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RESUMO 

A presente pesquisa explora a construção audiovisual do INFOtenimento no programa 

Planeta Extremo (PE), da Rede Globo. Buscamos entender como se constitui a ambivalência 

narrativa entre informação e entretenimento no produto televisivo. Para solucionar a 

problemática que norteia o estudo, iremos compreender a articulação dos elementos 

narrativos em PE, na coexistência de aspectos temáticos, subtemáticos, pessoais e 

profissionais, a fim de elucidar como se evidenciam os quatro pilares no Programa; verificar 

como o meganarrador explora os pilares a cada arranjo narrativo e definir os parâmetros 

narrativos ficcionais e não-ficcionais em PE. O embasamento teórico do trabalho discorre 

sobre INFOtenimento de Fábia Angélica Dejavite (2006), Narrativa por Roland Barthes 

(1972) e Meganarrador por André Gaudreault e François Jost (2009). A análise do corpus 

evidenciou que a narrativa do produto televisivo mescla as categorias para envolver o 

telespectador e a ambivalência narrativa se constitui por intermédio da subjetividade 

excessiva. 

 

Palavras-chave: INFOtenimento; Narrativa Audiovisual; Meganarrador; Reportagem 

Especial. 
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ABSTRACT  

The present research explores the audiovisual construction of INFOtainment in Globo 

Network’s Planeta Extremo (PE) program. We seek to understand the constitution of the 

ambivalent narrative between information and entertainment in the television product. To 

solve the problem which guides the study, we are going to comprehend the articulation of the 

narrative elements on PE, in the coexistence of thematic aspects, subthematics - personal and 

professional-, in order to clarify how the four pillars of the program are noted; Also, to verify 

the means by which the meganarrator explores the pillars of every narrative arrangement and 

to define the fictional and non-fictional narrative parameters on PE. The theoretical basis of 

the present paper discusses about Fábia Angélia Dejavite’s (2006) INFOtainment; Narrativa, 

by Roland Barthes (1972) and Meganarrator, by André Gaudreault and François Jost (2009). 

The corpus analysis has evidenced that the television product’s narrative mixes the above 

said categories in order to involve the viewer and the ambivalent narrative is formed by 

excessive subjectivity.  

 

Keywords: INFOtainment; Audiovisual Narrative; Meganarrator; Special Report. 
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1. INTRODUÇÃO 

As produções televisivas são planejadas para atrair ou entreter o telespectador, a fim 

de conquistar espaço no cotidiano televisivo. Assim, cada atração é idealizada e delineada 

para que venha a ser consumida. A obtenção do produto midiático requer definição, 

classificação e estruturação do formato que constituirá as características a serem ofertadas ao 

público no momento em que este "assina" o contrato de leitura com tal produção. Conforme 

Aronchi de Souza (2005), a divisão em gêneros é compreendida em cinco esferas no 

jornalismo: Entretenimento, Informação, Educação, Publicidade e Outros.  

O objeto empírico analisado é o programa Planeta Extremo, (PE), da Rede Globo1, 

que surgiu como um quadro/reportagens especiais no Esporte Espetacular2, da mesma 

emissora, em 12 de julho de 2009. Foram 20 reportagens apresentadas pelo jornalista Clayton 

Conservani, em lugares inusitados, praticando modalidades de esporte radical.  

Dois anos mais tarde, a série migrou para o Fantástico3, com primeira temporada de 

quatro episódios, roteiro e reportagem do jornalista da atração. Na estreia, em 03 de julho de 

2011, o repórter enfrentou uma maratona na Antártida, um trajeto de 42 quilômetros, sob 20 

graus negativos e ventos de até 100 quilômetros por hora. A segunda temporada foi exibida 

de 08 a 29 de julho de 2012, apresentando quatro episódios.  

No último programa da série foi ao ar o desafio do Clayton no Climbathon, maratona 

de escalada no Monte Kinabalu, na Ilha de Bornéu, o ponto mais alto da Malásia. Em 2015 o 

produto televisivo ganhou um lugar fixo na grade da programação da TV Globo, com estreia 

em 25 de janeiro e exibição aos domingos, logo após o Fantástico.  

O PE conquistou seu espaço na grade da emissora global e passou de série de 

reportagens especiais para um programa próprio em 2015, apresentando 16 episódios 

divididos em duas temporadas, no período de 25 de janeiro à 29 de março de 2015 e 14 de 

fevereiro à 10 de abril de 2016.  Na nova fase - além do já titular Clayton Conservani - a 

atração passou a contar com a participação da jornalista Ana Carolina Barcellos, conhecida 

como Carol Barcellos. 

                                                
1Rede de televisão brasileira com sede no Rio de Janeiro. A primeira maior emissora brasileira e a segunda 

maior do mundo, conforme pesquisa do portal Mídia Interessante em 2016.  

 
2Programa esportivo exibido aos domingos de manhã pela emissora Rede Globo. 

 
3Revista eletrônica veiculada aos domingos à noite pela Rede Globo.  
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Figura 1: Equipe de jornalistas do programa Planeta Extremo. 

 

 No programa, os repórteres testam os limites do corpo e da mente para contar 

histórias de um jeito único em lugares surpreendentes, seja pela raridade com que são vistos 

na mídia, seja pela inospitalidade intrínseca. A atração chegou ao fim após exibir o último 

programa da segunda temporada, em 10 de abril de 2016, com o episódio sobre a 

Ultramaratona do Atacama. 

Em meio às gravações da segunda temporada do Programa, em abril de 2015, ocorreu 

uma fatalidade que marcou trajetória da atração. O Planeta Extremo documentou o terremoto 

de magnitude 7,8 na escala Richter, que atingiu Katmandu, capital do Nepal, e matou mais de 

10 mil pessoas. A Globo, com a equipe do PE, foi a primeira equipe de TV estrangeira a 

entrar com informações ao vivo direto do país asiático.  

Em busca de compreender como se construiu a composição audiovisual do 

INFOtenimento (informação + entretenimento) no programa Planeta Extremo, o presente 

trabalho adota como problema a seguinte indagação: Como se constitui a ambivalência 

narrativa entre informação e entretenimento em PE? Para responder o referido 

questionamento, procura-se assimilar a articulação dos elementos narrativos no Programa, 

por meio dos seguintes passos: apontar como se evidenciam os pilares – aspectos temáticos, 

subtemáticos, pessoais e profissionais - no Programa; verificar como o meganarrador explora 

os pilares a cada arranjo narrativo e definir os parâmetros narrativos ficcionais e não-

ficcionais em Planeta Extremo. 

Com a finalidade de alcançar o objetivo almejado, fica definido que a metodologia 

adotada será qualitativa. Para a definição dos episódios analisados serão realizadas a 
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filtragem de dois episódios por temporada, que compreende o período de 25 de janeiro à 29 

de março de 2015 e 14 de fevereiro à 10 de abril de 2016. O intuito da triagem é verificar as 

mudanças mais substanciais que ocorreram no programa. 

Para solucionar o problema de pesquisa, serão aplicados dois métodos. Para apontar 

como se evidenciam os quatro pilares – aspectos temáticos, subtemáticos, pessoais e 

profissionais - no Programa, persistiu os parâmetros da análise de conteúdo. 

 Na fase de verificar como o meganarrador explora os pilares a cada arranjo narrativo e 

definir os parâmetros narrativos ficcionais e não-ficcionais em Planeta Extremo, será 

utilizada a análise do discurso audiovisual, considerando os seguintes elementos: cores, sons 

e enquadramento. 

