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RESUMO 

A pesquisa aborda a convergência entre Jornalismo e Literatura nas reportagens televisivas. O 

objeto empírico em análise é a série de reportagens “A terra do Meio”, do jornalista Marcelo 

Canellas, veiculada em 2007, no programa Bom Dia Brasil, da Rede Globo. Buscam-se as 

marcas literárias presentes no jornalismo televisivo, observando a produção de sentidos 

resultante desse encontro no texto audiovisual, compreendidas as  relações construídas entre 

os textos imagético, verbal e sonoro na reportagem. A descrição minuciosa de cores, cheiros e 

sons está presente na narrativa do repórter, o que insere o jornalista na reportagem. A 

relevância desse trabalho justifica-se pela observação de uma crescente inserção do 

jornalismo literário em outra mídia, que não o tradicional veículo impresso. Agora ele está na 

televisão, com a ajuda de imagens: é o verbal somado ao visual. A metodologia utilizada 

envolve a análise de conteúdo e a análise da enunciação. Os principais conceitos discutidos e 

trazidos nessa pesquisa são o telejornalismo e sua linguagem, a partir das visões de autores 

como Vizeu e Resende; o jornalismo literário e sua ascensão com o movimento chamado 

Novo Jornalismo, a partir da visão de autores como Felipe Pena e Tom Wolfe; e a 

convergência entre jornalismo e literatura com conceitos de Marcelo Bulhões. Também serão 

trabalhados conceitos de enunciação trazidos por Verón e a convergência entre o campo e 

linguagem da televisão e da literatura. 

Palavras-chave: jornalismo literário; telejornalismo; produção de sentido 

 

 

ABSTRACT 

This research approaches the convergence between Journalism and Literature in broadcasting 

reports. The empirical object of this analysis is a series of reports called “A terra do Meio”, by 

the journalist Marcelo Canellas, transmitted in 2007, in the program called Bom dia Brasil, 

from Globo Network. Through this work, the literary exponents presented in the broadcast 

journalism will be sought, observing the production of meanings that results from this 

encounter of audiovisual aspects concerning the relations constructed among the imagetical, 

verbal and sonorous texts in the reports. The detailed description of colors, smells and sounds 

is presented in the narrative of the reporter, which inserts the journalist in the reports. The 

relevance of this work is justified by the observation of an increasing insertion of the literary 

journalism in other medias, not only on the traditional print journalism. Now, the literary 

journalism is on televisions: it is the verbal added to the visual.  The methodology used in this 

work involves the analysis of the content and the analysis of enunciation. The main concepts 

discussed and brought to this investigation are the telejournalism and its language, concerning 

the point of view of authors as Vizeu and Resende; the literary journalism and its ascension 

within the movement called New Journalism, from the view of authors as Felipe Pena and 

Tom Wolfe; and the convergence between journalism and literature based on the concepts of 

Marcelo Bulhões. Furthermore, this work will deal with concepts of enunciation by Verón and 

the convergence between field and language of television and literature. 

Keywords: literary journalism; telejournalism; productionon meaning 
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INTRODUÇÃO 

 

Conhecemos o Jornalismo Literário como um estilo utilizado geralmente em veículos 

impressos, tendo uma ênfase maior nos jornais e revistas. Surgido na década de 1960 nos 

Estados Unidos a partir de um movimento denominado New Journalism, esse novo estilo 

trouxe uma maneira diferente de comunicar, com um texto rebuscado, mostrando que é 

possível conciliar campos opostos e distintos – o jornalismo e sua objetividade; a literatura e 

sua subjetividade. 

Esse trabalho pretende analisar a convergência entre o jornalismo e a literatura em uma 

mídia em que o jornalismo literário é pouco estudado: a televisão. Por meio de uma pesquisa 

sobre o tema escolhido para o trabalho, pôde-se observar que dificilmente se comenta a 

manifestação do jornalismo literário nesse veículo, bem como poucos estudos sobre o 

encontro entre literatura, jornalismo e telejornalismo.  

A pesquisa será feita com base na abertura da série de reportagens “A Terra do Meio”, do 

jornalista Marcelo Canellas e do repórter cinematográfico Luís Quilião. A série discorre sobre 

o desmatamento da Amazônia e o dia-a-dia dos moradores da região do Pará, com relatos 

humanizados de personagens que vivem em um local conhecido como “Terra do Meio”. As 

reportagens foram veiculadas em dezembro de 2007, no telejornal Bom dia Brasil, da Rede 

Globo. 

Marcelo Canellas tem como característica, em suas reportagens, a prática de um 

jornalismo social. Isso pode ser notado na série de reportagens que será analisada, além de 

marcas visíveis do jornalismo literário em seu texto verbal. Podemos trazer como exemplo as 

inúmeras figuras de linguagem empregadas no seu texto. Essas marcas serão expandidas ao 

longo dos capítulos do presente trabalho.  

A série de reportagens “A terra do Meio” aborda a ocupação irregular de terras públicas, 

pistolagem e abandono no Pará. Ao captar os sons da floresta, na abertura da série, o jornalista 

consegue intermediar os efeitos de som ao verbal de seu texto. Além disso, o jornalista traz 

para dentro do produto televisivo a humanização de personagens que encontra no percurso de 

construção da reportagem. 

A partir da inquietação com o questionamento sobre a inserção da literatura na reportagem 

televisiva, e na união desses dois campos distintos, esse trabalho objetiva mapear as marcas 

literárias presentes no jornalismo televisivo, para que possa analisar quais as relações que 

podem ser construídas entre imagem, texto e som na grande reportagem, em seus aspectos 
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jornalístico/informativo/literário. Desse modo, a pesquisa busca compreender os efeitos de 

sentido na convergência entre jornalismo e literatura dentro das reportagens televisivas.  

Ainda trazemos a importância da definição das marcas do texto jornalístico de TV: a 

objetividade, a clareza e a concisão, características acentuadas do telejornalismo.  É também 

de essencial importância analisar o papel desempenhado pela imagem e pela edição de 

imagens na construção da reportagem, o que atua no fechamento e consequentemente, na 

produção de efeitos de sentido em meio ao conjunto analisado. 

A relevância desse trabalho justifica-se pela inserção do jornalismo literário em outra 

mídia, que não é o tradicional veículo impresso. Agora ele está no veículo de maior alcance 

da população: na reportagem de televisão.  É o verbal somado ao visual e a diversas outras 

faixas sonoras captáveis pela câmera. É durante a edição que o jogo de imagens e sons é 

montado, construindo e suscitando determinados sentidos. São estes sentidos, somados ao 

conjunto final do produto da obra, que serão abordados nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 TELEJORNALISMO: ABRANGÊNCIA, CLAREZA E OBJETIVIDADE NA 

LINGUAGEM TELEVISIVA 

 

A televisão é sem dúvidas o meio de comunicação que consegue abranger o maior 

número da população. A jornalista Fábia Angélica Dejavite, em seu artigo Entretenimento no 

jornalismo impresso diário, traz dados levantados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) em 2005, que dão veracidade a essa afirmação. Segundo a pesquisa, 

exatamente 97% dos brasileiros vêem televisão. Cada pessoa gasta, em média, 4 horas e 50 

minutos por dia na frente da telinha. 

Para se confirmar a ideia de que a televisão realmente abrange um público muito 

grande, Alfredo Vizeu também traz dados concretos. Segundo ele, nas classes médias e classe 

alta, o índice de aparelhos de televisão nas casas é de 100%, na classe emergente é de 96% e 

na classe pobre são 87%. “Eles podem não ler jornal nem revistas, mas têm TV em casa. Em 

muitos casos, é o único aparelho eletrodoméstico da casa pelo qual essas pessoas recebem 

informações”. (VIZEU, 2008, p. 50). 

Vistos os dados explanados acima, podemos observar que essa abrangência se dá a 

partir da possibilidade de a televisão poder ser assistida por pessoas letradas ou não, 

alfabetizadas ou analfabetas, idosos, crianças, adultos, a partir de uma linguagem acessível a 

todos. Ela tem um lugar privilegiado nos meios de comunicação justamente por causa dessa 

abrangência. Por este motivo, se prioriza a linguagem coloquial, com palavras utilizadas no 

cotidiano, no dia-a-dia, que sejam claras e de fácil entendimento ao telespectador.  

Segundo Resende (2000, p. 24), 

 

A estreita afinidade que a televisão mantém com esse público analfabeto ou 

semi-alfabetizado – evidência do predomínio da oralidade sobre a escrita na 

cultura nacional – explica a correspondência entre linguagem popular e 

linguagem televisiva.  

 

É por isso que a linguagem dentro do telejornalismo é o mais próximo do dia-a-dia 

possível, inspirada na oralidade. A televisão se comunica com uma vasta camada do público 

receptor, e consequentemente a linguagem que ela emprega é adaptada ao perfil do público a 

qual se dirige. 
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1.1.1 A linguagem televisiva e os códigos: icônico, lingüístico e sonoro 

 

Resende (2000) explica que, para Umberto Eco, no telejornalismo, a linguagem resulta 

da combinação entre três códigos: o icônico, o lingüístico e o sonoro. O código icônico está 

ligado à percepção visual.  Segundo RESENDE (2000, p. 38), “por intermédio da visão, uma 

forma pode tanto ser denotadora de si mesma, quanto de outra forma que o receptor reconhece 

pertencente ao quadro referencial de sua realidade física ou cultural”. A partir do código 

icônico (o visual), o telespectador pode se reconhecer e se identificar com sua própria 

realidade ao assistir a televisão. 

O código linguístico se refere à língua em que se escreve e que se fala. Resende 

explica baseado no modelo de Umberto Eco. “No modelo de Eco, o código lingüístico se 

divide em dois subcódigos. O primeiro é dos “jargões especializados”, os vocábulos próprios 

de uma linguagem técnica. Os sintagmas estilísticos, o outro subcódigo, expressam-se por 

meio de figuras retóricas que correspondem às imagens estéticas do código icônico” 

(RESENDE, 2000, p. 38). 

O código sonoro compreende três subcódigos. São eles: o emotivo, os sintagmas 

estilísticos e os sintagmas de valor convencional. De acordo com Resende (2000), no primeiro 

subcódigo, tem-se o objetivo de transmitir certas sensações. Os sintagmas estilísticos 

consistem em uma tipologia musical. Já os sintagmas de valor convencional denotam o 

significado que lhes é atribuído, ou trazem valores conotativos de acordo com a circunstância.  

