. Além disso, eles não são aqui 

considerados como categorias de análise, na medida em que não são excludentes (ao 

contrário, se complementam), não são exaustivos e nem se organizam a partir de quaisquer 

regras externas aos programas. De acordo com Itania Gomes (2006), é o analista que deve 

olhar para o programa a fim de perceber quais dos operadores melhor respondem às 

especificidades do produto televisivo em questão. “É o modo mesmo de configuração dos 

programas que dirá ao analista a partir de quais operadores um programa se constrói” 

(GOMES, I., 2006). Portanto, a importância de cada um dos operadores depende do programa 

que está sendo analisado. Na análise, foram as especificidades do Globo Repórter que 

direcionaram a observação dos quatros operadores e que forçaram alguns desdobramentos 

desses a fim de melhor adequá-los ao programa, principalmente ao que foi veiculado nos anos 

70, cuja produção foi marcadamente documental.  

 

1.2.1 O Mediador 

 

Em qualquer jornalístico de televisão há a presença de mediadores. Por mediadores, 

entendem-se os profissionais, em geral jornalistas, que atuam em um programa. Os 

mediadores ocupam diferentes funções, eles podem atuar como apresentadores, editores, 

repórteres, comentaristas, correspondentes etc. Em programas jornalísticos, quase sempre o 

papel do apresentador é central, pois é ele quem constrói a relação entre o telespectador, os 

outros profissionais envolvidos na produção e transmissão das notícias e as fontes. Por esse 

motivo, é importante analisar quem são os apresentadores, há quanto tempo conduzem o 

programa, como se posicionam para a câmera e, portanto, para os telespectadores, como se 

vinculam com a audiência, qual a trajetória de cada um deles no meio televisivo, que tipo de 

credibilidade essa trajetória lhe confere no campo jornalístico, que familiaridade ele evoca na 

audiência. Conhecer a trajetória profissional do apresentador também é importante porque ela 

costuma atribuir determinado valor ao programa. A credibilidade de um mediador ou a falta 
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dela é transferida ao programa como um todo. Além disso, em muitos programas jornalísticos, 

é comum o apresentador fazer uso de estratégias de valorização de outros profissionais 

envolvidos, principalmente o repórter, também como forma de conferir credibilidade ao que 

será transmitido. Essa é uma estratégia muito usada nos noticiários e em programas de 

reportagem como o Globo Repórter, uma vez que o repórter é o profissional que vai atrás da 

notícia, que testemunha os acontecimentos, que apura a informação. Outro aspecto que deve 

ser levado em consideração na análise dos mediadores é o desempenho performático deles. 

De acordo com Itania Gomes (2006), a noção de performance, tal como utilizada no teatro, 

tem sido um importante recurso descritivo para este operador analítico. A noção põe em 

relevo o caráter interpretativo do desempenho dos atores, dos mediadores televisivos: o ator 

representa a partir de seu próprio corpo, de suas próprias características, mas ele desempenha 

um papel. 

A noção de trajetória social, de acordo com Pierre Bourdieu (1996), também é útil à 

compreensão desse operador. Por trajetória social entende-se a série de posições ocupadas 

sucessivamente pelos agentes ou grupo de agentes dentro de um campo. Toda trajetória deve 

ser compreendida como a maneira singular de percorrer um espaço social. A trajetória de um 

profissional num determinado campo indica sua habilidade de lidar com as regras básicas de 

funcionamento desse campo. No caso do Globo Repórter, a trajetória do atual apresentador, 

Sérgio Chapelin, merece destaque, tanto por seu percurso no interior do campo da 

comunicação de massa (atuando primeiro no rádio e depois na televisão), como pela sua longa 

participação no programa analisado. O Globo Repórter contou com alguns apresentadores, 

mas de todos eles, Sérgio Chapelin é aquele que se tornou a “cara” do programa. Ele 

participou do Globo Repórter em diferentes períodos, desde a estreia, até os dias de hoje. É 

importante perceber o deslocamento do papel desse mediador, quais funções ele exerce e 

quais ele deixou de exercer ao longo dos anos e o que isso nos diz do modo de endereçamento 

do programa.  

Se o apresentador é uma figura importante no Globo Repórter dos anos 80, a década 

anterior é marcada pela sua ausência. É o narrador quem ocupou um lugar de destaque na 

transmissão das informações. De acordo com Bill Nichols (2005), o narrador over é aquela 

voz uniforme e recitativa, aquela voz onisciente, onipresente e onividente, que está 

permanentemente fora do campo e que nunca fala em seu próprio nome. Ela percorre todo o 

documentário, articula todas as intervenções, manipula todas as informações, atravessa todas 

as paredes, lê todos os pensamentos e finalmente explica toda a verdade que pode ser dita 

sobre o tema abordado. Essa voz de ninguém, impalpável e anônima, não se dá a conhecer a 
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não ser como um juízo incontestável, uma razão de ordem superior que se sobrepõe a nossa 

razão mortal. A voz do narrador, por estar fora de campo, num espaço e tempo que ninguém 

pode localizar (e, portanto, ninguém pode criticar), por nomear, classificar e atribuir critérios 

de valor às imagens, é uma voz do poder. No âmbito do Globo Repórter, essa voz 

representou, nos anos 70, a emissora, portanto estava de acordo com os interesses da Rede 

Globo. Nessa época, cabia aos diretores a condução das entrevistas, só que diferentemente do 

repórter, o diretor não se posicionava diretamente para a câmera, ao contrário, ele ficava 

quase sempre fora do enquadramento ou, quando muito, de costas para a câmera. Nesta 

dissertação, no primeiro período do programa o diretor foi considerado como um importante 

mediador e veremos as estratégias que ele usou na construção da informação.  

 

1.2.2 O Contexto Comunicativo 

 

Qualquer que seja o programa de televisão, ele opera dentro de um contexto 

comunicativo, que envolve tanto o emissor como o telespectador, e mais as circunstâncias 

espaciais e temporais em que o processo comunicativo ocorre. Os emissores se apresentam e 

se situam em relação aos receptores a partir, principalmente, do texto verbal e da postura 

corporal dos mediadores. Por isso, é importante estar atento aos movimentos, aos gestos, à 

modulação da voz e ao ritmo de locução dos mediadores, perceber que tipo de clima esse 

conjunto de aspectos antecipa e instaura no programa. Além disso, é importante observar os 

enquadramentos de câmera, notar a distância/relação que o enquadramento constrói entre o 

apresentador e o telespectador, perceber o cenário, sua composição, cores e como o 

movimento de câmera revela esse cenário àquele que assiste ao programa. A vinheta também 

é um elemento fundamental do contexto comunicativo. No trabalho de análise, é necessário 

observar aquilo que a vinheta antecipa ao telespectador a partir de dispositivos gráficos e 

sonoros. Portanto, é a partir da pluralidade de aspectos que configuram o contexto 

comunicativo que o analista deve procurar entender “como o programa constrói posições; 

como ele descreve e põe em relação os seus interlocutores” (GUTMANN, 2005, p. 47). Todos 

esses elementos, além de construir um contexto comunicativo específico, também antecipam 

parte do acordo (pacto) que o programa pretende estabelecer com a audiência. Por fim, o 

contexto também nos diz do reconhecimento, por parte do programa, do receptor, da sua 

competência cultural e daquilo que é compartilhado por ele. “Por isso, para entender o 

contexto é necessário entender como “o sujeito que tem voz reconhece o outro e o posiciona 

no texto” (GUTMANN, 2005, p. 47).  
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1.2.3 O Pacto sobre o Papel do Jornalismo 

 

O jornalismo como instituição social é regulado por vários acordos que nos dizem 

sobre o seu papel na sociedade. É por se conferir ao jornalismo determinada função social, 

que qualquer produto que se apresenta sob esse rótulo desperta expectativas no público 

consumidor. De acordo com Hartley (2001), a função de vigilância é própria do jornalismo, 

que deve atuar como guardião dos interesses públicos. Já Gomes et al. (2004) afirmam que o 

relato dos fatos pode também ter como objetivo alimentar a conversação cotidiana com fins 

de informação dos telespectadores sobre a realidade social em que vivem. É nesse sentido que 

defendem a conversação social como um outro pacto possível do jornalismo. De acordo com 

os autores, outra função possível diz respeito ao entretenimento, considerada como própria de 

programas temáticos, voltados à cultura e esporte. A noção de entretenimento, nesse caso, não 

se contrapõe à função informativa. Ela é abordada de acordo com Watts (1990), para quem 

entretenimento diz respeito a: 

 
[...] ‘alguma coisa que as pessoas querem ver’. Não implica só no sentido de 
‘vamos sorrir e cantar’. Pode interessar, surpreender, divertir, chocar, 
estimular ou desafiar a audiência, mas despertar sua vontade de assistir. Isso 
é entretenimento. (WATTS, 1990, p. 20).  

 

Em um programa específico, portanto, é importante “identificar os acordos tácitos 

estabelecidos entre enunciadores e enunciatários que respondem por aquilo que o público vai 

encontrar em um programa que, em tese, evoca o status de jornalístico” (GUTMANN, 2006, 

p. 48). A postura do mediador e a composição do cenário são elementos importantes nesse 

sentido. O quê eles têm a dizer do pacto sobre o papel do jornalismo proposto pelo programa?  

Além disso, a informação jornalística carrega consigo premissas que guiam tanto o 

fazer como a recepção desse fazer. Acredita-se que uma informação se tornou notícia após 

passar por um percurso interpretativo e técnicas cognitivas. De acordo com Guerra (2003, 

p.164), por percurso interpretativo deve-se entender “todo o processo efetivamente levado a 

cabo pelo jornalista, no qual ele parte de um problema ou fato inicial que será objeto de 

apuração, desenvolve ações com vistas a ‘solucioná-lo’, até chegar a um entendimento final a 

ser expresso na forma de notícia”. Já por técnicas cognitivas devem ser entendidas “as 

matrizes interpretativas empregadas para a realização do percurso interpretativo”. As técnicas 

cognitivas são, portanto, as matrizes de conhecimento acionadas por ele para a interpretação 

dos fatos. Isso implica domínio por parte do jornalista dos princípios que estruturam o fazer 

profissional, assim como o domínio dos saberes relativos à interpretação e à seleção de fatos. 
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Esse domínio que nos diz da competência cognitiva do jornalista para interpretar corretamente 

os fatos, em função da função social do jornalismo.  

No trabalho de análise, é importante perceber como o programa exibe para o 

telespectador o trabalho de produção da notícia, estratégia que busca conferir autenticidade e 

credibilidade ao que é transmitido. No caso da televisão, um meio tecnológico com as suas 

especificidades, também é necessário perceber quais recursos são disponibilizados a favor do 

jornalismo e que estratégias são adotadas na validação do discurso, isto é, como ele traduz no 

interior do programa noções de objetividade, imparcialidade, factualidade, relevância, 

interesse público, responsabilidade social, atualidade e quarto poder. Segundo Itania Gomes 

(2006), os formatos de apresentação da notícia como nota, reportagem, entrevista, indicador, 

comentário, etc. são pistas importantes sobre o jornalismo realizado pelos programas. Eles 

dão dicas importantes do investimento do programa na produção da notícia. A reportagem nos 

interessa particularmente uma vez que é o formato de apresentação da notícia do Globo 

Repórter, nos anos 80 em diante. Além disso, a escolha das fontes, ou seja, das vozes 

acessadas pelo programa, também é outra dica importante. O lugar de fala dado às fontes em 

um programa jornalístico pode ser o de especialista, representado na maioria das vezes por 

uma voz autorizada (um professor, pesquisador, um profissional do campo abordado), ou o 

cidadão comum, que pode ser situado a partir de três posições distintas: quanto é afetado pela 

notícia, quando se transforma na notícia através da humanização do relato e quando autentica 

a cobertura através do povo-fala (GOMES et AL., 2004).  

Nessa dissertação, buscou-se também na noção de framing (enquadramento) um 

dispositivo analítico a partir do qual pensar o pacto proposto pelo Globo Repórter sobre o 

papel do jornalismo.  

 

1.2.3.1 Framing ou Enquadramento 

 

O conceito de framing (enquadramento) foi inicialmente utilizado por Erwin Goffman 

(1974) para caracterizar como os indivíduos compreendem e respondem às situações sociais a 

partir do modo como organizam a vida cotidiana. Goffman descreveu tal processo como 

esquemas interpretativos que fazem o pu ́blico localizar, perceber, identificar e etiquetar os 

acontecimentos e informações (apud GUTMANN 2006, p. 32).  

Posteriormente, esse conceito foi apropriado por diversos pesquisadores dedicados ao 

estudo da notícia. De acordo com Robert Entman (1993), enquadrar é “selecionar algum 

aspecto de uma realidade percebida e torná-lo mais saliente num texto comunicativo, de uma 
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forma tal que promova uma particular definição de um problema, interpretação causal, 

avaliação moral, e/ou recomendação de tratamento” (apud McCombs,1997, p. 704). Entman 

propõe a identificação do enquadramento de uma notícia a partir de cinco elementos: 

palavras-chave, metáforas, conceitos,  símbolos e imagens enfatizadas na narrativa 

jornalística. Segundo ele, a partir da observação desses elementos e da sua recorrência, o 

analista pode identificar o recorte (frame) dado ao acontecimento e apontar como a narrativa 

em questão trabalha para tornar algumas ideias mais salientes do que outras.  

O termo frame, segundo os estudiosos da comunicação e os cientistas políticos, pode 

ser usado de duas maneiras: frame dos media e frame individual ou de pensamento. O 

primeiro se refere às palavras, imagens, frases e estilos de apresentação que um orador (ou 

emissor) usa para tratar determinada questão ao se endereçar a uma audiência. Essas escolhas, 

em geral, revelam aquilo que o orador considera relevante em relação ao tópico por ele 

tratado. Já frame individual ou de pensamento se refere à compreensão cognitiva individual 

de uma dada situação, ou seja, àquilo que a audiência acredita ser o aspecto mais saliente de 

uma questão (CHONG; DUCKMAN, 2007). 

Muitos estudiosos sugerem ainda que framing é uma extensão natural de agenda 

setting. Segundo McCombs (2000), a agenda setting funcionou, nas últimas três décadas, 

como uma espécie de guarda-chuva para as diversas tradições de investigação na área de 

comunicação, o que inclui o framing. Enquanto o processo de agenda setting define quais os 

problemas merecedores de atenção do público e do governo, o framing  introduz ou aumenta a 

importância aparente de certas ideias (atributos) na agenda. Portanto, os media fornecem a 

agenda, mas fornecem também diferentes abordagens dos temas destacados. Portanto, quando 

um enfoque começa a ser agendado, observa-se conjuntamente o funcionamento do framing 

como um domínio particular. É nessa perspectiva que eles propõem que agenda setting pode 

também ser vista como a primeira função do framing ou o framing como o segundo nível de 

agenda setting ou agenda setting de atributos4.  

Uma vez proposto o termo segundo nível de agenda setting ou agenda setting de 

atributos, McCombs sugere um desdobramento desses atributos em dois grupos gerais – os 

atributos cognitivos e os atributos afetivos. Para ele, enquanto atributos cognitivos negociam 

com a definição de questões nos media, os atributos afetivos negociam com o tom de 

apresentação dessas questões, se positiva, negativa ou neutra (apud SHEAFER, 2007).  
                                            
4 Essa é a questão central do artigo de GUTMAN, Juliana. Quadros narrativos pautados pela mídia: framing 
como segundo nível do agenda setting? Contemporânea: Revista de Comunicação e Cultura, v..4, n. 1, p.25-50, 
2006. A autora, ao contrário do caminho apontado por McCombs e Shaw (2000) faz um esforço teórico de 
diferenciação entre framing e segundo nível de agenda setting.  
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Sherfer (2007), corroborando com os dois agrupamentos propostos por McCombs, 

defende pelo menos duas explicações consistentes para a influencia de atributos afetivos, mais 

especificadamente de atributos afetivos negativos, sobre o grau da importância percebida de 

questões agendadas no meios de comunicação de massa. A primeira explicação defende que 

informações sobre o desenvolvimento negativo de uma questão captura nossa atenção muito 

mais do que informações sobre o seu desenvolvimento positivo. De acordo com essa 

assertiva, um atributo negativo de um objeto faz com que cresça a importância e a 

acessibilidade desse objeto na agenda pública, enquanto que um tom positivo suscita efeitos 

contrários, ou seja, decresce a importância percebida de tal questão. A segunda explicação é 

dada com base na definição operacional de agenda pública, que usualmente é medida pela 

pergunta: Qual é o problema mais importante desse pais hoje? 

Essa pergunta, ao mesmo tempo em que indaga sobre o que é mais importante, pede para 

que as pessoas avaliem o maior problema do país, ou seja, aspectos negativos do ambiente. 

Portanto, esta é uma questão avaliativa e afetiva, com uma valência negativa. Sherfer chama a 

atenção para a associação direta entre a importância e a valência negativa de uma questão, nas 

pesquisas de agenda setting. Por fim, defende que o atributo afetivo de questão é uma 

variável importante nas pesquisas de framing (ou segundo nível de agenda setting) e que, ao 

considerá-la, os pesquisadores darão um passo a mais na compreensão da influência dos 

medias sobre processos avaliativos e de julgamento dos indivíduos.  

Abarcando essa perspectiva afetiva, Ghanem resume que frames se referem ao que é 

incluído na história, em tamanho, detalhes e tom afetivo (1997 apud DURFFE, 2007). Outro 

aspecto importante a ser levado em consideração no processo de agenda setting e de framing 

se refere ao modo como as notícias são construídas. Diversos pesquisadores defendem o 

ponto de vista de que os enquadramentos construídos pelos media se relacionam com as 

rotinas produtivas do jornalista, que dão uma moldura às histórias levando-se em conta os 

constrangimentos organizacionais do seu campo, crenças profissionais e julgamentos sobre a 

audiência (GUTMAN, 2006). Esse linha de pesquisa se interessa pelo próprio processo de 

construção da agenda midiática ou seja, quais as fontes dos media, quais os critérios de 

noticiabilidade dos meios, levando-se em conta os profissionais e empresas envolvidos na 

produção de notícias e a dependência deles com os grupo que detêm o poder na sociedade. 

Um esforço de operacionalização do conceito de framing surge de Scheufele (1999) que 

toma como ponto de partida ¼ de século de pesquisas anteriores nessa área. Uma dificuldade 

por ele encontrada nessa tarefa surge da constatação de que o termo framing é usado para 

caracterizar processos distintos. É com base nessas diferentes aplicações do conceito de 
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framing, que Scheufele propõe um modelo teórico geral, capaz de abarcar esses diversos usos. 

Para o autor, as pesquisas, sejam elas interessadas no quadro de referência dos media ou no 

quadro de referência da audiência, devem levar em conta quatro possibilidades de framing: a) 

frame building, que está focado em como oradores e comunicadores escolhem frames 

específicos em comunicação; b) framing setting, que se preocupa com a influência dos frames 

da comunicação sobre os frames do pensamento e como esse processo psicológico acontece; 

c) nível individual de efeitos de framing, que se refere ao impacto de framing em pensamento 

e comportamento ou atitude subseqüente; d) jornalistas como audiência, que se volta para 

como ações dos cidadãos afetam o processo inicial de construção de framing. 

Os media, além de interferir na construção da agenda do público, influenciam na moldura 

através do qual pessoas processam informações e fazem julgamentos. Portanto, os media, ao 

enfatizar certos atributos em relação a outros, não só nos indica sobre o quê pensar, mas 

também sobre como pensar algo. De um modo geral, essa noção se relaciona aos ângulos de 

abordagem dados aos assuntos pautados pelos meios de comunicação. Os enquadramentos 

dados às mensagens destacam alguns aspectos da realidade em relação à outros, o que 

interfere no modo como essas mensagens serão avaliadas e julgadas pelas pessoas. Os 

jornalistas, como produtores de notícias, exercem um papel ativo nesse processo. Do ponto de 

vista da recepção, os enquadramentos também servem à audiência na interpretação dos 

assuntos e podem influenciar no modo como as pessoas pensam as questões veiculadas.  

A noção de framing, relacionada à forma como assuntos são emoldurados pelos media, 

impregnou o meu olhar analítico. A intenção foi fazê-la funcionar como uma ferramenta de 

análise, como um dispositivo analítico de auxílio na compreensão das construções noticiosas 

do programa. Nesse sentido, tornou-se fundamental perceber quais aspectos foram priorizados 

na construção dos relatos. Portanto, esse conceito foi apropriado no sentido de enfoque, de 

ângulo de abordagem ou de quadro narrativo. Mas, a existência de molduras narrativas a 

partir das quais são transmitidas as notícias não quer dizer que elas sejam lidas da maneira 

preferencial, tal como querem os emissores. Como afirma Machado (2001), seria equivocado 

supor que os telespectadores são ingênuos a ponto de repetir de forma acrítica a intenção da 

empresa ou da equipe que faz um telejornal. Afinal, um mesmo telejornal pode ser lido 

diferentemente, por diversas comunidades de telespectadores, em função de seus valores, 

ideologias e estratégias perceptivas ou cognitivas.  
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1.2.4 A Organização Temática 

 

A organização temática diz sobre a aposta feita pelo programa sobre certos interesses 

e competências do telespectador. Esse é um operador fundamental quando se trata de 

programas temáticos, mas, também em noticiários diários, que tratam de assuntos variados, é 

importante compreender o modo específico do programa organizar e apresentar os diversos 

editoriais, uma vez que o momento de inserção de uma notícia, sua presença no primeiro ou 

último bloco, por exemplo, denota valores e intencionalidades. A organização temática, 

portanto, implica também uma localização espacial e temporal das notícias. Mas, no caso do 

Globo Repórter, essa organização depende do período abordado. Só a partir de 1995 que o 

Globo Repórter passou a tratar um único tema por edição. Antes disso, o programa poderia 

exibir um único tema ou abordar três assuntos distintos. Além disso, os temas são organizados 

por selos, que não foram os mesmos ao longo do tempo. Esses selos dão indícios da 

organização temática do programa, uma vez que eles apresentam uma certa regularidade, pois 

são fixos e se alternam e se repetem a cada mês. Os selos também informam sobre o tempo de 

exibição, no caso dos dois primeiros períodos analisados.  
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2 O REGIME MILITAR E O DESENVOLVIMENTO DA TELEVISÃO NO BRASIL 

 

Após o golpe de 1964, os militares implementam medidas econômicas que permitem 

consolidar no Brasil o chamado “capitalismo tardio” iniciado no Governo Juscelino e que 

trará fortes consequências em termos culturais. Durante a gestão de Emílio Garrastazu Médici 

(1969-1974), o Brasil vive o milagre econômico, resultado da diminuição da taxa de inflação, 

da expansão do produto interno bruto e do aumento das exportações. O cenário favorece o 

crescimento do parque industrial e do mercado interno de bens materiais. Paralelamente, 

fortalece-se a produção e o mercado de bens culturais. 

De acordo com Ortiz (2001), a expansão das atividades culturais fez com que o Estado 

autoritário, que num primeiro momento se voltou para a repressão dos sindicatos e das forças 

políticas que lhes eram adversas, estendesse a censura para a esfera cultural. Os militares 

passam a tratar esta área com rigor, cientes da força dos bens simbólicos, que, diferente dos 

bens materiais, envolvem uma dimensão que aponta para problemas ideológicos e expressam 

uma aspiração, elemento político embutido no próprio produto veiculado. Em 1968, é 

decretado o Ato Institucional Número 5 (AI-5) e, a partir de então, o governo federal adquire 

plenos poderes para censurar qualquer produto que expresse valores e disposições contrárias à 

vontade política dos que estão no poder. O trato militar com a sociedade passa pela Ideologia 

de Segurança Nacional, que concebe o Estado como uma entidade política que detém o 

monopólio da coerção, isto é, a faculdade de impor, inclusive pelo emprego da força, as 

normas de conduta a serem obedecidas por todos. Mas a ação repressiva não age no sentido de 

impedir a produção cultural, mas sim de submetê-la à razão do Estado autoritário. O governo 

quer inviabilizar a emergência de um determinado pensamento ou obra artística, por isso age 

seletivamente. A censura atua de modo a eliminar as disfunções, isto é, as práticas dissidentes. 

Por outro lado, é favorável às práticas culturais que giram em torno de objetivos considerados 

comuns pelos militares. É desta forma que pretende alcançar a tão almejada integração 

nacional. Em qualquer caso, o ato censor se dá sobre as obras, isto é, sobre os filmes, as peças 

teatrais, os livros, os programas e não sobre a generalidade de sua produção, ou seja, o 

cinema, o teatro, a indústria editorial e a televisão. Sobre os telejornais era exercido um 

controle tão rígido que, em março de 1973, o Presidente Médici fez a seguinte declaração: 

 

Sinto-me feliz, todas as noite, quando ligo a televisão para assistir ao jornal. 
Enquanto as notícias dão conta de greves, agitações, atentados e conflitos em 
várias partes do mundo, o Brasil marcha em paz, rumo ao desenvolvimento. 
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É como se tomasse um tranqüilizante após um dia de trabalho. (MATTOS, 
1990, p. 17).  

 

Ainda de acordo com Ortiz (2001), o período que vai de 1964 até 1980 representa um 

momento da história brasileira onde mais são produzidos e difundidos os bens culturais. Os 

meios de comunicação de massa recebem grande incentivo do Estado, principalmente a 

televisão, valorizada pelo seu potencial de difundir ideias e de se comunicar com a população. 

O desenvolvimento da televisão no Brasil, diferentemente do que ocorreu nos Estados 

Unidos, é favorecido por ações governamentais, uma vez que os investimentos estatais são 

responsáveis pela implementação de todo um sistema de redes, condição essencial para a 

integração nacional, de acordo com o objetivos ideológicos dos militares. Em 1965, é criada a 

Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL), responsável por toda uma política 

modernizadora para as telecomunicações. No mesmo ano, o Brasil se associa ao Sistema 

Internacional de Satélites (INTELSALT). Em 1967, é criado o Ministério de Comunicações. 

Tem início a construção de um sistema de microondas, que será inaugurado em 1968, 

permitindo a interligação de todo o território nacional. Além dos incentivos estatais, as 

emissoras adotam um modelo empresarial de gestão, iniciado pela TV Excelsior, mas 

consolidado pela TV Globo. É durante o Regime Militar que a televisão deixa de lado o clima 

de improvisação que marcou os anos 50 e torna-se cada vez mais profissional.  

Mas, durante os anos de chumbo da ditadura militar, nem todas as emissoras estavam 

submetidas às mesmas pressões políticas, como pode-se observar a partir das trajetórias da TV 

Excelsior e da TV Globo. A primeira é criada em 1960, pelo grupo Simonsen, às vésperas das 

eleições presidenciais. Fortemente nacionalista, a empresa apóia inicialmente o candidato 

perdedor, Marechal Lott, mas logo depois se coloca ao lado de Jango. Com o golpe, ela é 

invadida pelos militares e recebe uma atenção especial da censura, que a trata de maneira 

mais rigorosa do que as outras empresas. A partir de um inquérito aberto ainda na época de 

Goulart, em que os proprietários da Excelsior, também ligados à exportação de café, são 

acusados de desvio de verbas do Instituto Brasileiro do Café, o governo confisca os bens dos 

empresários e os obriga a pagar uma parcela da dívida com a transferência de ações da 

emissora para a União. Além de comprometer economicamente a empresa, o Estado interfere 

na sua autonomia até que, em 1969, cassa a sua concessão (ORTIZ, 2001).  

Enquanto a TV Excelsior surge em um momento de transição política, a TV Globo é 

inaugurada no dia 26 de abril de 1965, após o golpe militar. Portanto, desenvolve-se ciente 

das forças que dominam o cenário político da época. Diferentemente do que ocorreu com a 
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TV Excelsior, a TV Globo foi tratada com complacência pelo governo no inquérito que 

investigou a vinculação inicial da empresa ao conglomerado norte-americano Time-Life, o que 

violava claramente as leis nacionais relativas à comunicação. O governo não hesitou em 

manter um parecer favorável à Globo, que se tornou uma importante aliada na promoção da 

integração nacional via sistema televisivo. Por outro lado, a emissora via com interesse 

econômico a transmissão em rede, uma vez que esse feito possibilitaria tanto a ampliação, 

como a unificação do mercado consumidor. Assim, um mesmo programa poderia ser exibido 

ao mesmo tempo para diferentes regiões do País, uma etapa fundamental ao fortalecimento de 

uma empresa de telecomunicações e ao seu desenvolvimento pleno como indústria cultural.  

A primeira transmissão em rede pela Globo acontece em 1969, com o Jornal 

Nacional5, programa que viria a ter a maior audiência da história da televisão brasileira. O 

novo noticiário da Globo superou o Repórter Esso da TV Tupi, até então, o mais importante 

telejornal desde os anos 1950 e líder de audiência no horário nobre6. Com a chamada É o 

Brasil ao vivo aí na sua casa, o Jornal Nacional passou a difundir a produção do Rio de 

Janeiro para outras regiões do Brasil. O sucesso alcançado pelo Jornal Nacional, o avanço 

nos processos de revelação de filmes e a mobilidade das câmeras sonoras, deram maior 

agilidade ao telejornalismo e levaram a Rede Globo a investir em novos noticiários, que, nos 

anos 1970, se espalham pela grade de programação da emissora. Em 1971, são lançados o 

Jornal Hoje e o boletim informativo Última Edição. Em 1972, surgem o Globinho e o Jornal 

Internacional. Em 1974, estreia o Plantão Globo. Em 1975, o telejornal Amanhã substitui o 

Jornal Internacional. Em 1979, a emissora lança o Jornal da Globo. É também nos anos 

1970, que a Rede Globo diversifica a produção e lança jornalísticos de diversos formatos. Em 

1971, estreia o Globo Shell Especial, logo depois surgem alguns programas que até hoje 

fazem parte da grade de programação da emissora, como o Globo Espetacular, o Fantástico e 

o Globo Repórter, todos os três lançados em 1973. 

 

2.1 A ORIGEM DO GLOBO SHELL E DO GLOBO REPÓRTER 

 

A Rede Globo, por razões políticas e econômicas, age de modo a evitar problemas 

com o Estado Militar. No entanto, uma instituição de grande porte como ela acolhe uma 

multiplicidade de profissionais, com interesses e trajetórias distintas, sem falar da orientação 
                                            
5 O Jornal Nacional foi exibido pela primeira vem em 1o de setembro de 1969. 
6 O Repórter Esso foi veiculado pela primeira vez, com o nome do seu patrocinador, no dia primeiro de abril de 
1952, permanecendo no ar até o dia 31 de dezembro de 1970, época em que os anunciantes passaram a comprar 
espaços entre os programas em vez de patrocinarem o programa como um todo (MATTOS, 1990). 
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mercadológica de suas ações. Houve um momento em que a programação das emissoras, 

inclusive da Rede Globo, gerou uma reação negativa por parte dos militares, preocupados com 

a influência dos conteúdos dos programas veiculados sobre a população. No início, a Rede 

Globo não era a líder de audiência como hoje. Havia uma forte concorrência entre ela e as 

outras emissoras: TV Excelsior, TV Tupi, TV Record e TV Rio. O milagre econômico, aliado à 

redução dos preços7 e a instituição do crédito direto ao consumidor, levou a um significativo 

aumento da venda de aparelhos de televisão. De acordo com Jambeiro (2001), o número de 

televisores em uso no país saltou de menos de 2 milhões, em 1964, para 4 milhões, em 1969, 

e 5 milhões, em 1970. O hábito de assistir televisão também se consolida definitivamente e se 

dissemina por todas as classes sociais. A fim de enfrentar a concorrência e atrair o novo 

público das classes C e D, que já representavam a maior parte da audiência televisiva, a 

emissora investe numa linha de programação cada vez mais popular a partir de programas 

como SOS Amor, Casamento na TV, Dercy de Verdade e O Homem de Sapato Branco. Em 

reação a essa linha de programação, em 1968, o impresso Última Hora lança uma campanha 

contra o “grotesco na TV” e cobra um posicionamento do governo. O então colunista de TV 

do jornal, Eli Halfoun, critica de maneira contundente programas que conseguiam audiência à 

custa da “exploração gratuita da miséria, do analfabetismo, do subdesenvolvimento” 

(FREIRE FILHO, 2004, p. 96). 

O ápice do incômodo com esse tipo de programação ocorreu em setembro de 1971, 

numa acirrada concorrência dominical, quando a mãe de santo Dona Cacilda de Assis, que 

dizia ter recebido o espírito do caboclo Seu Sete da Lira do Delírio, aparece dando passes em 

dois programas de emissoras diferentes, do Flávio Cavalcanti, na TV Tupi, e do Chacrinha, na 

TV Globo8. Na ocasião, o episódio provocou duras reações por parte do Estado. Os 

videoteipes dos programas foram apreendidos pela Polícia Federal. Tropas se postaram à 

frente dos estúdios da Globo e da Tupi (MATTOS, 2002). Diante do ocorrido, o ministro das 

Comunicações, Hygino Corsetti, ventilou a possibilidade de cassar a concessão das emissoras 

que insistissem com o “sensacionalismo” e a “baixaria” como estratégia de mercado. No final, 

limitou-se a anunciar que o governo pretendia acabar com as transmissões ao vivo na 

televisão brasileira, e que seria nomeada uma comissão interministerial com responsabilidade 

de fixar, no prazo de um mês, normas de condutas para as emissoras (FREIRE FILHO, 2004). 

Antecipando-se às medidas governamentais, a TV Globo e a TV Tupi assinaram um protocolo 

                                            
7 Nos primeiros anos, um televisor custava em media três vezes mais do que a mais sofisticada radiola do 
mercado e um pouco menos que um carro (MATTOS, 1990). 
8 Os programas eram, respectivamente, Programa Flávio Cavalcanti e Buzina do Chacrinha. 
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de autocensura. De acordo com Sacramento (2008), o Jornal do Brasil, do dia 3 de setembro 

de 1971, anuncia que as TVs firmaram protocolo contra o mau gosto e show de baixo nível. 

Dessa forma, as emissoras, mesmo contrariando seus interesses mercadológicos, garantem o 

pacto com os militares, que consideram esse tipo de espetáculo como degradante para a 

formação do homem brasileiro definido segundo a Ideologia da Segurança Nacional. No caso 

da televisão, o veto e o prejuízo de uma produção engavetada é o preço a ser pago por ser o 

governo o incentivador do próprio desenvolvimento brasileiro. Mas uma ação concreta por 

parte do Estado só se daria quase um ano depois, em 10 de maio de 1972, quando foi 

implantada uma medida que exigia que todas as emissoras deveriam gravar antecipadamente 

os programas de auditório, submetendo-os à censura oficial (SACRAMENTO, 2008).  

Logo após o episódio da mãe de santo Dona Cacilda do Delírio, Walter Clarck, diretor 

da Rede Globo, inspirado no documentário em 35 mm São Paulo, Terra do Amor, exibido 

pela emissora no dia 9 de julho de 1971, em homenagem ao aniversário da cidade, propôs a 

criação de um programa mensal de documentários. João Carlos Magaldi, publicitário e um 

dos diretores da emissora, obteve o patrocínio da Shell. Assim foi criado o Globo Shell 

Especial, uma série de 20 documentários para TV que a Rede Globo, com o patrocínio da 

empresa petrolífera, levou ao ar entre 1971 e 19739. Paulo Gil Soares, jornalista e cineasta 

que, nos anos 60, havia participado de importantes produções do Cinema Novo10, foi 

encarregado da direção geral do programa. A Blimp Filmes, produtora independente dirigida 

por Carlos Augusto Oliveira, irmão mais novo do José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o 

Boni, então vice-presidente de operações da Rede Globo de Televisão, se tornou um dos 

principais pólos de produção do programa11. Os documentários tinham 45 minutos de duração 

e deveriam abordar diferentes aspectos da realidade brasileira. Toda a série era produzida 

usando técnica cinematográfica. O material era filmado em 16 mm, com equipamento 

Arriflex. A edição era feita em moviolas, mesas de montagem profissionais. O filme era 

sonorizado no laboratório da Cinemateca do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Para 

a realização dos filmes, foram contratados cineastas como Domingos de Oliveira e Geraldo 

Sarno. Eles levaram para a TV o prestígio desejado pela emissora quando os militares e a 

imprensa cobraram maior qualidade da programação. A primeira exibição do Globo Shell 

                                            
9 O último programa da série Globo Shell Especial foi exibido no dia 27 de março de 1973 e apresentou Velho 
Chico, santo rio, um documentário colorido do diretor Carlos Augusto de Oliveira, sobre o Rio São Francisco. 
Informação retirada do site www.memoriaglobo.globo.br. Acesso em: 11 nov. 2008. 
10 Paulo Gil Soares dividiu com Walter Lima Jr. a assistência de direção de Deus e o Diabo na Terra do Sol, 
filme marco do Cinema Novo, dirigido por Glauber Rocha em 1962.  
11 A Blimp Filmes também havia se encarregado da produção do documentário São Paulo, terra do amor, 
exibido pela Rede Globo no dia 9 de julho de 1971, em homenagem ao aniversário da cidade. 
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Especial ocorreu no dia 14 de novembro de 1971. O programa era exibido uma vez por mês, 

no horário das 23 horas. Em 1973, a saída da empresa patrocinadora leva ao fim da série, mas 

é com base nessa experiência, que a Rede Globo lança, no mesmo ano, o Globo Repórter.  