A escolha pelo Planeta Extremo como objeto de estudo vem de um desejo de 

envolvimento cada vez mais profundo com o ramo televisivo. Desvendar e ou penetrar nesse 

campo comunicacional estimula meus anseios num futuro próximo para com a televisão. O 

Programa escolhido vem para incrementar um debate a respeito de um jornalismo que 

enaltece os seus repórteres e os coloca como protagonistas da atração. E também, por poucas 

pesquisas abordar o produto e pelo fato dos estudos discorrerem sobre o Planeta Extremo 

ainda como uma séria de reportagens e não como um programa próprio.  

O programa tem como diferencial nos envolver com a composição de gêneros em um 

único produto, ao apropriar-se de caráter esportivo, documentário, informacional 

entretenimento e “diário” pessoal.  Os limites - físicos e mentais - de um ser humano é a base 

para o Programa e esse quesito nos afronta a pensar: qual é o nosso limite? Até onde 

chegaríamos se estivéssemos no lugar da Carol Barcellos e do Clayton Conservani? O que 

nos moveria para com os mesmos desafios? A profissão ou a aventura? Essas indagações se 

elevam a cada episódio e a cada desafio árduo. 

O esforço, a superação, a perseverança e o lado humano dos jornalistas são adendos 

aliados para elucidar a descaracterização da formalidade da profissão, reformulando o padrão 

de fazer jornalismo, entrelaçando-o ao divertimento - ao entretenimento. A determinação para 

a conquista, para a resistência, a força para completar, o desejo de vencer e o estímulo para 

conquistar, são atributos que movem os jornalistas a cada expedição arriscada. Os desafios de 

situações de pura adrenalina e os personagens fascinantes me convidaram a observar com 

mais afinco o Programa.  



 

 

 

 

 

18 

 O PE envolveu-me pelas diversas características mescladas, por proporcionar ao 

telespectador informação, distração e espetáculo. Por evidenciar que há outras possibilidades 

de formatos para fazer jornalismo. Nessa perspectiva de apresentar outras configurações de 

modelos jornalísticos, o referente produto midiático apresenta na forma como seu roteiro é 

moldado, afinando-o conforme o decorrer das aventuras, com todas as frustrações, 

inseguranças, medos e incertezas sendo abertamente expostos, enaltecendo o lado pessoal dos 

profissionais, Carol Barcellos e Clayton Conservani. 

Para fundamentar os conceitos que compõem o referencial teórico da presente 

pesquisa, usamos a racionalidade sobre Narrativa de Roland Barthes (1972); Narrador e 

Meganarrador ou Grande Imagista de André Gaudreault e François Jost (2009); 

Entretenimento de Luiz Gonzaga Godoi Trigo (2003) e INFOtenimento de Fábia Angélica 

Dejavite (2006). Assim, este trabalho está dividido em sete capítulos, a saber: 

O capítulo I, rege sobre a introdução. Nele apresentamos o objeto empírico, tema, 

problema de pesquisa, objetivos, justificativa, conceitos e autores que norteiam o presente 

estudo.  

No capítulo II, expomos o objeto de estudo, bem como a descrição de seus 16 

episódios e os prêmios conquistados desde a estreia em 2012, como uma série de reportagens 

especiais, até sua última exibição, em 2016, já como programa independente. Evidenciamos 

ainda, o gênero em qual o Planeta Extremo se enquadra, conforme a classificação da ficha 

técnica do Programa. 

O capítulo III, abordamos o referencial teórico. Nele refletimos sobre os conceitos e 

gêneros do jornalismo televisivo, as concepções de autores a respeito do tema da pesquisa - 

narrativa - e discorremos sobre narrador e megarranador. 

No capítulo IV, explanamos sobre o percurso metodológico que caracteriza este 

trabalho e estabelecemos a relação entre o corpus e pressupostos teóricos trabalhados no 

capítulo anterior. Nesta cláusula apresentamos os quatro episódios que serão ser analisados 

com base na Análise de Discurso e de Conteúdo. 

O capítulo V, conduzimos a análise do corpus. A análise está dividida em duas etapas. 

Na primeira consta a investigação sobre o evidenciamento dos pilares - aspectos temáticos, 

subtemáticos, pessoais e profissionais - dos quatro episódios observados. Já na segunda parte, 

apresenta-se a averiguação sobre os elementos audiovisuais: cores, sons e enquadramento 

presentes no Planeta Extremo. 
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No capítulo VI, detalhamos as considerações finais. E, por fim, no capítulo VII, 

apresentamos as referências bibliográficas que conduziram o presente estudo.   
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2. PLANETA EXTREMO: OBJETO DE PESQUISA 

Estreou em um domingo à noite, por volta das 23h, do dia 25 de janeiro de 2015, a 

primeira temporada do Planeta Extremo na categoria de programa autônomo. Exibido por 27 

minutos, o episódio intitulado Pacífico Sul, em que o Clayton Conservani e a equipe do 

Programa seguiram em expedição ao Vulcão Marum - o mais ativo do mundo - localizado no 

arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul. O grupo caminhou durante três dias, carregando 

equipamentos e passando por rios, matas, vilas e se hospedando em cabanas em cima de 

figueiras, há 20 metros de altura, até chegar ao destino final. 

Com o apoio e orientações da vulcanóloga brasileira, Rosaly Lopes, que trabalha na 

NASA4 e dos montanhistas MakotoIshibe e Pepe Jijón, o repórter Global desceu de rapel até a 

cratera do vulcão, para coletar pedras e cinzas frescas para os cientistas. Para suportar a alta 

temperatura que beirava aos 70 graus, foi necessário o uso de roupas especiais feitas de 

amianto5, que resiste à temperaturas de até 700 graus e pesa sete quilos. 

O Círculo Polar Árticofoi o segundo desafio da temporada, apresentado em 1º de 

fevereiro, mostrando em 27 minutos, a expedição que durou oito dias. O repórter Clayton 

Conservani e os canoístas Pedro Oliva, Chris Korbulic e Ben Stookesberry remarem e 

desceram as cachoeiras formadas pelo degelo das calotas polares do Círculo Polar Ártico, na 

região de Svalbard. 

No episódio da Floresta Nacional do Tapajós, veiculado em 08 de fevereiro com 31 

minutos, Carol Barcellos e Clayton Conservani participaram da Ultramaratona da Selva, na 

Floresta Amazônica, considerada uma das provas mais difíceis do mundo. Foram quatro dias 

para chegar à Floresta Nacional do Tapajós, onde seriam percorridos os 127 km da maratona. 

Ao longo do percurso, Clayton e Carol passaram por pântanos, rios e manguezais. 

Enfrentaram o calor e a alta umidade e superaram dores físicas e o risco de desidratação. 

Para a adaptação ao ambiente hostil, com animais selvagens e condições climáticas 

desfavoráveis, os repórteres passaram dois dias em um acampamento no meio da mata, na 

comunidade de Belterra. Lá tiveram aulas de sobrevivência na selva. 

                                                
4Sigla em inglês de National Aeronauticsand Space Administration, na tradução, Administração Nacional da 

Aeronáutica e Espaço. 

 
5Ou Asbesto é um material fibroso de sais minerais de grande flexibilidade e resistências química, térmica e 

eléctrica.  

 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/clayton-conservani.htm
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Deserto de Utah (EUA) foi o quarto programa apresentado pelo PE, destino em que 

foi percorrido o trajeto do montanhista Aron Ralston até o Blue John Canyon, local onde ele 

sofreu um acidente em abril de 2003. O americano passou 127 horas preso a uma pedra de 

500 quilos e precisou amputar o próprio braço para sobreviver. 