Nas formas sonoras que aparecem na televisão também acontece o fenômeno da 

produção de sentido. Rodriguez (2006) nos diz que o som, quando associado a uma situação, 

fornece uma informação essencial sobre essa situação. Entendemos o processo de atribuição 

de sentido das formas sonoras a partir de três níveis, que serão explicados segundo Ángel 

Rodriguez.  

O primeiro nível se relaciona com a memória auditiva do contexto imediato. Esse 

nível corresponde ao aprendizado que qualquer pessoa com audição normal cursa nos 

primeiros anos de vida. É a etapa que aprendemos a identificar as formas e variações sonoras, 

para reconhecê-las como índices. Este nível é generalizado e comum, e estabelece valores 

universais. 
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O segundo nível é a experiência auditiva especializada. Ela diz respeito a uma 

experiência mais restrita de saber sonoro, com aprendizagem mais específica. É o exemplo de 

um mecânico que consegue reconhecer os problemas no motor de um carro apenas pelo ruído. 

O último nível, e considerado mais complexo, é o da aprendizagem de linguagens sonoras 

arbitrárias. Aqui, a produção de sentido fica limitada a quem conhece o mesmo código de 

associação som-sentido. “Nesse último nível de especialização auditiva, a percepção 

categorial adquire toda a sua força: torna-se imprescindível ter aprendido a reconhecer as 

categorias formais que constituem cada linguagem, para que se possa reconhecê-las” 

(RODRIGUEZ, 2006, p. 257). Exemplos desse nível são as próprias línguas, o código Morse 

ou a música. Podemos perceber dessa maneira que a associação entre o som e o sentido que 

ele produz podem se encaixar conceitualmente, à medida que é necessário um processo 

complexo de aprendizagem, ou seja, o reconhecimento desse som, uma percepção auditiva. 

 

1.2  JORNALISMO LITERÁRIO: UM NOVO ESTILO PARA O TEXTO DE NÃO 

FICÇÃO  

 

O New Journalism é uma vertente iniciada na década de 60 nos Estados Unidos, mais 

precisamente no ano de 1966.  Ele não é considerado exatamente um movimento, pois, 

segundo Bulhões (2007, p. 145), “não despontou com um delineamento de ideias 

estabelecidas por um grupo coeso de representantes. Foi mais uma atitude que se processou na 

fluência de uma prática textual desenvolvida em alguns jornais e revistas americanas”. 

 Os principais precursores do Novo Jornalismo são autores como Truman Capote e Gay 

Talese. Para Talese (2004, p. 9), 

 

o novo jornalismo, embora possa ser lido como ficção, não é ficção. É, ou 

deveria ser, tão verídico, como a mais exata das reportagens, buscando uma 

verdade mais ampla que a possível através da mera compilação de fatos 

comprováveis, o uso de citações e a adesão ao rígido estilo mais antigo. O 

novo jornalismo permite, na verdade exige, uma abordagem mais 

imaginativa da reportagem e consente que o escritor se intrometa na 

narrativa se o desejar, conforme acontece com frequência, ou que assuma o 

papel de observador imparcial, como fazem outros, eu inclusive. 

 

 

De início, esse novo estilo provocou pânico na comunidade literária. Houve aí um 

desentendimento entre jornalistas e escritores, estes considerados a “classe alta”, os 
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romancistas, os únicos escritores dados como criativos. Os jornalistas eram tidos como a 

“baixa classe”, como se não dominassem as técnicas de narrativa da mesma maneira que os 

autores de ficção. 

 

E, no entanto, no começo dos anos 60, uma curiosa ideia nova, quente o 

bastante para inflamar o ego, começou a se insinuar nos estreitos limites da 

statusfera das reportagens especiais. Tinha um ar de descoberta. Essa 

descoberta, de início modesta, na verdade, reverencial, poderíamos dizer, era 

que talvez fosse possível escrever jornalismo para ser ...lido como um 

romance” (WOLFE, 2005, p. 19) 

 

Com características que prevalecem uma narrativa mais detalhada e com um texto que 

tenha valor estético, os jornalistas começaram a aprender técnicas herdadas do realismo. Eles 

descobriram, assim, recursos que dão poder ao romance realista, como o envolvimento 

emocional, a construção de cenas e os registros de hábitos. “O registro desses detalhes não é 

mero bordado em prosa. Ele se coloca junto ao centro do poder do realismo como qualquer 

outro recurso da literatura” (WOLFE, 2005, p.55). Por isso, começaram a surgir na imprensa 

escrita textos que se valiam de interjeições, pontuações (principalmente os de Wolfe) para 

enfatizar perguntas incisivas. Além disso, alguns textos começaram a ser escritos também 

com o detalhamento das circunstâncias, descrições de particularidades como as expressões 

faciais e costumes, ou alguma situação narrada detalhadamente, que fizesse o leitor sentir-se 

parte da narrativa. 

 

Era a descoberta de que é possível na não ficção, no jornalismo, usar qualquer 

recurso literário, dos dialogismos tradicionais do ensaio ao fluxo de consciência, e 

usar muitos tipos diferentes ao mesmo tempo, ou dentro de um espaço relativamente 

curto... para excitar tanto intelectual como emocionalmente o leitor. (WOLFE, 2005, 

p. 28) 

  

Uma das primeiras narrativas nesse estilo que se tem notícias é ainda em 1962, quando 

Gay Talese publicou uma reportagem-perfil sobre um famoso boxeador na revista Esquire. 

Nessa reportagem, como observa Bulhões, já são perceptíveis alguns atributos peculiares aos 

ficcionistas literários. “Talese constrói seu texto apoiando-se largamente em diálogos 

intimistas – como o entabulado entre Louis e sua esposa -, manejando com habilidade um 

atraente jogo narrativo-expositivo” (BULHÕES, 2007, p. 147). 

 Depois disso, outros escritores também entram em destaque, como Jimmy Breslin, no 

jornal Herald Tribune e, como não se pode esquecer, Tom Wolfe, com suas participações na 

revista Esquire e no suplemento New York, do jornal Herald Tribune. Wolfe foi quem mais 
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ousou com a linguagem. “O atrevimento de Wolfe vinha com transgressões mais cortantes no 

manejo da técnica de captação jornalística quanto no plano de expressão verbal, com presença 

extravagante de travessões, pontos de exclamação, reticências” (BULHÕES, 2007, p. 147). 

Foi essa ousadia dos jornalistas que fez, mais tarde e com o tempo, o Novo Jornalismo passar 

a ter prestígio e aceitação. 

 

1.2.1 Jornalismo e literatura: forma e conteúdo em conflito e complementaridade 

 

Para Marcelo Bulhões (2006), que trabalha a linguagem do jornalismo e a literatura em 

convergência, há uma distinção fundamental entre o texto literário e textos de outro caráter, 

científico, teórico ou filosófico. “No limite, pode-ser afirmar que a literatura nem chega a 

representar a realidade, mas recriá-la, na operação de desviar a linguagem de sua função 

habitual” (BULHÕES, 2006, p. 14). Essa diferença torna-se essencial quando lembramos que 

o jornalismo trata de representar a realidade, e trazê-la para o seu público o retrato do que é 

notícia e verdade. 

Bulhões define um ponto essencial da justaposição entre jornalismo e literatura. É onde os 

dois campos distintos se unem e se tornam comuns. Esse ponto passa pela narratividade.  A 

produção dos textos narrativos, por exemplo, inclui tanto a vida literária quanto a vida 

jornalística. “Aliás, não é por acaso que narrar, narrador e narrativa derivam de narro, 

vocábulo latino que significa „dar a conhecer‟” (BULHÕES, 2006, p. 40). 

Outro ponto que une os dois campos, e faz parte da convergência entre o jornalismo e a 

literatura, é o conto. Gênero literário de raízes muito remotas, o conto tem uma grande força 

na capacidade de imprimir exatidão e precisão verbal. E uma característica ímpar: a brevidade 

da narrativa. É por isso que Bulhões acredita que este gênero literário se cruza com dois 

outros gêneros jornalísticos: a notícia e a reportagem. 

 

Mas isso parece dizer pouco. É na reportagem que os frutos do cruzamento 

com o conto podem render mais. É claro que a reportagem é sempre uma 

modalidade de notícia. Mas, tratando-se de modalidade ampliada, tem como 

uma de suas possibilidades de realização a progressão narrativa, na qual se 

dá o processamento de uma mudança de estados no tempo (BULHÕES, 

2006, p. 42). 

  

A reportagem, portanto, parece ser o gênero jornalístico que pode mais se aproximar da 

literatura. Ela ultrapassa o simples fato de anunciar o acontecimento. Ela aprofunda-se a 
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detalhar os fatos, e os situa no entorno de suas motivações e implicações, com uma apuração 

rigorosa e consulta a diferentes fontes. Seus formatos podem variar, ora descritivos, ora 

expositivos, ora narrativos ou dissertativos. Nas reportagens cabem mais recursos, o que em 

uma notícia, pela brevidade, deixa o produto com uma limitação. Na grande reportagem, este 

fato se torna maior ainda. Se na reportagem já é possível implementar mais recursos, a grande 

reportagem, que pode levar semanas ou meses para ser produzida e construída, abre uma 

gama enorme de possibilidades para explorar a narrativa, com tempo para conhecer os 

entrevistados, os locais e suas peculiares histórias. 

 

1.2.2 O Jornalismo literário e a estrela de sete pontas 

 

Algumas características do Novo Jornalismo podem ser apresentadas baseadas em 

conceitos do jornalista e escritor Felipe Pena(2008). Ele se propôs a criar sete tópicos 

enumerando e explicando as principais características do Jornalismo Literário. 

Como primeira ponta da estrela, Pena lembra que é preciso potencializar os recursos do 

Jornalismo. Para ele, o jornalista literário não ignora o que aprendeu no jornalismo diário. “Os 

velhos e bons princípios da redação continuam extremamente importantes, como, por 

exemplo, a apuração rigorosa, a observação atenta, a abordagem ética e a capacidade de se 

expressar claramente” (PENA, 2008, p. 14). 