Segundo João Freire Filho (2004), o conceito de qualidade televisiva defendida pelos 

militares estava atrelado, sobretudo, à adequação do uso político do meio, no sentido do 

fortalecimento dos laços culturais e sociais do país e da fomentação de uma identidade 

nacional vinculada a determinados valores morais e cristãos. Portanto, melhorar a qualidade 

da programação significava, naquele momento, um ajuste dos meios de comunicação à ordem 

social pautada pelos militares. Na virada dos anos 70, a Rede Globo optou por uma linha de 

programação que evitasse constrangimentos com os militares e atingisse um público mais 

qualificado, mantendo o que já se tornara cativo (os 60% das classes C e D). A emissora não 

queria só audiência, mas prestígio, por isso investe em novos formatos e programas. É nesse 

momento que surge a expressão padrão globo de qualidade, jargão que representa o intento 

declarado da emissora de ser popular, sem ser popularesca. João Freire divide em três 

categorias a produção que marca esse momento vivido pela emissora. No plano mais elevado 

há o popular culto dos programas Globo Shell Especial e Globo Repórter, com grandes 

reportagens e documentários dirigidos por cineastas; na região intermediária, o popular sem 

qualificativo, pobre culturalmente mas limpo, sem baixaria; e, num patamar mais inferior, o 

popularesco, totalmente condenável do ponto de vista estético e político, remando contra a 

maré da indústria cultural e às voltas com a conquista de sua honorabilidade. Ao longo dos 

anos 70, a programação oferecida pela Rede Globo sedimenta, no imaginário popular, uma 

concepção mista de qualidade televisiva. Ao lado das demandas empresariais por índices de 

audiência, firmava-se também certa dimensão artística e cultural, traduzida pelo apuro 

técnico, efeitos especiais, cenários, programação visual, modernização dos gêneros, 

divulgação da tradição, da cultura, dos artistas e autores nacionais. Dessa forma, a emissora 

quer conquistar uma audiência de maior nível socioeconômico e, assim, atrair o mercado 

publicitário interessado em um público mais qualificado, como a indústria automobilística, as 

cadernetas de poupança e os cartões de crédito. 

  

2.2 O GLOBO REPÓRTER 

 

O Globo Repórter foi exibido pela primeira vez, em caráter experimental, no dia 04 de 

abril de 1973, às 23hrs, sob a coordenação de Moacyr Masson, direção de Paulo Gil Soares – 

chefe da Divisão de Reportagens Especiais – e narração de Sérgio Chapelin. O programa de 
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estreia, anunciado como parte da programação da Terça Global, tratou de temas bem diversos: 

eleições no Chile, Argentina e França, a revolta dos índios estadunidenses, Fórmula I e 

escolas de samba.  

De veiculação semanal, o Globo Repórter, ao longo da sua trajetória, passou por várias 

mudanças na grade de programação da emissora. Era exibido às terças-feiras, às 23 horas. Em 

6 de março de 1974, o Globo Repórter mantém o horário, mas muda o dia de exibição para as 

quartas-feiras e passa a ser reprisado aos sábados, às 13h30min. A partir do dia 04 de 

novembro de 1974, é exibido às segundas-feiras, às 21 horas, horário nobre antes ocupado 

pelo programa humorístico Satiricom. Em 4 de março de 1975, o Globo Repórter retorna às 

terças-feiras, mas mantém o horário das 21 horas. O programa ficou sendo exibido nesse dia e 

horário até o dia 11 de março de 1982, quando mudou mais uma vez de lugar na grade de 

programação da emissora. O Globo Repórter passou a ser exibido às quintas-feiras e voltou ao 

horário das 23 horas. Assim ficou até o dia 10 de junho de 1982, data de sua última exibição, 

antes da interrupção do programa, que só voltou ao ar em 1983. A partir de 1991, o Globo 

Repórter passou a ser apresentado às sextas-feiras, às 21hrs, e desde 2001, vem sendo exibido 

às 22 horas12. 

Integrada, a partir de 1974, à Central Globo de Jornalismo, a produção para o Globo 

Repórter durante os anos 70 ficou dividida entre o Núcleo de Reportagens Especiais do Rio 

de Janeiro, a Blimp Filmes e a Divisão de Reportagens Especiais de São Paulo, que pensavam 

as pautas e produziam os programas de forma independente da equipe de telejornalismo da 

emissora responsável pelos telejornais diários da época. No Rio de Janeiro, o Núcleo de 

Reportagens Especiais é comandado por Paulo Gil Soares, que assume o cargo em 1973, ano 

de estreia do Globo Repórter, e fica nele até 1982. Ao assumir o comando do Globo Repórter, 

Paulo Gil Soares quis manter as contribuições da série Globo Shell Especial: filmes rodados 

em película de 16 mm e com olhar de cinema, expressão que corresponde aqui ao ponto de 

vista do diretor/autor que teria o controle durante todo o processo de realização da obra. Ele 

foi o responsável pela ida de muitos cineastas brasileiros para o programa, como declarou à 

Paula Muniz (2001 apud SACRAMENTO, 2008, p. 138):  

 

Desde o projeto Globo Shell, eu vinha convidando cineastas, os mais 
genéricos, a trabalhar conosco. Fracassamos com muitos deles. Eu pude (e 
soube) escolher melhor no Globo Repórter e pude ter como companheiros 

                                            
12 Informações retiradas do site www.memoriaglobo.globo.br. Acesso em: 21 abr. 2008, e de dados publicados 
por Sacramento (2008). 
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Eduardo Coutinho, Walter Lima Júnior, Luiz Carlos Maciel e João Batista de 
Andrade na equipe fixa e, vez por outra, experimentava outros diretores. 

Quando chamado para a direção geral do Globo Repórter, Paulo Gil Soares insistiu em 

um programa voltado para a realização de documentários, tendo como a base a experiência do 

Globo Shell Especial. No entanto, o desejo inicial da Rede Globo era outro. De acordo com o 

próprio Paulo Gil Soares, em entrevista concedida a Paula Muniz (2001 apud 

SACRAMENTO, 2008, p. 132), a emissora defendia para o Globo Repórter o modelo do 

programa jornalístico estadunidense 60 Minutos, da CBS NEWS, criado pelo produtor Don 

Hewitt, em 1968. O jornalístico foi pioneiro na realização de reportagens investigativas, 

baseadas em entrevistas e centradas na experiência do repórter. Segundo Washington Novais, 

que entre 1974 e 1981 trabalhou como editor do programa, Paulo Gil Soares se contrapôs a 

esse modelo em prol de uma linguagem com ênfase na imagem e que não dependesse da 

presença do repórter. Formato que deveria ficar para as reportagens do dia-a dia, das 

atualidades (SACRAMENTO, 2008). A versão da origem do Globo Repórter publicada no 

site www.memoriaglobo.globo.br confirma o interesse da emissora pelo jornalístico da CBS 

News, mas justifica a sua não implementação pela ausência, na época, de estrutura para a 

produção de um programa constituído basicamente de externas. No site está escrito que, 

“diante das dificuldades da época, decidiram, então, produzir cinedocumentários com 

narrativas conduzidas a partir das imagens, dos depoimentos dos entrevistados e da [...] 

locução em off [...]”. Nenhum crédito é dado ao Paulo Gil Soares. Então, num primeiro 

momento, prevaleceu um formato com referências do campo cinematográfico. De acordo com 

Sacramento (2008), Paulo Gil Soares fez a seguinte declaração, em entrevista para o Jornal O 

Globo, do dia 21 de julho de 1974:  

 
A gente pensou em fazer um enfoque cinematográfico da realidade brasileira 
e em trazer o pessoal do cinema para fazer esse negócio na televisão. Nós 
considerávamos, então, a tevê apenas como veículo e nem tínhamos 
linguajar específico de televisão. Aí, fomos alargando para enfocar a 
realidade mundial e fomos forçados a criar uma linguagem, ao mesmo 
tempo, original e perfeitamente identificada com o meio de que nos 
servíamos. (apud SACRAMENTO, 2008, p. 10).  

 

Pode-se dizer que o Globo Shell Especial e logo depois o Globo Repórter são 

responsáveis por uma aproximação pioneira entre o cinema e a televisão, num momento de 

formação de uma linguagem propriamente televisiva. Mas essa aproximação não se deu sem 

conflitos, uma vez que prevalecia entre os intelectuais de esquerda, muitos deles cineastas, 

uma forte rejeição à televisão, especialmente à Rede Globo, sinônimo de cumplicidade com a 
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ditadura militar. No entanto, para os que toparam o desafio, a televisão não representou 

apenas um novo mercado de trabalho, mas também um meio tecnológico para atingir um 

número muito maior de pessoas, principalmente se comparado ao cinema. Através da TV, os 

cineastas queriam dar visibilidade aos seus trabalhos e estabelecer uma comunicação mais 

ampla com o povo, interesse que estava na origem do Cinema Novo, movimento a que muitos 

desses cineastas estavam de alguma maneira vinculados. Além disso, ir trabalhar na televisão 

representou a possibilidade de ter recursos para filmar regularmente, o que serviu para a 

formação de muitos deles, sendo o caso de Eduardo Coutinho o mais interessante de todos. 

Até entrar no Globo Repórter, Eduardo Coutinho só tinha experiência no cinema de ficção. É 

no programa que ele descobre o documentário, para adotá-lo definitivamente. Hoje, Eduardo 

Coutinho é um dos mais importantes documentaristas em atividade no Brasil.  

No entanto, seria simplista dizer que naquela época se fazia cinema na televisão. Os 

profissionais, todos eles, estavam submetidos aos constrangimentos próprios do novo meio, 

como por exemplo, vinculação a uma grade de programação, exposição aos índices de 

audiência e pressões provenientes da relação entre o campo televisivo e o campo político. É 

por tudo isso que Paulo Gil Soares declara em entrevista a Muniz (2001 apud 

SACRAMENTO, 2008) que eles foram forçados a criar uma nova linguagem, ao mesmo 

tempo, original e perfeitamente identificada com o meio de que eles se serviam. É com essa 

perspectiva, a de adaptação ao meio televisivo, que ele propôs a criação de selos para os 

programas, foram eles: Globo Repórter Atualidade (principais assuntos do mês), Globo 

Repórter Pesquisa (investigação de temas polêmicos), Globo Repórter Futuro (especulações 

sobre o mundo de amanhã), Globo Repórter Documento (que veiculava documentários de um 

único tema dirigido por um cineasta brasileiro, num formato próximo ao que foi feito no 

Globo Shell Especial) e o Globo Repórter Arte (música, literatura, dança). Com esses selos, 

os programas eram exibidos num esquema de rodízio, de acordo com a sequência descrita 

acima. A partir do conhecimento prévio desses selos, o espectador já sabia o que esperar do 

programa. Posteriormente, foram acrescentados os temas história, ciência e aventura13. 

Documentários internacionais reeditados e dublados também poderiam ser exibidos com 

qualquer um desses selos e isso ocorreu com muita freqüência nos anos 70.  

Em 1974, a convite da Rede Globo, o cineasta João Batista de Andrade cria a Divisão 

de Reportagens Especiais de São Paulo, que tinha a incumbência de produzir documentários 

e reportagens para diversos programas da emissora e, principalmente, para o Globo Repórter, 

                                            
13 Informações retiradas do site <www.memoriaglobo.globo.br>. Acesso em: 21 abr. 2008.  
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Fantástico e Esporte Espetacular. A oportunidade de trabalhar na emissora surgiu logo 

depois que ele saiu da TV Cultura, onde realizou junto com Fernando Pacheco Jordão14 e 

Wladimir Herzog, o programa Hora da Notícia. Conhecer um pouco da experiência de João 

Batista de Andrade no noticiário da TV Cultura é importante para compreendermos o seu 

papel no Globo Repórter. O cineasta, junto com seus parceiros, que haviam estagiado na 

BBC, queriam fazer da TV Cultura uma TV pública, portanto, independente de vínculos 

políticos com o Estado. No programa, cabia a João Batista de Andrade realizar documentários 

curtos, que tinham o diferencial de colocar na televisão brasileira, entrevistas feitas nas ruas, 

com o povo. Uma novidade na época, uma vez que os noticiários priorizavam as fontes 

oficiais. Diante da censura, ele procurava por ganchos, brechas nos discursos oficiais para 

poder falar do Brasil e tratar temas sociais. Em entrevista a Renata Fortes (2007) 15, João 

Batista cita um exemplo emblemático: 

 

Quando Geisel falou que ia inaugurar uma estação de tratamento de esgoto, 
falou que estava fazendo isso, mas falou também que São Paulo tem muitos 
problemas, a imensa maioria da população não tem esgoto e tal. Pronto, 
bastou ele falar isso e eu fiz uma matéria terrível sobre a questão do quê era 
a periferia, sobre as carências da periferia. E na ditadura isso tudo era 
proibido, mas aí o gancho segurava, [...] então nós estávamos amparados por 
esse gancho. [...] Ficava todo mundo sem saber como reagir diante daquilo. 
Como é que reage diante disso? O cara falou, pô! Então esse gancho tinha 
vários sentidos. Tinha o sentido jornalístico, pois havia a preocupação de 
sedimentar a idéia de fazer um bom jornalismo, que eu achava que fazer um 
bom jornalismo era ser revolucionário naquele momento e ao mesmo tempo 
ele dava a idéia de que tudo tinha que ter uma justificativa para não ficar 
indefeso diante da repressão.        
 

O noticiário chamou a atenção dos militares. A ousadia do programa fez com que o 

trio fosse demitido e, por fim, custou a vida de Wladimir Herzog, torturado e morto nas 

dependências do DOI-CODI, em São Paulo, no ano de 1975. Em 1974, já na Rede Globo, 

João Batista de Andrade tenta manter a linha de trabalho que marcou a sua trajetória no Hora 

da Notícia, uma linha documental interessada em revelar um Brasil real, que abordasse temas 

os mais críticos possíveis do ponto de vista social e urbano. A entrada do cineasta na Rede 

Globo ocorre num momento em que a emissora quer reforçar a produção paulista, uma vez 

que São Paulo já representava a fatia mais generosa dos patrocínios publicitários. Além disso, 

do ponto de vista político, os ventos pareciam mudar um pouco de rumo, abrindo novas 

                                            
14 O jornalista Fernando Pacheco Jordão foi convidado pela Rede Globo, na mesma época que João Batista de 
Andrade, a dirigir o Jornal Nacional, em São Paulo. 
15 Entrevista não foi publicada. Material de circulação restrita. 
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possibilidades com a extremamente controlada “abertura” anunciada e conduzida a mão-de-

ferro pelo general Ernesto Geisel. A contratação de João Batista de Andrade ocorre num 

momento em que a Rede Globo quer se desvincular de uma imagem fortemente associada ao 

governo militar e para isso abre espaço na programação para abordagens mais próximas da 

realidade brasileira. Em livro organizado por Maria do Rosário Caetano (2004), João Batista 

de Andrade declara que foi convidado para entrar na Rede Globo porque a emissora queria 

colocar pessoas do povo na sua programação jornalística: 

 

[...] o pessoal da Globo [...] sempre usava a autoridade, coisa que eu não 
fazia, a minha visão é totalmente contrária a isto, a minha visão é que [... 
autoridade jornalística não é igual a autoridade institucional. Autoridade 
jornalística de afogamento é o afogado, a autoridade jornalística de favela é 
o favelado, agora eles achavam que não, qualquer problema na favela era o 
chefe do corpo de bombeiros, secretário de habitação e tal. Então [...] parece 
que nós estávamos ali para isso, para colocar um pouco de povo na 
programação. (ANDRADE, 2004,p. 87).   

 

O terceiro núcleo de produção do Globo Repórter é a produtora independente Blimp 

Filmes. A partir de um contrato de venda de lote de documentários para o Globo Repórter, a 

produtora cria uma infra-estrutura que lhe permite encomendar documentários a cineastas 

como Hermano Penna, Roberto Santos, Sílvio Back, Gregório Bacic, Jorge Bodanski, entre 

outros. A parceria entre a Blimp Filmes e a Rede Globo, que teve início com o Globo Shell 

Especial, cessa em 1978, ano em que Guga Oliveira, sócio fundador da produtora passou a ser 

diretor de programação da TV Tupi.  

Os três núcleos de produção do Globo Repórter trabalhavam de maneira independente 

e estavam submetidos a diferentes condições de limites e pressões. Segundo João Batista de 

Andrade, no núcleo paulista a escolha dos temas era bastante livre, não havia reunião de pauta 

e eles podiam escolher e propor o conteúdo de acordo com os seus interesses. Além disso, 

uma vez decidido o tema, eles não tinham que passar pelo crivo do núcleo carioca. Em 

entrevista a Renata Fortes (2007), declara João Batista de Andrade:  

 

A gente tinha independência, algo que até incomodava bastante lá (no núcleo 
de produção carioca), o Paulo Gil, Washington, que eram de lá, incomodava 
bastante. Até mesmo porque a produção de São Paulo, por minha causa e por 
causa do Fernando, era muito carregada socialmente, tinha um viés político 
evidente. Que não era o caso da Globo do Rio. O filme do Coutinho, por 
exemplo, sobre os Seis Dias de Ouricuri, é uma história de coronel, um outro 
tipo de visão política [...]. Agora os meus filmes eram quase de guerra social, 
esse que era o problema, de crise social e urbana. 
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Já Eduardo Coutinho, em entrevista a Sacramento (2008), considera a condição de 

trabalho a que estava submetido muito diferente daquela vivenciada por João Batista de 

Andrade e cineastas contratados pela Blimp Filmes. De acordo com ele, que atuou no Núcleo 

de Reportagens Especiais do Rio de Janeiro, por ser funcionário da emissora, acumulava 

funções, tinha que fazer de tudo, versões, roteiros, adaptações de filmes estrangeiros, edições. 

Além disso, por trabalhar no Rio de Janeiro, havia a proximidade com a Central Globo de 

Jornalismo. Por isso, tinha que “conviver diariamente com aquilo lá, com o que pode e o que 

não pode, com o assim e assado”. Os núcleos paulistas, ao seu ver, podiam fazer filmes com 

mais tempo e dinheiro do que o núcleo carioca, onde o orçamento era muito mais apertado. 

Dentre as produções paulistas, Coutinho destaca O Último Dia de Lampião, dirigido por 

Maurice Capovilla, que, segundo ele, levou muito tempo para ficar pronto. Ressaltando o 

parentesco entre Guga, diretor da Blimp Filmes, e Boni, vice presidente de operações da 

Globo, Eduardo Coutinho afirma que enquanto no núcleo carioca eles tinham cinco ou seis 

dias para aprontar um programa, com a Blimp Filmes a relação era menos rígida, sem tanta 

pressão, pois funcionava num esquema mais familiar do que profissional.  

De acordo com esses relatos, pode-se supor que cada um dos três pólos de produção 

para o Globo Repórter estava submetido à diferentes ritmos e rotinas de produção. No 

entanto, havia entre eles o esforço comum para emplacar o máximo de programas brasileiros, 

com temas sociais, já que a programação incluía também produtos estrangeiros comprados 

pela emissora. Os cineastas que foram trabalhar para a Globo queriam levar para a televisão, 

espaço privilegiado de difusão, uma postura crítica em relação à realidade brasileira. Inquietos 

e influenciados pelo Cinema Novo, movimento estético e político que marcou os anos 60 no 

Brasil, os cineastas queriam mostrar na tela um Brasil “real”. Uma tarefa difícil, em plena 

ditadura militar. Para isso, era preciso driblar a censura da época, que ocorria mais sobre o 

texto do que sobre a forma. O desejo de filmar o Brasil e seus problemas era contrário à 

postura da emissora, que queria evitar atritos com o poder vigente e com a cesura. Como 

diretores, os cineastas podiam propor as pautas do programa, mas era a emissora que 

determinava o que podia ou não ser filmado. A censura oficial incidia mais sobre o texto16, 

                                            
16 Segundo Paulo Gil, em entrevista a Sonia Gama (1999 apud SACRAMENTO, 2008), em 1973, o 
documentário Memórias de Kruschev, produzido pelo grupo Time-Life e exibido pela CBS, teve mais de 30 
cortes para ser veiculado no Globo Repórter. “Não podia falar em Lênin, não podia falar em revolução socialista, 
não podia falar em militares. Militares era uma palavra que a gente não podia usar”, contou Paulo Gil. Em março 
de 1975, o documentário A Crucificação de Jesus Cristo, comprado da produtora Wolper Productions, teve 
muitos cortes no texto da locução por causa da palavra “militares”.  Primeiro, ela foi substituída por “exército 
romano”, mas não podia dizer “exército”, tinha que dizer “legião romana”, pra evitar que se fizesse alusão ao 
fato de o País estar passando por uma ditadura militar.      
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então, estava na forma do filme, nas suas imagens e também nas entrevistas17, as linhas de 

fuga possíveis para driblar a repressão. De acordo com Walter Lima Jr., em entrevista a 

Sacramento (2008), a ênfase da censura sobre o texto também estava de acordo com o horário 

de exibição do programa e com a herança radiofônica da televisão: 

  

A televisão no Brasil até hoje é radiofônica. Se você ligar a televisão, você 
pode fechar os olhos e você pode escutar, ela é áudio puro. Você não precisa 
ver. E quando eu fui fazer o Globo Repórter, o que me chamou a atenção era 
que eu poderia fazer imagem. O Globo Repórter era às 11 da noite. A 
censura acabava às 10. Às 11 da noite, a censura era muito mais preocupada 
com o texto. Ela não percebia que existia a imagem, entendeu? E eu saquei 
isso de cara e passei a me dedicar a fazer imagem. É por isso que eu estou 
ressaltando o fato de eu, uma pessoa de cinema, me vi diante desse veículo e 
vi claramente que eles eram rádio e eu queria fazer imagem. Então, eu fazia 
imagem. (SACRAMENTO, 2008, p. 163). 

 

No Globo Repórter, cineastas descobriram, pela imagem, a possibilidade de burlar o 

controle e a censura. Pode-se dizer que eles foram importantes para o desenvolvimento de 

uma linguagem televisiva com maior ênfase na imagem. A câmera descobria, aos poucos, o 

potencial da imagem, mostrando o que não podia ser falado. Segundo Mattos (2002), no 

documentário Cavalos, realizado por Walter Lima Jr. em 1973, é possível perceber o uso da 

imagem como forma de discurso político. O programa abordou a criação e a preparação de 

cavalos de corrida e construiu algo como a via crucis de um cavalo até a colocação das 

ferraduras. A última imagem do filme marca bem a posição do diretor em relação ao assunto 

abordado. Ele finaliza com uma câmera que fecha sobre um detalhe sugestivo da estátua de 

Lineu de Paula Machado, criador do Jockey Club Brasileiro: a mão no bolso.  

Walter Lima Jr. se destacou entre os diretores do Globo Repórter por sua abordagem 

de temas “ecológicos”. A não aceitação do regime, o inconformismo com a ditadura, o horror 

com a falta de liberdade política e de garantias constitucionais eram figurados em 

documentários sobre neuroses do cotidiano18, catástrofes naturais, pânico ambiental. Segundo 

Paulo Gil Soares, em entrevista à Sonia Gama (1999 apud SACRAMENTO, 2008), essa foi 

mais uma forma de driblar a censura e tratar de forma implícita a situação política vivida no 

país:  

                                            
17 Diferente do tema e do texto narrado, que poderiam ser avaliados com antecedência pelos censores, o 
programa como um todo, com suas imagens e entrevistas, só podia ser visto e avaliado uma vez que estivesse 
pronto.  
18 O primeiro documentário dirigido por Walter Lima Jr. para o Globo Repórter foi Neuroses no Trânsito e 
“denunciava a loucura do comportamento dos motoristas, flagrando o medo dos transeuntes, amplificando o som 
dos arranques e explorando uma animação dos estúdios Disney em que um Pluto ensandecido mirava pedestres 
com a alça do capô para atropelá-los sem piedade”. (MATTOS, 2002, p.192).  
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Eu tenho a mais absoluta certeza de que a divulgação da expressão “meio 
ambiente” e da palavra “ecologia” começou no Globo Repórter. Foi a 
primeira vez que começou a usar-se sistematicamente. E nós descobrimos 
que quando você fala do mau trato dos animais, quando você fala do mau 
trato da natureza, você podia falar da repressão, do horror, da prisão, do 
aprisionamento das pessoas, da tortura que as pessoas sofriam, exatamente 
falando sobre confinamento de animais, extinção de animais, maus tratos a 
animais, maus tratos à natureza. Então era uma saída magnífica. (GAMA, 
1999 apud SACRAMENTO, 2008, p. 143). 

 

Walter Lima Jr. realizou três documentários abordando a poluição. O primeiro foi 

exibido no dia 2 de outubro de 1973, recebeu o título Poluição Sonora e abordou as 

consequências causadas pelo contínuo aumento dos ruídos urbanos nas grandes cidades. 

Poluição do Ar e Poluição das Águas foram as produções seguintes19 e abordaram, 

respectivamente, as consequências que poderiam advir da poluição atmosférica, ocasionada, 

principalmente, por resíduos químicos espalhados por chaminés de fábricas e por descargas de 

automóveis, e a ameaça de inexistência de água potável no futuro, a partir de análises 

científicas e de considerações sobre rios como o Tietê. A abordagem do assunto pelo diretor 

foi francamente alarmista, impregnada de medo. O tratamento sonoro era um dos principais 

meios de sugerir uma atmosfera ameaçadora. Nesse sentido, as músicas do grupo inglês Pink 

Floyd, assim como ruídos amplificados de indústrias, carros, turbinas de avião, foram 

recursos utilizados pelo diretor a fim de transmitir a sensação desejada. De acordo com 

Mattos (2002), Walter Lima Jr. utiliza a realidade como plataforma para uma viagem ao tema, 

não dispensando o artifício e o efeito de montagem.  

Diante do contexto político da época, chama a atenção o fato do Globo Repórter ter 

assumido como marca do programa a música Freedom of Expression (Liberdade de 

Expressão), que havia sido trilha musical do filme Vanishing Point, traduzido no Brasil como 

Corrida contra o Destino, de Richard C. Sarafian, 197120. De certa forma, está de acordo com 

o que veio a representar os primeiros anos do programa, que possibilitou uma certa liberdade 

de experimentação e de expressão na televisão, mesmo que isso não representasse ausência de 

regras ou mesmo de censura. Essa liberdade de que usufruiu a equipe do Globo Repórter, 

tanto em relação ao controle por parte da censura oficial, quanto da emissora, ocorreu, em 

parte, porque o programa era veiculado, inicialmente, às 11 da noite. Mas em 1974, após 

completar um ano de exibição, o prestígio alcançado pelo programa foi tanto que a direção da 

                                            
19 “O documentário Poluição do Ar foi exibido no Globo Repórter com o selo Atualidade no dia 4 de dezembro 
de 1973 e dividiu a faixa com segmentos sobre a seca na África, a crise do petróleo e a ponte Rio-Niterói. Já 
Poluição das Águas foi exibido em 3 de abril de 1974”. (SACRAMENTO, 2008, p. 146). 
20 Wikipédia, acessado em 3 de março de 2008. 
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Globo resolveu transferi-lo para o horário nobre, o que significava alcançar um número muito 

maior de pessoas. De acordo com Walter Lima Júnior, em entrevista a Sacramento (2008, 

p.162), a mudança na grade fez com que a empresa exigisse uma linguagem menos sofisticada 

e passasse a exercer maior vigilância sobre o desenvolvimento dos temas.  

 
Um dia, depois que o programa saiu das 11 da noite, o Paulo Gil reuniu toda 
a equipe do programa num restaurante no Leblon. Ele disse que tinha uma 
coisa muito importante para contar. Ele tinha recebido ordens para “baixar o 
nível”. Eu perguntei o que significava baixar o nível, se os temas tinham que 
ser outros. Ele respondeu que era pra gente parar de fazer um programa 
novo, diferente a cada semana. Eles não queriam mais inovação, o programa 
deveria ter uma cara, um padrão. Não tinha mais espaço para a expressão.  
 

A pressão aumenta depois que o Globo Repórter passa a ser exibido às 21horas, em 

horário nobre. A emissora queria um programa mais acessível para a maioria da população e 

que não criasse conflito com os militares e nem com os setores conservadores da sociedade. 

Em entrevista a Sonia Gama (1999 apud SACRAMENTO, 2008, p.143), Paulo Gil Soares 

conta que, em março de 1977, após o documentário A Conexão Plutônica ter sido vetado pela 

censura federal, uma vez que o exército considerou que o filme “ensinava a fazer bomba” ele 

foi chamado por Armando Nogueira, que lhe deu a seguinte retaliação, “se você conseguir 

burlar a censura, maravilha, palmas para você. Agora, nós não queremos aporrinhação para a 

empresa”. Houve também outro episódio que indispôs a emissora com a equipe do Globo 

Repórter. No documentário Poluição das Águas, dirigido por Walter Lima Jr., a câmera de 

Edison Santos, ao enquadrar detritos industriais na margem do rio Tietê, descobria ora o braço 

de uma boneca fincado na lama, como um pedido de socorro, ora uma lata onde se lia 

“Detefon-Mata-Tudo”, para depois erguer-se  até o horizonte tomado pela fábrica da Ciba-

Geigy. Logo após a exibição, a Rede Globo recebeu diversas reclamações por parte dessa 

empresa, uma fiel anunciante. Como retaliação, a emissora ameaçou de demissão toda a 

equipe do programa (MATTOS, 2002). 

Com a gradativa abertura política, a partir dos anos 80, já é possível tratar temas 

políticos e sociais mais abertamente. No dia 06/05/1982, por exemplo, Sérgio Chapelin 

apresenta uma reportagem de Sérgio Motta sobre as relações políticas entre o Brasil e os 

EUA. Já o programa exibido no dia 15/12/1984 sobre o Tropicalismo faz menção ao maio de 

68, ao AI-5, à censura e ao exílio político de Caetano Veloso e Gilberto Gil, mesmo que de 

maneira breve e superficial. Trata-se do fim do período militar, levado a cabo pelo presidente 

Figueiredo, que governa o País entre 1979 e 1985. Pressionado pela sociedade e entidades 

civis constituídas, Figueiredo promete dar continuidade ao programa de distensão iniciado por 
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Ernesto Geisel. Dessa forma, assina a anistia, promove eleições diretas para os governos 

estaduais e legaliza os partidos políticos clandestinos. Em 1984, a campanha pelas Diretas-Já 

leva milhares de civis às ruas. A eleição indireta para presidente realizada no Colégio 

Eleitoral e disputada por dois candidatos civis, Paulo Maluf e Tancredo Neves, foi 

transmitida ao vivo pelas redes de televisão de todo o país. A vitória de Tancredo marcou o 

fim do Regime Militar. É neste período de transição política que o programa passa também 

por mudanças importantes.  

Pode-se dizer que quando o regime começou a abrir, inclusive com a suspensão da 

censura prévia aos noticiários, a Rede Globo, numa direção contrária, acirrou a auto-censura. 

Ironicamente, os anos 80 representaram para o Globo Repórter um momento de crescente 

controle interno da produção, assim como de experimentação de uma nova linha editorial. No 

programa,  passou a estar sob controle não só o tema mas principalmente a forma, que se 

tornou mais integrada à produção jornalística da emissora. Nos anos 80, a censura, que até 

então era externa, ligada ao conteúdo, passa a ser interna, abrangendo linguagem e estética. A 

produção independente é afastada e, com ela, a possibilidade de múltiplos pontos de vista. A 

TV brasileira opta definitivamente por produzir e controlar tudo o que põe no ar. 

Em 1982, a voz over clássica é substituída pela voz do repórter, que assume, junto 

com a câmera, a condição de testemunho do fato. Sérgio Chapelin passa a exercer o papel de 

apresentador, introduzindo as reportagens e complementando o texto do repórter com algumas 

informações. A credibilidade da matéria deixa de vir do narrador clássico (a voz do saber/a 

voz de Deus) e passa a vir do jornalista, que esteve no local, comprometendo-se com o tema e 

transmitindo ao telespectador a emoção vivida. É nesse momento que repórteres e 

cinegrafistas de todas as editorias da emissora passaram a contribuir com o Globo Repórter, 

que deixa de ter uma equipe exclusiva. 

 Do ponto de vista tecnológico, os anos 80 marcam a substituição no Globo Repórter da 

película pelo videoteipe. Nos anos 80, o programa passou a ser produzido em u-matic e, 

posteriormente, em betacam. Com isso, o processo de gravação e edição das imagens ganhou 

agilidade. O uso do filme de 16 mm na televisão impunha certas limitações. Não havia 

possibilidades de fades – efeito que consistia no aparecimento ou desaparecimento gradual da 

imagem ou do som – e de outros recursos visuais e sonoros. O trabalho do editor de imagem, 

portanto, se baseava em cortar e colar pedaços de filmes, de forma quase artesanal. Além 

disso, os programas eram feitos em película reversível, um filme sem negativo, obrigando que 

a montagem fosse feita no material original, o que dificultava a revisão por parte da direção 

do telejornalismo (LINS, 2004). Como o vídeo, há um maior controle do processo de 
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produção por parte da emissora. Além de ter sido fundamental na construção de uma 

linguagem e narrativa audiovisual mais propriamente televisiva, que se distingue cada vez 

mais do cinema quanto ao uso da fotografia, do enquadramento, da duração de cena, entre 

outros. O primeiro Globo Repórter completamente gravado e editado em fita foi ao ar no dia 

10 de junho de 1982, com uma reportagem feita em Serra Pelada por José Hamilton Ribeiro. 

 Além das possibilidades técnicas, a mudança do suporte, de filme para vídeo, promove 

o barateamento da produção. Consequentemente, há um aumento significativo no número de 

programas nacionais produzidos em comparação aos anos 70. Nos primeiros dez anos do 

Globo Repórter, apesar da produção de alguns documentários de grande repercussão, houve a 

exibição de muitos produtos internacionais, cujos direitos eram comprados pela emissora. Nos 

anos 80, a situação se inverte, também em função da desvalorização da moeda brasileira 

diante da moeda estadunidense.  

É também nesse período que muda a direção geral do Globo Repórter com a saída, em 

1982, de Paulo Gil Soares. No segundo semestre de 1982, o programa fica fora do ar devido 

ao planejamento da Rede Globo para a Copa do Mundo da Espanha. O Globo Repórter só 

volta a ser veiculado em 1983, todas as quintas-feiras, às 21h20, sob a direção de Robert 

Feith, que deixou a chefia do escritório da Rede Globo em Londres para assumir o cargo de 

editor-chefe do programa21. Na equipe também estavam Jotair Assad, Mônica Labarthe 

(editores), Luiz Gonzáles (chefe de redação) e Vanda Viveiros de Castro (produtora). A 

estrutura implementada em 1982 - que privilegiava a ação dos repórteres – foi mantida, mas, 

de acordo com o site www.memoriaglobo.globo.br, mudanças ocorreram:  

 

Para sustentar, de forma competitiva, um programa jornalístico no horário 
nobre, considerou-se necessário alterar seu modelo narrativo de modo a unir 
mais eficientemente notícia e entretenimento, sem comprometer a função 
informativa. – A nova fórmula foi estabelecida a partir de uma série de 
reuniões com profissionais experientes da área de teledramaturgia, como os 
diretores Paulo Afonso Grisolli e Walter Avancini. O Globo Repórter passou 
a ter quatro blocos, durante as quais uma narrativa era construída de forma a 
criar dramaticidade crescente e uma expectativa a ser resolvida nos minutos 
finais da reportagem. Antes de cada reportagem, um roteiro era elaborado 
por especialistas em teledramaturgia – como o premiado roteirista Giba 
Assis Brasil – para sublinhar os aspectos dramáticos sugeridos por cada 
tema. Em seguida, um produtor percorria os locais e fazia entrevistas 
preliminares com os personagens. O programa ganhou também flexibilidade. 
Podia ser apresentado apenas por repórteres ou por um narrador; oferecer 

                                            
21 Formado em História Econômica da América Latina nos EUA, Robert Feith, antes de trabalhar no Globo 
Repórter, atua como assistente de produção e logo após como repórter no escritório novaiorquino da Globo, 
cobrindo as eleições de 1976, vencidas por Jimmy Carter. Passa a correspondente da emissora em Paris para 
algum tempo depois ocupar o cargo de chefe da central de jornalismo da emissora em Londres (PALHA, 2007). 
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uma denúncia, exibir uma pesquisa ou o relato de uma aventura. O formato 
com três reportagens por programa deixou de ser fixo: dependendo da 
atualidade, determinado assunto servia de tema único para o programa.  

 

 De acordo com Palha (2007), Miriam Lage publicou no Jornal do Brasil do dia 18 de 

abril de 1984 uma matéria com o título, “Notícia como espetáculo: a fórmula do Globo 

Repórter que está dando certo”. Na matéria, consta uma declaração de Robert Feith que 

corrobora com a descrição dada pelo site: 

 

A idéia do jornalismo como espetáculo – sem nenhum comprometimento da 
notícia – foi a base das mudanças de rumo. O jornalismo e a produção se 
deram às mãos. Nós resolvemos nos despir do pudor de combinar o 
entretenimento com a necessidade de informar. A única regra rígida é a de 
informar com arte. (PALHA, 2007, p. 196). 

 

 No mesmo artigo, ao falar sobre as reuniões da equipe com profissionais da linha de 

teledramaturgia da emissora, Robert Feith enfatiza a ideia de que era fundamental construir 

uma lógica narrativa que atingisse um público cada vez mais amplo. De acordo com ele, era 

preciso trabalhar as imagens na fusão entre realidade e ficção, notícia e entretenimento a fim 

de angariar uma ampla audiência mexendo com a subjetividade do público – com o seu 

coração: 

 
Queríamos aprender com eles, as técnicas de contar uma história para a 
televisão. Nós sentíamos que mexer com a cabeça e o coração do 
telespectador dá bom resultado, mas a arma definitiva é pegar a audiência 
pelo estômago.[...] Não queremos fazer programas em circuito fechado, 
agradando apenas a pequenos segmentos. Foi por essa razão que 
abandonamos as linhas didáticas e sociológicas, sempre herméticas. Uma de 
nossas maiores preocupações é não desperdiçar esse espaço aberto para o 
jornalismo dentro do horário nobre. [...]  Um dos desafios mais complicados 
é popularizar sem baixar o nível. Nosso calcanhar de Aquiles é a classe D, 
especialmente em São Paulo, onde a concorrência das TVs e da TV Record 
são mais poderosos. Sem abrir mão da informação, estamos de olho em 
todos, de A a D. (PALHA, 2007, p. 229). 
 

 Observa-se, então, uma mudança em relação à década anterior, quando cineastas 

assumiram a direção de programas. Se, nos anos 70, o importante era promover a denúncia 

social, através de uma produção documental de caráter sociológico, o Globo Repórter dos 

anos 80 já não pretende um lugar de distinção na grade de programação, mas sim de inclusão 

de elementos próprios do meio televisivo capazes de torná-lo ainda mais universal e 

competitivo. Daí a importância da teledramaturgia, enquanto busca pelo entretenimento e pelo 

espetáculo.  
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 Com a substituição de Paulo Gil Soares por Robert Feith na direção geral do Globo 

Repórter, cineastas brasileiros deixam de ser contratados, mesmo que esporadicamente. 