Para reviver a aventura do alpinista - que virou filme em 2010 - o repórter da atração 

e a equipe do Programa caminharam por dois dias entre cânions. O montanhista acompanhou 

o grupo e contou detalhes do acidente em uma entrevista exclusiva. Um dos momentos mais 

difíceis da expedição foi quando Clayton - assim como Aron - escalou as fendas estreita sem 

cordas, apenas usando as mãos e as pernas. Outro desafio foi o clima, durante o dia fazia 

muito calor, à noite a temperatura caia para 10°C. 

Com 25 minutos o quinto episódio foi ao ar em 08 de março, apresentando a 

expedição à Floresta Nacional das Sequoias, no interior da Califórnia (EUA). Uma missão 

científica que tinha o intuito de coletar material genético das árvores gigantes e milenares. 

Para coletar as mudas que são clonadas para combater o aquecimento global, era necessário 

chegar ao topo da árvore. 

Para o desafio de escalar e descer de rapel uma árvore de 95 metros de altura, Carol 

Barcellos se preparou com o montanhista Silvio Neto, durante quatro meses em árvores de 

até 20 metros. 

O sexto episódio foi marcado pela história de superação do montanhista brasileiro 

Roman Romancini que sofreu um acidente grave dois anos antes enquanto treinava para 

escalar o Monte Everest. A ultramaratona na Cordilheira dos Andes era seu retorno como 

atleta. Clayton Conservani o acompanhou em um trajeto de 100 quilômetros, percorridos em 

três dias. A maratona foi exibida no dia 15 de março com 28 minutos de duração.   

No sétimo programa, o Planeta Extremo fez uma longa expedição a Papua Nova 

Guiné, na Oceania, acompanhada de um guia alemão e com o apoio das tribos locais, 

caminharam por seis dias por trilhas selvagens. 

 O objetivo era escalar a Pirâmide Carstensz, a montanha mais alta da Oceania, a 

4.884 metros acima do nível do mar. Para alcançar o cume da montanha Clayton e os 

montanhistas, o equatoriano Pepe Jijon e um carioca, Marlus Werneck, tiveram que escalar 

um paredão vertical de 600 metros, que levou cerca de 9 horas. A expedição durou 10 dias e 

foi veiculada no dia 22 de março com 31 minutos de programa. 
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Em 29 de março de 2015, o PE exibiu o último episódio da primeira temporada, 

denominadoChina com 28 minutos. O desafio de Carol Barcellos era encontrar a Muralha da 

China, cidade submersa a 40 metros de profundidade, com temperatura beirando aos 7 graus. 

Foi a primeira vez que o governo chinês autorizou uma equipe estrangeira a mergulhar em 

Lion City, construída há 1300 anos atrás. 

 

2.1 Planeta Extremo: Segunda temporada 

O primeiro episódio da segunda e última temporada, exibido dia 14 de fevereiro de 

2016, com 45 minutos, intitulado Testemunhas de um terremoto, apresenta o registro do 

terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter, que atingiu a cidade de Katmandu, capital do 

Nepal, vitimando mais de 10 mil pessoas e deixando outras 25 mil feridas. A Globo, por meio 

do Planeta Extremo, estava no país asiático e documentou a fúria da natureza, sendo a 

primeira equipe de televisão estrangeira a registrar o fenômeno. 

No episódio é documentado o desespero da população e dos brasileiros que por lá 

vivem. A dificuldade que a equipe encontrou para conseguir um lugar seguro para dormir, a 

escassez de água e alimentos e o resgate de um menino com quatro meses de vida que ficou 

22 horas embaixo dos escombros. 

No desafio Caçadores de mel, Carol Barcellos e Clayton Conservani estão em 

Landruk, Nepal, para participarem de uma tradição milenar: a colheita de mel puro. O mel do 

Himalaia ou mel vermelho é produzido e protegido pelas maiores abelhas do mundo - Apis 

Laboriosa - que mede 3 centímetros. Os jornalistas tiveram que escalar um paredão há 90 

metros de altura onde ficam as colmeias gigantes do mel com poder medicinal. O programa 

foi ao ar em 21 de fevereiro com 23 minutos de duração. 

Corredores descalços foi o terceiro episódio da temporada. Para esta missão, o PE 

esteveem Serra Madre, México, para conhecer os Tarahumaras, uma tribo que nasceu para 

correr centenas de quilômetros descalços ou usando sandálias, feita de pneu velho. Clayton 

Conservani disputou a Ultramaratona Cavalo Branco, percorrendo 80 quilômetros pelas 

montanhas em um território isolado, seco e quente. 

Com 31 minutos e veiculado dia 6 de março, o episódio mostrou que o limite existe e 

o jornalista chegou ao seu máximo. Clayton sofreu com o efeito da montanha associado com 

a alta temperatura que beirava aos 50 graus e desistiu da prova nos últimos 10 quilômetros, 
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depois de 12 horas de maratona. Após fortes câimbras, evoluindo para o quadro de contrações 

musculares, o jornalista foi levado para o Pronto Socorro de Urique.   

O programa de 13 de março com 26 minutos apresenta o episódio Fogo X Água. Carol 

Barcellos está em Big Island, Havaí, na maior ilha do arquipélago para acompanhar três 

canoístas, o brasileiro Pedro Oliva e os americanos Ben Stookesberry e Chris Korbulic na 

preparação para remar no oceano à beira de um dos vulcões mais ativos do mundo: o Kilauea. 

A aventura perigosa mostra o encontro do oceano com as rochas vulcânicas que 

provocam ondulações fortes e as lavas expelidas no mar aquecem a temperatura da água que 

pode chegar aos 90 graus. 

No quinto programa o Planeta Extremo está na província Quang Binh, Vietnã, em 

uma expedição na Maior caverna do mundo, descoberta em 1991, mas explorada apenas 18 

anos depois. Clayton Conservani é acompanhado por pesquisadores vietnamitas, guia, dois 

militares para fazer a segurança e 35 carregadores. 

A expedição que tem por intuito desvendar detalhes da Son Doong para pesquisas dos 

cientistas, durou sete dias. Dois dias de caminhada, passando por vilarejos, rios e escalando 

para chegar ao destino final e cinco dias dentro da caverna, onde pesquisadores encontraram 

mandíbula e dentes de animais. O episódio foi ao ar em 20 de março com 26 minutos de 

Programa. 

Polo Norte é o desafio seguinte do Planeta Extremo. Carol Barcellos está em Kiruna, 

Lapônia Sueca, região norte da Escandinávia, Polo Norte, há 20 graus negativos, para uma 

travessia de quatro dias de trenó, direcionada por cães corredores – Husky’s Siberianos - em 

uma região menos habitada do planeta. Carol e os dois guias atravessaram florestas, 

enfrentaram nevascas, frio cortante, trilhas perigosas para conhecer os Sami - Índios do 

Ártico - povo indígena acostumado a viver em condições extremas. O Programa foi exibido 

dia 27 de março com 24 minutos. 

O penúltimo episódio, nomeado como Mergulho na história, foi exibido dia 3 de abril 

com 24 minutos. O Programa está em Truk Lagoon, um dos quatro arquipélagos que 

compõem os Estados Federativos da Micronésia. Localizado em um local estratégico no 

Oceano Pacífico, o arquipélago funcionou como a principal Base Naval do Japão durante a 

Segunda Guerra Mundial. 

A equipe do PE investigou e explorou o maior Cemitério de Navios do mundo, 

conhecido como a Frota Fantasma de Truk Lagoon. Com pouca experiência de mergulho, o 
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jornalista Clayton Conservani explora as águas do Pacífico, rumo ao Cemitério de Navios 

com dois mergulhadores que já conhece. A expedição ocorre há mais de 30 metros de 

profundidade. 