A segunda ponta da estrela diz respeito a ultrapassar os limites do acontecimento 

cotidiano, ou seja, romper com a peridiocidade e atualidade, onde o jornalista não está mais 

preocupado e preso pelo deadline. Ele precisa também, proporcionar uma visão ampla da 

realidade, o que Pena sugere como a terceira característica do jornalista literário. “Ou seja, 

contextualizar a informação da forma mais abrangente possível” (PENA, 2008, p. 15). É 

necessário mastigar as informações, comparar e relacionar com outros fatos e com diferentes 

abordagens. 

A quarta ponta da estrela é, como um profissional ético, exercitar a cidadania. Em quinto 

lugar, romper as correntes do lead. Fugir dessa fórmula significa, segundo Pena, aplicar 

técnicas literárias da construção da narrativa, com criatividade, elegância e estilo. No sexto 

item, devem-se evitar os “entrevistados de plantão”, ou seja, as fontes oficiais, que ocupam 

funções específicas. Essas são alternativas do jornalismo diário, em que se corre contra o 

tempo. Para o jornalismo literário, presume-se, há um tempo maior para explorar e conhecer 
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suas fontes. De acordo com Pena, no jornalismo literário deve ser ouvido o cidadão comum e 

trazer pontos de vista que ainda não foram abordados. 

Para completar a estrela, a perenidade. Uma obra de jornalismo literário não pode ser 

efêmera nem superficial. “Diferentemente das reportagens do cotidiano, que, em sua maioria, 

caem no esquecimento no dia seguinte, o objetivo aqui é a permanência. Um bom livro 

permanece por gerações, influenciando o imaginário coletivo e individual em diferentes 

contextos históricos” (PENA, 2008, p. 15). A união das sete pontas da estrela do jornalismo 

literário traz para o leitor uma qualidade muito maior nos textos e nas narrativas, saindo da 

brevidade do acontecimento cotidiano. 

 

 1.3 O ENCONTRO DO JORNALISMO TELEVISIVO COM A LITERATURA  

 

O Novo jornalismo está muito presente em revistas e jornais impressos, nas grandes 

reportagens. O que parece ser deixado de lado é que existe também a inserção da literatura em 

grandes reportagens televisivas. O jornalismo literário está inserido na televisão a partir da 

humanização do relato dos personagens, da narrativa do repórter ao contar uma história, 

tornando assim de fácil acesso e leitura ao público. O trecho abaixo nos mostra de que 

maneira o telejornalismo e a literatura atuam juntos: 

 

No telejornalismo, o repórter fornece ao cidadão a possibilidade de fuga do 

anonimato, recurso que se tornou célebre na forma de narrar os fatos 

estabelecidos inicialmente pelo chamado Novo Jornalismo. Na narrativa 

audiovisual, o telespectador se envolve, junto com o enunciador/narrador e o 

enunciatário/público, numa co-participação do objeto, não ficcional 

permeado de efeitos de sentido que garantem a melhor compreensão da 

realidade da história. (CAJAZEIRA, 2010, p. 72). 

 

Para ser feito um relato humanizado, é preciso romper as barreiras do lead. Ou seja, como 

lembra Pena, aplicar técnicas de narrativa com bom gosto e criatividade. Quando se trata do 

cotidiano, a narrativa jornalística pode usufruir da literatura, para que atinja a humanização, 

para que possa mostrar a vida também a partir do viés poético, da emoção. 

Cruz defende isso quando fala sobre a apresentação diferenciada de um texto. “O 

jornalismo tem como base a narração, no que diz respeito à redação com fins informativos, 

mas isso não significa que não seja possível encontrar textos narrativos que trabalhem com 

elementos diferenciados” (CRUZ, 2007, p. 105). É possível sair do lugar comum de forma 
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criativa, com impressões e detalhes, que possam trazer a subjetividade e aproximar a história 

do personagem com o telespectador. 

 

Num comparativo com a construção do texto da reportagem em TV, a 

técnica do Novo Jornalismo mostra-se presente quando o repórter empresta 

ao cidadão/público não apenas o espaço no noticiário, numa relação 

metalinguística, e uma possibilidade de aceitação quanto à mediação da 

emissora de televisão, mas a possibilidade de o personagem contar um fato 

do seu ponto de vista dos acontecimentos. Assim, agrega-se uma situação 

fiduciária ao discurso do enunciador que empresta visibilidade, mas exige 

participação na construção da realidade com a utilização das técnicas 

jornalísticas de visualização do enunciado. (CAJAZEIRA, 2010, p. 73). 
 

 

 Ao falar em discurso do enunciador, é interessante abordar de que maneira o conceito 

de enunciação é utilizado para este trabalho. É o que pode ser visto no tópico seguinte. 

 

 

 

1.4 ENUNCIAÇÃO 

 

Um dos conceitos utilizados para esta pesquisa é a enunciação. Em um discurso, as 

modalidades do dizer constroem o que Eliseu Verón (2005) chama de dispositivo de 

enunciação. Segundo Verón (2005, p. 217), esse dispositivo comporta: “1. A imagem de 

quem fala: chamaremos essa imagem de enunciador (...); 2. A imagem daquele a quem o 

discurso é endereçado: o destinatário(...); 3.A relação entre enunciador e destinatário, que é 

proposta no e pelo discurso”. 

A enunciação pode oscilar entre uma concepção discursiva e lingüística. Em âmbito 

lingüístico, ela é considerada “o conjunto de atos que o sujeito falante efetua para construir, 

no enunciado, um conjunto de representações comunicáveis” (CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2008, p. 194). A partir da análise de enunciação, pretendemos, em uma 

abordagem restrita, investigar os procedimentos lingüísticos que o locutor utiliza para 

imprimir sua marca no enunciado. 

A partir da enunciação, podemos observar o que o enunciador fala, para quem ele fala (o 

enunciatário), e as maneiras como fala (o enunciado). De acordo com Fechine (2008, p. 110-

111),  
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Toda enunciação pressupõe um eu (quem fala), denominado enunciador, e 

um tu (para quem o eu fala), denominado enunciatário.Estes actantes da 

enunciação podem, no entanto, ser projetados (instalados) ou não no 

enunciado. Na primeira situação, instaura-se no enunciado um eu que diz eu, 

determinando a construção de um narrado. Quando este reconhece a 

existência de um tu (alguém a quem o eu diz tu), instala-se um narratário. O 

ocultamento dos sujeitos enunciador e enunciatário produz um efeito de 

objetividade, como se o discurso fosse sem origem (uma história contada por 

„ninguém‟ e para ninguém). A projeção desse eu no enunciado produz, ao 

contrário, um efeito de subjetividade próprio das narrativas em primeira 

pessoa. 

  

A relação dos efeitos de objetividade e subjetividade na enunciação será tratada com 

mais ênfase neste trabalho. Levando em conta o objetivo desta pesquisa, a televisão, neste 

momento, não é somente um instrumento de registro do enunciado. Ela cria situações reais, 

que se transformam em um enredo literário de uma história não ficcional. 

A partir dos efeitos de enunciação, pode acontecer o recurso de afastamento do 

destinatário, com os efeitos de objetividade ou, o recurso de aproximação com o destinatário, 

surtindo dessa maneira o efeito de subjetividade. Segundo Verón (2005, p. 227), “Assim, se 

instaura um jogo de linguagem que constrói a cumplicidade entre enunciador e destinatário” 

(grifos do autor). No presente trabalho, os recursos de aproximação são evidentes, visto que 

estamos falando de recursos da subjetividade no texto e na reportagem telejornalística. Há 

muitas marcas presentes no enunciado que qualificam ou desqualificam situações, como 

também a presença de adjetivos. Enunciador e destinatário se aproximam, além disso, também 

pela aproximação da realidade demonstrada a partir dos relatos humanizados nos personagens 

das reportagens. 
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CAPÍTULO 2 – Metodologia 

 

Neste capítulo será detalhado o corpus do trabalho, as motivações da escolha do tema e o 

modo como se dará a sua análise. A pesquisa avalia o discurso literário em fusão com o 

telejornalístico, ou seja, a convergência entre esses dois campos na televisão. A definição do 

corpus foi feita a partir de análise de conteúdo, que delimitou as cinco reportagens que 

compõem a série A terra do Meio, veiculada na semana de três a sete de dezembro de 2007, 

no telejornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo de Televisão. 

O objeto de estudo analisado leva em conta características pertinentes da análise de 

conteúdo, que Fonseca Junior (2005, p. 292) considera fundamentais para a definição do 

corpus: a exaustividade, a homogeneidade, a pertinência e a representatividade.  

A) Exaustividade, “todos os documentos relativos ao documento pesquisado, no 

período escolhido, devem ser considerados, sem deixar de fora nenhum deles, 

por qualquer razão”. Para contemplar este critério, a pesquisa considera todas 

as cinco reportagens da série “A terra do meio”, incluindo a abertura da série 

de reportagens. Todas elas abrangem o tema pesquisado. 

B) Conforme a representatividade, “as pesquisas sociais abrangem um universo de 

elementos tão grande, que se torna impossível trabalhar com sua totalidade, 

sendo necessário trabalhar com uma amostra”. Os elementos (categorias) 

utilizados para a análise dão conta de representar melhor o objetivo desta 

pesquisa. Além disso, o trabalho com a literatura e o telejornalismo favorecem 

um olhar híbrido, que representa cada vez mais um aspecto explorado por 

jornalistas, ou seja, o jornalismo literário.  

C) De acordo com o critério da pertinência, “os documentos devem ser adequados 

ao objeto de pesquisa em todos os aspectos: objeto de estudo, período de 

análise e procedimento”. Foram definidas para ser analisadas as cinco 

reportagens e a abertura da série, por contemplarem na totalidade o objetivo 

desta pesquisa. O período analisado consiste na semana em que a série foi 

veiculada, e as reportagens foram analisadas em sua totalidade. 

D) Homogeneidade: “os documentos obtidos devem ser da mesma natureza, do 

mesmo gênero ou se reportarem ao mesmo assunto”. As cinco reportagens 

analisadas são da mesma natureza, a reportagem, e compreendem 

características em comum. 
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Para auxiliar no objetivo principal deste trabalho, é relevante organizar questões que 

podem organizar o percurso a ser seguido na análise do corpus, questões direcionadoras da 

metodologia. Considerando as questões elencadas por Nísia Martins do Rosário (2006, p. 57), 

as perguntas que podem responder às questões junto à análise de produção de sentido são as 

seguintes:  

 

A) Quais os elementos da linguagem da televisão e da linguagem 

[...literária...] estão sendo usadas nos textos em análise? B) Como esses 

elementos estão sendo usados? C) Que sentidos estão sendo produzidos nos 

textos selecionados? D) Como se apresenta o processo de significação?” 