Walter Lima Jr. já não trabalha mais para o programa, a produção independente já havia sido 

afastada desde 1978. Apenas Eduardo Coutinho se mantém um pouco mais entre os 

funcionários da emissora. Ele deixa o Globo Repórter em 1984, ano que marca a conclusão do 

documentário Cabra Marcado para Morrer, projeto pessoal que só foi possível, como conta o 

diretor a Lins (2004), graças ao salário que ele recebia da Rede Globo. Passam a trabalhar 

para o Globo Repórter jornalistas como Mauro Richter, Otávio Escobar e Mônica Labarthe22. 

Eles atuam no programa a partir de uma maior divisão de tarefas, de acordo com os objetivos 

da emissora de torná-lo o resultado de um trabalho coletivo, de equipe, e não a mostra do 

talento e da competência de um diretor. Este tem o seu papel minimizado e nenhum controle 

maior sobre o produto final. Em 1984, Jorge Pontual23 passa a fazer parte da equipe de Feith, 

para em 1986 assumir a chefia do programa, dando continuidade à linha editorial do 

programa. No final de 1995, Jorge Pontual deixou o Globo Repórter para assumir a chefia do 

escritório de jornalismo da Globo em Nova Iorque e Sílvia Sayão, que já fazia parte da equipe 

desde 1985, assumiu a coordenação editorial do programa. Formada em Comunicação Social 

pela Fundação Armando Alves Penteado, Sílvia Sayão começa a carreira no início da década 

de 70, como repórter do jornal Diário Popular, atual Diário de São Paulo. Em fevereiro de 

1972, inicia-se na televisão como editora em São Paulo do Jornal Nacional. Entra para a 

equipe do Globo Repórter em 1985, sob direção de Jorge Pontual. Está na direção do 

programa desde 1995. A partir de então, o Globo Repórter passou a eleger apenas um tema 

por edição, desenvolvido em cinco blocos, divididos por intervalos comerciais.  

 Sobre o ingresso dos jornalistas no Globo Repórter a partir dos anos 80, Palha (2007) 

chama atenção para essa década que corresponde a um momento em que diversas questões, 

que não se originaram necessariamente nesse período, cresceram de forma cumulativa e se 

tornaram visíveis com o fim da censura e o desaguar do processo de distensão política, 

ajudando a dar forma ao processo de identidade profissional dos jornalistas. Dentre elas, a 

autora destaca o processo de concentração empresarial, o encolhimento do mercado de 

                                            
22 Site do É Tudo Verdade: http://www.bdetudoverdade.com.br/2002, acessado no dia 11 de novembro de 2008. 
23 Formado em Ciências Sociais pela PUC-RIO, Jorge Pontual é correspondente freelancer em Nova York, desde 
1998. Contribui para programas da Globo News e telejornais da Rede Globo. De 1970 a 1972, foi copy desk do 
Jornal do Brasil; de 1972 a 1975, redator do Jornal Internacional da Rede Globo (futuro Jornal da Globo); de 
1977 a 1983, redator, editor internacional e chefe da redação do Jornal do Brasil; de 1984 a 1995, editor-chefe 
do Globo Repórter; de 1996 a 1998, chefe do escritório da Globo em Nova York; de 1998 a 2000, 
correspondente da Revista Época. Informações retiradas do site 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=357AZL004, acessado no dia 8 de novembro de 
2008.  
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trabalho jornalístico nas redações dos principais jornais do país, a expansão gradativa da 

oferta de mão-de-obra com a proliferação dos cursos de comunicação social, a alteração do 

perfil dos profissionais de jornalismo, a presença de jovens com formação universitária 

concorrendo com os antigos “homens de imprensa”, formados no próprio ambiente de 

trabalho, a luta do sindicato da categoria não só por melhores salários, mas igualmente pela 

defesa da modernização das relações de trabalho e a luta pela exclusividade do exercício 

profissional através da exigência do diploma24. Portanto, há um quadro maior de disputas 

envolvendo a afirmação/entrada de profissionais do campo jornalístico diante do mercado da 

indústria cultural de forma geral. Essas questões ajudam a entender, pelo menos em parte, o 

espaço que passa a ser ocupado pela categoria dentro do Globo Repórter.   

Nos dias de hoje, o Globo Repórter permanece atrelado à Central Globo de 

Jornalismo e conta com uma equipe própria de repórteres, que gravam as matérias com três 

semanas de antecedência. O programa tem lugar fixo na grade de programação da emissora. 

Atualmente, ele é exibido numa freqüência semanal, sempre às sextas-feiras, às 22h05min, 

logo após a novela das oito. De uma maneira geral, o horário nobre é ocupado por programas 

que têm um investimento considerável e, quase sempre, grandes anúncios publicitários. 

Enquanto a Rede Globo exibe o jornalístico Globo Repórter, todos os outros canais abertos de 

televisão exibem programas de entretenimento. A Rede Bandeirantes exibe Terra Nativa, 

programa voltado para a música sertaneja, a Rede TV exibe o Superpop, programa comandado 

por Luciana Gimenez, a Rede Record exibe a novela Chamas da Vida e a TV Brasil e o SBT 

exibem filmes.  

O Globo Repórter é reprisado aos sábados, às 9h05min, e aos domingos, às 13h05min, 

no Globo News, canal por assinatura da Rede Globo25. De acordo com o site oficial do 

programa, o Globo Repórter foi feito para suprir uma carência do público por assuntos 

polêmicos ou de interesse geral, tratados em profundidade. Portanto, o programa promete 

jornalismo com profundidade. De certa forma, coloca-se como um contraponto aos telejornais 

                                            
24 De acordo com Abreu (2003 apud PALHA, 2007, p. 188), ao analisar o processo de formação educacional de 
jornalistas durante o período em questão (ainda que enfatizando um grupo específico, isto é, os jornalistas 
econômicos), em relação aos jornalistas que hoje ocupam cargos de prestígio ou de direção nas redações e que se 
iniciaram na profissão nos anos 1970/1980, há um nítido aumento dos que concluíram cursos universitários de 
jornalismo (53%) se comparados aos formados em ciências sociais, história ou economia (23%) e em direito 
(16%). Apenas 8% não concluíram ou frequentaram universidade. Já na geração anterior, segue a autora, “a que 
ingressou nas redações no pós-guerra ou durante os anos 1950, somente 8% fizeram curso de jornalismo, e os 
que freqüentaram universidade, em sua maioria, concluíram o curso de direito”. 
25 Informação retirada do site oficial do programa http://globoreporter.globo.com/, acessado em 29 de março de 
2008. 
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diários da emissora, que cumprem o papel de dar ao telespectador um panorama geral das 

notícias do dia.  

Durante os três  primeiros meses de 2008, o programa cedeu seu lugar à programação 

de férias da Rede Globo26. No dia e horário do Globo Repórter, a emissora exibiu a versão 8 

do reality show, Big Brother Brasil. O programa só retornou três meses depois, em abril de 

2008, mês de aniversário do Globo Repórter, que completou 35 anos de exibição. Durante o 

mês de aniversário do programa, junto com a sua vinheta de abertura, foi exibida a marca dos 

seus 35 anos. Mas em 2009, apesar da veiculação da versão 9 do reality show Big Brother 

Brasil, o Globo Repórter se manteve no ar e integrou a programação de férias da emissora.  

Desde o início, o Globo Repórter foi bem recebido pelo público. Em 1975, foi 

avaliado como o terceiro programa jornalístico da Rede Globo mais assistido no País. De 

acordo com a Revista Mercado Global de julho de 1975, o Jornal Nacional liderava o 

ranking com 51% de audiência nacional, 71% no Rio de Janeiro e 42% em São Paulo; 

Fantástico com 50%, 57% e 41%; e Globo Repórter com 42%, 51% e 36%, respectivamente 

(SACRAMENTO, 2008). Essa realidade se mantém muito próxima mais de trinta anos 

depois. O Globo Repórter é destacado no site http://comercial.redeglobo.com.br, acessado no 

dia 11 de novembro de 2008,  como um dos produtos jornalísticos mais assistidos da televisão 

brasileira, com cerca de 22 milhões de telespectadores por programa. O índice de audiência 

do Globo Repórter se mantém alto, tanto em relação aos demais programas da emissora, 

quanto aos principais concorrentes exibidos no mesmo horário. Segundo informações do 

IBOPE, o Globo Repórter, entre os programas jornalísticos da TV aberta, perde apenas para o 

Jornal Nacional, considerado o líder absoluto da audiência. Entre os dias 6 e 12 de agosto de 

2007, o IBOPE registrou 32% de audiência para o Globo Repórter e 37% para o Jornal 

Nacional. Entre os dias 27 de agosto e 2 de setembro de 2007, o Globo Repórter alcançou 

33% dos domicílios pesquisados e o Jornal Nacional se manteve nos 37%27. Ao longo da 

trajetória do Globo Repórter, diversos prêmios agregaram prestígio ao programa e ajudaram a 

consolidá-lo como referência de qualidade na produção televisiva brasileira. Os prêmios 

recebidos, de acordo com o site www.memoriaglobo.globo.br, acessado no dia 5 de janeiro de 

2009, foram: 

1) 1982 – Medalha de Prata no Festival Internacional de Filme e TV de Nova York 

pelo programa Amazônia, dirigido por Paulo Gil Soares; e o Vladimir Herzog de Direitos 

                                            
26 Mas manteve a reprise de programas produzidos em 2007 na Globo News. 
27 Dados retirados do site www.ibope.com.br, acessado no dia 21 de setembro de 2008. 
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Humanos pelo programa especial Os assassinos do procurador, sobre o escândalo da 

Mandioca.  

2) 1984 – Prêmio do III Encontro Internacional do Meio Ambiente e Natureza na 

França para a reportagem do repórter Antônio Carlos Ferreira sobre a poluição de Cubatão; 

Prêmio do Festival Internacional de Televisão em Sevilla, na Espanha, pela reportagem de 

Ernesto Paglia contando a história de Mário Juruna.  

3) 1989 – Prêmio Líbero Badaró, categoria de telejornalismo, pela reportagem Roubo 

de automóveis, de Domingos Meirelles. 

4) 1992 – Prêmio Rei de Espanha para o programa Marcados para morrer, sobre a 

violência no Estado do Pará, com reportagens de Domingos Meirelles, com direção de Jotair 

Assad. 

5) 1993 – Melhor programa jornalístico segundo a Agência TV Press. 

6) 1994 – Vladimir Herzog e Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito para a 

reportagem Morte no trânsito, do repórter Carlos Dornelles, com direção de Suzy Altmann; 

diploma de honra ao mérito do Festival de Filme e Televisão de Nova York pela reportagem 

Trabalho do menor, de Marcelo Rezende e José Raimundo.  

7) 1995 – Prêmio Caixa Econômica Federal de Jornalismo Social, pela reportagem 

Desaparecidos políticos, de Caco Barcellos; Vladimir Herzog, categoria de melhor 

reportagem para a TV pela reportagem Extermínio de menores, de Carlos Dornelles, dirigido 

por Cristina Piasentini.  

8) 1996 – Melhor Programa Jornalístico segundo a Associação Paulista dos Críticos de 

Arte; Vladimir Herzog na categoria reportagem para TV, pela reportagem Riocentro – 15 

anos depois, de Caco Barcellos, com direção de Claufe Rodrigues.  

9) 1997 – Prêmio Criança e Paz – Betinho 97 concedido pela Unicef pela reportagem 

Trabalho infantil, de Marco Uchoa; menção honrosa do Festival de Filmes da Vida Selvagem, 

nos Estados Unidos, pela mensagem de conservação do meio ambiente da reportagem 

Pescaria, de Ciro Porto.  

10) 1998 – Vladimir Herzog na categoria reportagem para a TV, por Pais que 

seqüestram, da repórter Isabela Assumpção; prêmio da Comissão de Meio Ambiente do 

Parlamento Latino Americano para a reportagem Biopirataria, de Beatriz Thielmann e Ana 

Dornelles; prêmio Previdência Social para a reportagem Caça fraudadora, de Roberto 

Cabrini. 

11) 2000 – Prêmio Ministério do Meio Ambiente de Jornalismo, na categoria TV, para 

a reportagem Água, de Caco Barcellos e Francisco José.  
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12) 2003 – Prêmio Qualidade  Brasil de melhor programa jornalístico.  

13) 2004 – Prêmio Imprensa Embratel  e Grande Prêmio Barbosa Lima Sobrinho pela 

reportagem Kuarup/Xingu, de Ivaci Matias.  

14) 2005 – Prêmio Alexandre Adler de Jornalismo em Saúde para a reportagem 

Células-tronco, dos repórteres Graziela Azevedo e Jorge Pontual, com menção honrosa para 

Obesidade infantil, de Ernesto Paglia e Graziela Azevedo. 
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3 A ANÁLISE  

 

O Globo Repórter é um programa que se mantém há mais de 35 anos na televisão 

brasileira. Para a análise aqui proposta, foram considerados três períodos historicamente 

distintos do programa. O objetivo é perceber quais estratégias comunicacionais se mantiveram 

ao longo do tempo, quais foram abandonadas, quais surgiram e assim avaliar continuidades e 

descontinuidades, a fim de compreender, levando-se em conta a trajetória do programa, o 

modo de endereçamento do Globo Repórter. O primeiro período contempla programas 

realizados principalmente na década de 70, boa parte deles dirigidos por cineastas brasileiros 

que passaram a trabalhar de maneira fixa ou esporádica como diretores para o Globo 

Repórter. Ao todo, foram reunidos quatorze produtos para análise desse primeiro período. O 

segundo período abarca uma fase de transição, que vai de 1983 a 1984, quando sai Paulo Gil 

Soares e entra Robert Feith na direção geral do programa. Para a análise, foram reunidos nove 

produtos. O terceiro e último período é sobre o Globo Repórter exibido atualmente, por isso 

foram contempladas apenas edições produzidas e veiculadas em 2008. Ainda em relação ao 

terceiro período, segue em anexo uma lista com todas as edições veiculadas em 2008 

(ANEXO). Esse levantamento foi feito com base no site oficial do programa, 

http://globoreporter.globo.com, que mantém uma relação atualizada das edições veiculadas 

nos últimos anos. No entanto, para uma análise detalhada, quatro edições foram gravados em 

DVD, a partir de exibição na Rede Globo.  

A seleção do corpus de análise foi feita com base no ano de exibição. Já os temas 

foram selecionados de modo aleatório. A maior parte dos produtos foram reunidos a partir do 

que está disponível no Centro de Documentação da Rede Globo – CEDOC, que possui uma 

filial na TV Bahia, em Salvador. Outros foram adquiridos a partir de contato pessoal com Igor 

Sacramento, pesquisador vinculado ao Programa de Pós-graduação em Comunicação e 

Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que realizou mestrado sobre a produção 

do Globo Repórter dos anos 70. Gentilmente, Sacramento disponibilizou cópias de alguns 

programas daquela época. Foi através do CEDOC que se deu o acesso aos programas 

veiculados nos anos de 1983 e de 1984, que formam o segundo período de análise. Já em 

relação ao terceiro período, pude assistir e gravar edições do Globo Repórter, quando exibidos 

na televisão, pela Rede Globo. Também tive acesso às edições, mesmo que de modo 

fragmentado, através do site oficial do Globo Repórter na Internet. 

No CEDOC – Centro de Documentação da Rede Globo, os materiais são catalogados 

por tema e ano de exibição. Cada produto é gravado isoladamente em uma fita VHS e isso 
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independe de sua duração e de ele ter sido veiculado ou não com outras produções numa 

mesma edição do programa. Como explicitado no Capítulo 2, até 1995, o Globo Repórter 

podia veicular, por programa, até três produtos com temas distintos. No acervo da emissora, 

conteúdos diversos, mesmo que apresentados juntos, numa mesma edição do Globo Repórter, 

nunca estão disponíveis numa mesma fita. Por exemplo, de acordo com o material reunido, as 

reportagens Crianças Eletrônicas e Justiça Sem Medo foram exibidas no mesmo dia, 6 de 

outubro de 1983, portanto, compõem uma mesma edição do Globo Repórter. Mas elas estão 

gravadas em fitas distintas. Essa forma de armazenamento do material, por critérios temáticos, 

dificulta o trabalho do analista de televisão, que não tem acesso ao programa exibido na 

íntegra. Mas, apesar dessas dificuldades e do reconhecimento dos limites do material, o 

esforça analítico foi empregado no sentido de apreender o todo do programa, de acordo com 

objetivo maior de análise do modo de endereçamento do Globo Repórter. Logo abaixo, segue 

o trabalho de análise, dividido em três partes, de acordo com os períodos descritos.  

 

3.1 GLOBO REPÓRTER: O PRIMEIRO PERÍODO 

 

O primeiro período analisado corresponde ao intervalo que vai de 1973, ano de estreia 

do Globo Repórter, até 1982, quando o programa funcionou sob a direção geral de Paulo Gil 

Soares. Foram reunidos quatorze produtos, sendo a maior parte deles dirigidos por cineastas 

brasileiros que passaram a trabalhar como diretores para o Globo Repórter, de modo fixo ou 

esporádico, através do Núcleo de Reportagens Especiais do Rio de Janeiro, da Divisão de 

Reportagens Especiais de São Paulo ou da produtora independente Blimp Filmes.  

De um modo geral, esse primeiro período é referenciado na literatura e até mesmo no 

site http://memoriaglobo.globo.com, acessado no dia 5 de janeiro de 2009, como um 

momento em que o Globo Repórter veiculou algo que estava muito mais próximo do 

documentário cinematográfico do que da reportagem. Essa afirmação ocorre muito em função 

das características técnicas e formais do programa veiculado na época. O Globo Repórter dos 

anos 70 era produzido em película, o que exigia um conhecimento que dialogava com o modo 

de produção do cinema. Naquela época, a feitura do programa envolvia um número 

considerável de pessoas com experiência prévia no campo cinematográfico, o que influiu, 

consequentemente, na forma. Isso porque ainda não existia uma linguagem propriamente 

televisiva. Esta se desenvolveu a partir de contribuições de outros campos e, no caso 

específico do Globo Repórter, essa contribuição veio principalmente do cinema. 
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O Globo Repórter, enquanto programa televisivo do anos 70, exerceu uma flexão 

sobre uma determinada forma narrativa documentária que guiava a construção da informação 

na época. De acordo com Ramos (2008), essa flexão ocorreu de maneira mais evidente em 

pelo menos três questões, foram elas: a censura, uma vez que a emissora mantinha uma 

relação política com as demandas da ditadura militar; a escolha dos temas, que podiam até ser 

propostos pelos diretores, mas em última instância eram decididos pela emissora e 

organizados em selos classificatórios; e, por fim, a escolha da voz over, que impunha uma 

certa padronização no formato. Os selos, por sua vez, dão indícios, não apenas da temática 

preferencial, mas também da quantidade de produtos por edição e o tempo de veiculação de 

cada um deles. Na ausência de um apresentador com o papel de abrir o programa e apresentar 

o(s) tema(s), algo que só surgiu depois, nos anos 80, os selos ajudavam a posicionar a 

audiência em relação ao que seria apresentado, atualidade, documento, pesquisa, futuro. Os 

programas do primeiro período reunidos para análise, de acordo com a ordem cronológica de 

exibição, foram:  

 

Quadro 1 – Edições do primeiro período do Globo Repórter: 

 

DATA TEMA DURAÇÃO DIRETOR DESCRIÇÃO 
13/08/73 Viagem Incrível  22’ Não 

identificado 
 

Uma viagem com o 
endoscópio no interior do 
corpo humano. 

05/03/74 Desmatamento 16’ Walter Lima 
Jr. 

O desmatamento das 
florestas brasileiras e suas 
drásticas consequências.  

03/04/74 Velhice 25’ Jotair Assad 
 

As marginalização dos 
velhos em diversas 
sociedades do mundo. 

10/07/74 Alma das 
Plantas 

16’ 
 
 
 

Não 
identificado 

Experiências científicas 
que procuram comprovar a 
sensibilidade das plantas. 
 

1974 Tubarão, vinte 
dias depois 

20’ Walter Lima 
Jr. 

Não há descrição no 
arquivo. 

04/03/75 Índios Kanela 26’ Walter Lima 
Jr. 
 

A mitologia dos índios 
Kanelas, sua vida simples 
em conflito com o mundo 
civilizado. 

03/06/75 Volantes, mão 
de obra rural 

20’ João Batista 
de Andrade 

A marginalização dos boia-
frias na sociedade 
brasileira. 

17/02/76 Seis dias de 41’ Eduardo Os problemas da estiagem 
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Ouricuri Coutinho no alto sertão de 
Pernambuco. 

17/08/76 A Mulher no 
Cangaço  

41' Hermano 
Penna 
 

Entrevistas com ex-
cangaceiras sobre o papel 
da mulher no cangaço – 
imagens de combates. 

13/12/77 Retrato de 
Classe 

39’ Gregori 
Bacic 
 

Os diferentes caminhos 
tomados por integrantes de 
uma foto escolar dos anos 
50. 

22/08/78 Theodorico, o 
imperador do 
sertão  

49' Eduardo 
Coutinho 

A vida de um imperador 
que vive no sertão. 

16/01/79 Exu, uma 
tragédia 
nordestina 

39' Eduardo 
Coutinho 

Uma realidade de pertence 
a oligarquias formadas por 
grupos de parentela ou 
clãs, onde não existe a 
ordem jurídica impessoal – 
a consciência comunitária. 

12/08/80 O Menino de 
Brodósqui 

38' Eduardo 
Coutinho  

Vida e obra de Candido 
Portinari, onde aparecem 
diversos quadros e painéis 
– amigos de infância do 
pintor, seu irmão José, sua 
irmã Pellegrina, sua esposa 
Maria, seu filho Cândido e 
sua neta Denise. 

Programa 
censurado
Ano de 
produção/ 
1978.  

Wilsinho 
Galiléia 

1h30 João Batista 
de Andrade 

Não há descrição no 
arquivo. 

 

As descrições dos programas estão de acordo com as informações que constam no 

CEDOC. Faltam, porém, informações sobre os produtos: Tubarão, vinte dias depois e 

Wilsinho Galiléia. Isto porque os dois não estão listados no acervo da emissora e foram 

adquiridos através de contato com o pesquisador Igor Sacramento. 

Dos programas coletados, alguns apresentaram o selo Globo Repórter Documento, 

outros o selo Globo Repórter Atualidade. No entanto, muito do material reunido veio sem 

nenhuma identificação classificatória ou até mesmo sem indicação de equipe, o que dificultou 

saber tanto a sua condição de produção quanto de exibição no Globo Repórter. Nesse caso, 

apesar de reconhecermos os limites do material, não descartamos essa produção, uma vez que 

ela dá indícios das características textuais do que era veiculado na época.  
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Os produtos exibidos com o selo Globo Repórter Documento eram produções 

nacionais, dirigidas por profissionais com experiência prévia no cinema. Eles tinham o 

diferencial de serem exibidos sozinhos, um por cada edição do programa, e por isso possuíam 

uma duração maior, com cerca de 45 minutos cada. Do que reunimos para análise, A Mulher 

no Cangaço, exibido no dia 17/08/76 e dirigido por Hermano Penna, e Wilsinho Galiléia, 

dirigido por João Batista de Andrade e anunciado para ser exibido no dia 31/10/7828, mas 

impedido de ser veiculado pela censura, apresentaram o selo Globo Repórter Documento. Em 

A Mulher no Cangaço, logo na abertura, sobre imagens ficcionais que simulam o bando de 

cangaceiros em andanças pelo sertão, aparece o texto Rede Globo Apresenta, que é seguido 

pelo selo Globo Repórter Documento e dos créditos da equipe de produção: Direção e Roteiro 

Hermano Penna, Narração Sergio Chapelin, Fotografia José Francisco, Edição Helder Titto, 

Direção de Produção Quindo, Planejamento Sergio Muniz, Pesquisa Carlos Alberto Rolfsen, 

Criação e Supervisão Carlos Augusto de Oliveira. Essas informações são acompanhadas pela 

música tema do Globo Repórter, Freedom of Expression, que é tocada ao fundo e cuja 

duração é a mesma dos créditos. Quando terminam as informações sobre a equipe de 

produção, muda a trilha musical, mas permanecem as imagens do bando de cangaceiros. 

Portanto, a banda sonora e caracteres na tela funcionam de modo a criar uma introdução ao 

programa.  

Já em Wilsinho Galiléia, o programa abre com créditos de parte da equipe: Pesquisa 

Dácio Nitrini, Produção Maria Heloísa de Campos, Alain Fresnot, Imagens Adilson Ruiz, 

Som Direto Clodomiro Bacelar, Paulo Rigoli, Mixagem Walter Rogério, Montagem Helder 

Titto, Coordenação Fernando Jordão, Direção João Batista de Andrade. O selo Globo 

Repórter Documento aparece ao final, no encerramento do programa, logo depois da marca 

Rede Globo Apresentou.  

 

        

                                            
28 O programa Wilsinho Galiléia estava previsto para ser veiculado em duas partes. No dia 31/10/78, seria 
veiculada apenas a primeira parte (SACRAMENTO, 2008). 
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Figura 1 – Cenas de abertura de A Mulher no Cangaço, Globo Repórter Documento exibido no dia 

17/08/76.  

         
Figura 2 – Cenas de encerramento de Wilsinho Galiléia, Globo Repórter Documento que não foi 

exibido por causa da censura. 

 

Os programas Retratos de Classe; Theodorico, o imperador do sertão; O Menino de 

Brodósqui e Exu, uma tragédia nordestina apresentam os créditos da equipe, mas nenhum selo 

indicativo. No entanto, pela duração, um pouco mais de 45 minutos, e pela direção, deduz-se 

que eles foram exibidos sozinhos, com o selo Globo Repórter Documento. O primeiro 

programa foi dirigido por Gregório Bacic e os demais por Eduardo Coutinho. Em Retrato de 

Classe, logo no início, sobre a fotografia, são exibidos os créditos da equipe de produção do 

programa: Ideia Original e Pesquisa Gregório Bacic, Câmera Jorge dos Santos, Adílson 

Nucci, Adrian Cooperi, Luis Manse, Assistência de Câmera Nelson Bello, Waldir de Oliveira, 

Som Clodomiro Bagellar, Produção Executiva Heloisa de Campos, Wagner de Carvalho, 

Música Renato Teixeira, Montagem Helder Titto, Roteiro e Edição Fernando Jordão, Direção 

Gregório Bacic. Ao final, sobre um fundo preto, aparece o texto: “Este filme foi produzido 

pelo Núcleo de São Paulo do Programa ‘Globo Repórter’, Rede Globo de Televisão, em 

1977”.  

Com o selo Globo Repórter Atualidade eram apresentados três produtos por edição do 

programa, cada um deles com uma duração menor, entre 15 e 25 minutos. De todo material 

analisado, dois apresentaram essa classificação a partir de caracteres na tela, foram eles: A 

Velhice, exibido no dia 03/04/74 e dirigido por Jotair Assad; e Tubarão, 20 dias depois, 

exibido em 1974 e dirigido por Walter Lima Jr. No primeiro caso, a música tema do Globo 

Repórter, Freedom of Expression, é tocada sobre os créditos da equipe de produção, que são 

apresentados logo no início, em preto, sobre um fundo cinza. Cada cartela aparece com uma 

das informações a seguir, de modo seqüencial: Rede Globo apresenta, Globo Repórter 

Atualidade, A velhice, Texto Luiz Lobo, Narração Magalhães Graça, Imagens Marco Bottino, 
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Som direto M. Guilherme, Coordenação Emílio Benaderet, Direção Jotair Assad, Direção de 

Criação Luiz Lobo, Direção Geral Paulo Gil Soares, Diretor Responsável Armando 

Nogueira. Essa apresentação dura aproximadamente um minuto.  

 

    
Figura 3 – Cartelas de abertura de A Velhice, Globo Repórter Atualidade exibido no dia 03/04/74. 

 

Em Tubarão, vinte dias depois, exibido como Globo Repórter Atualidade, o uso dos 

caracteres inscritos na tela é idêntico ao programa A velhice, com a diferença de que eles 

apareceram apenas no final.  

 

   
Figura 4 – Cartelas de encerramento de Tubarão, vinte dias depois, Globo Repórter Atualidade 

exibido em 1974. 

 

O programa Volantes, mão de obra rural apresentou a ficha técnica, o que nos permite 

dizer que ele foi dirigido por João Batista de Andrade, mas veio sem nenhum selo 

classificatório, apesar de possuir um texto ao final que informa que se trata de uma produção 

da Divisão de Reportagens Especiais da Rede Globo - São Paulo, exibida no programa Globo 

Repórter, no dia 03 de junho de 1975. Já os programas Índios Kanela e Desmatamento, apesar 

da ausência de qualquer selo ou crédito da equipe de produção, de acordo com Mattos (2002), 

eles foram dirigidos por Walter Lima Jr. e exibidos como Globo Repórter Atualidade.  

De todos os programas coletados, não foi possível identificar a equipe técnica nem o 

selo classificatório de dois deles, Viagem Incrível, exibido no dia 13/08/73, e Alma das 

Plantas, exibido no dia 10/07/74. Isso não significa que os programas foram veiculados sem 
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essas informações, mas que foram armazenados sem elas. O primeiro refere-se a uma viagem 

com o endoscópio no interior do corpo humano. De acordo com o narrador, com o 

comprimento de uma espada, o endoscópio pode penetrar praticamente por toda extensão do 

tórax e do abdômen, iluminando as cavernas escuras do corpo. Nas imagens, um homem, 

talvez um médico ou um pesquisador (não há crédito na imagem ou informação no texto do 

narrador), prepara o aparelho que será usado em uma pessoa que se encontra deitada em uma 

maca hospitalar e a partir da qual será possível ver o interior do corpo humano em pleno 

funcionamento.  

 

 
Figura 5 –Viagem Incrível, Globo Repórter exibido em 10/07/74.  

 

O programa em questão não faz uso de entrevistas, apenas de imagens que são 

organizadas de acordo com o texto verbal do narrador, que é basicamente informativo, 

explicativo. O narrador, portanto, é um mediador fundamental na construção da informação. 

A voz dele apresenta-se como uma voz inacessível e fonte de toda informação. Um fundo 

musical acompanha a narração. Esse recurso é responsável por um clima de mistério e 

suspense, uma vez que o programa propõe uma viagem por um lugar desconhecido, o interior 

do corpo humano. Para explicar a função do endoscópio, o narrador faz uso de uma referência 

literária fortemente ligada à produção televisiva da época. De acordo com ele, o endoscópio é 

uma espécie de pó de piririm-pim-pim, o pó mágico que a boneca Emília usava para reduzir 

de tamanho e entrar onde quisesse. Emília, personagem de Monteiro Lobato, faz parte do Sítio 

do Pica-Pau-Amarelo, programa televisivo da Rede Globo de grande popularidade na época. 

Apesar da referência a uma produção brasileira, o programa Viagem Incrível se parece com 

um material estrangeiro comprado para ser exibido pelo Globo Repórter. De acordo com a 

bibliografia consultada e a partir de depoimentos de pessoas que atuaram no Globo Repórter 

nos anos 70, sabe-se que, naquela época, muito material estrangeiro, principalmente com 

enfoque científico, foi comprado e adaptado para ser exibido no Globo Repórter. Ao mesmo 
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tempo, o texto verbal indica uma preocupação por parte da emissora em adaptar o produto 

para uma audiência acostumada com a programação da Rede Globo. Isso não impede que, 

mais adiante, o narrador forneça uma explicação técnica do aparelho, o endoscópio não passa 

de um sistema óptico ligado à uma longa haste.  A analogia proposta no texto do narrador 

serve para tornar o texto menos “duro”, mais aprazível e próximo da audiência. No entanto, é 

algo muito sutil quando comparado às estratégias que virão depois, nos dois períodos 

posteriores.  

Enquanto o narrador explica o funcionamento do instrumento, são exibidos desenhos 

com destaque para algumas de suas partes. Esses desenhos mudam à medida que o narrador 

acrescenta mais informações sobre o endoscópio, esta haste é um ácido cirúrgico e leva uma 

luz fria, pode penetrar no corpo por qualquer abertura natural como a boca ou o nariz, assim 

como pode entrar através de uma pequena incisão cirúrgica. A ilustração por desenho 

complementa e ilustra a fala do narrador. Esse recurso não foi observado em nenhum outro 

programa do primeiro período, mas é algo que se tornou comum no Globo Repórter exibido 

atualmente, cujas possibilidades tecnológicas são exploradas com fins principalmente 

didáticos. 

 

   
Figura 6 – Desenhos que ilustram o funcionamento do endoscópio. Viagem Incrível, Globo Repórter 

exibido no dia 10/07/74. 

 

Após explicações sobre o funcionamento do endoscópio, é dado início à viagem pelo 

interior de um corpo humano, em plena atividade. Com o auxílio do endoscópio, veremos o 

funcionamento dos mais diversos órgãos: coração, pulmão, estômago, intestino, rins, órgãos 

reprodutivos. À medida que diferentes partes do corpo são exibidas na tela, o narrador explica 

funções como digestão, respiração, circulação até que chegamos à reprodução. É descrevendo 

como ocorre a formação de uma nova vida que termina o programa. O endoscópio, portanto, 

serviu como um instrumento para uma grande aula sobre o funcionamento do corpo humano. 

Este é um programa com fins claramente didáticos e o conhecimento a ser compartilhado, 

basicamente biológico. 
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No programa Alma das plantas, exibido no dia 10/07/74, a sensibilidade dos vegetais 

foi abordada a partir de entrevistas com pesquisadores e relatos de experimentos ocorridos em 

institutos de pesquisa e universidades. O programa foi organizado a partir de um material 

produzido no exterior (provavelmente, comprado pela emissora) e de entrevistas com 

personalidades brasileiras.  

Em Alma das Plantas, a voz do narrador informa sobre uma pesquisa feita nos EUA, 

onde alunos de uma universidade em Nova Iorque foram instruídos a germinar grãos de 

feijão, divididos em duas tigelas. Em uma tigela ficariam os grãos que deveriam ser tratados 

com amor, em outra tigela, uma mesma quantidade de grãos deveria ser tratada com 

indiferença, apesar de submetida às mesmas condições de luz e calor. A pesquisa mostrou que 

os grãos amados brotaram e os grãos desprezados apodreceram. Após o relato dessa 

experiência, são entrevistados brasileiros que comentam a importância de se tratar as plantas 

com amor, mensagem defendida pelo programa e que direcionou toda a montagem do 

material. São relatados outros experimentos, também em andamento no estrangeiro, que 

sugerem essa mesma ideia. Portanto, eles são usados de modo a dar credibilidade à 

informação. Essa construção revela um interesse do programa por tratar as informações a 

partir de uma base científica, mesmo quando os resultados ainda são considerados incertos. 

No entanto, outros campos do saber também são ouvidos no programa, como ambientalistas e 

um instrutor de yoga. Apesar de cada um deles ser convocado a partir de experiências 

distintas em relação ao tema, todos defendem uma relação harmoniosa entre o homem e a 

natureza.  

Em Alma das Plantas, nenhuma pessoa, seja ela estrangeira ou brasileira, possui nome 

ou função social creditada na tela. No entanto, deduz-se pela forma e pelo conteúdo das 

entrevistas que a fala nesse programa é reservada aos especialistas. Nos programas do 

primeiro período do Globo Repórter, quando fala uma voz autorizada, não ouvimos a voz do 

diretor. O texto do especialista aparece sempre articulado numa estrutura de depoimento, com 

início, meio e fim, que independe da pergunta do diretor para ser compreendido. Mas, como 

veremos em outros programas, quando se trata de populares, a voz do diretor está presente, a 

partir de perguntas que são dirigidas aos entrevistados. Nesses casos, a compreensão da 

resposta só é possível a partir de uma relação com a voz que interroga.  

Em Alma das Plantas, os diversos elementos: imagens, entrevistas, voz over do 

narrador, voz direta (in) dos entrevistados, fundo musical, estão unidos na construção de um 

argumento que defende a sensibilidade das plantas. Nesse produto, não há tensão na 

combinação dos elementos, algo que pude verificar em outros programas do mesmo período. 
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Está diferenças sinalizam uma diversidade na produção da época. Em Alma das Plantas, 

também não há marcas da presença de um diretor. A maioria dos entrevistados aparece com o 

microfone nas mãos, o que permite planos abertos e um conseqüente 

distanciamento/apagamento da presença de um diretor. Pode-se dizer que o principal 

mediador nesse programa específico é o editor, que organiza um material diverso, produzido 

por pessoas (equipes) diferentes, num discurso coerente. No programa descrito anteriormente, 

Viagem Incrível, também não há marcas de um diretor, todo o material é organizado por uma 

montagem que combina voz over e imagens. No entanto, em muitos outros, o diretor é o 

maior responsável pela construção do programa, uma vez que ele responde pelas escolhas 

estéticas, formais e de conteúdo, como veremos mais adiante.  

 

   
Figura 7 – Os entrevistados aparecem com o microfone nas mãos, o que provoca um distanciamento 

entre eles e o apagamento do entrevistador/diretor. Alma das Plantas, Globo Repórter exibido no dia 

10/07/74. 

 

Nos anos 70, o Globo Repórter vai ao ar numa época de forte censura aos meios de 

comunicação. Naquela época, o controle ocorria principalmente sobre o texto verbal do 

narrador. Inicialmente, cabia ao Sérgio Chapelin a narração do programa, dando lugar, por 

vezes, ao Cid Moreira29, entre outros. A presença deles na televisão estava de acordo com o 

momento inicial do meio, que absorveu muitos profissionais de outras áreas. Para o 

telejornalismo migraram os locutores de rádio. Muita importância era dada à voz e à 

entonação na apresentação das notícias, que deveria demonstrar uma certa isenção e 

neutralidade, em época de forte repressão política. Cid Moreira marcou a apresentação do 

Jornal Nacional, o mais importante telejornal da Rede Globo. Já no Globo Repórter, 

destacou-se Sérgio Chapelin, que representava a voz da emissora, da organização por trás do 

                                            
29 Cid Moreira, antes de trabalhar na televisão, atuou como locutor da Rádio Difusão, de Taubaté. Entre 1969 e 
1996, apresentou o Jornal Nacional, sendo o locutor que mais tempo esteve à frente de um mesmo telejornal 
(Wikipedia, acessada em 16 de abril de 2008). Em relação ao Globo Repórter do primeiro período, apesar da 
ausência de créditos, pela familiaridade com a voz, pode-se dizer que é ele quem faz a narração do programa 
Viagem Incrível, exibido no dia 13/08/73.  
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produto. Sérgio Chapelin iniciou sua carreira como locutor de rádio, passando pela Rádio 

Nacional e Rádio Jornal do Brasil. Estreou na Rede Globo em 1972 como apresentador do 

Jornal Hoje. No mesmo ano, passou a apresentar o Jornal Nacional ao lado de Cid Moreira. 