No último episódio da segunda e última temporada do programa os jornalistas Carol 

Barcellos e Clayton Conservani percorreram 250 quilômetros na Ultramaratona do Atacama, 

Chile. Foram sete dias cruzando o deserto mais árido do planeta, há 3.200 metros de altitude, 

enfrentando um clima seco, calor agressivo, risco de desidratação, dor, exaustão, frio - no 

Atacama, a temperatura varia de 45 graus durante o dia para zero ao anoitecer - e as 

dificuldades que o deserto impõe. 

Os 250 quilômetros foram divididos em etapas. Na primeira, foram 38 quilômetros, 

no dia seguinte, 44 quilômetros, seguido por mais 39 quilômetros, depois mais 44 

quilômetros. No quinto dia de competição foram 76 quilômetros e 17 horas de prova e o 

último dia da Ultramaratona foram percorridos nove quilômetros. 

Carol e Clayton disputaram a Ultramaratona com outros 156 corredores de 31 países e 

20 competidores desistiram no decorrer da competição. Ao longo do percurso, os jornalistas 

passaram mal e precisaram ser socorridos pela organização da prova, mas continuaram no 

desafio. Ao final da Ultramaratona do Atacama, os jornalistas ficaram na 65º posição. 

O programa chegou ao fim em 10 de abril de 2016, exibindo o episódio de 40 minutos 

sobre a Ultramaratona do Atacama, Chile. Em nota, a Globo explicou os motivos da decisão: 

"O Planeta Extremo nunca teve uma regra de periodicidade, nem formato, nem temporadas 

predeterminadas. Ele nasceu como um quadro do Esporte Espetacular passou a ser exibido 

no Fantástico, ganhou um programa próprio e há duas temporadas ganhou uma nova 

participante, a Carol Barcellos. Este ano, os esforços da nossa equipe esportiva estão voltados 

para os Jogos Olímpicos Rio 2016. O fato de não termos decidido ainda por uma próxima 

temporada em 2017, não quer dizer que o Planeta Extremo não volte em outro formato”. 

A ficha técnica do Planeta Extremo enquadra o Programa nos gêneros Esporte, 

Expedição, Aventura e Ciência. A atração global tem como roteirista e reportagem os 

repórteres Clayton Conservani e Carol Barcellos, Produção executiva de Claudio de Moraes e 

Igor Tavares, Fotografia de Ari Jr, Ulisses Mendes e Fabio Brandão, Imagens e apoio técnico 

de Claudio Carneiro e Diego Gomes. As Imagens aéreas são de Claudio de Moraes e Lucas 

Munhoz, Imagens subaquáticas de Gustavo Abah, Editora de internet é Marcella Dottling. 
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O Editor chefe de arte é o Kiko Dias, Gerente de ilustração e arte é Rodolpho Xavier, 

a Arte é de responsabilidade de Vitor Farias, Bruno Magalhães, Dinho Marques, João Carlos, 

Fernanda Fiani, Carlos Pires, Gustavo Visconti, Marcos Elias e William Bertrand. Roteiro e 

edição de Marcelo Outeiral e Fellipe Awi. Edição e finalização de Saulo Azevedo e Eric 

Romar e Direção de João Pedro Paes Leme. 

 

2.2 Programa Premiado 

Ainda como uma série de reportagens no Esporte Espetacular, o Programa foi 

indicado ao Prêmio EmmyInternacional6na categoria "Non-scripted Entertainment"7, em 

outubro de 2012. 

Já como um programa próprio o Planeta Extremo arrematou em 2016 o prêmio de 

“Melhor Reportagem” na categoria “Esporte e Diversão” do Festival Internacional de Filme 

e Televisão8 de Nova Iorque, que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, com o 

episódio Círculo Polar Ártico sobre as cachoeiras formadas pelo degelo, da primeira 

temporada. Episódio no qual é mostrado o jornalista Clayton Conservani e os canoístas Pedro 

Oliva, Chris Korbulic e Ben Stookesberry remar e descer as cachoeiras do Círculo Polar 

Ártico. 

A equipe do Programa também recebeu três menções honrosas nas outras categorias em 

que foi finalista: “Melhor Imagem” com o episódio sobre o Vulcão Marum - o mais ativo do 

mundo -  “Melhor Programa de Natureza e Vida Selvagem” com a Ultramaratona da Selva 

Amazônica, ambos da primeira temporada e “Melhor Cobertura” com o terremoto no Nepal, 

segunda temporada. 

Em abril de 2017 a atração global recebeu duas premiações no Festival de Filme e 

Televisão de Nova York. Uma medalha de prata foi para o registroTestemunhas de um 

terremoto, episódio que relata o terremoto que atingiu Katmandu, Nepal, veiculado no 

primeiro programa da segunda temporada. O PE arrematou ainda a medalha de bronze pelo 

                                                
6Prêmio concedido pelaAcademia Internacional das Artes & Ciências Televisivas a programas televisivos que 

tenham sido produzidos e transmitidos fora dos Estados Unidos. O anúncio da premiação é realizado em Nova 

York. 

 
7Na tradução “Entretenimento sem Scripts”. 

 
8Competição premia a programação em todos os comprimentos e formas em mais de 50 países. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Internacional_das_Artes_%26_Ci%C3%AAncias_Televisivas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York
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episódio sobre a Ultramaratona no Atacama, no Chile, exibido no último programa da última 

-segunda - temporada. 

 

2.3 Estado da Arte 

O Planeta Extremo por se tratar de um produto midiático novo e com apenas duas 

temporadas veiculadas na categorização de um programa independente, poucas pesquisas 

científicas na área do jornalismo são encontradas referentes ao produto. E os estudos já 

realizados, estão relacionados enquanto o produto midiático ainda se caracterizava como um 

quadro de reportagens especiais incluso no Esporte Espetacular e Fantástico, em meados de 

2009 à 2012.   

Entre eles está a do mestrando do curso em Comunicação e Jornalismo da 

Universidade de Coimbra, Portugal, Rogério Paiva, publicado na Sociedade Brasileira de 

Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) em 2012.  O estudo intitulado como: 

Planeta Extremo: Repórter protagonista, esporte e reality show no telejornalismo brasileiro.  

O intuito da pesquisa era a análise de convergência de formatos, linguagens e a 

multiplicidade de funções e diferentes discursos adotados pelo repórter, além dos 

desdobramentos que tudo isto provoca. A análise conclui-se que, Planeta Extremo vêm 

apontar caminhos para a solidificação de projetos telejornalísticos junto ao público diante de 

tantas opções comunicacionais existentes hoje no mundo. Programas como ele, vem provar 

que é possível apresentar formas diferenciadas de narratividades, mudando o foco, a 

localização e função do repórter.   

Outro estudo sobre o Programa global pertence a estudante Júlia Furtado Dalcin da 

Universidade Federal do Pampa de São Borja no Rio Grande do Sul. Com o título 

Hibridismo de Gêneros: Elementos de Experimentação no Programa Planeta Extremo, foi 

publicado no Anais do VII Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Universidade Federal do Pampa em 2015.  

O trabalho tinha por objetivoidentificar os elementos que caracterizam o hibridismo 

de gêneros no programa e o resultado obtido indica que há uma expressão de hibridismo 

presente no Planeta Extremo. Uma mistura entre jornalismo e documentário, assegurando 

que o telespectador não se perderá pelos meandros da narrativa, devido a situação ser 

explicada muitas vezes de forma didática. A narrativa apresentada pelo programa se 

aproxima do subgênero documentário expositivo. 