(ROSÁRIO, 2006, p. 57). 

 

Essas questões foram determinantes para as etapas que organizaram a análise das 

reportagens televisivas. Levando em conta essa teorização, o trabalho será analisado a partir 

dos critérios citados acima. 

  

2.1 Delimitação do corpus  

 

A escolha pela análise da série de reportagens A terra do meio deu-se a partir do meu 

envolvimento com a série, motivada por questões nas quais senti familiaridade. Uma delas é a 

parte que envolve a literatura na série. Sempre gostei de literatura, também um dos motivos 

pelos quais iniciei, em 2009, o curso de Letras – Habilitação em Português e Literaturas da 

Língua Portuguesa, na Universidade Federal de Santa Maria. 

Tive acesso pela primeira vez ao material analisado no ano de 2010. A abertura da série de 

reportagens foi apresentada em uma palestra no Congresso de Comunicação Social, Intercom, 

em Caxias do Sul. Quando assisti primeira vez o VT Sons da Amazônia, chamou-me muito a 

atenção o texto da reportagem: detalhado, cheio de qualificações, metáforas, soando quase 

poético. Foi então que surgiu a ideia de analisar a união do jornalismo literário nas 

reportagens televisivas. 

A série de reportagens Terra do Meio, de Marcelo Canellas e Luiz Quilião, já ganhou oito 

prêmios, incluindo o Prêmio Fórum 2007, da Fundación Nuevo Periodismo, presidida por 
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Gabriel García Marquez. Foram dois meses em que a equipe trabalhou na série: um mês 

apenas de produção, e um mês de viagem e gravações, indo a campo. 
1
 

Pensando no que motivou a pesquisa (buscar característica da convergência entre os dois 

campos, inicialmente distintos), fazer uma análise apenas da abertura da série ou somente uma 

reportagem não nos trariam material suficiente para que pudéssemos analisar e construir 

categorias pertinentes ao objetivo da pesquisa. Portanto, foram escolhidas as cinco 

reportagens e a abertura da série, que contemplam o objetivo e as categorias criadas para a 

análise.  

Inicialmente escolheríamos apenas as reportagens que tivessem mais características do 

jornalismo literário em sua composição. No entanto, por uma questão de também questionar 

as diferenças entre uma reportagem que não leva as características do novo jornalismo de 

outra que vai além da objetividade do discurso televisivo, decidiu-se pelo conjunto de toda a 

série de reportagens. As cinco reportagens nos dão base para a construção das categorias que 

serão listadas em seguida. As reportagens são as seguintes: 

REPORTAGEM TEMPO DO VT EXIBIDO EM 

Abertura da série: Os sons da Amazônia 2‟54‟‟ Sexta-feira, 30 de 

novembro de 2007 

Reportagem 1: Os Beiradeiros 6‟31‟‟ Segunda-feira, 3 

dezembro de 2007 

Reportagem 2: Os Grileiros 7‟58‟‟ Terça-feira, 4 de 

dezembro de 2007 

Reportagem 3: Os exilados 4‟19‟‟ Quarta-feira, 5 de 

dezembro de 2007 

Reportagem 4: As estradas 5‟51‟‟ Quinta-feira, 6 de 

dezembro de 2010 

Reportagem 5: Marcados para morrer 6‟19‟‟ Sexta-feira, 7 de 

dezembro de 2007 

                                                           
1
 Essas informações foram cedidas pelo repórter cinematográfico Luiz Quilião, em entrevista por e-mail no dia 

10.11.2011 
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2.2 As categorias elencadas para a análise 

 

Para analisar a convergência entre o campo jornalístico e o literário na reportagem 

televisiva, foi necessário observar e decupar a abertura e as cinco reportagens da série A terra 

do meio, o objeto da análise. As reportagens foram acessadas na íntegra por meio da internet 

pelo canal de vídeo Youtube, que disponibiliza toda a série, junto da chamada com os 

apresentadores do programa Bom Dia Brasil, os jornalistas Renato Machado e Renata 

Vasconcellos.  

O corpus, delimitado e definido pelo objeto de estudo, pareceu ser ideal para a análise, 

visto que não é um material extenso, contando no total com pouco mais de trinta minutos. Em 

todas as reportagens, diversos elementos foram observados minuciosamente. Entre eles, a 

escolha de palavras e frases para compor os offs
2
, muitas delas com figuras de linguagem.  

Pode ser trazido aqui o exemplo da primeira frase da abertura da série: “Um murmúrio 

rouco: a boca da noite derrama seu repertório de sons”. Nesse primeiro enunciado já podem 

ser observadas figuras de linguagem, como a metáfora, forte característica da literatura. Outro 

elemento observado foi o jogo de imagens complementando os textos e sua edição, muitas 

vezes suavizada, com fusão de takes. Além disso, observou-se o áudio que compõe a série e 

as trilhas sonoras, que são diferenciadas para cada reportagem, e a história dos personagens ao 

longo de todos os VTs da série. 

Observando estes elementos no mapeamento feito, de acordo com os pontos de atenção 

elencados por Nísia do Rosário anteriormente, chegou-se à escolha de três categorias que 

serão utilizadas na análise. Elas surgiram a partir do estudo feito no referencial deste trabalho, 

aplicados à prática da análise. Inicialmente, são características trazidas por autores como 

Bulhões e Pena. Transformamos essas características em categorias pela forma e a freqüência 

com que elas se repetem ao longo da série, e por contemplarem o objetivo desta pesquisa. 

 Durante a análise das reportagens, observou-se quais as características que os objetos 

analisados têm em comum e são predominantes no decorrer da série. Todas as três categorias 

podem ser vistas nas cinco reportagens da série. Algumas reportagens têm predominância de 

uma ou outra categoria, porém, em todas as reportagens enxergamos elementos referidos em 

cada uma das categorias. Para a realização da análise, foram criadas as seguintes categorias: 

ficcionalização; o jogo da edição e o relato humanizado.  

 

                                                           
2
  OFF é o texto que em uma reportagem televisiva, é narrado  com imagens ilustrando. 
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2.2.1 A ficcionalização 

 

Segundo Bulhões (2007, p. 16) “na literatura o componente ficcional é um dos atributos 

mais encantadores”. Já Pena (2008, p. 118) comenta que “os acontecimentos na 

contemporaneidade juntam as forças da informação e da „ficcionalização‟”. Levando em 

conta que os autores trazem a ficcionalização como uma característica, neste trabalho, 

optamos por trazer este elemento como uma categoria de análise, criada especialmente para 

esta pesquisa. Tratamos como ficção os elementos utilizados no texto verbal do jornalista, que 

qualificam momentos e situações a partir de figuras de linguagens.  

É importante lembrar que a literatura inserida no jornalismo resulta na não ficção. Porém, 

alguns elementos da ficção podem ser encontrados no enunciado, a partir de figuras de 

linguagem, como por exemplo a metáfora e a comparação. Para Bulhões (2007, p. 20) “a 

ficcionalidade não pode ser exclusivamente associada à ideia do absurdo ou do improvável 

imaginativo, nem ser compreendida como uma instância estranha e incomunicável com o real 

empírico”. Quando falamos em ficção literária, Bulhõoes (2007, P. 17) afirma que “a 

ficcionalidade literária constrói seres e objetos que não existem no mundo empírico, não 

possuem verdade factual”. O autor se refere a personagens literários, que são os seres de 

ficção.  

Mas a ficcionalidade na literatura perpassa os personagens. Ela pode existir nas figuras de 

linguagem, que ficcionalizam ao empregar certos termos em algumas frases. Como nas 

seguintes figuras de linguagem explicadas por Marina Cabral
3
: 

 

a) metáfora: consiste em empregar um termo com significado diferente do 

habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o 

sentido figurado. A metáfora implica, pois, uma comparação em que o 

conectivo comparativo fica subentendido. 

b) metonímia: como a metáfora, consiste numa transposição de significado, 

ou seja, uma palavra que usualmente significa uma coisa passa a ser usada 

com outro significado. Todavia, a transposição de significados não é mais 

feita com base em traços de semelhança, como na metáfora. A metonímia 

explora sempre alguma relação lógica entre os termos. 

 

Estes recursos permitem que em um texto jornalístico haja um valor estético, sem 

exageros, mas que fisgue o telespectador por um diferencial na matéria. Não é preciso 

escrever um texto enfeitando-o com figuras de linguagem que não tenham sentido ou que não 

                                                           
3
 Estas conceituações foram retiradas do site http://www.brasilescola.com/portugues/figuras-linguagem.htm, 

acesso em 10.11.2011. 
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fujam do lugar comum. É interessante trazer os recursos literários, pois são ferramentas da 

linguagem que auxiliam na construção de uma narrativa, mas de forma equilibrada, para que 

não empobreça um texto com palavras sem algum sentido, e que tirem a credibilidade do 

produto noticioso. 

 

2.2.2 O relato humanizado 

 

 A principal característica herdada da literatura e implantada no jornalismo é a 

narrativa. Pena (2008), citando Tom Wolfe, explica que os repórteres devem seguir o caminho 

inverso da “imprensa objetiva”, e serem mais subjetivos. “O texto deve ter valor estético, 

valendo- se sempre de técnicas literárias” (PENA, 2008, p. 54). Esta é uma das características 

mais fortes que podem ser observadas no texto verbal do jornalista Marcelo Canellas durante 

as reportagens da série. Também observa-se muito a inserção dos cases em todas as matérias. 

São personagens que relatam e detalham as suas vidas, contam histórias, se despem em frente 

ao repórter. Por este motivo, optou-se por eleger o relato humanizado como uma categoria de 

análise. 

A humanização do relato jornalístico na televisão traz uma grande aproximação do 

jornalismo literário com a reportagem televisiva. Uma história que é contada a partir da 

vivência, da narrativa do entrevistado, de sua história de vida e de sua participação, traz à tona 

algumas características das narrativas construídas na década de 60, com o Novo Jornalismo. 