Foi o primeiro apresentador do Globo Repórter. Inicialmente a voz, mas depois também a 

imagem de Sérgio Chapelin tornaram-se estritamente vinculadas ao Globo Repórter, o que se 

mantém até os dias de hoje.  

O lugar de destaque de Sérgio Chapelin no Globo Repórter foi construído ao longo 

dos anos. No início, além dele, outras pessoas poderiam exercer o papel de narrador, o que 

também dependia do programa. Na edição sobre A Velhice, por exemplo, exibida no dia 

03/04/74, a narração foi feita por Magalhães Graça, que já trabalhava para a Globo como ator 

e dublador. Ele não participa como narrador de nenhuma outra edição analisada, o que sugere 

que a sua presença no Globo Repórter foi pontual ou esporádica. 

Em A Velhice, o programa abre com a cena de uma entrevista.  Um homem aparece 

sentado, atrás de uma mesa cheia de papéis. Segundo ele, a velhice começa quando nascemos, 

ou melhor, o processo de envelhecimento se inicia com o nascimento. A velhice não tem uma 

definição precisa, como não tem a juventude, como não tem a maturidade, é um processo 

lento e gradativo, mas o processo de arteriosclerose, o processo de decadência orgânica se 

inicia no nascimento. Aos vinte anos estamos muito mais velhos do que aos quinze. Após essa 

fala, outras aparecem, uma depois da outra, organizadas pela montagem. Não sabemos quem 

são as pessoas que falam no programa, os nomes ou função não são creditados na tela. No 

entanto, é possível afirmar que se tratam de especialistas, pessoas que possuem um saber 

socialmente reconhecido sobre o assunto, talvez médicos, sociólogos, psicanalistas, etc. No 

programa, essas vozes não são precedidas pela voz do diretor. As vozes autorizadas falam 

numa estrutura de depoimento, com o texto organizado de tal modo que independe da 

pergunta para a sua compreensão. Essa forma de trazer a voz autorizada provoca um 

apagamento daquele que, por trás da câmera, convoca o discurso do outro. Além disso, os 

especialistas são enquadrados sozinhos e falam com o olhar voltado diretamente para a 

objetiva da câmera, portanto, falam para aqueles que assistem ao programa, para a audiência. 

Os especialistas, junto com o narrador, representaram o que Jean-Claude Bernardet apontou 

como as vozes do saber, muito comum no que o autor denominou de modelo sociológico de 

documentário.  
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Figura 8  – Os especialistas no programa A Velhice, Globo Repórter Atualidade exibido no dia 

03/04/74. 

 

No programa A Velhice, a voz do diretor aparece apenas quando entrevistas são feitas 

como pessoas “comuns”, anônimas, quase todas idosas e que representam as pessoas que 

vivenciam o tema abordado. Nessa situação, escutamos a voz do diretor quase sempre em off, 

fora do enquadramento. Há também um momento em que o diretor faz uma espécie de 

enquête nas ruas. Ele pergunta às pessoas, na maioria jovens, o que elas acham da velhice.   

 

    
Figura 9 – Jotair Assad entrevista as pessoas “comuns”, não especialistas, no programa A Velhice, 

Globo Repórter Atualidade exibido no dia 03/04/74. 

 

No programa A Velhice, sobre a voz over do narrador, são exibidas imagens de idosos, 

de diversos lugares e etnias. O narrador fala do tema, a velhice, e as imagens funcionam 

apenas de modo ilustrativo em relação ao texto verbal. Não há uma relação direta entre o 

verbal e as imagens. As pessoas idosas que aparecem na tela não possuem nome próprio, elas 

servem à caracterização de uma fase da vida, comum a todos: a velhice.  

O texto do narrador Magalhães Graça possui uma construção poética, literária, mesmo 

quando faz referência a experimentos científicos. A voz macia e delicada do narrador e o 
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fundo musical suave de uma flauta nos embala como se ali ouvíssemos um sábio contador de 

histórias. Segundo o zoólogo Ierts, quando uma jovem gralha manifesta sinais de medo, as 

outras não lhe dão atenção. Mas se o alarme é dado por uma macho velho, todas as aves 

levantarão vôo imediatamente. Um jovem chimpanzé foi ensinado a ganhar bananas 

manipulando um complicado aparelho. Nenhum companheiro tentou imitá-lo. Quando 

submeteu um chimpanzé idoso ao mesmo aprendizado todos os outros o observaram e 

imitaram. O texto do narrador também fará uso de referências que extrapolam o campo 

científico em direção à abordagens sociológicas, filosóficas e mesmo mitológicas do assunto. 

No Oriente, segundo Simone de Beauvoir, há mais respeito à velhice do que no Ocidente. E 

atribui isso à influência religiosa, porque Cristo morreu aos trinta e três anos e Buda aos 

oitenta. Na mitologia ocidental, ainda por cima, os antigos deuses são sempre superados por 

seus filhos na força da idade. Nesse programa, diversos conhecimentos são acessados e todos 

eles apontam para uma sociedade tecnocrata, que não valoriza o saber do velho e onde só tem 

lugar a população economicamente ativa do país. Segundo o narrador, a sociedade moderna 

não se preocupa de fato com problemas que não abalam o seu equilíbrio: crianças 

abandonadas, os deficientes, os índios ou os velhos. E ninguém imagina que o seu próprio 

futuro está em pauta. Esse enquadramento dado ao tema reflete um momento 

desenvolvimentista do Brasil, que vive um acelerado processo de modernização. O programa 

denuncia uma sociedade industrial que não está preparada para lidar com uma população cada 

vez maior de idosos, e que nem ao menos valoriza a sua sabedoria. De acordo com uma voz 

autorizada, provavelmente de uma socióloga, é muito trágico, realmente, se nós não tomarmos 

consciência da necessidade de uma readaptação da nossa mente a esse tipo de problema, a 

situação é trágica. Mais adiante, citando Simone de Beauvoir, o narrador encerra o programa: 

para que a velhice não represente uma paródia de nossa existência anterior, só existe uma 

solução, continuar lutando por objetivos capazes de conferir sentido à nossa vida e amar. A 

frase da escritora, que segundo o narrador, já não era jovem na época, funciona como uma 

mensagem direcionada a todos os telespectadores.  

Os programas descritos até aqui servem para pensar a produção do Globo Repórter no 

primeiro período. Observa-se que os sons e imagens, enquanto fragmentos do mundo 

histórico, são reunidos pela montagem numa estrutura retórica e argumentativa que deve 

parecer convincente aos telespectadores. A preocupação está em passar uma informação, 

defender um argumento, direcionar nossa interpretação. Na construção dessa argumentação, 

muitos programas analisados recorrem ao uso de músicas e de entrevistas, principalmente 

com vozes autorizadas, aquelas que possuem um saber socialmente reconhecido sobre o 
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assunto tratado. No entanto, a voz over do narrador ocupa um lugar de destaque. Esse é um 

recurso externo à cena e que conduz o desenvolvimento do todo. Por locutor ou narrador over 

considera-se a voz que lê o comentário ou a narração. Segundo Jean-Claude Bernardet (2003), 

trata-se de uma voz única, em contraposição às múltiplas vozes dos entrevistados. Gravada 

em estúdio, sem ruído ambiente, essa voz apresenta uma entonação regular e obedece a uma 

gramática culta. Diferentemente das vozes dos entrevistados, ela aparece sem que nada lhe 

seja perguntado e nunca para falar de si, mas dos outros, daqueles que estão sendo 

representados, ou do assunto em questão. Nos programas analisados até então, a voz over se 

impõe como uma autoridade incontestável sobre os espectadores. As vozes dos entrevistados, 

quando aparecem, estão entrelaçadas em sua lógica textual maior, que as inclui e as orquestra. 

Sobre os entrevistados, há os especialistas, que dividem o saber com o narrador, e aqueles que 

falam em primeira pessoa, de situações particulares. Neste caso, eles funcionam como provas 

da argumentação construída pelas vozes autorizadas, portanto, ocupam um lugar de 

subordinação à argumentação geral. Outra voz que pode estar presente no texto é a voz do 

entrevistador, geralmente o diretor, falando sempre em off, ou seja, fora do quadro. A música 

também é um elemento importante na construção de uma argumentação. Ela serve para 

enfatizar uma ideia, uma emoção, de acordo com o que está sendo colocado pelo texto verbal. 

Os produtos que utilizam as estratégias descritas acima não apresentam conflito entre a 

voz over e os outros elementos, imagens, músicas, entrevistas, uma vez que todos devem estar 

reunidos na construção de um argumento que deve parecer lógico e convincente ao 

telespectador. E é isso que de fato ocorre em diversas edições do Globo Repórter analisadas. 

Mas, em algumas delas, percebe-se um embate entre a voz do narrador e a voz do diretor, dos 

entrevistados e/ou imagens. O contexto político versus o contexto de realização do Globo 

Repórter da época gerou produtos não tão harmônicos, uma vez que objetivos distintos 

estavam em disputa. De um lado, a narração over representava a voz da emissora, a voz 

oficial que deveria estar de acordo com o contexto político mais amplo, numa época em que o 

Estado Militar estava engajado na construção de uma imagem idílica do país e exercia forte 

censura sobre os meios de comunicação. De outro, os diretores, cuja inclinação política de 

esquerda fez com que eles buscassem brechas para expressar uma opinião e assim tecer um 

olhar político sobre a realidade. É nesse sentido que observa-se em alguns programas uma 

certa negociação (consentida ou não) entre as regras da emissora, a pressão por parte da 

censura e o desejo de romper com o padrão e abordar temas socialmente engajados. Pode-se 

dizer que, diante das limitações, os diretores encontraram principalmente nas imagens e som 
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direto meios para expressar um olhar político sobre os temas e evidenciar as contradições do 

Brasil da época.  

A produção do Globo Repórter dos anos 70 é marcada por uma certa dimensão 

autoral, perceptível na diversidade de abordagens dos temas. A questão da autoria está ligada 

ao modo como os diretores utilizaram estratégias criativas para fugir à padronização do 

formato e promover uma denúncia social. Além disso, no período abordado, toda a produção 

do Globo Repórter era rodada com câmeras 16 mm, em película reversível, o que dificultava a 

revisão do material e exigia um tempo maior de pós-produção. Havia também a 

independência dos núcleos de produção do Globo Repórter, que funcionavam com autonomia 

entre si e em relação ao telejornalismo diário da emissora. Tudo isso favoreceu a uma certa 

experimentação, que não ocorreu de modo generalizado, mas em alguns programas 

específicos.  

O primeiro programa dirigido por Eduardo Coutinho para o Globo Repórter, Seis Dias 

de Ouricuri, exibido no dia 17/02/76, segue o modelo tradicional, com ênfase em entrevistas e 

na narração onisciente do locutor. Mas, ao invés de uma estrutura colaborativa e harmônica, 

Coutinho usa a entrevista como forma de contrapor as difíceis condições de vida do povo 

sertanejo com o discurso oficial do Governo representado pela voz over de Sérgio Chapelin, 

que chega a dizer que a intervenção do governo chegou na hora certa. De acordo com o texto 

do narrador e o depoimento de autoridades, o Estado aparece como o salvador. Mas Eduardo 

Coutinho se esforça para promover a sua denúncia. Ele entrevista um sertanejo que foi 

recrutado para uma das frentes de trabalho, sua fala mostra uma outra realidade e lança sobre 

o discurso oficial um ceticismo pouco comum em rede nacional numa época de ditadura 

militar:  

Aqui (erguendo uma vasilha com poucos punhados de feijão) é a mercadoria 
para cinco companheiros comerem, esse tanto de feijão. Falta arroz, falta 
farinha, falta carne, falta sal, falta querosene, falta óleo. Faltam todos os 
mantimentos. Aqui, muito se fala que precisa trabalhar, mas também precisa 
do mantimento para se alimentar, está me entendendo?  
 

Portanto, se em boa parte dos programas, as imagens e as entrevistas servem para 

ilustrar, provar, esclarecer, evocar o que é dito pela voz over. Nesse caso, o diretor soube se 

utilizar delas para colocar em questão a narração oficiosa. Em outro momento, em um plano 

sequência30 com um pouco mais de três minutos de duração, assistimos a um nordestino falar 

das raízes que ele e a família são obrigados a comer para matar a fome em época de seca. O 

                                            
30 Plano-sequência: plano ininterrupto, sem cortes, de duração variável, mas geralmente longo, que compreende 
toda uma seqüência do roteiro.   
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longo tempo em que ele fica no plano, sem cortes, falando livremente, com raras intervenções 

por parte do diretor, era completamente fora dos padrões da época e absolutamente 

impensável no discurso não-ficcional televisivo de hoje, onde prevalecem tomadas de duração 

muito menor. Diante da censura e do controle sobre a narração, o diretor utilizou o som direto 

para promover a sua denúncia. Nesse último exemplo, pode-se dizer que tanto o conteúdo da 

fala do sertanejo quanto o tempo de duração dela expressam um posicionamento político do 

diretor. Em Seis dias de Ouricuri, identifica Consuelo Lins (2004), já é possível perceber o 

germe do cinema de Eduardo Coutinho, que valoriza de maneira singular a fala do outro. De 

acordo com a autora, com esse programa, o diretor inaugura uma postura ética tanto em 

relação ao entrevistado como em relação ao espectador.  

Eduardo Coutinho, um dos mais importantes documentaristas em atividade no Brasil, 

teve como escola o Globo Repórter. Até 1975, ano em que Coutinho começa a trabalhar no 

programa, ele era essencialmente um cineasta de ficção31. É no Globo Repórter que ele 

descobre a narrativa documental para adotá-la definitivamente. Em programas dirigidos por 

ele, já é possível identificar a sua marca autoral, que irá se manter em inúmeras obras 

posteriores: o destaque dado à fala e à escuta dos personagens (LINS, 2004). Nos filmes de 

Coutinho, há um movimento de abertura à visão de mundo do outro, um movimento que 

libera também o espectador para produzir os sentidos do que ele está vendo. A experiência do 

diretor no Globo Repórter foi determinante na realização de Cabra Marcado para Morrer, em 

1984, um dos mais importantes documentários brasileiros. É também em 1984 que Coutinho 

deixa o Globo Repórter e a televisão para dedicar-se inteiramente ao cinema. 

O documentário Cabra Marcado Para Morrer conta a história do primeiro Cabra 

Marcado Para Morrer, projeto cinematográfico que teve início em 1961 com uma proposta 

ficcional, mas que foi interrompido em 1964 com o golpe militar. Na época, parte do material 

filmado foi apreendido e Eduardo Coutinho se viu impedido de finalizar o filme. Dezessete 

anos depois, imbuído da experiência do Globo Repórter, Coutinho retoma o projeto. Ele 
                                            
31 Depois de estudar no IDHEC, em Paris (1960), Eduardo Coutinho radica-se no Rio de Janeiro, onde começa a 
trabalhar com cinema. Roteirista de longas como "A Falecida" (1965), de Leon Hirszman, "Lição de Amor" 
(1975), de Eduardo Escorel, e "Dona Flor e Seus Dois Maridos"(1976), de Bruno Barreto. Estréia na direção em 
1966, com um episódio do longa "ABC do Amor". Em seguida, faz mais dois longas de ficção: "O Homem Que 
Comprou o Mundo" (1968) e "Faustão" (1970). Atua no "Globo Repórter" entre 1975 e 1984, onde dirige as 
reportagens "Um Americano no Nacional" (1975) e "Atletismo no País do Futebol" (1975), e os documentários 
"Seis Dias de Ouricuri" (1976), "O Pistoleiro de Serra Talhada" (1977), "Theodorico, o Imperador do Sertão" 
(1978), "Exu, uma Tragédia Sertaneja" (1979), entre outros. Logo depois, finaliza "Cabra Marcado Para Morrer" 
(1984), projeto que iniciara em 1964 como um filme de ficção e que fora interrompido pelo golpe militar. A 
partir de então, estabelece uma vasta carreira como documentarista, que inclui "Santa Marta - Duas Semanas no 
Morro"(1987), "O Fio da Memória" (1991)," Boca do Lixo" (1992), "Santo Forte" (1999), "Babilônia 2000" 
(2000). Edifício Master (2005), Peões (2006), O Fim e o Princípio (2007) e Jogo de Cena (2008).   
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decide por uma abordagem documental que narra a história do filme não concluído por meio 

das pessoas que participaram daquela experiência. Se através do Globo Repórter os cineasta 

contratados para dirigir programas levaram muito do cinema para a televisão, seja pelo uso da 

fotografia ou pelo tratamento dos temas, com Cabra Marcado para Morrer, observa-se 

também como a experiência de Coutinho na televisão influenciou o seu modo de fazer cinema 

documentário. Como afirma Xavier (2001, p.34): 

 

[...] Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, [...] recapitula todo 
um processo de debate do cinema brasileiro com a vida política nacional e o 
faz com densidade, pois encaminha seu debate com a história e com os anos 
de ditadura a partir de múltiplas estratégias que recapitulam, por sua vez, a 
tradição do documentário no Brasil – incluída a experiência então recente 
das reportagens de televisão.  
 

Portanto, o Globo Repórter dos anos 70 faz pensar a confluência entre reportagem e 

documentário em via dupla. Uma delas diz respeito ao modo como o documentário interferiu 

na formação da reportagem na televisão brasileira e depois como a reportagem influenciou na 

estruturação do documentário contemporâneo feito no Brasil. Mas, de volta à produção de 

Eduardo Coutinho no Globo Repórter, ele foi responsável por uma obra singular, Theodorico, 

o imperador do sertão, exibido em 1978 com o selo Globo Repórter Documento. Nele, o 

diretor utiliza a narração de modo criativo e inédito. No programa, Eduardo Coutinho retrata 

um membro da elite rural e política do Rio Grande do Norte, Theodorico Bezerra, então 

deputado estadual com 75 anos de idade. O diretor dispensa a narração clássica e substitui a 

voz over do Sérgio Chapelin pela voz do seu personagem, que se torna o narrador de sua 

própria história. Para evitar a locução, Coutinho gravou o próprio personagem, falando para a 

câmera, apresentando o programa e concluindo sua participação. Mas ele foi além, diante das 

intervenções de Theodorico nas primeiras entrevistas com seus empregados, o diretor cedeu o 

posto de entrevistador ao patrão. Dessa forma, explicita na estrutura do próprio filme o 

autoritarismo secular que retrata. Em Theodorico, Eduardo Coutinho evita um saber de fora, 

uma voz exterior, impessoal e distante, que fala sobre um outro e coloca no seu lugar um 

personagem/narrador que, ao falar de si, faz convergir, mesmo que de forma não consciente, 

os marcos pessoais de sua vida com os contextos históricos em que eles se deram, a 

subjetividade de sua experiência e as construções coletivas que ela expressa. Na tela, o 

próprio Theodorico traça o seu retrato, exibe características que poderiam parecer 

estereotipadas se vindas de uma voz externa, mas ao serem colocadas a partir de seu próprio 

corpo e voz, constroem um retrato profundo da realidade rural nordestina.  
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O programa Retrato de Classe, realizado em 1977 por Gregório Bacic, do núcleo de 

produção paulista, também é um marco da criatividade dos programas que foram realizados 

na primeira década do Globo Repórter, principalmente pela ideia original do diretor. O 

programa teve como ponto de partida o retrato de uma classe do segundo ano primário, do ano 

de 1955, de um colégio particular: o Ginásio Carlinda Ribeiro, localizado no bairro da Vila 

Mariana em São Paulo. No programa, a narração oficial é toda substituída, mas, dessa vez, 

pelos depoimentos da professora e dos alunos da foto, colhidos mais de vinte anos depois dela 

ter sido tirada. O retrato de classe funciona como um dispositivo a partir do qual o programa 

será construído. A partir da fotografia, o diretor encontra as pessoas, mais de 20 anos depois, 

para saber de suas vidas. Ele criou como estratégia narrativa o confronto entre as histórias 

reais dessas crianças já adultas e as recordações da professora da turma e dos colegas. Cada 

personagem é introduzida pela sua imagem no retrato de classe e em over escutamos a voz da 

professora e de colegas que falam sobre a criança da foto, uma delas é descrita como muito 

inteligente, acho que essa continuou os estudos, um aluno é identificado como tímido, 

provavelmente fez algo como engenharia. Depois, surgem imagens do personagem já adulto, 

realizando alguma atividade, geralmente profissional. Em alguns casos, o diretor também faz 

uso de um gravador para que um aluno escute aquilo que foi dito sobre ele. Os ex-alunos, 

agora adultos, são entrevistados sobre as escolhas que tomaram na vida, o que queriam ser, o 

que se tornaram. O programa também reúne essas pessoas e filma o reencontro entre elas, 

tanto tempo depois. Em Retrato de Classe, os protagonistas são pessoas anônimas, que não 

testemunharam nenhum acontecimento especial, mas contam seu cotidiano, suas vidas 

comuns, com uma abertura e uma simplicidade emocionantes. O dispositivo criado pelo 

diretor lhe serve para acessar a subjetividade daquelas pessoas. A partir de um tema 

aparentemente banal e inocente, o diretor consegue realizar um retrato psicológico da classe 

média dos anos 70. Mas, ao invés de perspectivas positivas, o programa mostra relatos de 

medo, frustração, infelicidade. Algo muito diferente do que era veiculado pelas propagandas 

oficiais do governo, que exibia textos do tipo: brasileiros nunca fomos tão felizes. Por trás da 

aparente inocência da proposta, o que provavelmente facilitava a aprovação de pauta pela a 

emissora, há um discurso crítico sobre a sociedade da época, imersa em um contexto de 

repressão política e comportamental.  
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Figura 10 – Cenas de abertura do programa Retrato de Classe, exibido como Globo Repórter 

Documento, no dia 13/12/77. 

 

Em 1975, Walter Lima Jr. realiza Índios Kanela, que foi considerado pelo diretor 

como o seu melhor trabalho para o Globo Repórter e também o melhor documentário já feito 

por ele (MATTOS, 2002). No início, o programa faz uso da narração, com forte 

referencialidade nas imagens. A linha argumentativa inicial está na diferenciação do índio do 

branco, a partir de uma escala de valor. De acordo com o narrador: Pacificados em 1815, 

todos esses anos de contato com o homem branco não tiraram dos Kanela o seu mais puro 

sentimento: a generosidade. Eles sempre acreditaram que as suas vidas eram melhores que as 

dos civilizados. Podiam não ter cidades, ruas e casas. Mas eram melhores, porque eram 

pessoas generosas e de boa vontade. Sempre prontas a repartir igualmente tudo que tivessem.  

Na imagem, os índios são representados em grupo, abraçados, tocando, cantando. A 

corrida de tora serve como exemplo desse espírito de coletividade. O programa exibe uma 

sequência de imagens através da qual podemos acompanhar diferentes etapas da preparação 

do que é considerado o esporte nacional das tribos. Todos participam de alguma forma. Os 

homens cortam a madeira, o tronco de buriti, a pintura fica sob a responsabilidade das 

mulheres, os panos amarrados na cintura e na cabeça dos participantes significam o estímulo 

dos parentes e a proteção que eles lhes desejam. Por fim, a tora é encomendada aos bons 

espíritos. Nesse momento, cessa temporariamente a fala do narrador e apenas ouvimos ruídos, 

vozes, cantos, risos. Por dois minutos e meio é possível apenas observar os índios. Do meio 

para o final do programa, outra voz divide espaço com a do narrador, é a voz do diretor, em 

interação com os índios. A partir de então, o programa volta-se para o processo de aculturação 

e perda da identidade de membros da tribo. Portanto, muda-se o foco de abordagem do tema. 

Enquanto as entrevistas ganham um espaço cada vez maior, a voz do narrador se torna cada 

vez mais rara e breve. Pergunta o diretor: O que você achou do Rio de Janeiro? Mas você não 

quis ficar lá porque? A resposta do jovem índio revela fascínio com as coisas bonitas da 
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cidade grande, com as meninas boas que vira no Rio de Janeiro, onde só não ficara porque 

tudo ali custava dinheiro. No mato a gente não paga nada, compara. Um momento 

interessante ocorre diante de uma moviola, no Rio de Janeiro, cidade onde há cinco anos vive 

um jovem kanela, na esperança de cursar o direito. Através de um visor, esse jovem recebe as 

palavras de saudade da mãe, que ele traduz para o diretor. A presença da moviola na imagem 

revela parte do processo de produção do programa. De volta à aldeia, o diretor finaliza com 

uma entrevista, onde pergunta a um índio mas velho: Você se sente brasileiro? Um pouco 

depois, em um português precário, o índio devolve a pergunta: Porque vocês vieram para cá? 

Porque não ficaram na terra de vocês? Vocês não sabem que o Brasil é nosso? Esse momento 

sintetiza a preocupação do diretor ao abordar a identidade nacional. Ele reconhece nos índios 

a população genuinamente brasileira. Tese que fica ainda mais evidente na última cena que 

exibe o hino nacional sobre imagens de crianças da tribo. Além do aspecto ideológico, chama 

atenção nesse programa o cuidado no uso da imagem, na composição do enquadramento e na 

elaboração da fotografia. Tudo isso parece resultado de um investimento significativo, tanto 

da emissora, do ponto de vista financeiro, quanto da equipe, no que diz respeito ao tempo de 

produção e envolvimento criativo na realização do programa.  

 

    

    
Figura 11 – Cenas do programa Índios Kanela, exibido no dia 04/03/75. 
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Figura 12 – Uma das cenas finais do programa Índios Kanela, exibido no dia 04/03/75. 

 

O programa Desmatamento, também dirigido por Walter Lima Jr. e veiculado em 

1974, exibe de maneira contundente o posicionamento político do diretor sobre o tema. No 

programa, estão presentes todos os elementos que fazem parte do formato esperado, isto é, 

narração over com entrevistas e fundo musical. Mas, ao invés de abrir com a narração, o 

programa inicia-se com imagens de plantas ao som instrumental de um violão com percussão. 

A primeira voz a ser ouvida é a de Burle Marx, que aparece caminhando no meio de árvores. 

Ele segura o microfone nas mãos e avança em direção à câmera, que recua. Nesse caso, ele se 

assemelha a um apresentador, que irá abrir o programa e apresentar o tema. Ele diz: Quando a 

gente fala em árvore a gente tem que pensar nesse equilíbrio entre árvore e uma série de 

plantas que crescem sobre ela. E é essa riqueza que está também desaparecendo. Mas essa 

“apresentação” será complementada por outras entrevistas. Através de um corte seco, um 

homem, vestido de paletó e gravata fala diretamente para a câmera. Nós vivemos nessa cidade 

(Rio de Janeiro) tendo como reserva o alto da boa vista, região que foi há cem anos atrás 

totalmente devastada. Enquanto entrevistados cobram por medidas governamentais de 

proteção das matas, Sérgio Chapelin informa que a área mais dinâmica dos incentivos fiscais 

é a do reflorestamento. Em 1968, o reflorestamento era feito com 1,8 % dos incentivos 

aplicados. Em 73, já foi feito com mais de 30%. Sob essa fala, são montadas, em ritmo 

acelerado, imagens que exibem árvores sendo cortadas, tratores limpando terrenos, uma 

estrada asfaltada com carros em alta velocidade, imagens de índios, alguns deles olham 

fixamente para a câmera, close de uma serra elétrica, um travelling no meio da mata. Tudo 

isso ao som de um berimbau tocado de maneira a provocar uma sensação de que algo grave 

está ocorrendo. Essa montagem demonstra a posição ideológica do diretor sobre o tema, além 

de fazer referência, de maneira crítica e alarmante, à construção da transamazônica, em curso 

na época.  
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Figura 13 – Programa Desmatamento, dirigido por Walter Lima Jr. e apresentado como Globo 

Repórter Atualidade em 05/03/74.  

 

Nesse programa, é pela imagem e uso de recursos sonoros (reunidos numa montagem 

sugestiva) que Walter Lima Jr. melhor se expressa sobre o tema. O uso político e ideológico 

do material destoa do texto que é narrado de maneira regular e constante. As imagens são 

montadas de modo frenético, o que provoca a sensação de caos e devastação pretendida pelo 

diretor. Pela montagem, o diretor coloca em questão a declaração de um dos entrevistados, 

que cita o código florestal brasileiro. “O problema florestal brasileiro, [...] está muito bem dito 

no nosso código florestal. O artigo primeiro do nosso código florestal eu acho bem claro, ele 

diz, as florestas são bens de interesse comum, a todos os habitantes do país. E o direito de 

propriedade é exercido com a limitação de uso”. Continua a voz do entrevistado, agora em 

over, sobre imagens de pessoas em atividade de desmatamento. “A floresta não é mais aquilo 

que eles consideravam antigamente, um símbolo de impertinência, malária, coisa que deveria 

cortar, botar fogo. Hoje a coisa é diferente, quer dizer, hoje, o uso da floresta é limitado pelo 

poder público”. Durante toda essa segunda parte da fala, são exibidas imagens de homens 

com machados, cortando árvores. Pela imagem, o diretor questiona a efetividade do que está 

escrito no código florestal, isso antes do entrevistado concluir que embora essa lei seja muito 

boa, ela não tem sido cumprida.  

Se o uso criativo da montagem foi o meio encontrado por Walter Lima Jr. para 

manifestar uma opinião política e crítica sobre os temas, o que mais chama atenção nos 

programas dirigidos por João Batista de Andrade é justamente a interação entre o diretor e a 

realidade filmada. Em Wilsinho Galiléia, o diretor participa de maneira ativa na construção de 

conexões temporais, espaciais e contextuais fundamentais à compreensão da história. Essa 

participação ocorre principalmente através da entrevista. Em muitos aspectos, o seu papel se 

aproxima ao do repórter, que terá lugar garantido no programa a partir dos anos 80. A 

produção documental de João Batista de Andrade segue uma tradição que está atenta ao 

processo de intervenção que todo ato de filmar produz. Quando dirige um programa, João 

Batista de Andrade não quer apagar as marcas do processo de produção, que envolve, no 
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mínimo, a presença de equipamentos, de uma equipe, a escolha de enquadramentos e um 

processo de montagem. Longe de fingir neutralidade, ele intervém na realidade. O que ele 

filma é o próprio ato de intervenção e como o real se revela graças à esta intervenção, postura 

que está na origem do cinema verdade francês, tal como defendido por Jean Rouch. Em 

Wilsinho Galiléia, o diretor experimenta ainda usar a ficção como forma de reconstituição da 

realidade. Para isso, ele utiliza atores para recontar fatos ocorridos no passado, empregando 

de modo criativo a dramaturgia no documentário.  

Em Wilsinho Galiléia, João Batista de Andrade mistura diversos materiais, como 

entrevistas, encenação, material impresso (fotos de manchetes de jornais), música, para contar 

a história de Wilson Paulino da Silva, que desde os 14 anos já vinha colecionando mais de 17 

homicídios e assaltos à mão armada e que, pouco antes de fazer 18, foi fuzilado numa 

emboscada da polícia. Quanto as vozes que falam no programa, João Batista entrevista 

principalmente pessoas que conviveram com o jovem, vizinhos, amigos, familiares, mas 

falam também as vozes das instituições por onde passou o personagem, o delegado de polícia, 

professores, técnicos do reformatório de menores, de onde Wilsinho comandou mais de 50 

fugas. Essa investigação é feita no sentido de conhecer a pessoa por trás do criminoso, o 

temperamento de Wilsinho, seu humor, interesses. Grande destaque também é dado ao 

universo familiar do personagem, o lugar onde vivia o jovem, a história de vida da mãe de 

Wilsinho, que saiu de Pernambuco e foi para São Paulo aos 14 anos de idade. Ela fala sobre o 

filho morto e também sobre os filhos vivos, saberemos que quase todos cumprem pena na 

casa de detenção de São Paulo. É forte o momento em que a mãe do personagem se dirige ao 

cemitério para colocar flores no lugar onde está enterrado Wilsinho. Nesse momento, o diretor 

opta pelo silêncio, o que dá densidade psicológica e afetiva à cena. Pode-se dizer que essa é 

uma estratégia entre tantas outras usadas pelo diretor para se aproximar da complexidade de 

seu personagem e fugir da representação simplista de um criminoso mau. A trágica história de 

Wilsinho, apesar de sua singularidade, serve também para João Batista de Andrade falar do 

drama que vivem as crianças da periferia paulista e da criminalidade como resultado de uma 

exclusão social a que está exposta toda a família dessas crianças. Se a produção de Eduardo 

Coutinho se destacou pela ênfase no nordeste, símbolo da miséria nacional, realidade distante 

da imagem de um Brasil idílico criado pelos militares, pode-se dizer que a de João Batista de 

Andrade se voltou para o drama social por trás da criminalidade de uma cidade grande como 

São Paulo, onde vivem milhares de migrantes nordestinos. 
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Figura 14 – Na primeira cena, João Batista de Andrade usa um ator para dar vida a Wilsinho Galiléia. 

Na segunda cena, a mãe de Wilsinho leva flores ao túmulo do filho, enterrado no Cemitério de Vila 

Formosa, em São Paulo.  

 

Outra possibilidade de abordagem temática no Globo Repórter pode ser analisada a 

partir do programa A Mulher no Cangaço, uma produção da Blimp Filmes, exibida em 1976 

com o selo Globo Repórter Documento. Nesse caso, o diretor Hermano Penna adotou um 

tema histórico, possivelmente mais aceitável pela censura oficial. No entanto, chama atenção 

a dimensão mística e heróica dada aos “fora-da-lei” do sertão. O que não deixa de 

impressionar, pensando-se a tensão política e os valores morais rigidamente conservadores da 

época. Em A Mulher no Cangaço, o bando de cangaceiros é representado a partir de um grupo 

de atores, devidamente vestidos. Eles são filmados em andanças pelo sertão, invadindo casas, 

fugindo das volantes, etc. São belas imagens, que não funcionam como um ilustrativo do 

texto, mas que servem para nos transportar para a realidade retratada, sua atmosfera, roupas e 

ambiente. Nelas, vemos o grupo que sai de uma mata fechada e avança em direção a um 

vilarejo. As imagens são em preto e branco, escolha que sinaliza ao espectador de que se trata 

de um outro tempo, do pretérito. Esse recurso imprime às imagens um efeito de realidade, faz 

com que elas se assemelhem a um material de arquivo antigo, portanto “real”, “verdadeiro”. 

Embora o programa faça uso de imagens ficcionais, pois encenadas, elas servem à 

representação de uma realidade histórica. Por outro lado, pode-se dizer que o efeito de 

realidade é amenizado em função de um recurso de edição que diminui a velocidade e suaviza 

o movimento do bando. Esse recurso da linguagem audiovisual dá uma dimensão heróica a 

esses homens e mulheres, que se parecem mais com divindades, do que com seres humanos. 

O que é reforçado também pela fotografia. As imagens são fortemente contrastadas. O sol 

estoura na objetiva da câmera. Os cangaceiros são filmados quase sempre na contraluz, o que 

retira a nitidez dos rostos e imprime apenas a silhueta dos corpos.  
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Figura 15 – Cenas de A Mulher no Cangaço, Globo Repórter Documento exibido no dia 17/08/76.  

 

A partir da narração, o programa A Mulher no Cangaço oferece informações sobre o 

tema e atribui sentido às imagens. A voz de Sérgio Chapelin exibe um saber, portanto, trata-se 

de uma voz autorizada. A narração entra e sai sem pedir licença e para ela não existe um 

referente direto na imagem. O texto é narrado como uma história que está sendo contada ao 

telespectador: “Vinham com o chapéu estrelado. O ouro das libras esterlinas brilhavam nas 

bandoleiras dos fuzis. Os anéis cobriam os dedos e os bornais eram floridos de finos 

bordados. Misturados numa estranha mitologia, eram ao mesmo tempo facínoras, heróis e 

justiceiros. Acreditava-se que tinham pacto com o diabo. E certamente tinham um santo 

protetor. Suas batalhas eram descritas como epopéias. O cangaço se transformou em símbolo 

da coragem, da valentia, da festa e da fama”. Ao falar do cangaço, o programa mistura 

categorias antagônicas: facínoras e heróis, diabo e santo protetor. Portanto, também através do 

texto, os cangaceiros são elevados à uma dimensão sobre-humana. Mais adiante, o narrador 

expõe questões de ordem econômica, política e social para explicar a origem desse 

movimento. “O cangaço não é fruto da ação de alguns indivíduos que apenas escolheram o 

banditismo e a violência. Ele é bem mais que isso. Ele surge de uma realidade cultural 

complexa e de uma realidade social cheia de contradições. Nasce de um sistema econômico e 

político pulverizado em pequenos centros autônomos dominados pela figura do coronel 

nordestino. Um mundo onde a violência era um recurso diário para sobreviver ou dominar. 

Surge também da vontade de criar compensações para aquilo que a realidade se recusa a dar”. 

Após explanações gerais, que remontam as origens do movimento, o narrador se atém 

à presença da mulher no cangaço. Nesse momento, são entrevistadas ex-cangaceiras. Elas têm 

seus nomes identificados por caracteres na tela, assim como o nome dos seus companheiros, 

por exemplo, Adília, mulher de canário. Esse é um dos poucos programas em que os 

entrevistados são identificados por informações na tela. As vozes dessas mulheres diferem da 
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voz do narrador. Elas falam em primeira pessoa, portanto, de experiências pessoais, já a voz 

do narrador, ela é sempre em terceira pessoa, pois não fala de si, mas dos outros, ou melhor, 

do tema. 

 

     
Figura 16 – A Mulher no Cangaço, Globo Repórter Documento exibido no dia 17/08/76. 