 

 

 

 

 

27 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para a definição do Referencial Teórico, os conceitos e autores escolhidos para 

embasamento, se deu a partir da observância dos episódios do programa e do desejo pessoal 

em analisar algumas questões que fogem à regra do jornalismo tradicional. Deste modo, para 

compreender aconstrução audiovisual do programa Planeta Extremo, a referente análise 

identificou, a partir da classificação sobre gêneros e formatos de José Aronchi de Souza 

(2004), as categorias que constituem e formam o programa global.  

Por essas vias, seguindo a linha ideológica do autor, elencamos como categorias presentes 

na atração os seguintes gêneros: Entretenimento e Informação. A primeira é dividida em 

subcategorias: Auditório, Colunismo Social, Culinário, Desenho animado, Docudrama, 

Esportivo, Filme, Game Show (competição), Humorístico, Infantil, Interativo, Musical, 

Novela, Quiz show (perguntas e respostas), Reality Show (Tv-realidade), Revista, Série, 

Série Brasileira, Sitcom (comédia de situações), Talk Show, Teledramartugia (ficção), 

Variedades e Western (faroeste).  

Neste segmento, o Planeta Extremo, possui o perfil do gênero Esportivo e Reality Show. 

Já a categoria Informação é dividida em quatro gêneros: debate, documentário, entrevista e 

telejornal. O produto analisado se encaixa nos atributos do documentário.  

 

3.1 Gênero Esportivo  

Aronchi de Souza (2005), explica que a produção e o formato dos programas do 

gênero esportivo influenciam a classificação de sua categoria, já que pode ser tanto de 

entretenimento quanto de informação. Os programas mantêm apresentadores, repórteres, 

entrevistas em estúdio em padrões adotados pelos telejornais da emissora. 

Paulo Vinicius Coelho (2004) infere que o jornalismo esportivo é voltado para a 

“paixão nacional” - o futebol e que o mercado só permite a criação de jornalista de futebol, 

automobilismo e, por vezes, de vôlei.  

O que vale dizer que não há jornalistas de basquete, de vôlei, de atletismo, 

de judô, etc. O que explica o aparecimento de atletas comentaristas sempre 

que é preciso aprofundar-se em grande competição. O mercado não 

contempla quem quer aventurar-se nessas áreas específicas. Esse aventureiro 

poderá ter muito sucesso. Mas vai ter de brigar muito mais por isso (Coelho, 

2004, p.37). 

E devido a essa questão, o autor expõe que chegar aonde almeja trabalhando com 

outro esporte que não seja o futebol, é uma batalha mais árdua. O referido gênero jornalístico 



 

 

 

 

 

28 

requer atenção redobrada, mais esforço na apuração. Coelho (2004, p.45), enaltece que 

“checar a informação é fundamental para quem não aprendeu a amar o esporte”.  

O autor fomenta que o esporte na mídia televisiva implica o que é jornalismo e o que 

é show. Nas transmissões dos jogos de futebol pela TV Globo - que tem os direitos 

exclusivos de transmissão do Campeonato Brasileiro desde 1995- “quase nada anda errado”, 

“tudo é absolutamente lindo”, pondera Coelho (2004, p. 64).  

Aronchi de Souza (2005, p.106) reitera que “as redes brasileiras montaram programas 

do gênero esportivo sobre a paixão nacional, o futebol. Com isso, há poucas variações na 

forma e no conteúdo das produções”. 

Alguns programas da grade da Rede Globo, na qual é veiculado o programa Planeta 

Extremo, abordam o esporte com mais amplitude, como acontece no Globo Esporte e Esporte 

Espetacular. No qual conseguem abordar outras categorias esportivas, como automobilismo, 

vôlei, basquete, tênis e atletismo. E ainda, criar quadros, séries especiais, reportagens 

especiais, como foi o caso do programa analisado, que surgiu na mídia como um 

quadro/reportagens especiais dentro da programação do Esporte Espetacular. 

 

3.2 Reportagem Especial atrelada ao Documentário 

Reportagens especiais são reportagens com minutos a mais em relação às notícias do 

dia e usufruem de ferramentas presentes no documentário. Segundo Alexandre Carvalho et al, 

não é o tempo nem os meios a que definem. 

O que torna uma reportagem especial é o tratamento muito primoroso, tanto 

de conteúdo quanto plástico. Ela nos permite aprofundar assuntos de 

interesse público, que podem estar retratados em uma única reportagem ou 

em uma série (CARVALHO, 2010, p.21). 

Segundo os autores, a reportagem especial cumpre o objetivo de buscar um “novo 

olhar” para a reportagem. Ela exige mais preparo do jornalista, maior entendimento sobre 

causas e consequências, um olhar mais cuidadoso e uma leitura mais aprofundada da 

realidade. Conforme Carvalho et al (2010, p.28) “o olhar diferenciado deve ser elevado à 

potência máxima, ou seja, é condição fundamental para que decidamos tratar algo como 

especial”. 

A pauta de uma reportagem especial surge a partir de uma notícia que o próprio 

veículo noticiou, de leituras de jornal, blogs, sites, conversas com amigos, situações vividas 

no cotidiano, basta estar atento ao que ocorre ao redor.  
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A reportagem especial tem muito da observação do repórter. Não se trata de 

omitir a opinião sobre a notícia ou fazer uma análise do fato, mas sim de 

contar para o telespectador algumas nuances, que nem sempre estão 

retratadas em imagens (CARVALHO, 2010, p.60). 

 

Adotado inicialmente como uma série de reportagens especiais no Esporte 

Espetacular e no Fantástico, o PE por se tratar de um programa com pautas que fogem da 

realidade do cotidiano e por explorar lugares não conhecidos e visitados, as imagens podem 

ser consideradas alicerce do programa. Nessa perspectiva, os autores destacam que a imagem 

é uma característica intrínseca do telejornalismo. Carvalho et al. (2010, p.37-38) “a captação 

de boas imagens permite que o repórter se aprofunde no assunto, faça um texto mais 

elaborado, com um maior número de informações”.  

No caso do programa global, a diversidade de imagens contribui para a compreensão 

do quão descomunal é abordagem do Programa, e direciona ao contexto dos episódios. O 

recurso das imagens auxilia para revelar as dificuldades encontradas ao longo da jornada, 

enaltecendo as sensações, os medos, riscos e superações dos jornalistas da atração.  

No entendimento do Bill Nichols (2005) os documentários representam questões, 

aspectos, problemas encontrados na vida cotidiana. E a voz do gênero pode defender uma 

causa, apresentar um argumento, transmitir um ponto de vista, com o intuito de nos persuadir 

ou convencer, de sua voz. Para o autor (2005, p.73) “a voz do documentário é a maneira 

especial de expressar um argumento ou uma perspectiva”. 

Bill Nichols conclui que os documentários têm o propósito de extrair as histórias do 

cotidiano, para fim de estabelecer ligação e não repulsa ou projeção. E que o referido gênero 

pode apelar para a curiosidade do telespectador. E os conceitos debatidos e os contestados, 

são os assuntos que os documentários rotineiramente abordam. 

Debate e contestação cercam as instituições e práticas básicas de nossa 

sociedade. As práticas sociais são exatamente isto: a maneira convencional 

de agir [...]. As práticas sociais apóiam-se nas maneiras pelas quais vários 

ideais se incorporam a elas. Esses ideais ou valores são, então, adotados por 

aqueles que se engajam numa determinada prática social (NICHOLS, 2005, 

p.100). 