 

De acordo com a professora Coutinho (2003), a dramaturgia não ficcional 

na TV gera um conflito narrativo que ressalta histórias cujos personagens 

anônimos ganham visibilidade ao exporem suas versões da própria 

realidade aos repórteres. A partir dessas conclusões, surgem outras 

questões para análise entre as proximidades do texto literário com o texto 

da reportagem em TV. (CAJAZEIRA, 2010, p. 74) 

 

É a partir dos cases
4
 que temos as histórias, os relatos, a peculiaridade do personagem 

e a forma de humanizar o texto ao retratar o fato jornalístico, também o trazendo para mais 

perto do telespectador. Esse é um processo criativo que se interessa pelas singularidades dos 

entrevistados, e torna o material de fácil leitura ao público, em virtude da representatividade 

do que é real. 

 

                                                           
4
 Cases, na linguagem telejornalística, são os personagens que são mostrados para ilustrar uma reportagem. 
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2.2.3 O jogo da edição  

 

A edição de imagens tem importância fundamental e essencial na construção de uma 

reportagem televisiva. Uma reportagem nada mais é do que um grande mosaico, constituído 

pelas peças mais importantes coletadas durante a pauta. Como afirma Porcello (2006, p. 156) 

“por trás da câmera, está o olhar de um cinegrafista; a matéria é uma história contada pela 

ótica do repórter; na edição o jornalista faz escolhas, optando por uma ou outra cena”. A 

construção dos VTs, o direcionamento, o tom final, sempre é dado na edição. Trazemos esse 

jogo de edição como uma categoria neste trabalho, pois percebemos elementos de valor 

estético no momento da edição, que diferenciam e mostram a reportagem com um tom mais 

lírico, também dessa maneira deixando a série de reportagens mais próxima da literatura.  

Pena (2008, p. 117), comenta que “a realidade é projetada pela imagem e pela palavra 

de forma teatral, moldada em ilhas de edição, onde os cortes e as sequências de plano são 

orientados pelo critério da supervalorização”. Uma reportagem é como um quebra-cabeças. 

Precisa ser montada, suas peças precisam estar alinhadas e em perfeito equilíbrio.  

Na série analisada, há um conjunto de elementos que fazem parte da edição imagética 

e sonora, dando um tom diferenciado para a série, e que permitiram o diferencial da 

reportagem, como enfatiza Canellas, em entrevista concedida por e-mail
5
: 

 

A televisão tem uma gramática específica, com ritmo e andamento, com 

respeito à musicalidade das palavras, e com um tempo psicológico especifico 

para cada reportagem. Isso tudo - a maneira de contar uma história - se 

define na edição. Acompanho detalhadamente o processo final da confecção 

de minhas reportagens porque é a edição que vai dar rosto à narrativa.   

 

O jogo da edição contempla as escolhas que foram feitas pelo editor de imagens, os 

cortes, as trilhas sonoras utilizadas, a fusão e sobreposição de imagens. O conjunto de todos 

esses elementos finalizados deu o tom da reportagem. Portanto, nesta categoria, vamos 

analisar estes elementos, que também comunicam no contexto da reportagem televisiva. Nesta 

categoria, analisaremos algumas sub-categorias: 

 

A) Fusão/sobreposição de imagens: 

                                                           
5
 As citações do jornalista Marcelo Canellas neste material foram retiradas de entrevista concedida por e-mail à 

esta pesquisadora no dia 10.11.2011 
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A fusão ou sobreposição de imagens é um recurso da edição, que deixa mais suavizada 

a troca de takes, de cenas durante a reportagem. Uma cena é passada para a outra com a 

impressão de mais leveza, de forma não abrupta. Enquanto uma cena desaparece, a outra vai 

aparecendo sobreposta à imagem anterior, no início de forma suave, até a imagem seguinte se 

sobressair por inteira. 

Observamos este recurso como uma característica que aproxima a reportagem da 

forma lírica e literária, justamente pela suavidade com que se coloca a mudança de cenas das 

matérias. 

B) Áudio/Trilha Sonora: 

Na sub-categoria que trata a respeito do áudio e das trilhas sonoras, podemos recordar 

conceitos de Angél Rodrigues (2006), que comenta que o som, no contexto da linguagem 

audiovisual, não apenas enriquece as imagens, mas modifica a percepção global do receptor. 

“O áudio não atua em função da imagem e dependendo dela; atua como ela e no mesmo 

tempo que ela, fornecendo informação que o receptor processará de modo complementar” 

(RODRIGUEZ, 2006, p. 277).  

O som é essencial e indispensável para a construção da reportagem, e pode trazer 

efeitos de sentido de acordo com a sua utilização. A música, a trilha sonora, por exemplo, não 

vai servir apenas para dar um ritmo sonoro às reportagens. Ela também possui um papel 

dramático, como no papel cinematográfico, tornando-se geradora de emoção. 

Além disso, até mesmo as pausas trazem um sentido no conjunto da reportagem para o 

telespectador. A pausa na narração de um texto, ao criar o silêncio, por alguns segundos, tem 

enorme significado. De acordo com Porcello,  

 

Apenas a imagem, sem narração, ou música de fundo, por certo vai atrair a 

atenção do telespectador para o que está sendo mostrado. É o silêncio que 

vale muitas palavras, a imagem que vai falar por si. E isso em uma tela 

luminosa, que está sempre em constante movimento, significa muito. 

(PORCELLO, 2006, p. 155) 

 

 Em alguns momentos da série de reportagens, a pausa e o silêncio são imprescindíveis 

para criar uma atmosfera de reflexão com a história que está sendo apresentada. É este 

aspecto que também vamos abordar durante a análise. 

 

C) Fotografia/cor 
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A partir da observação das cinco reportagens e da série, foi percebido que a utilização 

da fotografia e da cor nas matérias também auxilia no momento da convergência entre os 

campos jornalístico e literário. Segundo MARTIN (2005, p. 89), a utilização da cor “pode não 

ser apenas uma fotocópia da realidade exterior, mas deverá preencher uma função expressiva 

e metafórica, tal como o preto e o branco transpõem e dramatizam a luz”. 

A cor também traz toda uma representação de sentido, podendo ser utilizada para 

implicações psicológicas e dramáticas. “O movimento, o som, a cor presentes na imagem 

contribuem para que o espectador experimente “um sentimento de realidade em certos casos 

suficientemente forte para provocar a crença na existência objetiva do que aparece na tela” 

(MARTIN, 2005, p. 28). Por isso torna-se importante este elemento vir à análise como uma 

sub-categoria. 
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3. ANÁLISE  

 

Depois de traçados os procedimentos metodológicos, partimos para a análise da 

pesquisa. Nas cinco reportagens analisadas, junto da abertura da série A terra do meio, 

observaram-se características das três categorias, que serão relembradas e analisadas a seguir.  

 

3.1 A ficcionalização  

 

Nesta categoria, vamos analisar os procedimentos lingüísticos que o repórter utilizou para 

imprimir a sua marca no enunciado. E ainda, recordando os questionamentos feitos no 

procedimento metodológico por Nísia Martins do Rosário, quais os elementos da linguagem 

literária estão sendo utilizados nos textos em análise, e como eles estão sendo utilizados. 

Levando em conta a ficcionalização, que é provocada pelas figuras de linguagem no texto 

das reportagens, é possível observar, na abertura da série, Os sons da Amazônia, o seguinte 

texto: 

 

Um murmúrio rouco. A boca da noite derrama gota a gota seu repertório de 

sons. Mas faz tempo que a floresta já não fala só por si.  

Passagem: Onde há presença humana, todo ambiente se transforma. Mas 

mesmo que não tenha mais a pureza inabitada de antes, a floresta ocupada 

mantém uma fascinante sinfonia, privilégio de quem fecha os olhos e apura 

os sentidos para ouvir. 

Quando chegou o caboclo, chegou o ronco do motor. Então, fez-se a luz, e 

mil pedidos ao criador. Mas o que chega mais fácil aos ouvidos de Deus? O 

eco aterrador dos macacos? A zoada ínfima de um inseto? Quem é que fala a 

língua da natureza? O idioma involuntário da mata é feito de uma mistura, 

que vem do instinto, que vem gen, que vem do hábito, da cultura. E onde há 

entendimento e harmonia, pode haver ruptura e caos. E depois do berro, 

pode haver silêncio. E um vazio tão intenso que nem toda água preenche. 

Que nem todo fogo esconde. A floresta que fertiliza, provê e alimenta, 

também fala. Escutemos, porque ninguém a quer nem estéril, nem calada. 

(VT  “SONS DA AMAZÔNIA”, abertura da série de reportagens). 

 

O texto acima, retirado na íntegra do VT Sons da Amazônia, é, em sua essência, 

subjetivo. Porém, é interessante lembrar que essa subjetividade não anula as informações 

jornalísticas apresentadas na abertura da série. Há pessoas com suas histórias, há a situação 

daquele povo, há o fato do desmatamento e de uma população isolada em um “Brasil 

invisível”. O texto, mesmo com marcas fortes de subjetividade, sustenta sua credibilidade ao 

mostrar as imagens e os pontos de uma situação real. 
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 A primeira frase já traz indícios de que se trata de um texto metafórico. Os elementos 

sonoros ajudam na compreensão do texto, que quase é confundido com uma poesia. “Um 

murmúrio rouco,” neste contexto verbal e sonoro, remete ao ruído do vento e da chuva que cai 

na floresta. Nesta situação, a imagem também auxilia na compreensão da frase, porém os 

elementos verbais e sonoros se mostram muito mais fortes. O enunciado “A boca da noite 

derrama, gota a gota, seu repertório de sons” é outra frase, carregada de metáforas, para 

definir o momento do anoitecer junto da chuva e dos sons da floresta. 

Outras frases escolhidas foram retiradas do trecho acima e podem exemplificar a 

utilização das figuras de linguagem: “Mas mesmo que não tenha mais a pureza inabitada de 

antes, a floresta ocupada mantém uma fascinante sinfonia, privilégio de quem fecha os olhos 

e apura os sentidos pra ouvir.”  Neste enunciado, a expressão fascinante sinfonia refere-se a 

floresta ocupada. Ocorre uma transposição de significado, que também vem acompanhado de 

metáforas. Na parte semântica, podemos dizer que a palavra sinfonia remete à musicalidade. 

O repórter escolheu esta palavra para se referir aos sons da floresta, os Sons da Amazônia 

expressão que dá titulo ao VT de abertura da série. 

Além da metáfora, são encontradas outras figuras de linguagem, tais como a 

comparação. Ela pode ser observada na seguinte frase, também retirada do trecho acima: “E 

depois do berro, pode haver silêncio... E um vazio tão intenso que nem toda água preenche, 

que nem todo fogo esconde.” O enunciado produz uma comparação.  