 

O programa também exibe imagens e entrevistas com sertanejas que não participaram 

do cangaço, mas que, em 1976, viviam privações semelhantes às das mulheres que entraram 

para o movimento, anos atrás. Dessa forma, o programa faz uma ligação entre passado e 

presente. Sobre esse “presente, diz o narrador: Nesse universo, a mulher, além de cuidar da 

casa, dos filhos, ainda produz. Esse esforço social da mulher do Nordeste, como de qualquer 

mulher pobre, de qualquer região do mundo, pode ser visto no seu envelhecimento precoce. A 

beleza da juventude desaparece logo nos primeiros anos de casado. Sob o texto, são exibidas 

imagens de “mulheres do Nordeste”. Elas aparecem carregando água, lavando roupa, 

costurando. Uma delas é entrevistada. Ela diz: Trabalhei para criar três filhos, lavando de sol 

a sol. Uma vida dura, passando fome, para criar todos os três. Outra mulher fala: Tenho dez 

filhos, vivo trabalhando, lavando, engomando, trabalhando na enxada para ajudar a criar a 

família, mais o marido. Dessa forma, o programa extrapola uma abordagem puramente 

histórica e aproveita o tema para falar da pobreza no sertão.  
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Figura 17 – Cenas de A Mulher no Cangaço, Globo Repórter Documento exibido no dia 17/08/76.  

 

Exu, uma tragédia sertaneja foi dirigido em 1979 pelo Eduardo Coutinho e exibido 

como Globo Repórter Documento. O programa, além de manter uma postura crítica em 

relação à realidade brasileira, ao retratar a simbiose entre política e grupos familiares no 

sertão nordestino, é realizado num momento de maior restrição quanto às experimentações 

estéticas e formais. Exu, uma tragédia sertaneja, exibe de maneira embrionária o formato da 

reportagem de televisão que irá marcar a produção do Globo Repórter na década seguinte. O 

ano de 1979 é destacado por Eduardo Coutinho como um divisor de águas no Globo Repórter, 

provavelmente por corresponder ao período imediatamente posterior a um acontecimento que 

marcou a história do programa. No dia 31 de outubro, o documentário Wilsinho Galiléia, 

dirigido por João Batista de Andrade, é vetado pela Censura Federal, um pouco antes de ir ao 

ar (CAETANO, 2004). Apesar das tentativas por parte da emissora de liberar o programa, o 

Chefe da Casa Militar declarou: “Esse filme não será visto nas casas de família” (LABAKI, 

2006). O incidente, além de indispor a emissora com os militares, trouxe prejuízos para a 

empresa, que se viu obrigada, de última hora, a reprisar o capítula da novela Dancing Days. 

Segundo João Batista de Andrade, a partir de então, os cineastas passaram a ser fortemente 

vigiados, situação que inviabilizou, pouco a pouco, a presença deles no Globo Repórter (apud 

LABAKI, 2006, p. 66):  

 

O cineasta Paulo Gil Soares, diretor do programa, diz sempre que esse fato 
marcou o fim da nossa fase no Globo Repórter; a fase dos cineastas. A partir 
dali o programa passou a ser muito vigiado, quase inviável. E os filmes 
passaram a ser controlados diretamente pela direção da Globo. Com isso, 
abriu-se a brecha definitiva para o já antigo assedio dos repórteres de TV ao 
programa, assédio que em pouco tempo se tornou definitivo, com o 
afastamento dos cineastas.  
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Apesar da presença de profissionais de cinema na televisão, a afirmação de que houve 

uma fase dos cineastas no Globo Repórter, deve ser vista a partir um prisma menos 

romântico. Quando cineastas são convidados a dirigir programas, eles levam consigo uma 

bagagem, um conhecimento do campo cinematográfico, mas não é como cineastas que eles 

são chamados a trabalhar no Globo Repórter, principalmente aqueles que passaram a ser 

funcionários da emissora e que por isso tinham quer lidar com uma rotina de produção muito 

diferente daquela do campo cinematográfico. Por outro lado, se aceitarmos que Wilsinho 

Galiléia sinalizou o fim de um ciclo de produção no Globo Repórter, esse fim se torna 

irrefutável em 1983, quando Robert Feith assume, no lugar de Paulo Gil Soares, o posto de 

diretor geral do programa. A partir de então, o Globo Repórter passa a trabalhar 

principalmente com jornalistas, sem formação cinematográfica,  como por exemplo Mauro 

Ritcher, Otávio Escobar e Mônica Labarthe.  

Voltando a Exu, uma tragédia nordestina, que teve a direção de Eduardo Coutinho, o 

programa é construído a partir de uma grande quantidade de entrevistas, montadas, uma na 

sequência da outra, sem maiores surpresas formais. Nesse programa, pode-se dizer que 

Eduardo Coutinho atua quase como um repórter responsável pelas entrevistas. Há pouco lugar 

para uma imagem que fale por si, para o silêncio, para a linguagem dos ambientes, das 

paisagens, ou mesmo para uma fala que destoe das demais, seja pela sua força de expressão 

ou mesmo pela duração. Ao contrário, teremos sempre um comentário para explicar a 

imagem, uma música para lhe dar o tom emocional e direcionar a leitura da mensagem. De 

acordo com a análise empreendida, antes mesmo de Wilsinho Galiléia ter sido censurado, 

houve uma produção sem maior experimentação. Mas essa produção convivia com uma mais 

inventiva do ponto de vista da linguagem e mais crítica em relação ao enquadramento dado 

aos temas, o que praticamente deixa de ocorrer a partir de 1979. 

Em 1980, Eduardo Coutinho dirige outro programa O Menino de Brodósqui, que fala 

da vida e da obra de Portinari. Nesse caso, ao invés dele, como diretor, conduzir as 

entrevistas, já há a presença de um repórter. Nos créditos, logo após a indicação de Sérgio 

Chapelin como narrador, aparece o nome de Raul Silvestre como o responsável pela 

reportagem, apesar de texto e direção serem assinados por Eduardo Coutinho. No entanto, a 

presença do repórter é muito discreta. O formato segue um modelo documental marcado pela 

presença de uma voz over e de uma montagem basicamente ilustrativa em relação ao texto do 

narrador. O repórter, de modo parecido com os diretores de edições anteriores, conduz as 

entrevistas, sem aparecer em quadro. Dentre todos os programas citados até aqui, esse é o 

único em que Sérgio Chapelin participa também como apresentador do Globo Repórter.  
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Figura 18 – O Menino de Brodósqui, Globo Repórter exibido em 12/08/80. 

 

Em estúdio, Sérgio Chapelin aparece enquadrado num plano médio, de paletó e 

gravata, posicionado no lado direito do quadro. No lado esquerdo, aparece o nome do 

programa, sobre um fundo preto. Durante a fala do apresentador, que tem um minuto e meio 

de duração, não há nenhuma alteração visual, não há mudança de enquadramento, nem 

inserção gráfica ou de imagem. A partir dos anos 80, muita coisa vai mudar no programa, que 

passa a tratar principalmente de atualidades, com uma participação cada vez maior do 

repórter, aqui e agora, no local dos acontecimentos. São essas mudanças que veremos a 

seguir, no segundo período de análise. 

 

3.2 GLOBO REPÓRTER: O SEGUNDO PERÍODO  

  

Os anos 80, principalmente a primeira metade dessa década, corresponde a um 

momento de transição, tanto do Globo Repórter quanto do cenário político no Brasil. O país 

vivia os últimos anos do regime militar, sob a presidência de João Batista Figueiredo, que 

ficou no governo entre 1979 e 1985 e deu continuidade ao processo lento e gradual de 

abertura política, iniciado no governo Geisel. Nessa mesma época, num movimento contrário, 

a Rede Globo passou a exercer um maior controle sobre o Globo Repórter. A censura, que nos 

anos 70 era principalmente externa e ocorria mais sobre o texto, volta-se sobre a forma do 

programa, que passa a estar mais integrada com o restante da produção jornalística da 

emissora. De acordo com o material consultado, apenas nas edições dos anos 80 em diante 

constatamos a presença de um apresentador em estúdio, num formato próximo ao padrão dos 

telejornais32. É também nessa época que o repórter passa a aparecer no vídeo e a participar 

                                            
32 A partir dos programas coletados para análise, o apresentador aparece pela primeira vez em uma edição de 
1980, O Menino de Brodósqui. Essa função não está presente em nenhum dos programas dos anos 70 coletados, 
o que nos leva a crer que é na década de 80 que ela aparece e irá se consolidar no Globo Repórter.  
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como um dos principais mediadores do programa. Como veremos, o formato da reportagem 

se impõe, apesar de manter algumas estratégias comunicacionais presentes na década anterior.  

 Para o trabalho de análise desse segundo período, foram escolhidas nove 

reportagens, todas elas produzidas e veiculadas em 1983, ano em que Robert Feith assume a 

direção geral do programa, e em 1984. Com exceção do critério de datas, os programas foram 

coletados de modo aleatório, a partir do que consta no acervo da Rede Globo (CEDOC). 

Interessou-me a produção referente aos anos de 1983 e 1984 por ser considerado um 

momento de mudança, tanto da equipe, como do formato. De acordo com o site 

www.memoriaglobo.blobo.br, acessado no dia 03/12/2008, a entrada de Robert Feith, em 

substituição a Paulo Gil Soares, marca o início de uma nova fase no Globo Repórter. Se por 

uma lado, o programa passou a ser realizado prioritariamente por jornalistas, houve também 

uma aproximação com profissionais da área da teledramaturgia. Consta no site que reuniões 

foram feitas com dramaturgos da emissora com o objetivo de achar uma “nova fórmula” para 

o programa, que unisse notícia e entretenimento, sem perder a função informativa. O Globo 

Repórter passa a apostar em situações narrativas capazes de criar dramaticidade e apelo 

emocional. Além disso, o formato com três reportagens por edição deixa de ser fixo e, 

dependendo da atualidade, determinado assunto poderia servir de tema único para o 

programa. Sobre as reportagens, foram elas: 

 

Quadro 2 – Edições do segundo período do Globo Repórter: 

 

DATA TEMA  DURAÇÃO DESCRIÇÃO 
22.09.83 No Coração da 

Seca 
13' Sertanejos no interior de Pernambuco, 

lutam contra a fome e sede, engajados em 
frentes de trabalho. 

29.09.83  Paladino da 
Baixada 

14'  Joaquim Ayres do Nascimento, detetive 
policial, luta pela extinção do alto índice de 
criminalidade na Baixada Fluminense. 

06.10.83 Crianças 
Eletrônicas 

15' Reportagem sobre o início do uso dos 
computadores  nas escolas e o impacto 
causado por essa evolução – Neil Patrick, 
rapaz de 17 anos que interferiu nos 
computadores de banco e laboratórios 
nucleares. 

06.10.83 Justiça sem 
medo 

35'  Na Paranaíba a batalha do Sindicato contra 
o crime. O pistoleiro de aluguel, a tradição 
de fazer justiça com as próprias mãos  – 
este quadro tem marcado a vida de 
Campina Grande, no Paranaíba – a Justiça 
resolve colocar os criminosos na cadeia. 
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10.11.83 O Cidadão 
Sitiado 

19’ As diversas maneiras de cariocas e 
paulistas defenderem-se contra a onda de 
assaltos e violências. 

15.12.83 Tropicalismo 26’ Origem e criadores do movimento 
chamado Tropicalismo na cultura popular 
brasileira. 

12.07.84 Velhice 22' Reportagem sobre a velhice. 

27.09.84 Homens que 
trabalham nas 
minas de 
carvão 

21' O repórter acompanha o trabalho de três 
mineiros no interior da mina de Santa 
Augusta, em Sta. Catarina.  

22.11.84 Maria Clara 
Machado 

19' Reportagem sobre a escritora, 63 anos, 
filha do escritor Aníbal Machado, atriz, 
autora de 23 peças Infantis, fundadora do 
Teatro Tablado, professora de várias 
gerações desde Rubens Corrêa a Roberto 
Bataglim.   

 

Em todas as edições analisadas, observou-se uma vinheta de abertura, com cerca de 

oito segundos de duração. A concepção visual da vinheta é construída a partir do nome 

(logomarca) do programa, que se aproxima desde o fundo do quadro até a frente da tela. A 

logomarca, em azul e vermelho, aparece flutuando sobre um fundo preto. Ela gira ao redor do 

próprio eixo à medida em que se aproxima da objetiva. O movimento cessa até que seja 

possível ler, de cima para baixo, o nome Globo Repórter. Como parte da palavra repórter, no 

lugar da letra “o” é usado o símbolo da Rede Globo. Na banda sonora da vinheta, ouve-se a 

música-tema do programa, Freedom of Expression. A música, presente desde a estreia do 

Globo Repórter, tornou-se uma marca do programa. O som agudo e de impacto funciona 

como um sinal de alerta. Estratégia pertinente ao meio televisivo, cuja recepção, em geral, 

acontece no ambiente doméstico, marcadamente dispersivo. 

 

   



 

 

103 

  
Figura 19 – Vinheta de abertura do Globo Repórter. Frames retirados da edição do dia 29/09/83. 

 

O cenário de onde fala o apresentador também exibe a logomarca do programa. No 

entanto, ela aparece como uma imagem fixa, nas costas do apresentador. Sérgio Chapelin foi 

o primeiro a exercer a função de apresentador do Globo Repórter e está à frente do programa 

também nos dias de hoje. No entanto, em 1983, ele aceitou o convite da SBT para apresentar o 

programa Show Sem Limite e por isso deixou temporariamente a emissora33. Sérgio Chapelin 

foi substituído por Eliakim Araújo até o ano de 1984, quando retornou para a Rede Globo e 

para o Globo Repórter. Em todas as edições analisadas, Eliakim Araújo aparece como 

apresentador, pois o tempo em que ele esteve à frente do programa coincidiu com o recorte do 

segundo período analisado. 

O apresentador tem como função principal informar em linhas gerais o assunto e 

adiantar algumas informações do que será exibido, a seguir, na reportagem. Porém, o texto 

verbal do apresentador do Globo Repórter está longe de ser apenas informativo, factual. Na 

fala dele já aparece delineado alguma história e/ou personagem que o telespectador terá 

acesso através do programa. Por exemplo, no programa Paladino da Baixada, exibido no dia 

29/09/83, Eliakim Araújo abre com informações gerais sobre a violência na Baixada 

Fluminense, mas os dados fornecidos pelo apresentador servem como pano de fundo para a 

história de duas pessoas, os heróis da reportagem. “Nos últimos dez anos, mais de dez mil 

pessoas foram assassinadas na Baixada Fluminense. Há quem diga que a Baixada é o lugar 

mais perigoso do mundo. Aí vivem dois milhões e 200 mil operários que trabalham no Rio de 

Janeiro e dormem na Baixada. Dormem e vivem mal, sob ameaça do esquadrão da morte. Um 

grupo de pessoas, entre eles policiais, que decidiram fazer justiça com as próprias mãos, 

impondo um reino de terror na Baixada. Até que um homem solitário e uma mulher corajosa e 

solitária decidiram enfrentar os matadores. O Globo Repórter mostra agora a história dessa 

mulher e desse homem”.  

A postura do apresentador do Globo Repórter evoca algumas marcas genéricas do 

                                            
33 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Sérgio_Chapelin>. Acesso em:  05 nov. 2008. 
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telejornalismo como a entonação da voz, a formalidade no vestir-se, o uso do enquadramento, 

entre outros. Durante toda a apresentação, Eliakim Araújo permanece sentado, em primeiro 

plano, que se mantém o mesmo, sem alternância de câmera, nem de enquadramento ou ângulo 

de filmagem. O uso do paletó e gravata e a impostação da voz, grave e bem articulada, 

transmitem seriedade e credibilidade ao programa e estão fortemente relacionados ao modo 

como o telejornalismo, enquanto gênero televisivo, foi se configurando em nossa sociedade. 

Em qualquer caso, em qualquer tema, o texto é falado de modo claro, correto gramaticalmente 

e com pausas bem marcadas. Segundo Resende (2000), a constância e a clareza da voz, a 

homogeneidade no modo de relatar a notícia, indiferente do seu teor, a rigidez de postura, os 

olhos voltados direto para a câmera, ou melhor, para o telespectador, tornou-se um padrão no 

telejornalismo da Rede Globo. De acordo com o autor, tal modelo, a que se submetiam 

também os repórteres, foi criado com o propósito de, por uma aparente “neutralidade” e 

formalismo, projetar para o telespectador uma imagem de isenção na abordagem dos fatos, 

indispensável para a conquista da credibilidade e assim contrabalançar as perdas causadas 

pelas sujeições que a censura impunha ao noticiário nacional, principalmente durante o 

regime militar.  

Ao dirigir-se à audiência, o apresentador do Globo Repórter olha fixamente para a 

câmera e mantém uma relação olho no olho com quem assiste o programa pela TV. A 

interpelação ocorre também através do texto verbal. No Globo Repórter exibido no dia 

27/09/1984, Eliakim Araújo diz, agora você vai mergulhar na vida de três homens que 

trabalham sete horas por dia dentro das minas de carvão. De um modo muito similar, no 

programa sobre Maria Clara Machado, exibido no dia 22/11/1984, o apresentador informa ao 

telespectador, hoje à noite você vai saber a importância do Tablado na vida de atores famosos, 

como Rubens Correa, o Amoedo de Partido Alto. Vai conhecer de perto o trabalho de Maria 

Clara. Nos dois casos, percebe-se a indicação dos personagens a partir dos quais as 

informações serão articuladas e as histórias construídas.  

Como estratégia de apresentação, clareza e organização das reportagens, o Globo 

Repórter utiliza como parte do cenário, uma tela virtual posicionada no lado esquerdo do 

quadro, atrás do apresentador e sobre a logomarca do programa. Na tela pode ser exibido o 

título da reportagem, com alguma gravura indicativa do tema, ou uma fotografia. Em alguns 

casos, a tela está presente, desde o primeiro instante, em outros, ela surge bem pequena, desde 

o fundo do quadro, e vai se aproximando até ficar grande e fixa, ao lado do apresentador.  
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Figura 20 – As cenas correspondem à abertura das reportagens, respectivamente: No Coração da Seca, 

exibida no dia 22/09/1983, O Paladino da Baixada, exibida no dia 29/09/83, e O Cidadão Sitiado, 

exibida no dia 10/11/83. 

 

   
Figura 21 – As gravuras correspondem à abertura das reportagens, respectivamente: Tropicalismo, 

exibida no dia 15/12/1983, Maria Clara Machado, exibida no dia 27/0984, e Velhice, exibida no dia 

12/07/1984.  

 

   

  
Figura 22 – Tela surge flutuando do fundo do quadro, durante apresentação da reportagem Crianças 

Eletrônicas, exibida no dia 06/10/83. 
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O apresentador do Globo Repórter, em alguns casos, poderia exercer também a função 

de narrador34, o que nos remete ao Globo Repórter dos anos 70, que exibiu muitos programas 

com uma narração clássica, feita por um locutor. No entanto, houve casos em que a narração 

foi exercida pelo repórter35 ou dividida entre os dois, apresentador e repórter, num mesmo 

produto. Na reportagem No Coração da Seca, veiculada no dia 22/09/83, as primeiras 

imagens mostram a equipe do Globo Repórter viajando de carro desde Recife até Ouricuri. 

Sobre as imagens do veículo em movimento e de paisagens ao longo do caminho, ouvimos a 

narração de Eliakim Araújo: Para chegar lá, a equipe do Globo Repórter saiu do Recife e 

rodou 620 quilômetros. No começo da viagem, o verde dos canaviais na zona da mata. Pouco 

a pouco a imagem vai mudando. A seca empobrece a paisagem do sertão. Campos 

abandonados, plantações perdidas. Aqui é o coração da seca. Cessa a voz over do narrador e 

entra, como fundo musical, o som do dedilhado de um violão. Esses elementos marcam o fim 

do que funciona como uma introdução à reportagem, além de servir para mostrar o 

deslocamento da equipe do programa. A partir do momento em que a equipe chega ao seu 

destino, a voz do narrador deixa de ser a do apresentador e passa a ser a do repórter, Antônio 

Carlos Ferreira, uma voz que fala do lugar reportado. 

É nos anos 80 que o Globo Repórter vai em busca de uma narrativa jornalística 

baseada na experiência do repórter no vídeo, falando diretamente para o telespectador. Esse é 

um mediador que surge com força nesse período. De uma maneira geral, pode-se dizer que, 

no Globo Repórter dos anos 70, enquanto os diretores tinham uma presença muito discreta na 

condução das entrevistas, se posicionando quase sempre fora do quadro, deixando em 

primeiro plano o depoente, na década de 80, a situação muda. Como afirma Lins (2004), nesse 

período vai prevalecer a figura do repórter como mestre-de-cerimônias.  

O repórter é responsável por boa parte da estruturação da informação, seja pela 

condução das entrevistas, pela apuração, pela realização de passagens, pela presença nos 

locais dos acontecimentos, como testemunha dos fatos e em contato direto com as fontes. O 

repórter poderia exercer ainda o papel de narrador, uma função que, como mencionado 

anteriormente, poderia também ser do apresentador ou dividida entre eles. A importância do 

repórter na estrutura do programa é perceptível desde o texto verbal do apresentador. Já na 

abertura, é dado destaque ao repórter, como alguém que vivenciou, sentiu de perto, ouviu as 

pessoas e que vai contar tudo isso para o telespectador. Essa também é uma forma de agregar 

                                            
34 O que ocorreu no programa Homens que Trabalham na Mina de Carvão, exibido no dia 27/09/84. 
35 Como ocorreu no programa Paladino da Baixada, exibido no dia 29/09/1983, e no programa Justiça sem 
Medo, exibido no dia 06/10/83. 
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credibilidade à informação. Seguem trechos do texto verbal do apresentador do Globo 

Repórter: 

  

Esse é um documento forte e emocionante, a caça ao camaleão que vira 
comida, o sofrimento das crianças com fome, a luta heróica das mulheres. O 
repórter Antonio Carlos Ferreira sentiu de perto a dor e a força do 
sertanejo de Ouricuri de Pernambuco. É uma viagem emocionante ao 
coração da seca. (No Coração da Seca, Globo Reporte,r exibido no dia 
22/09/1983). 
 
 
O computador já chegou em algumas escolas. Com eles chegaram muitas 
dúvidas e a promessa de uma educação melhor. Os repórteres Hermano 
Henning e Helio Costa ouviram psicólogos, educadores, pais e cientistas 
sobre essa nova geração, que está aprendendo com o professor computador, 
as crianças eletrônicas. (Crianças eletrônicas, Globo Repórter exibido no 
dia 06/10/1983). 

 
O sindicato do crime, o pistoleiro de aluguel, a tradição de fazer justiça com 
as próprias mãos. Este quadro tem marcado a vida de Campina Grande, na 
Paraíba. Agora, a justiça decidiu colocar os criminosos na cadeia. É o que 
conta o repórter Francisco José. (Justiça sem medo, Globo Repórter 
exibido no dia 06/10/1983). 

 

 Em O Cidadão Sitiado, exibido no dia 10/11/1983, o nome do repórter é omitido, mas 

ganha destaque a equipe do programa.  

 

No dia 31 de outubro, um crime estarreceu o Brasil. Durante um assalto em 
uma agência bancária em São Paulo, um homem matou friamente uma criança 
e sua mãe. Talita tinha oito meses de idade. Ela morreu porque estava 
chorando. Esse foi o exemplo mais cruel da violência que domina a cidade 
grande. Nossas equipes foram as ruas ouvir o cidadão. Ouvir o que ele 
pensa e sente e o que está fazendo para se livrar da escalada cada vez mais 
sangrenta e irracional do crime no Rio e em São Paulo. (Cidadão Sitiado, 
Globo Repórter exibido no dia 10/11/1983). 
 

A presença do repórter no lugar dos acontecimentos e em contato com pessoas 

diretamente ligadas às notícias, cumpre diversas funções, todas elas fundamentais à validação 

do trabalho jornalístico. Dessa forma, o repórter se transforma, ele mesmo, em testemunha 

dos acontecimentos. Também adquire autoridade para falar dos assuntos, uma vez que ele 

esteve no local, ouviu as pessoas, apurou a informação, portanto, sabe do que está falando. As 

passagens são muito importantes nesse sentido e são valorizadas em muitos programas. Nelas, 

o repórter aparece falando diretamente para a câmera, portanto, para o telespectador. Ele é 

enquadrado de forma que o cenário, ao fundo, traga alguma informação relacionada à notícia. 

Em O Cidadão Sitiado, por exemplo, Hermano Henning realiza a seguinte passagem: aqui, no 
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centro de operações da polícia militar no Rio, chegam diariamente pelo menos 30 pedidos de 

socorro por telefone de pessoas que acabaram de ser assaltadas. A composição do quadro 

reforça a presença do repórter no centro de operações. Ele aparece no terceiro plano do 

quadro, próximo às telefonistas, que não olham para a câmera, nem interrompem o trabalho 

durante toda a fala do mediador. Já Carlos Nascimento, ele aparece no meio da rua, no centro 

de São Paulo. O cenário é apropriado para uma fala sobre a quantidade de assaltos registrados 

na maior cidade do Brasil, entre os meses de janeiro e setembro de 1983. 

 

  
Figura 23 - Cenas da reportagem O Cidadão Sitiado, exibida no dia 10/11/83. No primeiro quadro, o 

repórter Hermano Henning realiza passagem no Centro de Operações da Policia Militar do Rio de 

Janeiro. No segundo, Carlos Nascimento aparece no centro de São Paulo. 

 

No programa Crianças Eletrônicas, que também contou com Hermano Henning, o 

repórter aparece em uma sala de aula, observando crianças enquanto elas usam o computador. 

Ele está ali para provar que foi ver de perto o comportamento daquelas crianças, portanto, ele 

sabe do que está falando. Esse mesmo programa conta ainda com o repórter Hélio Costa nos 

Estados Unidos. A presença dele no exterior indica um maior investimento por parte da 

emissora na construção da notícia de enfoque internacional. Enquanto no primeiro período, o 

material estrangeiro era comprado e adaptado para ser exibido no programa, agora a Globo 

investe na produção desse material. Algo que permanece no terceiro período analisado, com 

uma proporção ainda maior. 
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Figura 24 – O repórter Hermano Henning dentro de uma sala de aula, no programa Crianças 

Eletrônicas, exibido no dia 06/10/83.  

 

No programa No Coração da Seca, vale destacar a passagem realizada pelo repórter 

Antônio Carlos Ferreira. Ela tem início com uma panorâmica que vai de onde trabalham os 

sertanejos, até onde está o repórter, em pé, falando diretamente para a câmera. Ele, de maneira 

orquestrada com o movimento da câmera, mostra, à sua esquerda, a barraca de campanha 

armada pela equipe do programa. De acordo com o seu texto verbal: “Aqui, na frente, o 

trabalho começa às seis horas da manhã, logo após o nascer do sol e só vai terminar ao meio 

dia, por isso nós trouxemos essa barraca de campanha e armamos bem perto da frente. Aqui, 

nós vamos guardar o nosso equipamento de trabalho e a barraca vai nos ajudar a suportar o sol 

forte do sertão”. No final da panorâmica, quando estão enquadrados o repórter em primeiro 

plano e a barraca ao fundo, um corte seco dá lugar a uma imagem dos trabalhadores feita de 

dentro da barraca. Ela serve para mostrar ao telespectador a vista “privilegiada” que a equipe 

terá dali de dentro.  

 

 
Figura 25 – Passagem realizada pelo repórter Antônio Carlos Ferreira no programa No Coração da 

Seca, exibido no dia 22/09/83. Na primeira cena ele mostra, ao fundo, a barraca armada pela equipe 

para se proteger do sol. A segunda mostra a visão privilegiada que a equipe terá de dentro da barraca.  
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A presença do repórter também recebe destaque durante as entrevistas, em contato 

direto com as fontes. É comum o mediador aparecer de costas ou de perfil, dividindo o quadro 

com o entrevistado, ou mesmo de corpo inteiro, em posição central na imagem. O rosto do 

repórter também pode ser filmado isoladamente, enquanto escuta o depoimento, criando uma 

dinâmica de plano e contra-plano comum em produtos ficcionais. 

 

   
Figura 26 – O repórter Antônio Carlos Ferreira conversa com uma mulher na frente de trabalho. No 

segundo frame, o repórter Ronald de Carvalho entrevista o mineiro Joel Babel de Souza. E no terceiro, 

Hermano Henning entrevista um pediatra, que fala sobre a influência do computador no 

desenvolvimento das crianças. As imagens são dos programas No Coração da Seca, Homens que 

Trabalham nas Minas de Carvão e Crianças Eletrônicas, exibidos, respectivamente, nos dias 

22/09/83, 27/09/84 e 06/10/83.  

 

No Globo Repórter sobre Maria Clara Machado, o profissional responsável pela 

reportagem é Pedro Bial. A sua presença na imagem também é explorada, mas dessa vez, com 

a intenção de construir uma relação de intimidade entre ele e a personagem/tema do 

programa. Pedro Bial aparece ao lado de Maria Clara enquanto ela coordena uma oficina com 

atores no Teatro Tablado. Em determinado momento, a câmera passeia do rosto de Pedro Bial 

até o rosto da personagem, capturando o olhar atento dele sobre ela. Aqui, sua presença é 

explorada menos como testemunha de fatos e mais como alguém que conhece o universo da 

escritora. Dessa forma, constrói-se um lugar de voz autorizada para o repórter.  

Chama atenção nesse período um certo hibridismo na construção das entrevistas. Nos 

programas aparecem tanto estratégias que enfatizam a presença do repórter, quanto entrevistas 

onde as pessoas falam e olham diretamente para a câmera, apagando as marcas do 

entrevistador. No Globo Repórter sobre Maria Clara Machado, por exemplo, Pedro Bial 

aparece muito próximo da escritora, personagem central do programa. O repórter entrevista 

Maria Clara Machado na casa dela, na sala de estar. No momento em que falam atores 

famosos que trabalharam com Maria Clara Machado, eles funcionam como fontes de 
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informação complementares à história da personagem central. Nesse caso, eles falam e olham 

diretamente para a câmera e não há marcas da presença do repórter na imagem.  

Na edição sobre o Tropicalismo, a presença do repórter é ainda mais discreta. O 

programa tratou o tema a partir de diversas vozes que participaram ou testemunharam o 

movimento. O programa é todo construído a partir de entrevistas e de imagens de arquivo. É o 

texto verbal dos entrevistados e não a voz do repórter ou do apresentador, que faz a costura do 

programa. Dentre todas, a entrevista com Gilberto Gil e Caetano Veloso juntos é a mais 

importante, é ela que estrutura todo o resto. Os outros depoimentos, quando surgem, 

confirmam e desenvolvem aquilo que foi dito por eles. Por exemplo, logo após Caetano 

Veloso dizer que foi Carlos Barreto que deu nome ao movimento, aparece o próprio Carlos 

Barreto contando essa história e trazendo mais elementos a ela. O repórter está ausente da 

imagem, ele não realiza passagens ou narra o programa. No entanto, a sua presença é 

percebida fora do quadro, através do olhar de Caetano e Gil, durante a entrevista. Os dois 

falam para alguém que está fora do enquadramento. Os outros entrevistados, quando 

aparecem, falam diretamente para a câmera, em estrutura de depoimento. Essas estratégias de 

condução das entrevistas nos remete ao início do Globo Repórter e podem ser observadas em 

uma enorme quantidade de documentários, feitos ou não para serem exibidos na televisão. 

Portanto, observa-se que, apesar de mudanças evidentes em direção a um formato jornalístico, 

o Globo Repórter do segundo período poderia produzir programas que mantivessem alguma 

proximidade com o modelo documental, construído a partir de entrevistas.  

Nos programas analisados, não há mais tensão entre o verbal e a imagem, mas uma 

relação de subordinação entre eles. É o verbal, seja ele proveniente da voz over do narrador 

ou da voz in dos entrevistados e repórter, que guia e dá coerência à sequência de imagens. O 

texto over está diretamente relacionado àquilo que aparece na imagem. Na reportagem Justiça 

Sem Medo, exibida no dia 06/10/1983, escutamos sobre imagens da cidade de Campina 

Grande, a narração do repórter Francisco José: “Campina Grande, até bem pouco tempo, era 

uma cidade marcada pela violência. Aqui quem matava não era preso e continuava 

espalhando terror pela cidade. Mas a Justiça chegou para valer em Campina Grande”. Um 

corte seco dá lugar à imagem de uma pilha de papéis. O sentido é dado pela continuidade da 

narração. Os papéis, saberemos logo depois, são processos judiciais. “Juízes estão revisando 

cerca de quarenta mil processos que estavam arquivados faz dez anos, só nessa segunda 

revisão quatrocentas pessoas tiveram que ir para a cadeia. Nesses processos, o mais curioso é 

que os criminosos eram condenados, mas ninguém ia preso”. Na sequência, vemos um grupo 

de juízes trabalhando ao redor de uma mesa. Nesse caso, observa-se um uso funcional da 
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imagem, que reforça a narração do repórter e serve como prova daquilo que ele enuncia. No 

entanto, afirmar que as imagens são montadas de modo ilustrativo com o texto do narrador, 

não quer dizer que elas sejam desprovidas de elaboração. Na reportagem No Coração da 

Seca, observa-se um uso criativo da fotografia em aspectos como luz e enquadramento de 

modo a reforçar o calor e a aridez do sertão, aspectos que fazem parte do tema da reportagem. 

 

 
Figura 27 – Cenas de No Coração da Seca, Globo Repórter exibido no dia 22/09/83. 

  

De acordo com Resende (2005), nos anos 80, os assuntos policiais se tornaram muito 

mais recorrentes no Globo Repórter. Dos nove programas coletados, pelo menos três trataram 

de temas ligados à violência e criminalidade, foram eles: O Cidadão Sitiado, exibido no dia 

10/11/83, O Paladino da Baixada, exibido no dia 29/09/1983, e Justiça sem medo, exibido no 

dia 06/10/83. 

 Em O Cidadão Sitiado, os repórteres Hermano Henning, no Rio de Janeiro, e Carlos 

Nascimento, em São Paulo, foram às ruas, segundo Eliakim Araújo, ouvir o cidadão. Ver o 

que ele pensa e sente e o que está fazendo para se livrar da escalada cada vez mais sangrenta e 

irracional do crime no Rio e em São Paulo. O enquadramento dado ao tema é fortemente 

alarmista. Já na abertura, Eliakim Araújo relata um crime que estarreceu o Brasil. Continua o 

apresentador: Durante um assalto em uma agência bancária em São Paulo, um homem matou 

friamente uma criança e sua mãe. Talita tinha oito meses de idade. Ela morreu porque estava 

chorando. Esse foi o exemplo mais cruel da violência que domina a cidade grande. O caso 

particular de Talita, portanto, serve como exemplo da tese exibida no programa, a escalada 

cada vez mais sangrenta e irracional do crime no Rio de Janeiro e em São Paulo. Apesar do 

crime ter sido relatado na abertura, pelo apresentador, inclusive com o uso de reconstituição a 

partir de desenhos, ele não será aprofundado depois. Mas voltará ao final, no encerramento do 

programa, como veremos mais adiante. O uso do desenho na reconstituição de um fato 
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passado demonstra a busca do programa por recursos visuais diversos para auxiliar o texto 

verbal. No entanto, esse uso ainda é pequeno quando comparado ao que observamos nos dias 

de hoje, onde o programa lança mão de diferentes estratégias para mastigar e traduzir da 

maneira mais didática possível uma informação. Para isso, investe em tecnologia e cria 

vinhetas, recursos de animação, computação gráfica, etc. Esses usos estão de acordo com as 

possibilidades tecnológicas de cada época, mas também nos dizem do modo de 

endereçamento do programa. 

 Em O Cidadão Sitiado, o programa apresentou um formato um pouco diferente do 

restante, chamado de Globo Repórter Pesquisa. Nesse caso, o programa é estruturado a partir 

de uma pesquisa sobre violência urbana realizada pelo IBOPE com moradores das duas 

maiores capitais brasileiras. Na pesquisa, foram feitas perguntas do tipo: Você já foi assaltado 

alguma vez? Você acha que pode ser assaltado? O resultado é mostrado por tabelas. Nelas, 

são exibidas as perguntas e as respostas, discriminadas pelos estados, Rio de Janeiro e São 

Paulo. De posse do resultado da pesquisa feita pelo IBOPE, os repórteres, Carlos Nascimento, 

em São Paulo, e Hermano Henning, no Rio de Janeiro, saem às ruas e realizam enquête com 

populares, momento em que o programa exibe um exemplo claro do que passou a se chamar 

no jornalismo como o povo fala. Nessa situação, os entrevistados não têm o nome, nem 

função creditado na tela. No entanto, seus depoimentos servem para humanizar os dados frios 

da pesquisa, funcionam como exemplos reais da violência.  

 

   
Figura 28 – Os gráficos exibem informações da pesquisa feito pelo IBOPE. A última cena mostra uma 

situação de enquête. O Cidadão Sitiado, Globo Repórter exibido no dia 10/11/83. 

 

 Em O Cidadão Sitiado, o tema da violência urbana é tratado principalmente a partir da 

vítima, voz que recebe maior espaço dentro da reportagem. Apenas em um momento, o 

repórter traz a voz de um assaltante, que é entrevistado por Hermano Henning com fins 

informativo e didático. Através do relato do assaltante, o Globo Repórter quer alertar os 

telespectadores sobre como age um criminoso. Segundo o repórter: 
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PASSAGEM: Nós estamos aqui na zona sul do Rio de janeiro, esperando um 
assaltante que vem dentro daquele carro da polícia. É bom vocês prestarem 
atenção ao que ele vai dizer, pode ser uma lição de como evitar um assalto.  

 

De acordo com o texto verbal do repórter, fica claro que a passagem foi feita depois da 

entrevista, uma vez que ele já sabe o conteúdo da fala do assaltante. Mas, no corpo do 

programa, a passagem abre a entrevista de modo a criar uma linha narrativa com um início, 

meio e fim bem estruturados.  

DESCRIÇÃO DA CENA: O carro de polícia se aproxima do repórter e pára ao seu 

lado. Hermano Henning caminha em direção ao carro, abre a porta traseira e entra. O carro 

arrasta. Logo depois, são exibidas imagens de um carro em movimento, visto a partir de um 

outro carro, também em movimento. Como explica o repórter:  

 

OFF: Durante o tempo todo nós fomos acompanhados por um grupo de 
policiais nesse carro aí atrás.  