 

O autor enfatiza que os documentários se engajam no mundo pela representação de 

três maneiras. Em primeiro lugar, os documentários oferecem-nos um retrato ou uma 

representação reconhecível do mundo. Em segundo, também significam ou representam os 

interesses de outros. E na terceira posição, os documentários podem representar o mundo da 
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mesma forma que um advogado representa os interesses de um cliente, colocando diante de 

nós, a defesa de um determinado ponto de vista ou uma determinada interpretação das provas. 

 

3.3 Do Entretenimento ao INFOtenimento 

Na concepção de Luiz Gonzaga Godoi Trigo (2003), o conceito de entretenimento, 

surgiu ao longo dos séculos XIX e XX e está atrelado pelo empresariado norte-americano e 

refere-se a atividades programadas e geralmente pagas. Segundo o autor, a etimologia da 

palavra entretenimento, de origem latina, vem de inter (entre) e tenere (ter). Em inglês a 

evolução da palavra entertainment significa, “aquilo que diverte com distração ou recreação” 

e “um espetáculo público ou mostra destinada a interessar e divertir” (Trigo, 2003, p.32).  

O entretenimento nos leva cada vez mais para dentro dele e de nós mesmos. 

Se a arte nos oferecia o ékstasis, que em grego significa “deixar que saiamos 

de nós mesmos”, talvez para nos dar uma perspectiva, o entretenimento, ao 

nos puxar para dentro, oferece o seu oposto que é a negação da perspectiva. 

Finalmente, segundo os elitistas, enquanto a arte trata cada espectador, 

ouvinte ou leitor como um indivíduo, provocando uma resposta individual à 

obra, o entretenimento trata as suas plateias como massa (TRIGO, 2003, 

p.32, grifos do autor). 

O gênero tem importância social, cultural e econômica na vida das pessoas, 

especialmente as pessoas que “habitam os bolsões pós-industriais do planeta” (Trigo, 2003, 

p.32). E há diversos exemplos que demonstram como o entretenimento permeia nossa 

sociedade e se consagra como uma força econômica, referência cultural e um estilo em vários 

segmentos sociais. 

Trigo (2003, p.37-39) ressalta que um dos pioneiros a exercer profissionalmente a arte 

do entretenimento nos Estados Unidos foi o americano Phineas Taylor Barnum, que deixou 

como herança mais significativa “noção do fantástico e do insólito, comercializado com 

doses exageradas de publicidade em um clima misto de deboche e seriedade que até hoje 

caracteriza inúmeros negócios de entretenimento nos Estado Unidos”. 

Para o autor, o surgimento da ciência e da tecnologia permeou mudanças na 

apresentação das possibilidades de cultura, artes e do entretenimento, e, cada vez mais, esses 

campos se uniram com a educação, esportes, comunicações e publicidade. Até que, no final 

do século XX, todos os campos se congregaram no mesmo espaço virtual e real 

subsegmentado. 
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Na observância do autor, o entretenimento mescla a realidade com a ficção, 

alcançando o público, desde que haja alguma relação entre espectador-leitor e história-

personagem. Partindo desta ideologia, pode-se compreender o impacto que uma novela, 

filme, séries se tornam parte de grupos de conversas e se tornam virais nos posts das redes 

sociais.  

O autor elenca três temas que serviram de análise referencial como segmentos 

relevantes do gênero entretenimento: Terror, Ficção científica e Fantasia. O primeiro 

segmento mencionado por Trigo (2003)teve início no Ocidente com as novelas góticas que 

despertavam medos em seus telespectadores devido ao medo do desconhecido 

Já o segmento Ficção científica pode ser encontrado no jornalismo, cinema, literatura, 

quadrinhos, em jogos de videogames. Mas foi no cinema que o referente segmento ganhou 

popularidade por meio dos livros e jogos que deram origens aos filmes. O Planeta Extremo, 

objeto de estudo desta pesquisa, é classificado pela produção da atração, como um programa 

que apresenta características do gênero de ficção científica.  

Assim, conforme Fabíola de Oliveira (2005, p.15), “jornalismo Científico pode entrar 

em cena como agente facilitador na construção da cidadania”, já que a divulgação da ciência 

teve início com o advento da imprensa, em meados do século XV. E a discussão sobre a área 

de conhecimento deixou de ser um privilégio apenas dos pesquisadores e cientistas.  

A autora enaltece que a produção do jornalista e a do cientista detêm diferenças na 

linguagem e de finalidade. Enquanto os cientistas produzem trabalhos direcionados para um 

grupo de leitores específicos, restrito e especializado, com um texto que segue normas rígidas 

de padronização e normatização universais, desprovida de atrativos, o jornalista escreve para 

alcançar um grande público, com uma linguagem coloquial, amena, atraente, objetiva e 

simples para seus leitores.   

O jornalista da área da ciência, assim como os demais profissionais especializados na 

área da política, economia, cultura e esportes, deve ter visão crítica e interpretativa sobre a 

ciência. Fabíola Oliveira discorre que o jornalista de ciência:  

Deve romper com a cultura de “papagaios de cientistas”, que só aos poucos 

começa a se diluir nos jornais e meios eletrônicos brasileiros, derrubar o 

estereótipo  de cientista do tipo professor Pardal, e desmitificar a imagem 

maniqueísta que o senso comum carrega da ciência. O jornalismo científico 

de qualidade deve demonstrar que fazer C&T é, acima de tudo, atividade 

estritamente humana, com implicações diretas nas atividades socio-

econômicas e políticas de um país. Portanto, do mais interesse para o 

jornalismo e para a sociedade. (OLIVEIRA, 2005, p.14, grifos da autora). 
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A informação científica pode estar presente em diversas editorias do jornalismo, 

colaborando para entendimento de fenômenos sociais e para a interpretação de causas e 

consequências dos fatos de interesse jornalísticos. Para Oliveira (2005, p.48), “a informação 

científica permite ao jornalista visão mais sistêmica e contextualizada dos fatos noticiosos, ao 

contrário de visão fragmentada e descontinuada que muitas vezes predomina no noticiário”. 

O terceiro e último segmento é o Fantasia que envolve, encanta e alcança de forma 

especial as mais diversas pessoas, não apenas o universo infantil. O segmento compreende 

mitologia e religião.  

Conforme Fábia Angélica Dejavite (2006) INFOtenimento é a combinação entre os 

gêneros de entretenimento e informação e essa é uma expressão que surgiu na década de 

1980, mas ganhou força apenas no final dos anos 1990. A denominação é utilizada por 

profissionais e acadêmicos da área de comunicação como sinônimo de jornalismo que oferece 

informação, prestação de serviço e ao mesmo tempo diverte o receptor. De acordo com a 

autora: 

O jornalismo de INFOtenimento é o espaço destinado às matérias que visam 

informar e divertir como, por exemplo, os assuntos sobre estilo de vida, 

fofocas e as notícias de interesse humano – os quais atraem, sim, o público. 

Esse termo sintetiza, de maneira clara e objetiva, a intenção editorial do 

papel de entreter no jornalismo, pois segue seus princípios básicos ao mesmo 

tempo que atende às necessidades de informação do receptor dos dias de 

hoje. Enfim, manifesta aquele conteúdo que informa com diversão 

(DEJAVITE, 2006, p.72, grifos da autora). 

Dejavite sustenta que distinguir o que significa entreter e informar não é fácil já que a 

fronteira entre jornalismo e entretenimento nunca foi nítida e a sobreposição é quase 

inevitável. Mas a autora tenta esclarecer cada conceito. 