Como observado na leitura do texto da reportagem de abertura da série, existe neste 

VT de abertura, recursos subjetivos muito maiores. Isto se confirma através da percepção do 

autor, o jornalista Marcelo Canellas
6
: 

 

No caso específico do VT Sons da Amazônia, me permiti uma subjetividade 

maior, com o uso de uma linguagem mais metafórica, porque se tratava de 

uma chamada, de uma peça que deveria fisgar o telespectador para a série 

que seria exibida na semana seguinte. A linguagem ligeiramente poética 

pode ser usada no jornalismo, mas dentro de um contexto, e sempre nos 

limites do bom senso. (Canellas, em entrevista por e-mail) 

 

A linguagem metafórica segue no decorrer da série de reportagens, como pode ser 

observado em offs das matérias das cinco reportagens. A seguir, trazemos mais exemplos, de 

frases que puderam ser destacadas pela decorrência da ficcionalização. 

                                                           
6
 Todas as citações do jornalista Marcelo Canellas utilizadas neste trabalho foram retiradas de entrevista 

concedida por e-mail à pesquisadora, no dia 10.11.2011. 
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Na primeira reportagem, Os Beiradeiros: 

 

 Floresta farta, água limpa, vida intensa. A última reserva de biodiversidade 

do sul do Pará. E é gente quem opera esse milagre amazônico de salvar 

planta e bicho (...) Vindos do nordeste, os seringueiros chegaram à selva 

bruta na primeira metade do século passado. Como Carlos Pinto, 70 anos de 

idade, e uma vida de navegação pelo Xingu. Rio faminto, que engole o que 

vier(...). Cachoeiras afloram e corredeiras borbulham nesse gigante 

cravejado de rochas. Um trajeto belo e arriscado faz qualquer embarcação 

duelar contra a fúria da correnteza. 
7
 

 

 

A primeira frase qualifica e traz adjetivos a cada elemento narrado no texto: Floresta 

farta, água limpa, vida intensa. Em um texto jornalístico e objetivo, geralmente este recurso 

não é utilizado, pois há o cuidado para não se trazer a qualificação. Porém, a “licença poética” 

adotada por Canellas permitiu certa subjetividade, marca muito expressiva no texto em 

análise. Quando se refere a “milagre amazônico”, na frase “(...) é gente quem opera esse 

milagre amazônico de salvar planta e bicho”, a expressão remete aos primeiros habitantes que 

chegaram à Terra do Meio, e cuidam da terra, como se fosse um milagre amazônico poder 

salvar animais e floresta em um local onde se pratica o desmatamento e ocupação irregular de 

terras. Depois disso, é escolhida uma frase com características fortes da metáfora. Ela se 

refere ao Rio Xingu, e menciona ele como um rio que já passou por várias enchentes. O 

entrevistado Carlos Pinto conta na reportagem, que nas profundidades do rio, podem ser 

encontradas até máquinas de costura e gravadores. Assim, está sendo produzido o sentido da 

frase metafórica construída pelo repórter: “Rio faminto, que engole o que vier”. 

A expressão “cachoeiras afloram e corredeiras borbulham nesse gigante cravejado de 

rochas”, literalmente não especifica a quê elemento a frase está se referindo. Com a ajuda das 

imagens, é possível observar o sentido produzido pela expressão: 

  

Figura 1      Figura 2 

                                                           
7
 Trecho retirado da primeira reportagem da série, Os Beiradeiros 
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 Aqui pode ser respondida uma das questões apresentadas por Nísia Martins do 

Rosário e apresentadas na metodologia, que questiona quais sentidos estão sendo produzidos 

pelo texto selecionado: a expressão citada acima também se refere ao rio Xingu, onde as 

embarcações cruzam para trazer mantimentos para o povo da floresta.  

Na terceira reportagem da série, Os Exilados, é notado um tom subjetivo e lírico 

também logo no início do texto verbal do jornalista, como pode ser visto no fragmento 

abaixo: 

 

O lavrador deixou a roça para trás, mas o coração não veio junto. „Vim pra 

cidade, mas o meu lugar é o mato. Eu gosto é da mata‟. Então, pra quê 

deixar a floresta? „É que chegavam pessoas dizendo que eram donos da terra, 

né‟. Nove entre dez moradores da periferia de Altamira vivem um exílio 

forçado. (trecho do início da reportagem Os Exilados, terceira reportagem da 

série). 

 

Quando o repórter afirma que “o coração não veio junto” com o lavrador ao deixar a 

roça para trás, ele está poetizando e subjetivando a frase, também com o recurso da metáfora. 

Esse enunciado provoca certa emoção ao telespectador, que se envolve com a história do case 

que precisou sair do lugar de onde sempre gostou de viver. O telespectador se sensibiliza com 

a história, a partir deste recurso linguístico e, também, com a ajuda das imagens. Esta é mais 

uma característica herdada da literatura trazida na prática ao texto televisivo. 

A diferença essencial que pode ser observada entre o jornalismo literário impresso e o 

televisivo é, sem dúvidas, o poder de utilização de imagens. Antes o que ficaria apenas no 

imaginário do leitor, aqui toma a forma na telinha, auxiliando na compreensão e colocando 

ainda mais força na palavra dita. 

“Na nova morada, um cemitério de árvores, um passado sepultado e um futuro que 

ninguém gosta de incluir.” O cemitério de árvores refere-se às árvores que foram cortadas, da 
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floresta que foi desmatada. As imagens 3 e 4 ajudam a esclarecer a força da expressão:  

     
Figura 3     Figura 4 

Os Exilados - 4’49’’ - “Na nova morada, um cemitério de árvores, um passado sepultado”. 

   

 Podemos observar mais exemplos da sensibilidade e subjetividade do jornalista no 

trecho a seguir, retirado da reportagem As Estradas, quarta reportagem da série: 

Mormaço e chão batido. A transamazônica foi socada por caminhões 

abarrotados de madeira. E do pó da serragem, brotaram lugarejos e sonhos 

de enriquecer. É a história em insistente repetição. Mais caminhões de 

madeira, mais fogo, mais gado chegando. Só que em vez da floresta, projetos 

falidos, funerárias prósperas e uma tensão permanente. (trecho do início da 

quarta reportagem da série, As estradas) 

 

A frase grifada acima foi destacada pela força como mostra ser extremamente poética. 

Além das metáforas, é possível observar ainda outra característica que aproxima o texto com 

um poema: a musicalidade da frase, e o ritmo das palavras. “Mais caminhões de madeira, 

mais fogo, mais gado chegando”. Podemos enxergar, nesta frase, recurso expressivo da 

musicalidade e ritmo da frase, e isso pode ter se dado pela repetição do advérbio de 

intensidade “mais”. 

Para exemplificar a dimensão das queimadas nas terras do Pará, o jornalista utilizou 

novamente o recurso da comparação. A frase produz o sentido trazendo a recordação da 

tragédia de uma explosão de bomba atômica, para comparar as tragédias que trazem as 

queimadas na Terra do Meio. “...Feito bomba atômica, cada queimada é uma tragédia, 

enquanto mais e mais cercas servem de puleiro para os urubus”( trecho retirado da quarta 

reportagem da série, As estradas). 

 A última reportagem da série, Marcados para morrer, não é diferente. Ela traz no 

conjunto final, com a ajuda de trilhas sonoras e edição, um momento de dramatização ao 

telespectador, como pode ser conferido nas frases que compõem o texto de abertura da 
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reportagem: “Uma, duas... trinta sepulturas engolidas pelo mato. Corpos enterrados sem 

caixão, sem atestado de óbito, sem choro, sem velório(...) Na terra do meio, onde a palavra 

“assassinato” veste o disfarce do medo,  ou é só desinteresse pela vida(...), ou é puro 

interesse de matar”. O repórter utilizou uma expressão para explicar o significado de uma 

palavra para moradores da região. Literalmente, uma palavra não veste nenhum disfarce. 

Porém, a frase produz um sentido que remete ao que está se passando com pessoas que se 

sentem ameaçadas, no contexto daquela população. 

 Os exemplos citados acima mostram os recursos literários utilizado pelo jornalista 

para construir seu texto. Canellas, em entrevista concedida por e-mail, explica a importância 

da língua como ferramenta em comum entre jornalismo e literatura: 

 

Figuras de linguagem são ferramentas da língua e podem e devem, sim, ser 

usadas pelo jornalismo em suas construções narrativas. Mas é preciso ter 

cuidado porque - sobretudo no telejornalismo, com sua imensa capacidade 

de amplificar a mediocridade em HD em alto e bom som! - metáforas mal 

empregadas correm o risco de virar literatice, empolação e muletas de 

linguagem que empobrecem o texto. Usadas com parcimônia, e respeitando 

os parâmetros de objetividade que o relato jornalístico exige, a linguagem 

referencial, indireta, com algum grau de subjetividade, esgarça o significado 

de uma frase, complementando a imagem sem competir com ela.  

 

 

 Os exemplos que foram citados e analisados até aqui dão conta do que explicou o 

jornalista. Com um vocabulário rico e metáforas criativas e bem empregadas,e com imagens 

que legitimem as frases, houve o limite para que o texto não fosse extrapolado e não virasse 

lugar comum.   

 

3.2 Relato humanizado 

 

Vamos agora para a parte da análise que trata da humanização dos personagens que 

são trazidos nas reportagens. A humanização do relato, feita por intermédio de cases,  no 

telejornalismo, deixa para o telespectador o produto mais próximo da realidade, mostrando a 

vida como ela é, com depoimentos reais da vida real. Canellas, em entrevista concedida por e-

mail, comenta que: 

  

O relato humanizado contextualiza a narrativa, e só pode ser obtido quando o 

repórter assume uma postura de interlocutor. De alguém que está ali não para 
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inquirir ou arrancar uma entrevista espetacular, mas para ouvir sem 

preconceitos, sem ideias pré-concebidas, sem teses a priori. 
8
 

  

Na primeira reportagem da série, Os Beiradeiros, temos a história de Chico Feitosa, o 

pescador que mora no Beiradão do Xingu e não conhece nem a televisão. O jornalista 

contextualiza a vida do personagem, mostra suas peculiaridades, o modo como leva sua vida e 

seus sentimentos. O repórter entra na casa e na vida do entrevistado, como pode ser observado 

nas reproduções das imagens e no texto do repórter: 

Reportagem  Os Beiradeiros 

 

Figura 5 

“Chico feitosa se orgulha de ser um beiradeiro, que é quem nasce no beiradão. Só de uns 

tempos pra é que ouviu falar nessa tal de televisão...  