 
DESCRIÇÃO DA CENA: Passamos para a imagem do repórter, no fundo do carro, 

lado a lado com o assaltante. Este, em nenhum momento, é identificado pelo nome. O seu 

histórico de vida é resumido a sua ficha policial, a sua idade e ao tempo de envolvimento na 

criminalidade.  

 

PASSAGEM: Esse rapaz está condenado há cinco anos por assalto a mão 
armada. Ele tem apenas 19 anos, mas começou muito cedo como 
trombadinha no Rio. 

 
DESCRIÇÃO DA CENA: Após a PASSAGEM, um corte seco dá lugar à imagem do 

assaltante que mostra, através da janela traseira do carro, possíveis vítimas para um assalto. A 

imagem assume a perspectiva do assaltante e simula aquilo que ele vê a partir do banco de 

trás do carro. Em OFF, escutamos a conversa do assaltante com o repórter. 

 

ASSALTANTE: Ali, aquela senhora ali, ali, com a criancinha, aquela 
senhora é muito fácil.  
 
REPÓRTER: Por que é fácil? Ela está entrando dentro do carro agora.  
 
ASSALTANTE: É só chegar ali e meter o ferro nela. Pega ela e bota no 
banco de trás ou deixa ela e leva o carro. Muito fácil, tira a jóia dela. Muito 
simples. 
 
RÉPORTER: E você sairia por onde, com o carro? 
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ASSALTANTE: Sairia direto. 
 
REPÓRTER: E tipo assim, pessoas de bicicleta, andando? 
 
ASSALTANTE: Isso aí é bobeira, se sujar com isso! 
 
RÉPORTER: Por quê, não dá lucro? 
 
ASSALTANTE: Não dá lucro nenhum. Carro é coisa boa. 400, 500 mil 
cruzeiros um carro.  
 
REPÓRTER: Olha aí, mais um carro. 
 
ASSALTANTE: Coisa boa, isso aí é mole. É só chegar ali, meter o ferro ali 
e levar tudo.  
 
REPÓRTER: Meter o ferro é o quê? Chegar com revólver, é isso? 
 
ASSALTANTE: É! 
 
REPÓRTER: Agora me diz uma coisa e se a pessoa estiver armada? 
 
ASSALTANTE: Armada é melhor ainda, que a gente leva a arma. 
 
REPÓRTER: Muito assalto acontece aqui, não é? 
 
ASSALTANTE: Certo! Muito. Parou no sinal a gente já está metendo, já 
está tirando fora do carro, já está tomando o carro de assalto. Vai ficar no 
sinal a pé mesmo. 
 
REPÓRTER: E esse casal aí? 
 
ASSALTANTE: Dá pra arrumar um dinheiro.  
 
REPÓRTER: Por quê, hein? 
 
ASSALTANTE: Porque é turista, eles sempre estão com um qualquer em 
cima, umas peças, uns ouros bons. Isso aí dá pra arrumar um dinheiro. Isso 
aí é o que o pessoal quer encontrar na rua, assim dando esse mole. 
 
REPÓRTER: Quer dizer que esse casal aí está facilitando, na sua opinião? 
 
ASSALTANTE: Dá, dá muito mole, olha lá! Está cheio de ouro. Aquele 
relógio, daquela senhora lá, deve ser de ouro. Aquilo ali é molinho de levar. 
 
REPÓRTER: Vamos encostar ali mais em frente, deixa eu conversar com 
ele. 
 
REPÓRTER (que fala de dentro do carro): Eu estou com um assaltante 
dentro do carro, ele está dizendo aqui que seria muito fácil roubar o senhor, 
que está andando com muitas joias, coisas de muito valor. O senhor não acha 
perigoso andar assim, nessa hora, andar sozinho? 
 
ESTRANGEIRO: Não, nessa hora, não. Tem bastante gente, não é? 
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REPÓRTER: O senhor não acredita que pode ser roubado? 
 
ESTRANGEIRO: Ah! Acredito, acredito.  
 
REPÓRTER: Quem me disse isso foi uma pessoa que entende do assunto. 
 
ESTRANGEIRO: Um perito no assunto, não é? 
 
REPÓRTER: Ele disse que se ele tivesse assaltando, ele teria escolhido o 
senhor.  
 
ESTRANGEIRO: Ah, é? Então sorte que ele tá lá dentro e não aqui fora, não 
é? 

 

    

   
Figura 29 – Sequência de imagens do momento em que Hermano Henning entrevista assaltante para o 

Globo Repórter em O Cidadão Sitiado, programa exibido no dia 10/11/83. 

 

Na situação descrita, o repórter cria uma situação a fim de passar uma informação 

considerada útil ao telespectador. Por se tratar de um programa jornalístico, acreditamos que 

ele opera com atores reais, a polícia, o criminoso e as supostas vítimas, apesar da 

artificialidade da situação. A polícia não tem rosto nem voz, serve apenas como escolta que 

torna possível o encontro entre Hermano Henning e o assaltante. As possíveis vítimas são 

filmadas sem autorização enquanto andam na orla carioca e por isso olham desconfiadas para 

o carro. O assaltante funciona no programa, de modo inusitado, como um especialista, uma 

pessoa que entende do assunto, cuja credencial é uma ficha policial. Entrevistado pelo 

repórter, ele fala sobre suas vítimas preferenciais e como agir na prática de assaltos. Essas 

informações, de acordo com o propósito do programa, devem servir de alerta à população 

para que ela não dê “bobeira” aos assaltantes. No entanto, de forma ambígua e contraditória, 
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as informações se parecem mais com um manual de instrução para quem quer praticar crimes. 

Durante toda a situação, o assaltante colabora com o repórter e parece não desconfiar dos seus 

interesses, numa demonstração de cumplicidade em muitos aspectos reforçada pela 

montagem. Como a voz do assaltante e do repórter quase sempre estão em off, sobre imagens 

que representam aquilo que eles vêem através da janela do carro (imagens subjetivas), é 

possível que a edição tenha favorecido ainda mais essa relação de cooperação, de acordo com 

os objetivos da reportagem. O uso da voz em off, cuja fonte emissora encontra-se fora dos 

limites do enquadramento, é uma estratégia narrativa que possibilita uma manipulação do som 

e da imagem de modo menos evidente para o telespectador. Ao descolar a voz da imagem, há 

maior liberdade para, através da edição, alterar a ordem da fala e, se necessário, omitir 

informações que não são consideradas úteis aos propósitos do programa. Uma contradição em 

relação ao discurso pronto e alarmista do repórter aparece apenas no momento em que ele 

entrevista um estrangeiro, identificado pelo assaltante como uma vítima ideal. A entrevista 

ocorre com o repórter dentro do carro e o senhor do lado de fora, com o corpo encurvado em 

direção à janela. Apenas o senhor estrangeiro aparece na imagem. Diante da pergunta 

alarmista do repórter, que ignora o fato dele estar acompanhado por uma mulher: O senhor 

não acha perigoso andar assim, nessa hora, andar sozinho?, ele responde negativamente: Não, 

nessa hora, não. Tem bastante gente, não é? Sem se render, insiste Hermano Henning: O 

senhor não acredita que pode ser roubado? Quem me disse isso foi uma pessoa que entende 

do assunto. Ele disse que se ele estivesse assaltando, ele teria escolhido o senhor. Diante da 

situação inusitada, o entrevistado responde com ironia: Ah, é? Então sorte que ele está lá 

dentro e não aqui fora, não é? Durante a entrevista, o repórter não demonstra uma abertura ao 

outro, no sentido de acessar a experiência alheia como uma forma de conhecimento sobre a 

realidade. Ao contrário, ele detém um saber a ser transmitido e por isso busca convencer o 

senhor e também o telespectador.   

Uma breve discussão sobre as causas e soluções para a violência surge ao final do 

programa. De volta à pesquisa do IBOPE, o programa revela que 58% dos entrevistados 

acreditam que a maior causa da violência está no desemprego. A pesquisa revela também que 

70% dos entrevistados são a favor da pena de morte como solução para a criminalidade. Após 

a divulgação dos dados, reaparece o apresentador, desde o estúdio, que fala sobre a 

contradição presente no resultado da pesquisa. Nesse momento, o apresentador assume uma 

posição inusitada em relação a todas as outras edições do segundo período analisadas. O 

apresentador interpreta um dado que veio da reportagem. De acordo com Eliakim Araújo: 

Entre as revelações da pesquisa do GR contra a violência, dois números e uma contradição. 
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58% dos entrevistados reconhecem no desemprego uma das principais causas da violência. 

70% apontam como solução para o problema a pena de morte. Essa contradição nos leva a 

uma reflexão do momento que vive o nosso país. A solução certamente não é a represália, 

olho por olho, dente por dente. A solução está mais próxima da razão, dos tribunais de justiça 

e da serenidade do pai de Talita, pequena vítima desse momento de violência. Ao apontar a 

solução, pelo viés da justiça, da lei, o apresentador retoma o caso de Talita, que foi tratado na 

abertura e só retorna agora, na conclusão da reportagem. De Eliakim Araújo, em estúdio, 

vamos para as cenas finais, que mostram o pai de Talita no dia do enterro da mulher e filha. 

Mesmo sem maior aprofundamento em relação ao assalto que vitimou Talita, o programa 

utiliza a situação para construir, ao final, uma situação de forte apelo emocional.  

Na reportagem Justiça Sem Medo, o repórter Francisco José também realiza entrevista 

com um criminoso. Trata-se de um pistoleiro de aluguel, que cumpre pena numa penitenciária 

de segurança máxima na Paraíba. Dessa vez, a situação é exibida quase que inteiramente na 

imagem, em sequência, com apenas um único corte. Nesse caso, observa-se uma situação 

menos colaborativa entre eles. Antes da entrevista, o repórter faz uma passagem em frente à 

penitenciária onde está encarcerado Ataliba Arruda: 

 

PASSAGEM: Essa é a penitenciária de segurança máxima da Paraíba. É 
para aqui que são transferidos os presos mais perigosos do estado. Nós 
vamos entrar e fazer um visita para conversar com Ataliba Arruda, o terror 
de Campina Grande.  

 
Ao apresentar o personagem, ele anuncia, em tom sensacionalista, que se trata do 

terror da cidade, o que justifica a sua estadia no presídio de segurança máxima. Continua a 

repórter, agora em voz over. 

  

NARRAÇÃO: Esse presídio é considerado de segurança máxima por ter 
uma cerca eletrificada. Agora vamos chegar às celas dos mais perigosos 
prisioneiros da Paraíba. A primeira cela é de Ataliba Arruda. Ele é acusado 
de dezenas de crimes. No primeiro julgamento, foi condenado a dez anos de 
prisão por tráfico de tóxico. Ele teria assassinado cerca de 40 pessoas.  

 
Apesar de ser considerado como um presídio de segurança máxima, as imagens 

mostram um lugar completamente decadente, o que não é problematizado pelo repórter. O 

importante é preparar o telespectador para o seu encontro cara a cara com um criminoso 

perigoso, que teria assassinado mais de quarenta pessoas. Portanto, importa a construção de 

uma situação de perigo. Além da retórica, o programa faz uso de um fundo musical a fim de 

provocar sensação de medo em quem assiste ao programa. Ao entrar na cela, fica evidente que 
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o repórter não estava sendo esperado. Diante da equipe de filmagem, Ataliba Arruba passa a 

abotoar a camisa. Sem esperar que ele termine, o repórter inicia o interrogatório. Os dois são 

enquadrados num mesmo plano, um de frente para o outro. A entrevista ocorre quase sem 

cortes. Enquanto Francisco José faz perguntas ao pistoleiro, em tom de acusação, Ataliba 

Arruba silencia. Na sequência, ele questiona o jornalista, até que, por fim, faz a sua confissão.  

 

REPORTÉR: Você cometeu todos esses crimes?  
 
[Silêncio]. 
 
RÉPORTER: Você é considerado o terror de Campina Grande, todo mundo 
tem medo de você. 
 
ATALIBA ARRUBA: Você fala em que sentido? 
 
REPÓRTER: É no sentido de ter matado muita gente.  
 
[Silêncio] [Aparecem na tela os caracteres, Ataliba Arruda, pistoleiro preso]. 
 
RÉPORTER: Quando se fala de Ataliba Arruda em Campina Grande, as 
pessoas temem, têm medo, a família toda.  
 
ATALIBA ARRUBA: Rapaz, a população de Campina Grande tem a mente 
muito vasta, não sabe? Isso é uma ignorância, uma acusação dessa, porque 
você já viu elemento ser acusado de um crime? Eu posso te acusar de um 
crime, acusar que você matou fulano?  
 
REPÓRTER: Pode, se eu tiver matado alguém. 
 
ATALIBA ARRUBA: Como? Ninguém viu.  
 
REPÓRTER: Você é acusado de ter assassinado quarenta, eu até admito 
que quarenta seja um exagero, que nem Lampião. Quantos finalmente 
você matou? 
 
ATALIBA ARRUBA: Rapaz, olha! Houve um caso comigo aqui em 
Campina Grande, em 74. O primeiro crime que eu cometi. 
 
 

DESCRIÇÃO DA CENA: Uma imagem de cobertura mostra um texto escrito na 

parede da cela, onde podemos ler: “Ninguém é tão bom quanto se julga, nem tão mal quanto 

parece”.  

 

OVER/SONORA: Logo depois eu cometi outro crime, na pessoa do 
Tabajara. Isso em outubro, não é? E em novembro de 76, houve outro crime, 
um assassinato duplo, na cidade do Castanhel, no Belém do Pará. Foram dois 
soldados da polícia militar. E agora recentemente, em 82, ouve um 
assassinato em Campina Grande. 
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Quando o repórter consegue a confissão pública do pistoleiro, ele dá por encerrada a 

entrevista. O repórter, mesmo admitindo ter exagerado no número de crimes cometidos pelo 

preso, prova para o telespectador que se trata de um assassino e ponto final. Diante da postura 

do entrevistado, que não confessa seus crimes de maneira imediata para o repórter, o 

programa se utiliza da montagem para colocar em dúvida a palavra do Ataliba Arruba. Sobre 

o depoimento dele, coloca a frase escrita na parede da sela, ninguém é tão bom quanto se 

julga, nem tão mal quanto parece. Dessa forma, a reportagem constrói um personagem 

marcado como o vilão. Outro personagem serve de contraponto ao vilão, trata-se de uma 

vítima de Ataliba Arruba, que ficou cego e perambula pelas ruas de Campina Grande com 

uma lamparina nas mãos, símbolo do seu desejo por justiça.  

 

   
Figura 30 – Sequência em que o repórter Francisco José entra na Penitenciário de Segurança Máxima 

para entrevistar o “terror” de Campina Grande, Ataliba Arruba. Programa Justiça sem Medo, exibido 

no dia 06/10/83. 

 

A construção de personagens é uma estratégia narrativa muito presente na maioria das 

reportagens de 1983 e de 1984 reunidas para análise. Acompanhar ações cotidianas de 

pessoas, relatar histórias de vida e a partir de então tratar temas colocados em pauta pelo 

programa servem para aproximar os telespectadores das pessoas e dramas relatados, com 

exceção do Globo Repórter Pesquisa. Nesse caso, o foco maior do programa foi divulgar o 

resultado de uma pesquisa e alertar a população para a violência urbana. As pessoas quando 

aparecem servem para humanizar os dados, fornecer exemplos reais da criminalidade urbana. 

No entanto, mesmo nesse programa há em alguns momentos um esforço por construir 

pequenas narrativas, como ocorreu no caso da entrevista com o assaltante feita no interior de 

um carro e descrita anteriormente. 

Em Homens Trabalhadores das Minas de Carvão, exibida no dia 27/09/1984, a 

reportagem assinada por Ronald de Carvalho mostra, de acordo com o texto verbal do 

apresentador, a rotina de três homens que trabalham sete horas por dia dentro das minas de 
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carvão. Joel Babel de Souza (27 anos, casado, dois filhos), Olívio Sartro (36 anos, casado, 

quatro filhos), José Roberto da Silva (34 anos, casado, quatro filhos). Portanto, desde a 

abertura do programa, estão delineados os personagens das histórias que serão contadas. Além 

da enunciação verbal, como parte da apresentação, são exibidas fotos do rosto de cada um 

deles. O enquadramento em close dá indícios da busca por uma abordagem mais próxima, 

íntima, emotiva, já o aspecto sujo do rosto de dois dos trabalhadores revela a dramaticidade 

buscada pelo programa.  

 

   
Figura 31 – Fotos dos rostos dos personagens do programa Homens Trabalhadores das Minas de 

Carvão, exibido no dia 27/09/84. Essas fotos aparecem logo na abertura do programa. 

 

A dura condição de vida desses homens, trabalhadores das minas, é o eixo da 

reportagem. A informação é organizada de modo narrativo, a partir da história de cada um 

deles. Através de José Roberto, o programa fala da rotina de um trabalhador na mina. Toda a 

construção dessa informação parte de uma marcação temporal e espacial, de modo seqüencial: 

o sair de casa, chegar na mina, descer o elevador. Ao falar da rotina de trabalho, a partir de 

um personagem, o programa se afasta de uma representação fria, generalista, e opta por uma 

particularização, mas sem perder de vista aquilo que uma história pode representar de uma 

coletividade, portanto, de muitas outras histórias. Além disso, essa escolha narrativa permite 

acessar a emoção de modo contundente, algo que parece ser uma busca do Globo Repórter do 

segundo período. O programa aposta na emoção a fim de estabelecer uma relação de 

proximidade com a audiência. O que fica evidente na pergunta endereçada pelo repórter ao 

José Roberto: Você é feliz na sua profissão? O mineiro vacila para responder, diz que gosta 

do que faz, apesar de reconhecer que tem dias que a gente está meio aborrecido, mas depois... 

a gente acostumou, não é? A trabalhar com isso aí... a gente vai levando aí. Eu gosto sim, 

dessa profissão. Nesse momento, o cinegrafista usa o zoom para se aproximar do rosto de José 

Roberto. O close enfatiza a tristeza no olhar do entrevistado, assim como a sua face coberta de 

poeira. Os recursos da linguagem audiovisual evidenciam a busca da emoção, ao mesmo 
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tempo, parecem interrogar o trabalhador e de certa forma, colocam em dúvida a sua palavra. 

Gosta mesmo dessa profissão? Tem certeza? 

O programa também enfatiza os aspectos difíceis do trabalho dos mineiros, a mina 

como um lugar escuro, úmido, cheio de poeira. As informações são dadas principalmente pela 

voz over do narrador, Eliakim Araújo, cujo texto verbal é bastante descritivo e está numa 

relação muito próxima com aquilo que mostra a imagem. O repórter aparece em cena para dar 

credibilidade à informação e interagir com os personagens. Além disso, o repórter quer 

provocar nos entrevistador uma fala de indignação e, assim, promover uma denúncia. Em 

entrevista a Joel, outro trabalhador da mina de carvão, pergunta Ronald de Carvalho.  

 

REPÓRTER: Escuta Joel, você passa o dia inteiro no meio dessa nuvem de 
pó, assim é? 
 
JOEL: Não só eu, como também todos os meus companheiros.  
 
REPÓRTER: Você acha que isso aqui te protege? [falando da máscara que 
ele usa no rosto]. 
 
JOEL: Acho. 
 
REPÓRTER: Como é que está? Dá pra ver aí como é que está? [Joel retira a 
máscara e mostra os filtros de poeira, dentro do equipamento de trabalho]. 
 
JOEL: Você pode ver que esse filtro está coberto de pó, de carvão, mas a 
parte de baixo não.  
 
REPÓRTER: Você acha que isso aqui protege a sua saúde? 
 
JOEL: Eu acho que se não protege 100%, mas pelo menos 80% protege. Eu 
acredito que sim.  
 

Através da entrevista, o repórter está interessado em denunciar as condições de 

trabalho nas minas, mas não encontra colaboração por parte de Joel, que mantém uma postura 

contida diante da câmera de TV. Nenhum dos três trabalhadores retratados usa a presença de 

um equipe de reportagem para fazer queixas, reclamações, denúncias. A relação deles com o 

repórter parece ser de estranhamento, de distância, e não de uso do meio como espaço de 

desabafo. O mesmo pode ser observado em outro momento, quando o repórter volta a 

entrevistar José Roberto, o primeiro trabalhador representado na reportagem.  

 

REPÓRTER: Na mesma hora que você está tomando o seu café eles 
explodem essa dinamite? Isso vai demorar muito tempo? 
 
JOSÉ ROBERTO: 5 minutos. 
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REPÓRTER: O corpo da gente treme todinho quando explode assim. Aqui 
embaixo é assim mesmo, quando explodem a dinamite? 
 
JOSÉ ROBERTO: Você nunca tinha visto uma explosão? 
  

O repórter parece tencionar a entrevista para uma sensação de desconforto, de 

insatisfação, que contrasta com a normalidade com que o mineiro lida com a situação. Essa 

diferença de postura é ressaltada pelo narrador.  

 

NARRAÇÃO: Para José Roberto é rotina, mas para quem nunca viu de perto 
a realidade do mineiro pode ser um choque. A família de José Roberto já 
tinha ouvido falar muito, mas nunca tinha visto. 

 

 Nesse momento, a reportagem constrói uma situação inusitada. As imagens de José 

Roberto na mina de carvão são exibidas para a família do mineiro, na casa dele, a partir de um 

televisor. Essa situação funciona como um dispositivo para produzir uma emoção que deverá 

ser compartilhada pelo telespectador. Diante das imagens, choram filha e esposa de José 

Roberto. É sobre elas que se fixa a câmera. O zoom é um recurso bastante explorado pelo 

cinegrafista para realçar a emoção. 

 

   

   
Figura 32 – A família de José Roberto se emociona ao ver imagens dele trabalhando nas minas. O cinegrafista 

faz uso do zoom de modo a destacar a emoção. Homens Trabalhadores das Minas de Carvão, Globo Repórter 

exibido no dia 27/09/84. 

 

O terceiro personagem da reportagem, Olívio Sartro, desenvolveu graves problemas 

respiratórios por causa do seu trabalho na mina. Aqui, veremos também a construção da 
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emoção, principalmente quando o repórter questiona Ana, a esposa de Olívio, durante almoço 

na casa deles:  

 

REPÓRTER: A vida de vocês é feliz? 
 
ANA: É graças a Deus, vida de pobre, mas é feliz sim. Eu, meu esposo e 
meus filhos, não é? Vida de pobre, mas a gente vai levando.  
 
REPÓRTER: A senhora tem esperança que o Senhor Olívio resolva o 
problema do pulmão dele?  
 
ANA: Eu não. Eu não tenho esperança, não. Porque já está quase morto, com 
36 anos e eu conto 36 anos porque é a idade de começar a viver.   
 
REPÓRTER: Oh, João, você tem medo quando seu pai sai para trabalhar?  
 
JOÃO: Eu tenho.  
 
REPÓRTER: Por quê? 
 
JOÃO: Porque às vezes ele se mata lá em baixo. Aí acaba com o pai. Aí não 
tem mais pai, só mãe agora...aí está russo [congela a imagem do rosto do 
menino, com uma música sentimental de fundo]. 

 
Observa-se que cada um dos três personagens trouxe uma informação complementar 

ao tema. A partir de José Roberto fala-se da rotina de trabalho, a partir de Joel, fala-se da 

proteção ao trabalhador e por fim, a partir de Olívio, o programa retrata a doença mais comum 

ligada ao trabalho nas minas, a pneumoconiose. Em todos os relatos, são selecionados 

aspectos dramáticos, o que demonstra que o enquadramento dado ao tema é de denúncia. Para 

isso, também são acessadas vozes autorizadas. Quando Olívio fala ao repórter sobre a sua 

doença, são intercaladas, através da montagem em corte seco, a fala de um médico, fonte de 

um saber especializado. A fala do especialista é uma fala genérica, ele não fala sobre o caso 

de Olívio, mas sobre a doença. É a montagem que se encarrega de fazer uma relação entre os 

dois discursos. Essa construção serve para evidenciar um esforço do programa por aproximar 

o saber autorizado das histórias de vida. Além disso, serve para mostrar que, apesar do 

programa ser construído prioritariamente a partir de personagens e da ênfase na emoção, ele 

ainda recorre aos especialistas de modo a complementar as histórias dos personagens. 

Portanto, não abre mão da informação. Mas, no segundo período, os especialistas aparecem 

numa proporção muito menor do que foi observado no primeiro período. 

Na reportagem No coração da seca, que trata da fome e da seca no sertão, também 

foram identificados os mais diferentes recursos de apelo à emoção: uso de música, zoom, de 

imagens em primeiro plano, de texto verbal apelativo e da seleção de situações dramáticas 
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com ênfase no sacrifício, na pobreza e na dificuldade. Os sertanejos, no programa em questão, 

são identificados como uma gente sem terra, sem comida, sem nada. Em determinado 

momento, a reportagem mostra uma mulher que desmaia de fome durante a labuta na frente 

de trabalho. O potencial dramático desse acontecimento faz com que ele ganhe destaque. A 

reportagem se detém alguns minutos sobre a mulher que está estirada no chão. Em volta dela, 

companheiras de trabalho tentam acordá-la. Os rostos das pessoas em volta são filmados em 

close. Neles, uma expressão de dor e lamento.  

 

 

 
Figura 33 – Mulher desmaia de fome na frente de trabalho contra seca, no sertão de Ouricuri. No 

Coração da Seca, Globo Repórter exibido no dia 22/09/83. 

 

Em outro momento, o programa narra a caça a um camaleão. A situação é explorada 

em todo o seu potencial narrativo. Ela é construída como uma pequena aventura, de acordo 

com a música alegre e com a sequência que intercala planos do camaleão e dos sertanejos. No 

entanto, o programa não perde de vista o drama humano por trás da “aventura”. A carne e os 

ovos do camaleão fêmea são a única comida disponível para todo uma família que sofre com 

a fome em época de seca. Durante a divisão da pouca comida, uma mulher se emociona e 

lamenta a miséria em que vive. Obviamente, o programa filma o choro da mulher a partir de 

um enquadramento em close. 
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Figura 34 – Sequência de caça ao camaleão até o choro da mulher que se emociona com a própria 

situação. No Coração da Seca, Globo Repórter exibido no dia 22/09/83. 

 

Ainda na busca da emoção, na casa de Pedro Galdino, um dos trabalhadores da frente, 

o cinegrafista busca com o zoom uma criança pequena que, deitada numa rede, chora e tosse 

sem parar. É sobre ela que se volta a atenção do repórter.  

 

REPÓRTER: Essa é a sua filha? O que ela tem? Ela está doente? 
 
PEDRO GALDINO: Sarampo.  
 
REPÓRTER: Está com sarampo, é?  
 
PEDRO GALDINO: Está. 
 
REPÓRTER: O que ela está comendo agora, com o que ela está se 
alimentando? 
 
PEDRO GALDINO: Nada.  
 
REPÓRTER: Não tem nada pra dar pra ela, não?  
 
PEDRO GALDINO: Tem não, nós não temos nem açúcar para fazer um chá. 

 
Portanto, o tema é abordado a partir das dificuldades, da falta de recursos das pessoas, 

das necessidades, o que dá um enquadramento de denúncia à reportagem. Apesar desse 

enfoque estar de acordo com algumas produções da década anterior, pode-se dizer que, nos 

anos 80, o Globo Repórter passou a abordar temas sociais de modo mais direto do que foi 

observado em programas dos anos 70. Essa mudança de postura parece possível em virtude do 

momento de abertura política em andamento no país, com o fim da censura prévia sobre os 

meios de comunicação de massa. No entanto, nenhuma cobrança é feita ao poder oficial. Do 
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ponto de vista político, as reportagens, apesar de mais diretas, não são necessariamente mais 

críticas em relação aos poderes públicos. A miséria é explorada de modo a provocar uma 

comoção no telespectador diante da dor dos outros. Na reportagem No Coração da Seca, 

apenas são entrevistadas pessoas comuns, o povo que sofre com a seca. O estado aparece 

através da ação do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, o DENOCS, que entregou 

dez carrinhos de mão na frente de trabalho. Tal ação é relatada de modo positivo pelo 

repórter, a partir das vantagens que o novo instrumento de trabalho irá oferecer, uma vez que 

cada carrinho leva a terra de cinco bangüês e basta uma pessoa para empurrar, é portanto, dez 

vezes mais eficientes do que os bangüês (que exige duas pessoas para carregar a terra). Esses 

carrinhos, pode-se dizer, são a própria revolução tecnológica que chega ao fim do mundo.  

Na reportagem sobre velhice, exibida no dia 12/07/ 1984, o enquadramento dado ao 

tema é de denúncia e de alerta à população para a situação dos idosos. Segundo o repórter 

Pedro Bial, depois das duas grandes guerras, os avanços da ciência e da medicina fizeram o 

número de idosos dobrar. O problema agora é que a sociedade não sabe o que fazer com eles. 

Na sequência, o repórter apresenta o Centro Geriátrico, como ele mesmo informa, uma asilo 

que fica à mais ou menos 100 km do Rio. Os velhos que moram aqui são principalmente os 

velhos lavradores, operários, gente de baixo poder aquisitivo que veio pra cá passar a velhice. 

São exibidas diversas cenas que mostram os velhos no asilo, tudo é acompanhado por uma 

música sentimental de fundo. Sobre as imagens, ouvimos a narração do repórter: rezar, comer, 

dormir, a rotina de um asilo, aqui não se fala muito, sobra tempo para as recordações. Os 

velhos lembram o que se perdeu. Em seguida, ouvimos o depoimento de quatro idosas: 

 

DEPOIMENTO 1: Porque eu tenho um filho, Antonio José, e ele me jogou 
na rua. Me abandonou, não me quis [mulher chora, zoom fecha no rosto 
dela].  
 
DEPOIMENTO 2: Eu fiquei sem casa, sem filha, sem neto, sem marido, sem 
mãe, fiquei completamente só. 
 
DEPOIMENTO 3: Não tenho mãe, não tenho marido, não tenho tia, não 
tenho cunhada, não tenho nada. 
 
DEPOIMENTO 4:  Vivo sem mãe, sem pai, sem irmão, já morreu tudo, só 
ficou eu só no mundo. Agora é daqui pro cemitério [zoom avança lentamente 
no rosto da entrevistada].  Repórter pergunta em off: Mas valeu a pena? Ela 
ri e diz: Valeu a pena sim [Fade out para preto]. 
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Assim como na reportagem sobre os sertanejos que sofrem com a seca, os idosos são 

retratados por aquilo que lhes falta, se lá era o alimento, aqui é a família, o respeito, o lugar 

para eles na cidade grande.  

 

PASSAGEM DO REPÓRTER: Na paisagem da grande cidade moderna não 
sobra muito lugar para o velho. Entre carros, ônibus, sinais de tráfego, o que 
sobre é o espaço do abandono. Pela fragilidade, o velho é a vitima mais fácil 
da violência urbana. E nas metrópoles, a gente sabe, a solidão é feroz. A 
causa da morte de 5% das pessoas com mais de 70 anos numa cidade como 
São Paulo é o suicídio.  

 
Na sequência, a reportagem mostra uma mulher que atende a um telefone. Trata-se de 

um dos postos do Centro de Valorização da Vida. Ali, pessoas atendem ligações de outras que 

estão em algum ponto da cidade se sentindo sozinhas, abandonadas, precisando de alguém 

para conversar, segundo as palavras do repórter. De acordo com Valentin Lorenzetti, diretor 

do Centro, em entrevista para o programa, as pessoas com mais idade procuram mais esse tipo 

de serviço nosso, procuram mais apoio porque elas se sentem mais sós.  

Como contraponto ao isolamento e solidão dos idosos, o programa mostra alguns 

exemplos de pessoas que levam alegria aos velhos, como Jovita Branco, uma senhora que 

toca música nos asilos. Exemplos como esse encontram eco na fala da psicóloga Eléia Bosse. 

De acordo com Pedro Bial, ela estuda a velhice, tem um livro publicado e uma receita para 

viver muito.  

 

DEPOIMENTO DA PSICÓLOGA: Os pesquisadores americanos, soviéticos 
quiseram saber por que as pessoas vivem mais de 100 anos em certos lugares 
do mundo. Porque vivem tanto os homens? É o clima, a comida, o ar? Não. 
Não está nisso o segredo de uma longa vida. Mas no respeito que essas 
sociedades têm pela memória do velho, pela sua sabedoria, pela sua 
experiência. É esse o segredo de uma longa vida.  

 

Na sequência, Bial conclui: A conclusão é clara. Não podemos nos dar ao luxo de 

abrir mão dos nosso velhos. Com ele está a nossa história. Nossa identidade. Dessa forma, o 

programa parece querer conscientizar a sociedade para uma mudança de atitude em relação ao 

idoso. O que fica ainda mais claro em um momento em que Pedro Bial faz uma entrevista 

com jovens de uma escola.  

 

REPÓRTER: O que você gostaria de ter na sua velhice que os velhos não 
têm hoje?  
 
ESTUDANTE 1: Respeito. Muita companhia.  
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ESTUDANTE 2: Eu nunca vou ser velho, eu prefiro morrer do que ficar 
velho.  
 
ESTUDANTE  3: Eu nunca vou ser velho, velho é aquele cara que fica 
parado lá na casa dele sem fazer nada.  

 

Como resposta ao estudante, a reportagem termina com a imagem de um senhor de 

idade que faz ginástica na orla de Copacabana, dessa forma, o programa mostra que, apesar da 

idade, é possível viver a vida com entusiasmo. Correndo, o idoso sai do calçadão e vai até a 

areia da praia. É muito cedo e o sol está nascendo.  

 

DEPOIMENTO DO SENHOR: Isso é a coisa mais linda. [Falando para o 
repórter]. Agora você, você, quando chegar na minha idade, tem que ser um 
garoto assim como eu, não é?  

 

O senhor sai do quadro, enquanto a câmera permanece voltada para o sol. Entra uma 

música romântica, sentimental. Com um movimento panorâmico, o cinegrafista busca o 

senhor, que vai longe, correndo de volta pelo calçadão de Copacabana. Congela a imagem e 

entram os créditos finais. 

Ao mostrar um idoso “jovem”, feliz, saudável, o programa informa que velhice não é 

sinônimo de doença. Essa imagem faz um contraponto ao que é dito pelas crianças 

anteriormente e revela a intenção da reportagem, de mudança de percepção por parte da 

sociedade em relação aos velhos. Portanto, o tema da velhice foi tratado a partir de duas 

perspectivas, que não são contraditórias, mas complementares. A primeira exibe o abandono e 

a solidão do idoso, a segunda mostra o idoso como alguém capaz de viver e de fazer as coisas.  

No Globo Repórter dos anos 80, foi possível encontrar tanto programas voltados para 

a construção do perfil de artistas brasileiros e de movimentos artísticos, quanto temas 

diversos, voltados para a criminalidade urbana, atualidades, ou de maior teor social. Apesar 

dessa diversidade, observa-se em boa parte dos programas uma construção narrativa a partir 

de personagens e do relato de histórias estruturadas numa temporalidade com início, meio e 

fim bem delimitados. Outro aspecto que une essas produções é a busca pela emoção, de modo 

a criar uma proximidade maior com o telespectador. A emoção é provocada a partir de 

diversas estratégias: via texto verbal, recursos da linguagem audiovisual, que enfatizam uma 

fala, uma expressão, uma lágrima, e, principalmente, através da seleção de histórias e 

personagens propícios à uma construção narrativa de teor emocional. É a partir desses 



 

 

130 

recursos que o programa busca promover uma aproximação e sensibilização por parte da 

sociedade em relação aos temas abordados. 

 

3.3 GLOBO REPÓRTER: O TERCEIRO PERÍODO 

 

O terceiro período do Globo Repórter corresponde ao que estava sendo veiculado pelo 

programa durante a realização dessa dissertação. Considerou-se para o trabalho de análise as 

edições produzidas e exibidas em 2008. Nesse ano, o programa ficou três meses fora do ar, de 

janeiro até março, quando cedeu lugar à programação de férias da Rede Globo. No dia e 

horário do Globo Repórter foi veiculado o reality show Big Brother Brasil 8. O jornalístico só 

voltou à grade de programação da emissora no dia 04 de abril, mês de aniversário do 

programa, que completou, em 2008, trinta e cinco anos de exibição.  

Desde 1995, quando Sílvia Sayão assumiu a coordenação geral do Globo Repórter, o 

programa passou a abordar um único tema por edição, que é desenvolvido em cinco blocos, 

que somam em torno de 45 minutos de duração, divididos por intervalos comerciais. Em 

2008, verificamos que os assuntos foram classificados em relação a quatro categorias ou 

selos, que se repetem a cada mês, num esquema de rotatividade. Foram eles: ciência, 

atualidade, aventura e comportamento. O selo está indicado no site oficial do Globo Repórter, 

na Internet, mas não é visível no corpo do programa quando veiculado na TV. Porém, pode-se 

afirmar que a organização dos produtos a partir dessa categorização influi tanto na logística de 

produção, uma vez que os assuntos são selecionados de acordo com os selos previamente 

definidos, quanto na familiarização da audiência com o menu ofertado pelo programa. Os 

selos se repetem, num esquema de rotatividade, mas uns aparecerem com maior frequência do 

que outros e nem todos são contemplados a cada mês. Em 2008, entre abril e dezembro, foram 

veiculadas trinta e três edições do Globo Repórter, doze delas com o selo ciência (36,4%), dez 

com o selo aventura (30,3%), sete com o selo atualidade (21,2%) e quatro com o selo 

comportamento (12,12%)36. Portanto, os assuntos relativos a comportamento foram tratados 

numa freqüência muito menor do que os outros três, que apresentaram uma exibição mais 

equilibrada do ponto de vista quantitativo.  

Na análise do que se chamou o terceiro período do Globo Repórter, todas as edições 

de 2008 foram consideradas. No entanto, um maior aprofundamento ocorreu em quatro 

                                            
36 Os temas pautados pelo Globo Repórter em 2008 foram acessados através do site oficial do programa, cujo 
endereço é o www.globoreporter.globo.br. Lá estão listadas as edições, por dia, mês e ano de exibição, além do 
selo classificatório, se ciência, atualidade, aventura ou comportamento. 
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edições, cada uma correspondendo a um dos selos indicados: ciência, aventura, atualidade, 

comportamento. Foram elas, respectivamente: Novos Velhos, exibida no dia 27/06/08, Os 

Mistérios da Turquia, exibida no dia 11/07/08, Crédito Fácil, exibida no dia 25/07/08, e 

Amizade, exibida no dia 19/09/08.  