Coube ao jornalismo o papel de informar e formar a opinião pública sobre o 

que acontece no mundo real, com base na verdade, nas coisas que acontecem 

a nossa volta. Já o entretenimento destinou-se a explorar a ficção, chamar a 

atenção e divertir as pessoas (DEJAVITE, 2006, p.72). 

O jornalismo de INFOtenimento pode informar entretendo, ou, então, entreter por 

meio da informação. A autora defende que o limite ético que separa o jornalismo e 

entretenimento não existe. “Os mais velhos (aqueles com mais de 30 anos, como a autora 

deste livro) devem se lembrar da Zebrinha que anunciava os resultados dos jogos da Loteria 

Esportiva”, a autora explica que, “ao mesmo tempo que nos informávamos também nos 
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divertíamos com o animalzinho (que ria quando um time tradicional perdia para um de menor 

destaque) ” (Dejavite, 2006, p, 73, grifos da autora). 

As seções de variedade e literatura foram os embriões dos conteúdos do jornalismo de 

INFOtenimento, marcado por duas características: entretenimento e distinção de classe. Mas 

o jornalismo de INFOtenimento começa a despontar quando a notícia passou a ser voltado 

para o estético, tanto na linguagem como na forma, devido a matéria jornalística precisar 

ganhar audiência do leitor. 

Na concepção da autora, os elementos de entretenimento no jornalismo podem ser 

elencados como: sensacionalismo, personalização, dramatização de conflito e matérias com o 

uso de recursos de fotos, infográficos e tabelas. Dejavite (2006) ressalta ainda que os 

programas populares de radiodifusão, os jornais tablóides, os veículos voltados à cobertura de 

estilo de vida, a televisão e a mídia on-line também compõem o gênero do jornalismo de 

INFOtenimento. 

O telespectador busca se distrair ao escolher um produto midiático para assistir. 

Assim, o entretenimento é um recurso que diverte e afasta o tédio e Dejavite (2006) explica a 

diferença de INFOtenimento assimilado pelo público:  

Basicamente, a separação entre informação e diversão não tem nenhum 

sentido para o público, pois o oposto da mensagem de entretenimento 

veiculada pela a mídia não é o conhecimento informativo, mas o conteúdo 

que não lhes agrada, as matérias enfadonhas, que não atraem a atenção 

(DEJAVITE, 2006, p.76).   

 

O INFOtenimento começa a despontar, quando o jornalismo na tentativa de atrair 

ainda mais os telespectadores, passou a modificar a relevância dos temas que antes não 

tinham o mesmo grau de importância. Em meados do século XX os jornais passam a dar 

maior ênfase ao entretenimento em seu conteúdo editorial. Deste modo, o tratamento das 

notícias passou a ser mais voltado para o estético, tanto na linguagem quanto na forma, 

devido a matéria jornalística precisar ganhar a audiência do leitor, que busca seus interesses 

no produto jornalístico.  

A autora evidencia que o INFOtenimento é: 

Sinônimo de jornalismo ético, de qualidade e que, por isso, não deve ser 

tomado com um jornalismo menor por explorar o entretenimento. Devemos 

admitir que a atividade jornalística tem, sim, a função de divertir (apesar de 

quase sempre ser apresentado ao público como algo sem humor e pesado). 

Esse papel interage perfeitamente com a função de órgão fiscalizador, que 

promove a sociedade e os seus cidadãos (DEJAVITE, 2006, p.89, grifos da 

autora).  
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Dejavite reflete que o INFOtenimento é uma especialidade jornalística de conteúdo 

estritamente editorial, voltada à informação e ao entretenimento. Assim, a autora elenca 32 

temas que englobam a referida característica do jornalismo: Arquitetura, Artes, Beleza, Casa 

e decoração, Celebridades e personalidades, Chistes e charges, Cinema, Comportamento, 

Consumo, Crendices, Cultura, Curiosidades, Espetáculos, Eventos, Esportes, Formação 

pessoal, Gastronomia, Fotografia, Indústria editorial, Ilustrações/ infográficos/ tabelas/ boxes/ 

gráficos, Informática, Jogos e diversões, Moda, Música, Previsão do tempo, Publicidade, 

Rádio, Revista, Televisão e vídeo, Turismo/ lazer/ hotelaria, Vendas e marketing.  

O discurso do jornalismo de INFOtenimento apresenta características em todo o seu 

relato de informações locais, regionais, nacionais e internacionais, em todos os gêneros 

jornalísticos, ao mesmo tempo que informa e distrai o leitor.  Essas peculiaridades apontadas 

pela Dejavite (2006) são: textos leves e atraentes, que introduzem o leitor diretamente ao 

assunto por meio de uma linguagem coloquial e fluente; uso de adjetivos e advérbios; 

utilização de diagramação dinâmica com aproveitamento do espaço; estímulo à capacidade de 

distração, às aspirações, às curiosidades, extravasar as frustrações, nutris imaginação e 

ocupação do tempo livre; foco à personalização, dramatização de conflitos e revelação de 

segredos.  

 

3.4 Narrativa  

Roland Barthes (1972) explica que narrativa pode ser sustentada pela linguagem 

articulada, oral ou escrita, pela imagem, fixa ou móvel, gesto ou pela mistura ordenada de 

todas estas substâncias. E está presente em todos os tempos, lugares e em todas as sociedades. 

Para o autor: 

Não há, não há em parte algum povo algum sem narrativa; todas as classes, 

todos os grupos humanos têm narrativas, e frequentemente estas narrativas 

são apreciadas em comum por homens de cultura diferente, e mesmo oposta: 

a narrativa ridiculariza a boa e má literatura: internacional, transhistórica, 

transcultural, a narrativa está aí, como a vida (BARTHES,1972, p.19-20). 

Barthes (1972, p.24) destaca que a narrativa não é evidentemente mais do que um dos 

idiomas oferecidos à linguísticas do discurso, ela se submete em consequência à hipótese 

homológica e participa da frase, sem poder jamais se reduzir a uma soma de frases. No 

entendimento do autor, “a narrativa é uma grande frase, como toda frase constatativa, é de 

certa maneira o esboço de uma pequena narrativa”. 
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O autor destaca que a compreensão sobre a narrativa não é apenas seguir a história e, 

sim, reconhecer nela etapas, projetar os encadeamentos. Para Barthes (1972, p.26, grifos do 

autor) “ler (escutar) uma narrativa não é somente passar de uma palavra para outra, é também 

passar de um nível a outro”. O entendimento da narrativa pode ser assimilado mais 

facilmente por meio de três níveis de descrição que são pontuados por Barthes (1972): O 

nível das Funções, o nível das Ações e o nível da Narração. 

A narrativa é marcada por dois poderes: o de distender os signos ao longo da história 

e o inserir nestas distorções as expansões imprevisíveis. Outro processo importante da 

narrativa é a integração, que reúne em outro nível o que foi separado em uma etapa anterior. 

Assim, a narrativa apresenta-se como uma série de elementos mediatos e imediatos, 

fortemente entrelaçados.   

A propósito sobre narrativa, André Gaudreault e François Jost (2009, p.57), discorrem 

que “não há narrativa sem que haja uma instância que narre”, e complementam que narrativa 

oral:  

Supõe um único narrador explícito e uma única atividade de comunicação 

narrativa, aquela que se efetua, aqui e agora, quando dois interlocutores 

estão em presença um do outro. Em presença, eis uma das características 

essenciais da narrativa oral, a de jogar-se entre um narrador e um narratário 

presentes um para o outro, e que a opõe, principalmente, a essa narrativa que 

é o romance (GAUDREAULT; JOST, 2009, p.22, grifos dos autores). 