 

Figura 6     Figura 7 

    

                                                           
8
 Canellas, em entrevista concedida por e-mail no dia 10.11.2011 
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Só artista sem rosto é que chega no beiradão... e craques, desenhados pela voz do locutor 

Aos setenta e cinco anos, nunca estudou. Nunca votou. Nunca procurou nem nunca foi 

procurado pra tirar documento algum. 

Marcelo: “Então o senhor não tem nem identidade, nem CPF, nem nada? 

Feitosa: “Nada, nada não” 

Marcelo: “Os filhos do senhor tem?” 

Feitosa: “Tem não, nenhum.” 

E nem os netos. Três gerações de uma família que não existe para o estado brasileiro. 

  No momento em que é mostrado o diálogo do personagem com o repórter, vem a tona 

mais uma característica do jornalismo literário. Pena (2008) comenta os quatro recursos 

básicos do Novo Jornalismo, deixados por Tom Wolfe. Entre eles, está o registro de diálogos 

completos. Os outros três são: “reconstruir a história cena a cena; apresentar cenas pelo ponto 

de vista de diferentes personagens; registrar hábitos, roupas, gestos e outras características 

simbólicas do personagem”. (PENA, 2008, p. 54). 

 Na situação descrita acima, é possível perceber que o jornalista utilizou o recurso do 

registro de hábitos e características simbólicas, peculiares do personagem. A partir desses 

registros, o telespectador sabe que Chico Feitosa não possui carteira de identidade e nem 

escolaridade, não conhece ninguém do mundo glamoroso da televisão e tem um rádio como o 

único meio de comunicação em sua casa. Esse registro exemplifica muito bem a humanização 

do relato de personagens. 

 A humanização do relato se repete ao longo das cinco reportagens da série. Para 

exemplificar melhor o foco da análise, podemos trazer ainda o exemplo da quinta reportagem, 

Marcados para morrer, na qual o relato humanizado no telejornalismo também traz mais um 

dos quatro recursos básicos do Novo Jornalismo, elencados por Pena. Trazemos as 

reproduções das imagens, mostrando o case desta reportagem  a reconstrução dos fatos, cena 

a cena: 
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Figura 8       Figura 9 

 

Figura 10     Figura 11 

 

Reportagem 5 – Marcados pra morrer 

Neste caso, a entrevistada Maria Federicci (figura 8) perdeu o marido assassinado. Ela 

o viu morrer na sua frente e na frente do filho caçula. Neste exemplo, há o recurso que Felipe 

Pena cita como a reconstrução da história cena a cena. Inicialmente, na figura 9, a 

entrevistada aparece na sua casa, segurando um porta-retrato da família. A fotografia é 

ampliada com um zoom da câmera (figura 10). Ainda é possível ver o recurso mais forte da 

reconstrução da história cena a cena: na última reprodução, a dona de casa está no local onde 

está enterrado o corpo do marido. A cena, representada na figura 11, ajuda na aproximação da 

realidade: foi gravada no cemitério onde está sepultado o esposo. 

Dessa forma, com o exemplo acima, o que pudemos observar com os cases das 

reportagens é a real aproximação da narrativa do Novo Jornalismo com a narrativa televisiva. 

Notou-se ainda na série muitos momentos nos quais o jornalista faz aflorar a emoção no 

telespectador. Marcelo Canellas explica que a união entre o jornalismo e a subjetividade 

transpassa a emoção, pois o jornalismo trata de contradições da vida, que é por si só, 

emocionante. “O cuidado que temos de ter é o de fazer aflorar apenas a emoção genuína, 

natural, e não a emoção forçada, fabricada para fazer verter uma lágrima no entrevistado com 
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o objetivo de conquistar um ponto a mais no Ibope” (Canellas, em entrevista concedida por e-

mail). 

 É como um personagem da reportagem 3, Os exilados. O pescador Osvaldo Vieira se 

despe na frente das câmeras e do repórter, e mostra a tristeza ao ter de ser expulso da terra 

onde sempre morou. Tudo registrado pelo olhar atento do repórter cinematográfico Luiz 

Quilião. Canellas consegue fazer vir à tona a emoção natural do entrevistado. É um relato 

rico, mais um elemento que traz o jornalismo literário dentro da série de reportagens. 

Reportagem 3 Os exilados  

 

Figura 12     Figura 13 

 

“ Pra mim... um pedaço meu que arrancaram de lugar, porque, onde eu mais morei. 

Minha vida todinha foi lá. Nossos castanhais derrubados... só vejo fogo...Essa floresta, aí, ó.. 

olha o calor que nós estamos sentindo. Olha o ar que nós não estamos sentindo, nós aqui com 

esse restinho de mato que ainda tem, a gente já sente demais a falta de ar, o calor... Olha o 

que era o nosso rio, ó...” 

Quando o entrevistado fala de sua tristeza, é produzido o efeito zoom no rosto de 

Osvaldo Vieira (figura 13). É possível enxergar os olhos lacrimejados. Este relato faz com 

que o telespectador mergulhe junto na história, sentindo-se parte dela. As lágrimas de Osvaldo 

Vieira transparecem o sofrimento e a dor de uma situação que não pode ser modificada.  

 

3.3 O jogo da edição  
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Como enfatiza PORCELLO (2006, p. 156), “TV é edição, é recorte, é fragmento”. A 

partir de todas as especificidades que abordam a televisão, nesta categoria, vão ser analisados 

os seguintes itens: 

 

a) Fusão/sobreposição de imagens 

Em muitas cenas ao longo da série de reportagens é possível notar um recurso da 

edição, a sobreposição de imagens. É quando duas imagens se unem, e enquanto a anterior 

desaparece, a próxima imagem suavemente vai aparecendo na tela. Ela dá a sensação de 

suavidade, além de compactuar com o momento da reportagem. Na figura abaixo (figura 14), 

as duas cenas sobrepostas mostram ao mesmo tempo o casal, Francisco e Tereza, e os filhos, 

que já estão entrando em outra cena. 

 

   

Figura 14 – Os beiradeiros     Figura 15 – Os exilados 

Na figura 15, enquanto o pescador fala, sua imagem vai delicadamente desaparecendo 

para tomar lugar a cena de um barco no rio, que corresponde à sua entrevista. Este recurso 

parece dar um tom poético, talvez lírico, ao conjunto da obra. Ele deixa a imagem suavizada, 

com uma leveza na fusão de takes, diferente de uma edição rápida com cortes bruscos.  É 

como explica o repórter cinematográfico Luiz Quilião:  

 

O Canellas colocou letras nos sentimentos. Esta soma deu origem a uma 

visão lírica, com carinho pelos povos da floresta. Não sei se foi proposital, 

pois quando colocamos nossas impressões sobre um tema, colocamos 

imagens e texto a disposição de nossas almas e nossos sentimentos.  

  

Os elementos utilizados na edição da reportagem reafirmam o que o cinegrafista Luiz 

Quilião comentou, em entrevista concedida por e-mail. Isto também pode ser observado em 

muitos outros momentos das reportagens.  
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Figura 16      Figura 17 

  

Na figura 16, o repórter apresenta o personagem: “Como Carlos Pinto, 70 anos de 

idade e uma vida de navegação pelo Xingu”. Logo em seguida é possível observar que, 

suavemente, o rosto do pescador desaparece para então, aos poucos, aparecer a imagem do 

Rio Xingu. No off, o repórter conclui: “Rio faminto, que engole o que vier”. Na figura ao 

lado, é mostrada a rotina de Antonio, outro case da primeira reportagem da série. A 

sobreposição de imagens dá o tom lírico no relato de Antonio, que mora em convívio com a 

natureza. 

O VT Sons da Amazônia é carregado de fade in e fade out,
9
 o que também traz o 

aspecto de suavidade à edição do material. Dentro dessa sub-categoria podemos trazer o 

exemplo da passagem do VT Sons da Amazônia. Aqui, há um fade natural, quando o repórter 

Marcelo Canellas apaga uma vela que segura, e a passagem dá lugar à escuridão: 

 

Figura 18 

Onde há presença humana, todo o ambiente se transforma. Mas mesmo que não tenha a 

pureza inabitada de antes, a floresta ocupada mantém uma fascinante sinfonia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 FADE IN significa aumentar gradualmente a imagem ou som, ou seja, quando a imagem aparece aos poucos. 

FADE OUT quer dizer diminuir gradualmente, quando, ao contrário, a imagem aos poucos vai desaparecendo. 
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Figura 19 

Privilégio de quem fecha os olhos... 

 

 

Figura 20 

E apura os sentidos para ouvir 

 

Nesta passagem, o fade natural acontece a partir do momento em que o repórter apaga 

a vela. Isso também chama a atenção em outro aspecto: a sensibilidade com a audição, a 

musicalidade da floresta. Este elemento está incluído no próximo tópico que será analisado. 

 

b) Trilha sonora/ áudio 

 

No primeiro VT, Sons da Amazônia, é possível observar a grande quantidade de sobe-

sons 
10

da natureza: o eco dos macacos, o barulho da água, o cantar de pássaros, o barulho do 

fogo queimando a floresta, a zoada dos insetos. Considerando este aspecto, podemos trazer 

aqui um desafio proposto por Rodriguez: 

 

Convidamos o leitor a realizar a experiência de ver narrações audiovisuais 

eliminando o som e a ouvi-las eliminando as imagens. Essa pequena 

experiência pessoal tem sempre uma força reveladora surpreendente, 

                                                           
10

 Esse termo é utilizado nas redações de telejornalismo para se referir ao áudio ambiente das reportagens, o som 

que fica mais evidenciado. Pode ser uma trilha como uma música, ou o ruído, neste caso da natureza. 
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aumentando a consciência sobre a importância do áudio, e equilibrando o 

valor de ambas as matérias expressivas. (RODRIGUEZ, 2006, p. 277) 

 

Ao fazer esta experiência com o VT Sons da Amazônia, nota-se a imprescindível 

importância do áudio no material. Apenas ouvindo a narração da reportagem, sem ver as 

imagens, o registro pode ser confundido com um documentário radiofônico, tamanha a 

precisão de detalhes auditivos e a perfeição dos sons. 