As abordagens temáticas do Globo Repórter evidenciam diferenças entre o programa e 

outros jornalísticos, como os telejornais diários, na escolha da informação. O Globo Repórter, 

diferentemente dos noticiários, não está ligado ao factual do dia ou da semana. Não faz parte 

da promessa do Globo Repórter atualizar o telespectador com o que de mais recente e 

relevante aconteceu no país e/ou no mundo, nem aprofundar notícias que receberam destaque 

em telejornais diários. Além disso, o programa dedica-se a apenas um tema por edição, 

enquanto os noticiários são divididos em editoriais e abordam assuntos distintos. A ligação 

que existe entre eles está relacionada ao enfoque temático e também aos aspectos formais da 

reportagem. É comum encontrar matérias veiculadas em telejornais diários com temas 

correlatos aos do Globo Repórter, que dedica grande atenção às descobertas da ciência no que 

diz respeito ao funcionamento do corpo e à saúde. Sobre a forma, há fortes semelhanças entre 

a reportagem do Globo Repórter e matérias veiculadas no telejornalismo diário da emissora 

em aspectos como comportamento do repórter no vídeo, escolha das fontes de informação, 

tratamento dos temas a partir da construção de personagens, etc.  

Uma aproximação/fusão entre o Globo Repórter e os telejornais da emissora ocorreu 

na última sexta-feira do mês de dezembro, quando a Rede Globo exibiu uma Retrospectiva do 

que de mais importante aconteceu no ano. Nesse caso, a emissora usou o dia, horário e 

algumas das estratégias comunicacionais do Globo Repórter para fazer um apanhado do que 

foi noticiado com destaque pela Rede Globo ao longo de 2008. Sérgio Chapelin foi o 

encarregado da abertura da Retrospectiva. Ele exerceu a função de apresentador de modo 

muito semelhante ao que estamos acostumados a assistir no Globo Repórter do ponto de visto 

do uso do texto verbal, da gestualidade e da movimentação corporal, aspectos que serão 

analisados de modo detalhado mais adiante. Ele também foi o responsável pela narração, 

estratégia fundamental nessa edição, uma vez que a retrospectiva foi toda construída a partir 

de uma diversidade de imagens que foram veiculadas ao longo do ano nos telejornais diários 

da emissora. Essas imagens foram reorganizadas pela montagem e a coerência e ligação entre 

elas ocorreu pelo texto verbal do narrador. A Retrospectiva figura entre as edições do Globo 

Repórter no site oficial do programa, mas é considerada uma edição especial, uma vez que 

possui objetivos diferenciados. Exibida no dia 26/12/08, a Retrospectiva foi veiculada com 

uma vinheta própria e com um cenário bem diferente daquele que habituou-se a ver, ao longo 
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do ano, no Globo Repórter. Em 2008, Sérgio Chapelin apresentou a Retrospectiva a partir do 

Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro. Por esses motivos, não se considerou 

pertinente incluir essa edição no trabalho de análise.  

O Globo Repórter abre com uma vinheta que dura aproximadamente dez segundos. A 

primeira imagem a aparecer é a da logomarca do programa, vista de longe, numa perspectiva 

tridimensional, apoiada sobre uma superfície curva, que simula um planeta. A cor da 

logomarca segue uma gradação que vai do azul ao preto. Um deslocamento rápido (feito em 

computação gráfica e que simula um movimento de câmera), aproxima a marca da tela, 

percorre o interior das letras, circula o globo posicionado no centro da figura. O globo, ao 

mesmo tempo símbolo da emissora e parte do nome do programa, gira em torno de seu 

próprio eixo e numa direção ascendente. Após uma volta completa ao redor do globo, o 

movimento/câmera se distancia da logo e posiciona-se de modo que se possa ler, do alto, 

Globo Repórter. Em relação ao período anterior, observa-se que, em 2008, a vinheta segue o 

mesmo padrão. Mas, dos anos 80 até os dias de hoje, aconteceram sucessivas mudanças na 

cor e no design da logomarca, assim como na fluidez do movimento, de acordo com as 

possibilidades tecnológicas de cada época. Porém, a ideia central permaneceu a mesma, assim 

como a música Freedom of Expression, que compõe a banda sonora. Através da vinheta, o 

programa abre e encerra os blocos, anuncia o início e o fim dos intervalos comerciais. 

   

   
Figura 35 – Vinheta de abertura do Globo Repórter, presente em todas as edições veiculadas em 2008. 

 

Logo após a vinheta, surge o apresentador, em primeiro plano, no estúdio do 

programa. Na parte inferior do quadro aparecem caracteres com o nome de Sérgio Chapelin. 

Dentre os mediadores do programa, ele merece destaque. Sérgio Chapelin atua no Globo 
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Repórter desde a estreia, o que nos permite dizer que ele confere um rosto ao programa. Ele 

foi o primeiro apresentador do Globo Repórter, papel que exerce até os dias de hoje. Na 

edição de aniversário de 35 anos do programa, exibida no dia 4 de abril de 2008, Sérgio 

Chapelin destaca a sua longa participação: “Boa noite! Estamos de volta às noites de sexta 

num dia muito especial para o nosso programa. Em abril de 1973, o som agudo de uma 

guitarra elétrica anunciou pela primeira vez [no telão é exibida a vinheta de estreia do 

programa]. Globo Repórter, 35 anos no ar![...] Quando eu apresentei o nosso programa 

pela primeira vez, não imaginava que passaríamos por mudanças tão radicais. E se nós 

pudéssemos viajar no tempo, encontraríamos um Brasil muito diferente”.  

A imagem de Sérgio Chapelin está fortemente associada ao Globo Repórter. Por atuar 

no programa desde a estreia, ele se tornou um “velho” conhecido da audiência. No site oficial 

do Globo Repórter, no espaço Perfil do Apresentador, também recebe destaque o fato de ele 

ter sido o primeiro apresentador do programa e continuar, toda sexta-feira, a frente do “seu” 

Globo Repórter37. O histórico de Sérgio Chapelin como apresentador de televisão, 

principalmente a sua passagem pelo Jornal Nacional38, o telejornal mais importante da 

emissora mais poderosa do País, é importante por lhe atribuir uma credibilidade que é 

reconhecida pelo público e, consequentemente, transferida ao programa.  

O primeiro bloco é o maior de todos no que diz respeito ao tempo de apresentação de 

Sérgio Chapelin. Como um mestre de cerimônias, seriamente vestido, com terno e gravata, ele 

saúda o telespectador com um formal Boa Noite, que é acompanhado por um leve aceno de 

cabeça. Essa expressão é repetida em todas as aberturas do programa. Em seguida, ele 

informa o tema e seus desdobramentos, isto é, tudo aquilo que o público vai conhecer naquela 

noite. Sérgio Chapelin retorna ao final de cada bloco, para fazer uma breve chamada do que 

será exibido a seguir ou daqui a pouco, após o intervalo comercial. Em nenhum momento, ele 

intervém durante as reportagens, nem tece comentários posteriores ao que foi apresentado. 

Sua função é restrita à enunciação do tema e seus desdobramentos. Aquilo que ele fala nunca 

representa uma visão pessoal, portanto, nunca diz eu acho, ao contrário, ele é o porta-voz de 

um coletivo, a equipe do programa, por isso usa sempre expressões como nós, a equipe do 

programa ou o Globo Repórter, quando precisa identificar o agente enunciador. 

Durante a apresentação, Sérgio Chapelin estabelece com o telespectador uma relação 

“direta”, olho no olho. Em pé, no estúdio, ele fala de frente para a câmera, portanto, para o 

                                            
37 Em caso de ausência ou férias de Sérgio Chapelin, César Tralli ou Alexandre Garcia podem substituí-lo na 
apresentação do Globo Repórter. 
38 Sérgio Chapelin apresentou o Jornal Nacional entre 1972 e 1983 e entre 1989 e 1996. 
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público. A sua fala é pausada, mas de entonação enfática. Isso porque no Globo Repórter a 

informação é frequentemente tratada como uma descoberta, como uma grande novidade ou 

exclusividade que será transmitida via programa aos telespectadores: “Uma nova descoberta 

médica: quem tem amigos corre menos risco de ficar doente”39. O Globo Repórter revela com 

exclusividade o resultado assustador de uma pesquisa nacional: dois em cada três 

brasileiros têm problemas para dormir40. Pela primeira vez, uma equipe de TV brasileira 

chega às pequenas aldeias das montanhas mais altas do planeta41. No programa de hoje, o 

continente africano com imagens que você nunca viu antes42. A informação também é 

frequentemente oferecida como uma atração, como algo sensacional ou fora do comum. É 

recorrente o Globo Repórter prometer histórias e personagens (humanos ou não) que escapam 

ao ordinário. A raríssima pantera negra. [...] e o surpreendente macaco albino43. A partir de 

expressões como essas, o programa busca despertar a curiosidade do público, que se vê diante 

de algo novo e inusitado. 

É comum que a exposição do tema feita pelo apresentador venha também em forma de 

perguntas. No programa do dia 25/07/08, sobre Crédito Fácil, Sérgio Chapelin faz as 

seguintes indagações: “Vale à pena comprar a prazo? Fazer empréstimos no banco? Apelar 

para o famoso crédito? [...] Você sabe quanto paga de jurus quando compra a prazo?” O 

apresentador, ao lançar essas perguntas, não espera que as respostas venham do telespectador. 

O programa nem mesmo oferece meios para isso. Além de enquadrar o tema, as perguntas 

funcionam como estratégias retóricas que traduzem aquilo que o Globo Repórter acredita ser 

de interesse do telespectador, aquilo que o público quer saber e que terá acesso via programa. 

Ao formulá-las, o programa já possui as respostas. São as respostas que guiam a formulação 

das perguntas e não o contrário. Portanto, só valem perguntas para as quais as respostas estão 

prontas como exemplifica a edição Novos Velhos, exibida no dia 27/06/08. “Você está 

preparado para enfrentar o futuro? Para chegar bem aos 90, aos 100 anos de idade, no Globo 

Repórter de hoje receita de vida longa e saudável”. Sobre as respostas, como sinaliza o texto 

verbal do apresentador, elas quase sempre são dadas em forma de receitas. Portanto, para 

alcançar o resultado anunciado, vida longa e saudável, basta seguir passo a passo as instruções 

que serão dadas no programa. 

                                            
39 Globo Repórter exibido no dia 19/09/2008 com o selo comportamento. 
40 Globo Repórter exibido no dia 22/08/2008 com o selo ciência. 
41 Globo Repórter exibido no dia 12/09/2008 com o selo aventura. 
42 Globo Repórter exibido no dia 02/08/2008 com o selo aventura. 
43 Globo Repórter exibido no dia 02/08/2008 com o selo aventura. 
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Sobre a performance do apresentador, a fim de criar uma maior aproximação entre ele 

(representante do programa) e o telespectador e assim quebrar um pouco a formalidade, 

Sérgio Chapelin aponta discretamente o dedo indicador em direção à audiência, como se 

dissesse você que está me assistindo. Apesar do estúdio do programa ser amplo e Sérgio 

Chapelin ficar em pé, ele se desloca muito pouco pelo espaço, seus gestos são curtos e 

contidos. Toda a movimentação dele é ensaiada e controlada pelo posicionamento das 

câmeras. São os movimentos de câmera, quase sempre lentos e suaves, alternância de planos e 

de enquadramento que dão dinamicidade à apresentação. Muitas vezes, não é necessário nem 

que ele saia do lugar, basta uma virada de corpo e sua imagem passa a ser veiculada por outra 

câmera, com consequente mudança na composição do quadro. Os movimentos também são 

planejados de acordo com o enquadramento. Num plano fechado, Sérgio Chapelin permanece 

parado, num plano mais aberto, podemos vê-lo caminhar pelo estúdio. A partir de um plano 

geral, a câmera avança num travelling. A movimentação de câmera também pode ser 

acompanhada pelo deslocamento do apresentador. O conjunto dos movimentos, de câmera e 

do apresentador, cria efeito de aproximação entre telespectador e programa. Com todas essas 

preocupações e marcações de cena, não há espaço para o improviso por parte de Sérgio 

Chapelin. As apresentações são sempre gravadas com antecedência e nunca há transmissão ao 

vivo.  

   

   
Figura 36 – Sérgio Chapelin durante apresentação do Globo Repórter exibido no dia 25/07/08, sobre 

Crédito Fácil. O apresentador se movimenta muito pouco pelo espaço. A dinâmica da apresentação 

ocorre, principalmente, como conseqüência da mudança de enquadramento e do movimento de 

câmera.  
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A marcação que o programa impõe ao apresentador ficou ainda mais evidente no dia 

27/07/08, quando Sérgio Chapelin sofreu um acidente e foi temporariamente substituído pelo 

jornalista César Tralli. Os mais diferentes aspectos, o texto verbal, a entonação, os gestos, a 

movimentação pelo espaço e o uso alternado de câmeras, funcionaram com César Tralli de 

modo idêntico ao que estamos acostumados a ver quando a apresentação é feita por Sérgio 

Chapelin. A substituição deixou claro o quanto a postura do apresentador é controlada pelo 

programa, não havendo espaço para marcas pessoais. A diferença é que com o Sérgio 

Chapelin existe a familiaridade. Ele atua no programa há muitos anos e é reconhecido pelo 

público como o apresentador do Globo Repórter. A sua encenação está naturalizada. Quando 

César Tralli assumiu o posto, a encenação ficou ainda mais evidente, como se ele se tornasse 

uma espécie de caricatura do Sérgio Chapelin.  

 

  
Figura 37 –No Globo Repórter do dia 27/07/08, César Tralli substitui Sérgio Chapelin.  

 

É através dos enquadramentos e movimentos de câmera que o cenário é explorado 

visualmente. A partir de um plano geral, vemos que no chão, no centro do estúdio, um círculo 

azul representa o globo terrestre. Toda vez que o programa fala de um país estrangeiro, o 

globo dá destaque ao mapa desse país, como aconteceu no dia 11/07/08, quando o Globo 

Repórter falou sobre a Turquia, e no dia 01/10/08, quando o tema foi a África. Azul é a cor do 

cenário, também a cor usada na representação do planeta terra. A imagem do globo terrestre 

ganha tridimensionalidade a partir de uma parede côncava posicionada ao fundo. Essa parede 

possui linhas que simulam as marcações latitudinais e longitudinais da terra. A partir delas se 

formam telas, de tamanhos variados, onde são projetadas imagens em movimento do material 

que será veiculado no dia. A edição das imagens é colada ao texto verbal do Sérgio Chapelin 

e serve para ilustrar aquilo que o apresentador anuncia que iremos ver, naquela edição ou no 

próximo bloco. Na extremidade oposta à parede, há uma espécie de bancada, com uma forma 
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convexa, que difere das tradicionalmente vistas em telejornais diários. Ela serve menos ao 

apresentador e mais ao cenário, que é todo criado em torno da concepção do globo terrestre, 

representação que além de estabelecer uma relação com o nome do programa, transmite a 

ideia de que não há fronteiras para o Globo Repórter 44. 

 

  
Figura 38 – O cenário do Globo Repórter exibido no dia 01/10/08. 

 

No Globo Repórter, grande valor é dado ao saber científico, que aparece numa relação 

estreita com a qualidade de vida. Com o selo ciência, foi veiculada a maior quantidade de 

programas. Nesse caso, a informação ganha contornos de uma descoberta que trará 

consequências positivas à vida do telespectador, ou funciona como receitas de hábitos 

saudáveis de vida, principalmente em questões de saúde do corpo e alimentação. Temas como 

esses são muito recorrentes no Globo Repórter e foram os assuntos escolhidos pelo público, 

através de votação pela Internet, para celebrar os 35 anos do programa. Na edição Novos 

Velhos, exibida no dia 27/06/2008, o Globo Repórter estava preocupado em informar sobre as 

últimas descobertas para uma vida longa e saudável. No Globo Repórter do dia 23/05/2008 

sobre o humor, o sorriso é considerado um atestado de saúde. O exercício também é tratado 

como fundamental para uma vida saudável. No programa Mexa-se, do dia 18/07/2008, o 

Globo Repórter buscou informar sobre o melhor exercício para quem não gosta de se mexer. 

No programa Fitoterapia: o poder das ervas, exibido no dia 15/08/08, o programa informa o 

que as ervas medicinais podem fazer por sua saúde. Já em Dietas energéticas, do dia 

05/09/08, entre os destaques da edição, os benefícios da comida viva, o poder dos vinagres e 

das hortas caseiras. Em 10/10/08, o Globo Repórter abordou o poder nutritivo e medicinal das 

Frutas, em 28/11/08 falou sobre como manter a longevidade do cérebro, e no dia 12/12/08 foi 

a vez da Dieta Mediterrânea.  
                                            
44 Esse cenário, como descrito, foi lançado pelo Globo Repórter em 2008 por causa do aniversário de 35 anos do 
programa.  
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Todos esses temas são abordados pelo Globo Repórter a partir da experiência de uma 

diversidade de pessoas, o que fica evidente desde o texto de abertura do apresentador. De 

acordo com Sérgio Chapelin, na edição Novos Velhos, veiculada no dia 27/06/08: 

“Independência! Aos 92 anos Maria da Glória faz tudo sozinha. Aos 84 Gina ganha a vida 

costurando e aos 78 Cortez é o campeão brasileiro de velocidade”. No entanto, apesar do 

programa optar por tratar o tema a partir de uma multiplicidade de vozes, elas não 

representam, necessariamente, uma diversidade de pontos de vistas em relação ao assunto. 

Muito pelo contrário, no Globo Repórter, todas as histórias convergem para uma mensagem, 

para uma tese que já está posta, desde o início, pelo programa. De acordo com o repórter 

Helter Duarte, considerar idade sinônimo de limitação está ficando cada vez mais antigo, 

totalmente fora de moda. Essa frase resume o enquadramento dado ao programa Novos 

Velhos. Com exemplos diversos, o Globo Repórter constrói uma visão otimista da velhice. O 

clima é de alegria. Os idosos apresentados no programa são ativos e dinâmicos, fazem aulas 

de dança, são independentes, moram sozinhos. Há também histórias de maior apelo 

emocional, seja porque os idosos sofrem ou sofreram de alguma doença ou passaram por 

perdas afetivas. Mas as dificuldades são mostradas como desafio e exemplos de superação. 

Nesses casos, o programa ressalta o apoio recebido por profissionais e principalmente pela 

família. O objetivo é que essas histórias sirvam de modelo para pessoas que vivem ou 

viveram situações semelhantes, para que elas acreditem que, apesar de tudo, é possível ser 

feliz. No final, o que fica do Globo Repórter são mensagens positivas, de otimismo e 

esperança. Além disso, a solução está ao alcance de cada um. Depende do indivíduo e basta 

ele seguir as recomendações dadas no programa, por exemplo, procurar os centros 

especializados ou adotar hábitos saudáveis de vida. Sobre as agruras da idade, no programa 

Novos Velhos, o repórter Helter Duarte informa: “O tempo passa para todos e provoca 

mudanças inevitáveis no nosso corpo. Dificuldade para ver e ouvir, perda de equilíbrio e força 

nos músculos, falta de atenção. E aí, um passo em falso pode ser um perigo”. A partir da 

exposição do problema, o Globo Repórter aponta uma “solução”: a aula de prevenção de 

quedas, criada pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e adotada pelo Programa Viva 

Idoso, da prefeitura de Niterói.  

Abordar um tema, seja ele qual for, a partir de personagens, com histórias de vida para 

contar, cumpre na narrativa, o papel de humanização do relato, uma estratégia que busca 

aproximar o telespectador daquilo que está sendo narrado. Essa aproximação, sinaliza Itania 

Gomes (2005), não significa simplesmente se reconhecer na tela, mas reconhecer aquela 

história que é contada como humana, verdadeira, real. Em todos os selos, ciência, atualidade, 
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aventura e comportamento, a informação é transmitida, principalmente, através da construção 

de personagens. No programa exibido no dia 25/07/08 sobre Crédito Fácil, vamos conhecer 

histórias de muitas pessoas: a) A pensionista Rosely Augusto Anacleto de Moura, que vai ao 

centro do Rio de Janeiro com o objetivo de comprar o seu primeiro micro-ondas; b) A dona de 

casa Maria Cristina Galera, que vai com a mãe e a filha negociar uma TV de 29 polegadas em 

15 prestações; c) A aposentada Georgina da Silva Souza, que recebeu, sem pedir, um 

empréstimo de 2 mil reais de um banco; d) O casal formado pela gerente administrativa 

Mônica Pfeffee e o funcionário público Alex de Souza Barreto, que comprou um carro novo 

em 72 vezes, sem entrada; e) O jardineiro Roberto Amado Bento, que comprou, sem fazer 

contas, um carro usado, e não conseguiu pagar as prestações. Todos esses relatos aparecem 

nos primeiros 15 minutos de um programa que tem 45 minutos de duração. Portanto, muitas 

outras histórias ainda serão apresentadas, todas elas gravitando em torno do tema crediário. 

Além disso, é comum que o programa apresente os seus personagens através de breves 

encenações para a câmera. Na medida em que o narrador transmite informações sobre o outro 

representado, a cena correspondente ao texto verbal se desenrola na tela, como aconteceu com 

a pensionista Rosely, que é filmada entrando em lojas no centro do Rio de Janeiro para 

conferir o preço dos micro-ondas. Simultaneamente com as imagens, a situação é relatada 

pela voz over do narrador. O mesmo ocorre com a dona de casa Maria Cristina, em relação à 

televisão de 29 polegadas. Já o casal formado por Mônica Pfeffee e Alex de Souza aparece 

dentro de uma concessionária, escolhendo o carro novo. A encenação de pequenos 

acontecimentos da vida cotidiana (em relação direta com o texto verbal do narrador) também 

pode ser considerada uma forma de humanização do relato, uma vez que transforma a 

situação em algo vivido, real, além de passar a sensação de que o programa foi conferir de 

perto as histórias representadas. Essa é uma estratégia bastante explorada pelo Globo 

Repórter, que dispõe de um tempo muito maior do que outros jornalísticos da emissora para 

pesquisar um tema, apurar a informação e construir personagens. No entanto, 

comparativamente com o que foi observado no Globo Repórter dos ano 80, há um menor 

aprofundamento na construção desse personagens. É como se o Globo Repórter de hoje 

priorizasse a quantidade de histórias ao invés de um maior aprofundamento em cada uma 

delas. Mais do que personagens, pode-se dizer que as pessoas representam exemplos, tipos, 

possibilidades em relação ao comportamento do consumidor, do idoso, do viajante.  

Em qualquer programa, o repórter cumpre papel fundamental na interação com os 

sujeitos filmados. Ele é o responsável pelas entrevistas e pela costura, através da narração, de 

diferentes personagens, de modo a dar unidade e manter o foco temático do programa. É 
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possível encontrar mais de um repórter na condução de uma reportagem, o que ocorre quando 

um mesmo programa retrata personagens que moram em estados diferentes. Nesse caso, é 

frequente o Globo Repórter fazer uso de mais de uma equipe, cada uma em um Estado, de 

modo a agilizar e baratear a produção. No programa Novos Velhos (27/07/08), por exemplo, 

Helter Duarte dividiu a reportagem com Isabela Assumpção, ele no Rio de Janeiro e ela em 

São Paulo. Já o programa sobre a Amizade (19/09/08) contou com a participação dos 

repórteres Isabela Asumpção, também em São Paulo, e Rodrigo Alvarez, falando da 

Califórnia, nos Estados Unidos.  

Além de contar histórias de pessoas comuns, anônimas, o Globo Repórter assume a 

função de mediar, através de sua equipe, a informação entre os especialistas e os 

telespectadores, como anuncia Sérgio Chapelin, também no programa Novos Velhos 

(27/07/08): “E o conselho dos especialistas: o que fazer para chegar bem à velhice?” Nessa 

edição, foi consultado Roberto Lourenço, professor de geriatria da UERJ, Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro. Já no programa sobre Crédito Fácil (25/07/08), o especialista é o 

professor de economia José Nicolau Pompeu, da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo (USP). Coube a ele ensinar o consumidor a calcular os juros de compras à prestação, 

escolher o melhor crediário, evitar dívidas e se livrar daquelas que já foram adquiridas. É 

comum que os especialistas sejam professores e/ou pesquisadores de alguma instituição 

nacionalmente reconhecida como universidades e centros de pesquisa. Quando participam do 

Globo Repórter, os especialistas não têm uma história para contar. Eles estão no programa 

como fontes especializadas, pois detêm um saber a ser transmitido e oferecem credibilidade à 

informação. É a partir dos exemplos exibidos na reportagem que os especialistas interpretam 

situações, emitem uma opinião ou um conselho.  

Além da consulta a especialistas, o Globo Repórter usa dados oficiais e estatísticos 

para dar sustentação e relevância à informação. Segundo uma passagem do repórter Helter 

Duarte, o Ministério da Saúde considera que as quedas e suas consequências já estão 

assumindo as dimensões de uma epidemia. Por ano, 93 mil idosos são internados no Brasil 

por causa de tombos45. Logo depois, entrevistas com idosos reforçam os dados estatísticos e 

exemplificam a informação. Eu caí umas sete vezes, conta a dona de casa Juraci Alice Lobo, 

de 71 anos. Eu perdi o equilíbrio e fui de cara no chão. Abri a testa, o nariz todo, os dentes da 

frente e o joelho, revela a aposentada Maria Ercília Baronto Flores, de 85 anos. Outra forma 

do Globo Repórter dar credibilidade à informação é dando destaque ao modo de produção da 

                                            
45 Edição Novos Velhos. 
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notícia a partir de palavras como o programa pesquisou, testou, provou, isto é, foi atrás e 

apurou a informação. No Globo Repórter sobre Crédito fácil (25/07/08), após interpelar três 

vezes o público – Vale à pena comprar a prazo? Fazer empréstimos no banco? Apelar para o 

famoso crédito? – Sérgio Chapelin informa: “O Globo Repórter investiga os negócios à 

prestação. Também faz referência ao repórter, valorizando o trabalho dele na apuração da 

informação. Mas por que, afinal, as financeiras brigam tanto por um cliente? Nosso repórter 

entra na fila do dinheiro fácil e descobre o motivo”. Nesse caso, o repórter finge ser uma 

pessoa comum, que precisa de um empréstimo, e com uma câmera de celular filma escondido 

a conversa entre ele e o representante de uma dessas financeiras. Esse tipo de estratégia foi 

identificada apenas nessa edição do programa. É muito mais uma exceção do que uma 

estratégia regular do Globo Repórter.  

Em programas classificados com o selo aventura, o telespectador é frequentemente 

convidado a conhecer um país estrangeiro, tratado como desconhecido pela audiência. Em 

2008, foram exibidos os programas Japão: o país dos mistérios (13/06/08), Os Mistérios da 

Turquia (11/07/08), Guiana Francesa (29/08/08), Nepal (12/09/08) e Aventura nos Andes 

(2/10/2008). Na abertura de cada um desses programas, Sérgio Chapelin promete ao 

telespectador uma viagem espetacular. No programa sobre a Turquia, por exemplo, o público 

é convidado a conhecer as belezas e os mistérios da região em uma viagem fascinante. Já o 

repórter, cabe a ele nos guiar nessa viagem. O telespectador é tratado como um turista que 

comprou um pacote de viagens. O programa define todas as atrações. Os lugares visitados, na 

maioria das vezes, são conhecidos pontos turísticos dos países, lugares consagrados como o 

Parque de Shiretoko, que fica no Japão e foi considerado pela Unesco como patrimônio da 

humanidade, ou a Casa de Maria, mãe de Jesus, que fica na Turquia e recebe muitos turistas 

por ano. Para torná-los ainda mais atraentes e especiais aos olhos dos telespectadores, os 

lugares são descritos a partir de adjetivos como fascinante, surpreendente, incrível, 

impressionante, espetacular, entre outros. Estes são termos empregados pelos mediadores, 

apresentador e repórter, na atração/sedução do telespectador para que ele embarque nessa 

viagem através do programa. 

Todos esses programas são oferecidos ao telespectador como uma grande aventura. No 

fim do primeiro bloco do programa sobre a Turquia, Sérgio Chapelin faz o convite: “Nos 

acompanhe nessa aventura inesquecível!” Na edição exibida no dia 29/08/08 sobre a Guiana 

Francesa, o apresentador repete o convite, ele diz: “Nos acompanhe nessa aventura por uma 

terra de surpresas onde até as praias mudam de lugar”. As reportagens são construídas com o 

intuito de seduzir o telespectador, convocá-lo a compartilhar daquela aventura. O que é feito, 
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principalmente, através do texto verbal do apresentador e repórter. Como qualquer aventura, 

ela deve vir impregnada de medo, suspense, alegria, deslumbramento, etc. Essas emoções são 

favorecidas pelo conjunto dos recursos usados na construção do relato: música, edição, texto, 

imagem. Por exemplo, numa passagem, o repórter Francisco José informa que Jigokudani (no 

Japão) é conhecido como Vale do Inferno. A fumaça das fontes térmicas cria um cenário 

bonito, mas um pouco assustador. Esse texto é acompanhado por uma música de fundo que 

cria um clima de suspense. As imagens priorizam a nebulosidade provocada pela fumaça. 

Logo depois, continua o repórter: “Na região vivem os nipozaros, os mais tradicionais 

macacos japoneses. Eles adoram o banho quente nas piscinas naturais. É o paraíso dos 

macacos”. Nesse segundo momento, a música muda completamente, entra um ritmo alegre, 

de acordo com a descrição do lugar como o paraíso dos macacos. As imagens também 

reforçam isso, os macacos aparecem tomando banho, movimentam-se de um lado para o 

outro, brincam em grupo, etc. No programa Mistérios da Turquia, um grupo de turistas 

passeia de balão pela Capadócia. O programa exibe imagens aéreas da região. Dessa forma, o 

telespectador tem acesso ao lugar como se estivesse ali, dentro do balão, voando com o grupo 

e compartilhando com ele o deslumbramento diante da paisagem exuberante do lugar. O 

repórter passeia pelas cidades subterrâneas da Turquia. Através de uma câmera subjetiva, o 

receptor fica colado à percepção do repórter. O clima de suspense e mistério é reforçado por 

um fundo musical. Portanto, os recursos audiovisuais e retóricos empregados, além de 

informar, buscam provocar uma emoção no telespectador, fazer com que ele se sinta 

participando daquela viagem, capaz de compartilhar as sensações de quem está pessoalmente 

no local. 

O fundo musical é usado durante quase toda a reportagem, cessa apenas em algumas 

passagens do repórter e em entrevistas. Como parte da trilha sonora, a música cumpre 

importante função na pontuação das emoções. Através dela, identifica-se rapidamente o 

direcionamento emocional dado ao relato. No Globo Repórter, a música quase sempre é 

instrumental e através dela pode-se ir de um clima de suspense para um clima de alegria, de 

acordo com aquilo que está sendo relatado. Mas cada emoção não dura muito. O programa 

não sustenta um clima de suspense por muito tempo. Logo dá lugar a um relato ameno, mais 

alegre. A música serve também para pontuar a passagem de um assunto para outro, indicar 

mudança de personagem, de lugar, de situação. Com essa mesma função, um fundo musical 

também é usado durante a fala de Sérgio Chapelin, na apresentação do Globo Repórter. 

Portanto, é uma marca muito forte do programa e um diferencial em relação às matérias dos 
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telejornais, que usam muito menos a música nos relatos noticiosos, principalmente quando se 

trata de economia e política.    

Com o selo aventura, também são veiculados programas estrangeiros comprados pela 

Rede Globo, como o exibido no dia 02/08/2008 sobre a África e anunciado por Sérgio 

Chapelin como uma coprodução da BBC e do Discovery Channel que o Globo Repórter 

apresenta com exclusividade na TV aberta do Brasil. O programa foi apresentado e narrado 

por Sérgio Chapelin e adaptado por Sílvia Sayão e Francisco Carvalho ao formato do Globo 

Repórter. Apenas nesse programa, Sérgio Chapelin reaparece como narrador46, função 

atualmente exercida pelo repórter sempre que a produção é realizada por uma equipe 

brasileira contratada da Globo. A produção estrangeira em questão, de uma maneira distinta 

do que se tornou padrão no Globo Repórter de hoje, não possui um repórter como condutor e 

foi inteiramente construída a partir de imagens e da voz over do narrador. Nesse programa, foi 

dado grande destaque às imagens, que são apresentadas de modo espetacular, antes mesmo do 

Sérgio Chapelin aparecer no estúdio. As imagens ganham impacto ainda maior a partir de 

efeitos como câmera lenta e do uso de planos fechados em detalhes dos objetos filmados. A 

natureza, principalmente o mundo animal, serve ao programa como matéria-prima para a 

criação de um espetáculo visual de grande impacto, como verificamos também em uma outra 

edição, dessa vez, uma produção do Globo Repórter.  

O programa Rainha das Matas Brasileiras, exibido no dia 02/05/08, abre com uma 

sequência de cenas de animais, todas elas feitas em florestas brasileiras. A sequência é 

acompanhada por uma música impactante, de forte tensão. Ela vem acompanhada da seguinte 

narração: “O que você sente ao ver imagens assim? A harmonia da natureza? A beleza da 

diversidade da vida? A vida se manifesta em tantas formas e cores diferentes que não há como 

deixar de admirá-la. E um dos espetáculos mais bonitos da vida selvagem é justamente a 

renovação dela”. Esse programa foi o único exibido com o selo aventura filmado no território 

brasileiro. Nele, a natureza serve como pano de fundo para uma aventura proposta pelo Globo 

Repórter, seguir os passos da onça pintada pelas mais belas florestas do País. Na reportagem, 

grande ênfase é dada ao perigo, aos desafios e obstáculos para se alcançar o objetivo desejado, 

filmar a onça pintada.  

Com o selo comportamento foi exibido o menor número de programas. No dia 

25/04/08, o Globo Repórter exibiu Vida de Gari, que contou histórias curiosas e 

emocionantes de brasileiros que cuidam da limpeza das grandes cidades. O programa do dia 

                                            
46 Nos anos 70 e início dos anos 80, Sérgio Chapelin narrava os programas.  
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09/05/2008 falou das Novas Famílias a partir do modo como pais e filhos se relacionam 

atualmente. No dia 19/09/08, o programa falou sobre Amizade a partir de uma nova 

descoberta médica: quem tem amigos corre menos risco de ficar doente. Já o programa do dia 

07/11/08 tratou o Comportamento Sexual a partir da mais nova pesquisa sobre sexo e afeto 

realizada no País. Em muitos aspectos, esses programas se parecem com os que são 

apresentados com o selo ciência. A informação é construída a partir de personagens e o 

conhecimento científico também pode ser utilizado como forma de dar credibilidade ao 

programa. No programa sobre a Amizade, por exemplo, o impacto das relações sociais sobre a 

saúde foi explicado do ponto de vista neurológico. A partir da fala de psicólogos e 

neurocientistas (os especialistas), o programa explica os efeitos da falta de amigos no cérebro. 

Pela narração, que é feita pelo repórter Rodrigo Álvares, o programa explica como a falta de 

amigos reage sobre o cérebro através de sinais elétricos que são enviados pelo sistema 

nervoso e que ativam grupos de genes responsáveis por regular a produção de cortisol, o 

hormônio do estresse. O resultado é a liberação desordenada desse hormônio, que logo 

espalha pelo corpo uma mensagem dizendo: inflamação. De modo complementar à narração, 

imagens computadorizadas simulam esse processo. O programa explica também o motivo da 

ligação tão forte que existe entre amigas. Além de contar a história de três mulheres, amigas 

desde o tempo de criança, o programa oferece uma explicação, com base em especialistas no 

assunto. Pela narração do repórter, sabemos que pesquisadores de vários países dizem que o 

responsável por isso é um hormônio, a ocitocina. Produzido no cérebro, ele reduz a sensação 

de medo e produz um sentimento de confiança que ajuda a criar e manter os laços de amizade 

entre mulheres. Qualquer que seja o selo, o programa sempre oferece uma mensagem a ser 

lida no final. No programa sobre Amizade, fazer amigos é uma boa saída para a depressão e de 

grande valia para a saúde. Por isso, sintetiza o repórter, o ideal é fazer esforço para sair do 

casulo e expandir as relações.  

Com o selo atualidade, aparece uma maior diversidade de assuntos. É aqui que se 

encaixa a reportagem exibida no dia 25/07/08 sobre Crédito Fácil. Com esse selo, também 

foram exibidos os programas: Os 60 anos de Israel (16/05/08), De repente, milionário 

(30/05/2008), Brasil sem registro (04/07/08), Prosperidade no interior (08/08/08), Novas 

profissões (26/09/2008), Mudando o futuro (03/10/08), Endividados (17/10/08), Emprego 

Temporário (14/11/08), O peixe que os brasileiros comem (21/11/08), Passaporte para uma 

nova vida (19/12/08). Nesse caso, os temas escolhidos também estão de acordo com os 

objetivos do programa, fornecer exemplos positivos para o telespectador, mostrar 
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experiências que estão dando certo, pessoas que venceram obstáculos e são vitoriosos, além 

de dicas de comportamento e saúde.  

Como o Globo Repórter é exibido em rede, o telespectador pretendido pelo programa 

encontra-se em qualquer parte do território nacional. Em qualquer edição do Globo Repórter, 

a fala dos mediadores é direcionada aos brasileiros. Dessa forma, o programa constrói entre as 

pessoas uma proximidade geográfica, uma identidade cultural comum. Trata os 

telespectadores por aquilo que os une, a nacionalidade. Todos aqueles que aparecem no 

programa são representações do povo brasileiro. Nos programas de viagem, o Globo Repórter 

fala do estrangeiro, preferencialmente, a partir de brasileiros que vivem ou passeiam por lá, 

dessa forma, constrói, mesmo que à distância, um laço social entre o telespectador e as 

pessoas representadas. Na edição sobre a Turquia, conhecemos Clara Süssekind, uma carioca 

de Copacabana que é bailarina e vive há mais de um ano no país. Em lugares turísticos, como 

a casa de Maria, mãe de Jesus, o repórter Edney Silvestre entrevista duas brasileiras que estão 

a passeio na Turquia. Elas relatam a emoção que sentem ali. Ao final, se despedem do 

repórter com um abraço caloroso. Além dos brasileiros que viajam como turistas, o repórter 

entrevista um casal formado por uma brasileira e um brasileiro descendente de turco, que vive 

há 24 anos no país. O programa, portanto, oferece diferentes exemplos de trajetórias de 

brasileiros na Turquia. Dessa forma, promove relações de projeção identitária em 

telespectadores que, a despeito de suas diferenças geográficas, políticas, econômicas, 

culturais, reconhecem-se como a nação narrada no programa.  