Como enfatizou o jornalista Marcelo Canellas, em entrevista concedida por e-mail, 

“Escrever para televisão não é recorrer apenas ao texto escrito. Escrever para televisão é saber 

articular, de maneira criativa, uma infinidade de elementos narrativos que a câmera nos 

oferece: imagens, pausas, silêncios, ruídos, entrevistas, offs, stand ups, etc...”. Os ruídos, 

especialmente no VT de abertura da série, foram explorados rigorosamente. 

A trilha sonora também é de grande importância na construção da reportagem. Além 

de dar um ritmo ao VT, ela pode transmitir variadas sensações. Nas quatro primeiras 

reportagens, a trilha sonora vem acompanhada de instrumentos que lembram o som da mata, 

assovios, barulhos de água. Elas estão mostrando a situação do povo da floresta, a floresta em 

si, como vive o povo da Amazônia. São trilhas que remetem à leveza da mata, mesmo a 

reportagem tratando algumas vezes do sofrimento daqueles moradores. Em alguns momentos 

a trilha transmite ao telespectador a sensação de tranqüilidade da mata, e em outros 

momentos, ela compactua com o que mostra a reportagem: a tristeza de um povo que não 

existe para o estado brasileiro. 

A segunda reportagem da série, Os grileiros, traz situações de pessoas que falsificam 

escrituras e vendem terras públicas. Ao mostrar um grileiro que foi acusado de esquentar uma 

escritura e está sendo processado por grilagem, percebemos que o editor de áudio tomou 

cuidado na escolha da trilha sonora. Para explicar de uma maneira mais clara, trazemos aqui 

reproduções da reportagem, para que o leitor entenda o conjunto da análise. 

 

   

Figura 21    Figura 22    Figura 23 
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Na figura 21, o repórter Marcelo Canellas conversa com o entrevistado Raimundo 

Alves Pinheiro, que está sendo processado e explica como conseguiu capital para comprar 

uma fazenda, apenas consertando rádios. Na reprodução da figura 22, Pinheiro explica que 

não sabia que havia comprado uma terra pública e nega que tenha esquentado escritura. Logo 

após, Canellas questiona: “Então esse negócio de consertar rádio dá dinheiro?”. O 

entrevistado responde: “Dá. É muito melhor do que quem rouba lá no Rio de Janeiro, em São 

Paulo...”. É neste momento que, conforme a figura 23, em um pequeno take, é dado um zoom 

no rosto do entrevistado, e junto disso, vários recursos da edição dramatizam a cena: a 

imagem fica com a cor preto e branco, e é trazido um ruído sonoro, uma trilha, que remete ao 

suspense.  

A reportagem 3, Os exilados, citada anteriormente, na análise do relato humanizado, 

quando falamos do pescador Osvaldo Vieira, traz um exemplo de como o silêncio pode 

interferir na produção do sentido e da montagem da cena para o telespectador. Entre as falas 

do entrevistado, há ausência de som. É a pausa de suas frases. Esse silêncio transmite um 

momento de angústia para o telespectador. Não existe nenhuma trilha sonora, mas o silêncio 

parece estar informando, com a ajuda da expressão angustiante no rosto do pescador. Este 

momento substitui qualquer trilha sonora ou qualquer frase que pudesse ter sido usada, pois o 

silêncio e a expressão do rosto, por si só, já comunicam. 

Na última reportagem, Marcados para morrer, é notado um tom mais trágico em todo 

o conjunto da obra jornalística. A reportagem já começa com uma temática muito 

diferenciada, mostrando histórias de pessoas que foram assassinadas na Terra do Meio. O 

jornalista inicia a reportagem contando o número de sepulturas em um cemitério improvisado. 

Por isso, o editor e o repórter optaram por utilizar uma trilha que remete a uma 

situação trágica, deixando de lado os sons da natureza e dando espaço a algo que lembra um 

momento de peso, de tragédia, de tristeza e de melancolia. Elas provocam no telespectador 

essa sensação de “algo de grave vai ser tratado aqui”.  

Porém, estes elementos sozinhos não fazem o conjunto da reportagem ser passado 

como o vemos pronto. Entre a infinidade de elementos utilizados para que o produto final 

pudesse dar um bom resultado ao telespectador, estão ainda a cor e a fotografia. É este o 

elemento que será analisado a seguir.  

 

c) Fotografia 
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A fotografia é um recurso herdado do cinema. Em virtude de o material se tratar de 

uma grande reportagem especial, foi  aplicado à série  A Terra do Meio. “A fotografia se deu 

na linha de frente, na maneira como abordarmos o assunto, com o olhar sobre a alma da 

floresta”, explica o cinegrafista da série, Luiz Quilião, em entrevista concedida por e-mail. 

Um exemplo que podemos incluir é o tom da cor utilizada na reportagem As estradas 

(quarta reportagem da série). A cor remete a uma feição da poeira, em um contexto em que se 

fala de “mormaço e chão batido”. 

 

Figura 24 

 

 Neste caso, o elemento da poeira também ajuda a construir este conjunto imagético. 

Os elementos de cor nas reportagens chamam a atenção para alguns aspectos. Cores 

quentes, nesta situação, não remetem sempre à vivacidade. Inclusive, a cor avermelhada é a 

escolhida para a vinheta tema da série de reportagens, como pode ser observado na figura 

abaixo (figura 25).  

 

Figura 25 

Isto é observado, principalmente, ao longo da quinta reportagem. Na primeira figura 

abaixo (figura 26), é interessante observar que foi utilizado um efeito de cor sépia. A cena 

combina com a cor escolhida. Além do aspecto dramático, essa imagem transpassa melancolia 

ao telespectador.  
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Figura 26   Figura 27    Figura 28 

 

Relembrando o conceito apresentado por MARTIN, a cor também serve para ter uma 

representação metafórica e expressiva, trazendo produções de sentido. A reportagem 

Marcados para morrer, está diferenciada no aspecto fotográfico.  

As cores no tom sépia deixam perpassar no telespectador a sensação de tristeza, e é o 

objetivo, visto que a série trata de pessoas que estão destinadas à morte. E este elemento 

também traz a sensação da realidade, novamente trazendo o telespectador e o envolvendo na 

reportagem. 

É imprescindível lembrar aqui, na análise, que a série de reportagens, mesmo trazendo 

uma infinidade de elementos advindos da literatura, e mesmo sendo bastante subjetiva, não 

perde seu valor jornalístico e de credibilidade. Em muitos momentos, é possível observar 

concomitantemente com a linguagem subjetiva, a linguagem referencial jornalística, 

informativa e objetiva.  Isso também traz credibilidade à reportagem: não existe aqui apenas 

um texto enfeitado. Ele é carregado de informações, números e uma pitada de jornalismo 

investigativo. Um exemplo é a reportagem Os Grileiros, segunda reportagem da série, é 

basicamente investigação, mostrando fazendeiros com terras griladas, o governo da Amazônia 

e o Ministério Público Federal, que trabalha junto nas investigações.  

A ficcionalização não impede que exista a linguagem referencial e objetiva. Outro 

exemplo que trazemos é na primeira reportagem da série, Os Beiradeiros, que é ilustrada por 

gráficos, mapas (figura 29) e números que auxiliam no entendimento de dados trazidos para o 

telespectador. 

  

Figura 29      Figura 30 
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 Portanto, é possível observar que linguagem jornalística, e linguagens do jornalismo 

literário conseguem se unir e construir um material preciso. É carregado com informações, 

fazendo com que o telespectador se situe. E também, tem um valor estético, que faz o 

telespectador se envolver com a história apresentada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É correto afirmar que o jornalismo precisa ser objetivo e imparcial (apesar da 

discussão de que a imparcialidade quase não existe, visto que o jornalista carrega consigo 

inevitavelmente sua experiência e seu modo de ver a vida ao escrever um texto, montar uma 

reportagem ou editar um material). Mas também é correto acrescentar que o texto jornalístico 

também pode ter valor baseado em um texto rebuscado, valendo-se da subjetividade, e 

trabalhando em busca de recursos que tragam o público leitor/telespectador para mais perto do 

produto final. E para isso, podem se valer recursos vindos da literatura, contribuição da qual 

nasceu o jornalismo literário. 

Na televisão, veículo no qual este trabalho se deteve, foram encontradas muito poucas 

pesquisas referenciando o estudo do jornalismo literário. O campo da literatura mesclada ao 

jornalismo se detém aos pesquisadores muito mais na imprensa escrita, veículo exatamente 

onde surgiu o jornalismo literário. Além de não abranger muitas pesquisas sobre o assunto na 

área, a televisão abrange um público muito maior do que o da imprensa escrita, consideradas 

as áreas de alcance ao público que muitas vezes não é letrado. 

Ao resultado final desta pesquisa, foi possível enxergar que no campo da televisão 

também se aplica muito os recursos do jornalismo literário. Estes recursos inclusive ajudam 

na aproximação com o telespectador. A humanização do relato é um recurso herdado do Novo 

Jornalismo, que trata da narratividade, da exposição das fontes, e que se tem presença 

constante em reportagens televisivas. E, mesmo que pouco observado, ele está em muitas 

reportagens televisivas que assistimos no dia-a-dia. 

O interessante é que conseguimos ver, na prática, pontos elencados por Tom Wolfe e 

relembrados por Pena, nas reportagens televisivas. A reconstrução da história cena a cena e 

ainda o registro de hábitos e costumes são características fortes do Novo Jornalismo, e 

totalmente aplicadas ao objeto de estudo que foi analisado. 

Além disso, figuras de linguagem, herdadas e trazidas da literatura, atuam 

constantemente na produção de sentido do texto telejornalístico junto ao telespectador. A 

linguagem poética e metafórica, que traz o recurso da subjetividade muito maior, é e pode ser 

utilizada para emocionar o telespectador.  

Como comentou o jornalista Marcelo Canellas, “O jornalismo trata das contradições 

da vida, e a vida é, em sua essência, tremendamente emocionante. Fazer jornalismo sem 

emoção é, por conseqüência, deturpar a realidade objetiva”. Essas marcas confirmam a tese de 

que o telejornalismo e a literatura se congregam e se complementam, podem se unir em um 
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bom material informativo, com objetividade sem deixar a subjetividade de lado. É o 

jornalismo e a literatura em convergência, se complementando, não só no material impresso, 

mas também na telinha. 
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