Uma novidade encontrada no Globo Repórter apresentado atualmente é que ele tenta 

manter uma relação com o telespectador mesmo quando acaba o tempo de exibição do 

programa na grade. Ao final de cada edição, Sérgio Chapelin convida o telespectador para 

entrar no site do programa e conversar com o especialista convidado. O público é convocado 

a tirar suas dúvidas e fazer consultas pessoais sobre o assunto tratado. Assim, o programa 

mantém a participação do telespectador, que passa a interagir com o especialista através da 

Internet. Essa estratégia, que está de acordo com um sistema empresarial cada vez mais 

integrado ao uso dos diversos meios, também oferece dicas importantes da proposta do Globo 

Repórter que busca uma maior proximidade com a audiência.  

Sobre a função social do programa, enquanto produto jornalístico, o Globo Repórter 

não se propõe a uma transformação da realidade coletiva, nem mesmo a uma reflexão sobre 

ela. O que ele propõe são experiências prazerosas, divertimento, exemplos positivos, 

mudanças ou incorporação de hábitos considerados como benéficos à saúde e que podem ser 

viabilizados individualmente. Nesse sentido, o Globo Repórter se assemelha a um manual de 
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autoajuda: ao acessá-lo o consumidor deverá encontrar caminhos, respostas, receitas sobre 

como viver melhor, a partir de ações individuais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O percurso de pesquisa desenhado até aqui permitiu um exercício comparativo entre 

três períodos distintos do Globo Repórter. O objetivo foi perceber as transformações no modo 

de endereçamento do programa, assim como certas mudanças, tanto nas práticas do 

jornalismo televisivo no Brasil, quanto nos valores na sociedade brasileira ao longo do tempo. 

Nos anos 70, a produção do Globo Repórter esteve fortemente ancorada em práticas 

do cinema documentário. Na época, o programa envolveu muita gente oriunda do cinema, 

sendo o maior responsável por isso, Paulo Gil Soares, que atuou como diretor geral do Globo 

Repórter entre 1973, ano de estreia do programa, e 1982. Porém, isso não quer dizer que se 

fazia cinema na televisão. A televisão no Brasil se desenvolveu a partir de forte diálogo com 

outros campos. A aproximação da TV com o cinema via Globo Repórter estava de acordo 

com um momento de formação da linguagem televisiva. No entanto, é importante dizer que 

foi a linguagem radiofônica e não a cinematográfica que mais influenciou o modo de fazer 

televisão no Brasil. E é justamente por isso que o Globo Repórter foi importante no 

desenvolvimento de uma TV com maior ênfase na imagem. 

  O Globo Repórter dos anos 70, de acordo com o material reunido para análise, exibiu 

produtos bem diversos quanto às estratégias comunicacionais utilizadas. Sobre essa 

diversidade, ela estava de acordo com o momento de formação da televisão, que incorporou 

elementos de outras áreas. Também foi resultado do perfil da equipe e da estrutura de 

produção do Globo Repórter. O programa era produzido em película, o que demandava um 

trabalho mais longo e artesanal, e a produção dividida em três núcleos distintos e 

independentes. No material coletado, encontramos produtos construídos a partir do uso 

exclusivo da narração, em articulação com uma montagem meramente ilustrativa, outros que, 

e foram a maioria, além da voz over do narrador, agenciaram uma diversidade de vozes 

captadas em sincronia com a imagem e exibidas em forma de depoimentos ou entrevistas. 

Houve também programas que utilizaram estratégias ficcionais como forma narrativa para 

falar do “real” e aqueles onde a montagem apresentou um discurso conflitante com o texto 

verbal do narrador. Além disso, houve espaço, mesmo que pouco, para a imagem sem a 

palavra, o que não quer dizer ausência de sons. Aliás, o fundo musical é um recurso comum a 

todas as edições analisadas. 

Ainda numa aproximação com o cinema, nos anos 70, o diretor tinha um papel muito 

importante na produção do Globo Repórter. Ele estava presente nas mais diversas etapas de 

construção de uma obra, desde a sugestão do tema até a montagem final. Isso explica a 
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recorrência de certas estratégias e enfoques temáticos em produções assinados por um mesmo 

diretor. Porém, em muitos casos, as decisões estéticas e formais foram impulsionadas pela 

necessidade de driblar a censura e veicular produtos socialmente engajados. Nesse caso, o uso 

da linguagem esteve associada a motivações políticas e ideológicas. Para os cineastas que 

passaram a trabalhar como diretores para o Globo Repórter, muitos deles com trajetória 

política de esquerda, a televisão representava uma possibilidade de comunicação com um 

número muito grande de pessoas. Eles queriam fazer uso do meio para expressar opiniões e 

promover uma denúncia em relação ao estado de pobreza social e de opressão política vivida 

pela sociedade brasileira no período militar.  

Porém, a diversidade presente nessa produção não significava uma ausência de regras 

ou limites por parte da emissora. No primeiro período, a Rede Globo impunha a presença de 

um narrador oficial e essa função coube principalmente ao Sérgio Chapelin e ao Cid Moreira, 

vozes familiares aos telespectadores, uma vez que eles apresentavam o telejornal de maior 

audiência na televisão brasileira, o Jornal Nacional. Portanto, eram vozes identificadas com a 

emissora. A voz do narrador do Globo Repórter representava a voz da Rede Globo por trás do 

produto. A presença deles na televisão estava de acordo com o início do telejornalismo do 

Brasil, que absorveu muitos profissionais que vieram do rádio na apresentação das notícias. 

Em período de censura prévia aos meios de comunicação, o telejornalismo global buscou na 

entonação grave e regular dos locutores um modo de demonstrar isenção e neutralidade por 

parte da emissora em relação às informações veiculadas nos programas telejornalísticos. No 

caso do Globo Repórter, a voz do narrador era uma voz autorizada, mas ela poderia ser 

questionada, mesmo que de modo não declarado, pela voz dos entrevistados, captada via som 

direto, ou pela montagem, de acordo com a habilidade e interesse do diretor. O conflito entre 

esses elementos é notório em algumas edições analisadas. Houve casos em que o diretor 

conseguiu retirar completamente a narração oficial da emissora e substituí-la pela voz de um 

narrador/personagem, ou seja, pela voz de uma pessoa que era parte da situação ou assunto 

representado na imagem. Esse conflito estava de acordo com um contexto político e televisivo 

da época e revela posições ideológicas em disputa no processo de produção do Globo 

Repórter dos anos 70. 

A produção dos anos 70 é marcada pela ausência de mediadores que se tornaram 

fundamentais nos anos 80 em diante. Trata-se do apresentador em estúdio e do repórter. No 

primeiro período, os diretores eram os responsáveis pelas entrevistas. Mas eles deveriam atuar 

de maneira muito discreta, quase sempre fora do enquadramento. Dentre todos os diretores, 

chama atenção a postura intervencionista de João Batista de Andrade, cuja atuação nos 
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programas Wilsinho Galiléia e Volantes, mão-de-obra rural, possui paralelo com a figura do 

repórter, mediador fundamental na constituição do Globo Repórter do segundo período em 

diante. É nos anos 80 que o repórter entra em cena. A partir de então, esse mediador irá, 

definitivamente, fazer parte do Globo Repórter.  

O programa, desde o início, apresentou selos temáticos, uma forma de direcionar a 

escolha dos assuntos e também de organizar e deixar mais claro para o telespectador o tipo de 

material veiculado, o que se torna particularmente importante na ausência de um 

apresentador. Nos anos 70, o selo aparece na abertura e encerramento do programa. A partir 

dele, o público poderia criar determinadas expectativas em relação ao produto. No corpus 

analisado, encontramos os selos: Globo Repórter Documento e Globo Repórter Atualidade. 

Os programas apresentados com o primeiro rótulo eram veiculados sozinhos e tinham um 

tempo maior de duração, cerca de 45 minutos. Também eram dirigidos por profissionais com 

experiência anterior no cinema. Com esse selo apareceram os programas de maior destaque 

quanto aos aspectos de criatividade e de experimentação no uso da linguagem. O que também 

estava de acordo com um processo de produção mais longo e complexo. Com o selo Globo 

Repórter Atualidade, eram apresentados até três produtos em uma mesma edição, cada um 

deles com uma duração menor. Essas produções, de modo geral, apresentaram uma forma 

mais repetitiva do ponto de vista das estratégias comunicacionais utilizadas, principalmente 

no que se refere ao uso de uma narração articulada com entrevistas e fundo musical.  

Sobre os temas, eles eram sugeridos pelo diretor, mas, em última instância, era a 

emissora que dizia o que podia ou não ser realizado. Na mostra do primeiro período, houve 

temas que se afastaram de qualquer problematização social, como o programa que propôs 

uma viagem pelo interior do corpo humano, através de um endoscópio, e outro que abordou a 

alma das plantas, porém, a maioria tratou de temas socialmente engajados, mesmo que 

disfarçados por ideias aparentemente inofensivas, como o programa construído a partir de um 

retrato de classe. Ainda sobre os temas, alguns deles passaram a estar identificados com o 

perfil do diretor. O Nordeste, por exemplo, foi recorrente na produção de Eduardo Coutinho 

(Seis dias de Ouricuri, Exu, uma tragédia nordestina e Theodorico, o imperador do sertão), 

enquanto João Batista de Andrade se voltou para a criminalidade e a exclusão social numa 

metrópole como São Paulo (Wilsinho Galiléia).  

Sobre o perfil dos entrevistados, apesar da ausência de identificação das pessoas na 

imagem, pela estrutura e conteúdo da fala, pode-se dizer que boa parte das edições dos anos 

70 prioriza a palavra dos especialistas. Portanto, falam biólogos, ambientalistas, psicólogos, 

sociólogos, psicanalistas, juristas, instrutores de yoga. Eles abordam os temas de modo 
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genérico, a partir de um conhecimento  socialmente reconhecido (psicanálise, medicina, 

sociologia). Numa escala muito menor, são entrevistadas as pessoas comuns, anônimos que 

representam a voz da experiência e servem para confirmar a fala do especialista. Portanto, 

elas servem como prova daquilo que foi dito pelas vozes do saber. Essas pessoas não se 

constituem como personagens, com uma história de vida para contar. O que é muito diferente 

do que veio depois, no segundo e terceiro período do Globo Repórter.   

Nos três períodos analisados, observou-se a recorrência de um tema, a velhice, fato 

que se mostrou muito interessante do ponto de vista analítico. Olhar um mesmo assunto a 

partir de edições distintas de um mesmo programa, veiculados em décadas também distintas, 

serviu para analisar possíveis mudanças de valores no contexto mais amplo da sociedade 

brasileira, assim como melhor situar alterações em relação às estratégias comunicacionais 

utilizadas pelo Globo Repórter, em diferentes momentos.  

Quanto às estratégias comunicacionais, no primeiro período o tema foi abordado a 

partir de múltiplas vozes, sendo que boa parte delas representava um saber oficial, 

socialmente reconhecido. As falas dos especialistas, estruturadas em forma de depoimento, 

abarcam o tema de modo generalista, portanto, não se referem ao Seu João ou à Dona Maria, 

mas ao tema. O mesmo foi verificado em relação à voz over do narrador. Já as vozes da 

experiência confirmam as vozes do saber. O programa faz uma análise num nível macro, 

distanciado das histórias de vida. O enfoque dado ao tema é o de alerta para uma sociedade 

em vertiginoso processo de modernização, que  prioriza a população economicamente ativa e 

esquece de pensar nos velhos. O programa é todo construído como alerta para o fato, 

irrefutável, de que o jovem de hoje é o velho de amanhã.  

Sobre o segundo período do Globo Repórter, o programa mantém uma perspectiva 

social ao tratar o tema da velhice. Porém, a diferença é que ele faz isso, principalmente, a 

partir do exemplo de pessoas comuns. Aqui, as vozes da experiência ganham força em relação 

às vozes dos especialistas, que não deixam de existir, mas aparecem numa escala muito 

menor. Além disso, o programa coloca maior ênfase na emoção como meio de atrair o 

telespectador. Nos anos 80, o Globo Repórter passa a sofrer a influência do setor de 

teledramaturgia da Rede Globo, um importante campo de atuação e reconhecimento da 

emissora. Nesse período, reuniões com dramaturgos são feito no sentido de achar uma 

fórmula mais emotiva para o programa, isso sem perder o viés informativo, portanto, 

jornalístico. Observa-se que a seleção, organização e construção de alguns temas estão de 

acordo com as estruturas narrativas próprias da ficção televisiva, com construção de 

personagens e desenvolvimento da ação a partir de um início, meio e fim bem estruturados. 
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No caso da velhice, o programa veicula histórias que enfatizam a condição de abandono do 

velho, outras exibem velhos felizes, saudáveis, que apesar da idade avançada, são pessoas 

capazes e independentes. O programa quer sensibilizar o espectador para uma mudança de 

atitude em relação aos idosos, no sentido de valorização dessa fase da vida. A presença maior 

de pessoas comuns, das vozes da experiência, também está de acordo com um momento de 

abertura política no Brasil. Nessa época, a televisão quer dar visibilidade ao cidadão, que 

surge como sujeito político fundamental à construção da democracia. Inclusive, o formato da 

enquete nas ruas, que ficou conhecido no jornalismo como “povo fala”, foi observado 

principalmente em programas dos anos 80. Essa estratégia traduz o desejo do programa de 

colocar a voz e o rosto do cidadão na TV. Nos anos 80, foi criado o selo Globo Repórter 

Pesquisa, que está de acordo com essa tendência do programa. Com esse selo, o Globo 

Repórter divulga pesquisa encomendada pelo programa ao IBOPE e, com base no resultado, o 

repórter sai às ruas, realizando enquete com as pessoas.  

O terceiro período aponta para uma abordagem individualista do tema. Percebe-se que 

o programa deixa de lado a perspectiva da alteridade em direção a uma abordagem ligada ao 

bem-estar do “eu”. Importa agora aquilo que o velho pode fazer por si próprio, o que ele pode 

fazer para manter-se saudável e feliz. O modo de endereçamento do programa volta-se para o 

aconselhamento. Importa dar receitas, dicas de saúde,  passar informações úteis e aplicáveis a 

nível individual. Tudo isso da maneira mais didática possível. Para tanto, o programa faz uso 

de recursos gráficos, de edição, tudo isso de acordo com as possibilidades tecnológicas da era 

digital. Sobre a construção da emoção, ela permanece como um recurso importante de atração 

e de proximidade com o telespectador. Mas, enquanto no segundo período o Globo Repórter 

enfatiza as histórias tristes, de abandono, de falta de assistência, no terceiro período a emoção 

ocorre via relatos de superação, relatos com um final feliz e de esperança. O programa quer 

mostrar aos brasileiros o que eles podem fazer, como eles devem agir para vencer, para viver 

com mais saúde e ter longevidade. Conseguir bons resultados depende de cada um e para isso 

basta seguir as receitas que serão dadas no programa.  

Sobre a proposta metodológica de análise do modo de endereçamento, o fato dela ter 

sido pensada, num primeiro momento, por e para produtos jornalísticos de televisão recentes, 

portanto, muito distintos do que foi produzido nos anos 70 pelo Globo Repórter, foi  feito um 

esforço no sentido de ampliar os operadores de análise à luz dos programas reunidos. Assim, 

reconhecemos como importantes mediadores do Globo Repórter da época, o narrador e o 

diretor. O que vai mudar no segundo período, quando ganha destaque o apresentador e o 

repórter. Algo que se mantém até os dias de hoje.  Quanto ao contexto comunicativo, houve 



 

 

152 

maior dificuldade para analisá-lo em relação ao primeiro período do programa, o que ocorreu 

em função da ausência de informações no material coletado, por exemplo, selo temático, 

créditos da equipe, marcas de veiculação na grade, como uso de vinheta, divisão em blocos, 

etc. Mas, a partir do cruzamento de informações recolhidas com base em pesquisa 

bibliográfica e também em alguns produtos que continham maiores informações, propus 

algumas perspectivas sobre esses elementos. Por exemplo, pode-se falar que os programas 

apresentavam uma mesma música de abertura, Freedom of Expression, tocada sobre as 

primeiras imagens de algumas edições analisadas. Essa música irá permanecer nos períodos 

posteriores, mesmo com algumas mudanças no arranjo musical. Portanto, o Globo Repórter 

procura manter elementos que ajudam o telespectador a cultivar uma relação de familiaridade 

e de proximidade com o programa ao longo do tempo.  

Sobre a vinheta, através de pesquisa no site de vídeos youtube, encontrei referências a 

uma vinheta que teria sido veiculada pelo Globo Repórter nos anos 70. No entanto, ela não foi 

identificada em nenhum produto coletado. Por outro lado, essa vinheta foi lembrada pelo 

Globo Repórter em 2008, quando o programa completou 35 anos de exibição. Portanto, pode-

se dizer que ela existiu, apesar de ausente no material reunido. Já nos anos 80, a vinheta 

aparece em todas as edições. Observa-se que as reformulações que a vinheta vai sofrer, a 

partir de então, partem daquilo que foi formulado nesse segundo período. Não existe, 

portanto, uma alteração radical, apesar dos avanços tecnológicos inegáveis. É nos anos 80 que 

as marcas do jornalismo televisivo, como vinheta, apresentador em estúdio e presença do 

repórter, se consolidam no programa. 

O segundo período do Globo Repórter é marcado pela substituição dos diretores, com 

atuação em cinema, pelos jornalistas. Isso ocorre num momento de maior organização dos 

profissionais do campo jornalístico, interessados em áreas antes ocupadas por pessoas sem 

formação específica em jornalismo. Quando muda o perfil da equipe do Globo Repórter, 

consequentemente, mudam-se os princípios e objetivos que guiam o fazer no programa. Esse 

é considerado um momento de transição, principalmente o ano de 1983, quando Robert Feith 

assume a direção geral, no lugar de Paulo Gil Soares. Ao mesmo tempo, a película é 

substituída pelo vídeo, o que facilita o controle da emissora sobre o formato final. Além disso, 

a tensão do ponto de vista político e ideológico entre as diferentes vozes deixa de aparecer na 

configuração do programa, muito diferente do que foi observado nos anos 70. No segundo 

período, não temos mais diretores/autores querendo se expressar. O que se observa é uma 

maior divisão de tarefas e colaboração entre todos os profissionais envolvidos na realização 

do programa e os objetivos da emissora. Enquanto nos anos 70, diretores buscavam 
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entrevistas (sonoras) para desbancar a voz oficial do narrador, representante da emissora, 

como observado em Seis Dias de Ouricuri, de Eduardo Coutinho, no modelo jornalístico, as 

sonoras servem para comprovar, reforçar, ilustrar a narração e nunca para questioná-la.  

Sobre os aspectos telejornalísticos do segundo período, todos os programas reunidos 

para análise possuem um apresentador em estúdio e um repórter responsável pela construção 

da informação. O repórter é um mediador fundamental na construção de uma unidade no 

programa. Esse profissional também é fundamental no trabalho de verificação e apuração da 

informação. De acordo com as premissas do jornalismo, é esperado que esse profissional, 

através de um trabalho de validação jornalística, transmita informações confiáveis.  

Sérgio Chapelin, que narrou muitas edições do Globo Repórter dos anos 70, foi o 

primeiro apresentador do programa, nos anos 80. A sua permanência no que chamamos de 

segundo período do Globo Repórter, agora como apresentador, sinaliza um cuidado da 

emissora por manter canais de proximidade e familiaridade entre o programa e o 

telespectador, em diferentes épocas. Pode-se dizer que essa aposta da emissora ainda se 

mantém, uma vez que Sérgio Chapelin permanece como apresentador do Globo Repórter até 

os dias de hoje. Ainda sobre a função do apresentador, no segundo período de análise, ele 

poderia assumir também o lugar do narrador ou dividir com o repórter essa função no 

programa. O apresentador exercendo também o papel de narrador praticamente deixa de 

acontecer no terceiro período, com exceção dos produtos estrangeiros, que são 

ocasionalmente exibidos pela Rede Globo. Só nesses casos a narração é feita pelo Sergio 

Chapelin, de modo a imprimir marcas do programa no material exibido.  

Sobre o terceiro período, observa-se que o Globo Repórter não seguiu o caminho de 

telejornais diários, que na década de 90, num processo de modernização, mudaram o perfil 

dos seus apresentadores. Ao invés dos locutores, de vozes imponentes, profissionais com 

formação em jornalismo passaram a ocupar a tradicional bancada dos noticiários diários. Mas 

no Globo Repórter, permaneceu Sérgio Chapelin. Dessa forma, a Globo investe na construção 

de uma relação de maior intimidade com o telespectador, via reconhecimento por parte dele 

de marcas originais do programa.   

Mas, em relação ao texto verbal do apresentador, observam-se algumas diferenças 

quanto às estratégias de interpelação e sedução do telespectador. Essas mudanças, que dizem 

respeito ao segundo e ao terceiro período, também vieram acompanhadas de mudanças do 

cenário e das possibilidades tecnológicas disponíveis em cada época. O segundo período é 

marcado por um enquadramento fixo, sem mobilidade e por um texto que mistura informação 

com aspectos narrativos, com indicação de personagem (vilão, herói) ou da história que será 
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contada. Já no terceiro período, muda a performance do apresentador. Ele aparece em pé, em 

um estúdio amplo. Essa nova configuração espacial provoca um certo afastamento do modelo 

padrão de um telejornal, que faz uso de uma bancada onde se posicionam os apresentadores. 

O cenário do Globo Repórter de hoje é muito rico em detalhes, o que é explorado pela 

alternância de câmeras e de enquadramento. Além disso, Sérgio Chapelin caminha pelo 

estúdio, avança em direção à objetiva, dessa forma, busca uma aproximação maior com o 

telespectador. No terceiro período, pode-se dizer que a postura do apresentador é menos 

"dura”, ele gesticula, sorri, apesar de manter algo da formalidade do período anterior, afinal, 

mantém-se o terno e a gravata, e uma fala pausada e bem articulada. Quanto ao texto verbal, o 

programa de hoje adotou como estilo o uso de frases de interpelação ao telespectador, o que 

está de acordo com um modo de endereçamento voltado para o aconselhamento. Pela 

indicação da pergunta, é dado ao telespectador exatamente que tipo de resposta ele terá se 

assistir ao programa. Portanto, paras as perguntas feitas pelo apresentador, as respostas já 

estão prontas, no interior do programa. A postura de Sérgio Chapelin nos dias de hoje se 

assemelha à de um consultor, um vendedor de produtos, um agente de viagem, que divulga 

para os telespectadores os benefícios e vantagens daquilo que é oferecido no Globo Repórter. 

Voltando à questão da modernização, se ela não veio pelo viés do perfil do 

apresentador, afinal a trajetória do Sérgio Chapelin faz com que ele esteja ligado aos aspectos 

mais tradicionais do telejornalismo, ela parece vir através dos recursos tecnológicos à 

disposição do Globo Repórter, pela modernização do cenário e pela incorporação de outras 

tecnologias comunicacionais, como a Internet. No final do programa, o apresentador convida 

o telespectador a conversar através de chat com o especialista convidado. 

Sobre os assuntos abordados hoje, eles se encaixam em quatro selos, são eles: 

comportamento, atualidade, ciência e aventura. No entanto, esses selos nunca estão indicados 

no corpo do programa, apenas no site oficial. O Globo Repórter de hoje é muito focado em 

questões de saúde, o que aparece com o selo ciência. Nesse caso, mais do que problematizar e 

propor um debate público em torno dos temas, o programa quer oferecer soluções, provocar 

mudanças de hábito, e para isso investe no didatismo e busca oferecer receitas aplicáveis em 

nível individual. Além disso, o Globo Repórter também quer proporcionar prazer, diversão, e 

por isso aposta em relatos que possam provocar no telespectador sensações de aventura, 

excitação, espetáculo, suspense, fascínio. Isso ocorre principalmente em edições do selo 

aventura, voltadas para viagens a lugares distantes e tratados como desconhecidos pelo 

telespectador. O Globo Repórter de hoje escapa e muito a uma dimensão meramente 

informativa. Atualmente, as pessoas têm fontes diversas para buscar a informação, por isso o 
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programa investe principalmente em recursos de atração para capturar a atenção do 

telespectador. Dessa forma, espera acessar outras dimensões humanas, que não as cognitivas, 

apenas. Trata-se das dimensões afetivas, sensoriais e de prazer dos telespectadores. 

De um modo geral, é possível afirmar que, entre a década de 70 e o início da década 

de 80, o programa foi marcado pela construção de uma linguagem televisiva por aproximação 

com o cinema, mas, a partir de 1983, isso muda em direção a um modelo jornalístico, muito 

mais próximo da reportagem. Se no início, o Globo Repórter propunha uma reflexão em torno 

de questões a partir de uma perspectiva generalista, onde falavam principalmente os 

especialistas, os anos 80 marcam o lugar do cidadão na TV. Já os fatos noticiados, eles 

passam a ser escolhidos, principalmente, pelo potencial dramático, narrativo e emocional. O 

enquadramento é de denúncia e é pela emoção que se busca uma aproximação entre 

telespectador e programa. Hoje, o estilo predominante no Globo Repórter é o de 

aconselhamento sobre como viver melhor e adotar hábitos saudáveis de vida. O programa se 

coloca como fonte de prazer para o telespectador, que é atraído pela promessa de uma 

experiência nova e excitante, tudo isso de acordo com uma sociedade cada vez mais hedonista 

e individualista.  

Sobre a relação entre a informação e o entretenimento, na década de 80 em diante, o 

programa busca estratégias comunicacionais das ficções televisivas. No entanto, isso não 

representou necessariamente uma perda da função informativa do ponto de vista do interesse 

público, afinal as construções narrativas funcionaram de modo a atrair e sensibilizar o 

telespectador para questões pertinentes à coletividade, por exemplo, condições do trabalhador, 

fome e seca no sertão, impunidade em Campina Grande, violência urbana, envolvimento da 

polícia no esquadrão da morte que atua na Baixada Fluminense, etc. Algumas dessas questões 

também faziam parte do interesse dos diretores que participaram do programa nos anos 70. 

Naquela época, o programa, apesar de menos jornalístico na forma, era jornalístico do ponto 

de vista do interesse público, principalmente quando comparado ao programa veiculado 

atualmente. No Globo Repórter de hoje a informação é construída principalmente para 

atender ao interesse privado, àquilo que o indivíduo pode fazer para resolver questões de 

ordem pessoal. A saúde, por exemplo, não é tratada numa perspectiva da saúde pública, do 

interesse comum dos cidadãos, mas daquilo que cada um pode fazer por si próprio para viver 

mais ou evitar doenças.  

Voltado à questão do entretenimento, ela não é exclusiva do Globo Repórter, pois está 

presente em outros jornalísticos de televisão com força cada vez maior. É comum que 

programas tradicionalmente destinados à informação utilizem estratégias narrativas e de 
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atração mais associadas ao entretenimento. A discussão sobre a relação entre a informação e o 

entretenimento está na ordem do dia nos debates acadêmicos, o que tem sido traduzido pela 

expressão infotainment. Há os que defendem e os que abominam essa aproximação. Mas, em 

qualquer caso, não há como negar essa dimensão do telejornalismo, que nos diz do modo 

como o jornalismo de informação tem-se desenvolvido na disputa pela audiência. 

Porém, se o fenômeno do infotainment é tão visível nos dias de hoje, também não é 

uma novidade, afinal, no caso do Globo Repórter, está presente desde a década de 80. No 

entanto, houve mudanças significativas nessa relação. Na década de 80, recursos narrativos 

foram usados de modo a sensibilizar e aproximar o telespectador dos assuntos tratados. O 

programa busca em recursos da teledramaturgia de forte apelo emocional uma maneira de 

atrair a audiência. Já no Globo Repórter atual, as estratégias narrativas estão enfraquecidas 

quando comparadas às da década de 80. O programa investe menos na construção de 

personagens e de narrativas e mais na via da espetacularização. Os recursos da linguagem em 

associação ao fundo musical são fundamentais nessa construção. A informação, qualquer que 

seja, ganha contornos de algo surpreendente, inédito, fascinante, espetacular. 

A relação entre a informação e o entretenimento no Globo Repórter surge como uma 

consequência desse trabalho. O fenômeno do infotainment tem sido discutido como uma 

característica da TV atual, mas já aparece na formatação e na reconfiguração do Globo 

Repórter dos ano 80. Portanto, essa discussão aponta um caminho de desdobramento possível 

desta pesquisa que teve como interesse primeiro problematizar a relação proposta com o 

telespectador a partir de um programa específico, em três períodos historicamente distintos. 

Além disso, o esforço analítico empreendido nessa dissertação veio contribuir com o Grupo 

de Pesquisa de Análise de Telejornalismo, tanto por testar a aplicabilidade da proposta 

metodológico do Grupo, como por contribuir com novas perspectivas sobre os operadores de 

análise, uma vez que eles foram problematizados à luz das características do Globo Repórter, 

em diferentes momentos.  
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ANEXO 
 

Quadro 3 – GLOBO REPÓRTER/2008: 
 
Janeiro Título Subtítulo Selo 
12/01/2008 
 
 

Adoção No Brasil, 80 mil crianças aguardam, 
em abrigos, um destino para as suas 
vidas.  
(1ª exibição: 02.03.07) 

Atualidade 

19/01/2008 
 
 

Nutrição Descubra a importância dos 
alimentos na nossa qualidade de vida 
(1ª exibição: 19.01.07). 

Ciência 

26/01/2008 
 
 

Amapá, o mar 
da Amazônia 

O encontro do maior rio do mundo 
com o mar, as impressionantes 
cachoeiras e o gigantesco tapete de 
vitórias-régias (1ª exibição: 
05.10.07). 

Aventura 

Fevereiro Título Subtítulo Selo 
02/02/2008 
 
 

Paixão O Globo Repórter investiga os 
caminhos da paixão e revela histórias 
inacreditáveis (1ª exibição: 14.12.07). 

Comporta-
mento 

09/02/2008 
 
 

Redescobrindo 
Portugal 

Uma expedição portuguesa, com 
certeza! Embarque neste passeio 
pelas belezas e curiosidades de uma 
terra fascinante (1ª exibição: 
07.09.07). 

Aventura 

16/02/2008 
 
 

Brasileiros 
Criativos 

Saiba como ganhar dinheiro com uma 
boa ideia (1ª exibição: 22.06.07). 

Ciência 

23/02/2008 Campeões da 
Nutrição 

Os alimentos mais saudáveis para os 
brasileiros. Uma lista exclusiva, 
preparada pelas principais 
universidades do país (1ª exibição: 
10.08.07). 

Ciência 

Março Título Subtítulo Selo 
08/03/2008 
 
 
 

Procurando um 
bom sono 

Ronco, insônia, pesadelos. Descubra 
o que pode ser feito para garantir uma 
boa noite de sono (1ª exibição: 
14.09.07). 

Ciência 
 

15/03/2008 
 
 

Antártica Uma fascinante viagem ao continente 
mais frio da Terra, palco de incríveis 
espetáculos da natureza 
(1ª exibição: 16.03.07). 

Aventura 

22/03/2008 
 
 

Tesouros da 
China 

Os incríveis segredos do país que 
mais cresce no planeta (1ª exibição: 
23.02.07). 

Atualidade 

29/03/2008 
 
 

Diferentes 
Pantanais 

Uma aventura no território selvagem 
mais exuberante do Brasil 
(1ª exibição: 03.08.07). 

Aventura 
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Abril Título Subtítulo Selo 
04/04/2008 
 
 

Especial 35 
anos – Saúde 

Descubra como melhorar a saúde 
com uma alimentação saudável e 
exercícios. 

Ciência 

11/04/2008 
 

Investigando o 
sobrenatural 

A ciência tem explicação para tão 
surpreendentes fenômenos? 

Ciência 

18/04/2008 
 
 

Campeões da 
Natureza 

As surpreendentes aventuras do 
homem que atravessa o planeta em 
busca dos animais mais fortes, mais 
velozes e mais resistentes. 

Aventura 

25/04/2008 
 
 

Vida de Gari Histórias curiosas e emocionantes de 
brasileiros que cuidam da limpeza 
das grandes cidades. 

Comporta-
mento 

Maio Título Subtítulo Selo 
02/05/2008 
 
 

Rainha das 
Matas 
Brasileiras 

O Globo Repórter segue os passos da 
onça-pintada pelas mais belas 
florestas do país. 

Aventura 

09/05/2008 
 

Novas famílias Como pais e filhos se relacionam 
atualmente 

Comporta-
mento 

16/05/2008 
 

Os 60 anos de 
Israel 

Embarque em uma incrível viagem 
por um dos países mais jovens do 
mundo. 

Atualidade 

23/05/2008 Humor O sorriso é um atestado de saúde Ciência 
30/05/2008 
 
 

De repente, 
milionário 

O dia-a-dia do campeão do BBB8, 
Rafinha. O homem que ganhou R$ 19 
milhões na Mega-Sena. O peão que 
virou fazendeiro. E muito mais. 

Atualidade 

Junho Título Subtítulo Selo 
13/06/2008 
 
 

Japão: país de 
mistérios 

Para comemorar o centenário da 
imigração japonesa, o Globo 
Repórter embarca em uma fascinante 
aventura. 

Aventura 

20/06/2008 
 

Cesta básica Veja como os brasileiros estão 
enfrentando a alta dos alimentos. 

Ciência 
 

27/06/2008 
 

Novos velhos Conheça as últimas descobertas para 
uma vida longa e saudável. 

Ciência 

Julho Título Subtítulo Selo 
04/07/2008 
 
 

Brasil sem 
registro 

Veja como vivem os milhões de 
brasileiros que não têm certidão de 
nascimento. 

Atualidade 

11/07/2008 
 

Mistérios da 
Turquia 

As belezas e os mistérios da região 
em uma viagem fascinante. 

Aventura 

18/07/2008 
 
 
 

Mexa-se Por que os brasileiros estão se 
exercitando cada vez menos? E qual 
o melhor exercício para quem não 
gosta de se mexer? 

Ciência 

25/07/2008 
 
 

Crédito Fácil Nossos repórteres mostram se vale a 
pena comprar a crédito e como saber 
quanto pagamos de juros. 

Atualidade 
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Agosto Título Subtítulo Selo 
01/08/2008 
 
 

África: o berço 
da vida 

O continente berço da vida em 
imagens espetaculares. Em nenhum 
outro lugar da terra existem tantos 
animais juntos. 

Aventura 

08/08/2008 
 
 

Prosperidade 
no interior 

Pedreiros que ganham R$ 1,5 mil e 
bóias-frias que embarcaram na 
tecnologia. A cidade campeã em 
geração de empregos. 

Atualidade 
 

15/08/2008 
 

Fitoterapia: o 
poder das 
ervas 

Saiba o que as ervas medicinais 
podem fazer por sua saúde. 

Ciência 

22/08/2008 
 
 

Brasil sem 
sono 

O Globo Repórter revela com 
exclusividade o resultado assustador 
de uma pesquisa nacional: dois em 
cada três brasileiros têm problemas 
para dormir. 

Ciência 

29/08/2008 
 
 

Guiana 
Francesa 

Uma viagem pela Guiana Francesa, 
uma parte da Floresta Amazônica que 
poucos conhecem. 

Aventura 

Setembro Título Subtítulo Selo 
05/09/2008  
 
 

Dietas 
energéticas 

Entre os destaques desta edição, a 
comida viva, o poder do vinagre e as 
hortas caseiras. 

Ciência 

12/09/2008  
 
 

Nepal Pela primeira vez, uma equipe de TV 
brasileira chega às pequenas aldeias 
das montanhas mais altas do planeta. 

Aventura 

19/09/2008  
 
 

Amizade Uma nova descoberta médica:que 
tem amigos corre menos risco de 
ficar doente. 

Comporta-
mento 

Outubro Título Subtítulo Selo 
10/10/2008 Abacate: bom 

para as 
articulações e 
o coração 

Estudos mostram que a fruta faz tão 
bem ao nosso organismo quanto o 
azeite extra-virgem 

Ciência 

24/10/2008 Lhamas, as 
princesas do 
altiplano 

O Altiplano dos Andes é uma terra 
árida, onde poucas plantas e animais 
conseguem se adaptar. Inteligentes e 
amigáveis, as lhamas dão um show 
para os visitantes. 

Aventura 

Novembro Título Subtítulo Selo 
07/11/2008 Gaúchas 

perdem medo 
de falar sobre 
sexo 

Conversa franca é compartilhada em 
família. Mães falam sobre namoro, 
prevenção e gravidez com filhas. 

Comporta- 
Mento. 

14/11/2008 Opção para 
aumentar o 
orçamento 

Vigia noturno vira Papai Noel no 
final de ano. Estudante, advogada e 
músico comemoram a conquista de 
vagas temporárias no comércio. 
 

Atualidade 
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21//11/2008 Os desafios da 
pesca 
industrial 

Para quem está acostumado a viver 
em terra firme, as acomodações do 
barco são bem modestas. É no outro 
lado do mundo, pouco além da linha 
do Equador, que se concentram os 
grandes cardumes. 

Aventura 

28/11/2008 Pesquisadores 
descobrem o 
soro da 
memória 

Líquido que pode fazer o cérebro 
funcionar melhor, concentra 
componentes poderosos. É uma 
espécie de banquete natural para os 
neurônios. 

Ciência 

Dezembro Título Subtítulo Selo 
05/12/2008 O lendário 

tubarão-branco 
Em uma só bocada, fera pode devorar 
14 quilos de carne. 

Aventura 

12/12/2008 Pizza ajuda a 
evitar câncer 

Se consumida na dose certa, 
“margherita” pode virar remédio 
contra tumor do estômago e da boca. 

Ciência 

19/12/2008 Da favela para 
o exterior 

Jovens saem da favela de Heliópolis 
para cantar no Teatro Municipal. 

Atualidade 

26/12/2008 Retrospectiva 
2008 

Um encontro com a história Especial 

 
 