 

A presença do contador na narrativa oral é “imediata”, intervindo “já” e “na hora”, 

segundo ressalta os autores. Para Gaudreault e Jost (2009, p.134), toda e qualquer narrativa 

põe em jogo duas temporalidades: “a dos acontecimentos relatados e a que depende do 

próprio ato de contar”. Metz (1968) citado por Gaudreault e Jost (2009, p.33), declara que 

uma das funções da narrativa é negociar um tempo num outro tempo e que a narrativa se 

distingue da descrição, que neste caso, negocia um espaço em um tempo e também da 

imagem, que negocia um espaço em outro espaço. 

 

3.4.1 Narrador e Meganarrador/Grande Imagista 

Gaudreault e Jost (2009), pontuam que narrador é uma instância que informa sobre os 

estados sucessivos dos personagens, em uma ordem dada, em um vocabulário escolhido e que 

faz mais ou menos transmitir seu ponto de vista. O narrador assume a responsabilidade pela 

narrativa audiovisual e recobre com imagens, mostrando seu ato narrativo, a sua confissão. 
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Segundo os autores, meganarrador ou grande imagista é um narrador implícito, 

“extradiegético” e invisível que manipula o conjunto da trama audiovisual e relata por 

intermédio de imagens e sons. São instâncias superiores, situadas acima das instâncias de 

primeiro nível - os atores.  “O verdadeiro narrador do filme, o único que, por direito, merece 

esse vocábulo, é o grande imagista, ou, para dizer as coisas de outra maneira, o 

‘meganarrador’” (Gaudreault, 2009.p.68, grifos do autor).  

No cinema, o narrador implícito é aquele que fala por intermédio de imagens e sons e 

o narrador explícito relata unicamente com palavras. No caso do programa Planeta Extremo - 

objeto de estudo desta pesquisa - podemos reconhecer que os jornalistas Carol Barcellos e 

Clayton Conservani são narradores, já que utilizam o recurso de imagens, off’s9 e os próprios 

relatos para sintetizar e contextualizar os episódios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Recurso textual gravado que irá cobrir as imagens que serão exibidas no produto televisivo.    
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4. PERCURSO METODOLÓGICO  

Neste capítulo vamos discorrer sobre o percurso metodológico que caracteriza este 

estudo, de forma a estabelecer relações entre o corpus e pressupostos teóricos trabalhados no 

capítulo anterior. 

A presente pesquisa tem caráter qualitativo. Para a definição de quais episódios do 

Planeta Extremo serão analisados, entre os 16 exibidos pelo objeto empírico, foi realizada a 

filtragem de dois episódios por temporada. A triagem compreende o período de 25 de janeiro 

de 2015 à 29 de março de 2015 – primeira temporada - e 14 de fevereiro de 2016 à 10 de 

abril de 2016 – segunda temporada. Para adotar um rigor científico, selecionaram-se os 

episódios que mais representam a ideia de descomunal, com o intuito de verificar as 

mudanças mais substanciais que ocorreram no programa.   

Em busca de solucionar o problema de pesquisa - Como se constitui a ambivalência 

narrativa entre informação e entretenimento em Planeta Extremo? - Serão aplicados dois 

métodos. Para apontar como se evidenciam os quatro pilares – aspectos temáticos, 

subtemáticos, pessoais e profissionais - no Programa, iremos dispor da Análise de Conteúdo. 

Na fase de verificar como o meganarrador explora os pilares a cada arranjo narrativo e 

definir os parâmetros narrativos ficcionais e não-ficcionais em Planeta Extremo, será 

utilizada a Análise de Discurso audiovisual, considerando os seguintes elementos: cores, sons 

e enquadramento.  

Sobre a técnica adotada para elucidar o questionamento que norteia o referente 

trabalho, a Análise de Conteúdo aborda um método utilizado desde meados do século XVIII 

na área das ciências humanas e sociais, com o objetivo de investigar os sinônimos simbólicos 

por meio de várias técnicas de pesquisa. Conforme Bardin (2010) o referido método é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos da descrição do conteúdo das mensagens. O método busca conhecer aquilo que está 

por trás das palavras sobre as quais ela se debruça.  

Análise de conteúdo é um conjunto de técnicas das análises das 

comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 

apetrechos;ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado 

por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação 

muito vasto: as comunicações (BARDIN,2010, p.33). 

 

Jorge Duarte e Antonio Barros (2005, p.286), a técnica “ocupa-se basicamente com a 

análise de mensagens [...] cumpre com os requisitos de sistematicidade e confiabilidade”. O 
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método se organiza em três fases: (1) Pré-análise, que consiste no planejamento do trabalho a 

ser elaborado. (2) Exploração do material, refere-se a análise propriamente dita, envolve 

decisões formuladas anteriormente. (3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, os 

resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos.  

Já a Análise de Discurso iniciou nos 60 e toma como objeto próprio o discurso, 

permitindo analisar unidades além da frase, extraindo assim, sentidos dos textos. A referida 

análise procura atravessar o texto para encontrar um sentido do outro lado. O discurso pode 

ser entendido, conforme a análise de Barros e Duarte (2009, p.305), como a “linguagem em 

curso”. Compreensão de que a mensagem é construída no interior de uma conversa de um 

determinado sujeito. 

 Conforme a concepção dos autores (2009, p.306), analisar significa “dividir”, logo, 

análise de discurso é a desconstrução do texto em discurso, em vozes. A técnica consiste em 

desmontar para a percepção de como foi montada. 

Eni P. Orlandi (2007) pondera que Análise de Discurso, trata do discurso e busca 

compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, trabalho social geral, 

constitutivo do homem e da sua história. Buscando-se mostrar que a relação entre 

pensamento/mundo não é homogênea, não é uma relação direta que se passa de um ao outro. 

Cada qual tem sua especificidade. Nos estudos discursivos, não se separam forma e conteúdo 

e busca-se compreender a língua não só como estrutura, mas sobretudo, como acontecimento. 

Orlandi (2007, p.21) enaltece que o discurso é “efeito de sentidos entre locutores”, já 

que as relações de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são 

múltiplos e variados. Assim, a leitura é colocada em suspenso, sendo como fundamento para 

a técnica o sentido. Para a autora: 

A Análise do Discurso visa fazer compreender como os objetos simbólicos 

produzem sentidos, analisando assim os próprios gestos de interpretação que 

ela considera como atos no domínio simbólico, pois eles intervêm no real 

sentido. A Análise do Discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus 

limites, seus mecanismos, como parte dos processos de significação. 

Também não procura um sentido verdadeiro através de um a “chave” de 

interpretação. Não há esta chave, há método, há construção de um 

dispositivo teórico. Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos de 

interpretação que o constituem e que o analista, com seu dispositivo, deve 

ser capaz de compreender (ORLANDI, 2007, p. 26, grifos da autora). 

 

A prática de leitura discursiva consiste em considerar o que é dito em discurso e o que 

é dito em outro ato discursivo, o que é dito de um modo e o que é dito em outro modo, 
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procurando escutar o que não foi dito de acordo com aquilo que foi argumentado. Com essa 

prática, a Análise de Discurso, de acordo com Orlandi (2007, p.59- grifos da autora) “não 

procura o sentido ‘verdadeiro’, mas o real sentido em sua materialidade linguística e 

histórica”.  

 

4.1 De Objeto a Corpus: Episódios da análise 

Como já mencionado, foram tomadas como unidades de análises quatro episódios do 

Planeta Extremo, que estão divididos em duas temporadas. A escolha pelos programas 

selecionadas se deu por intermédio de uma pré-análise na observância de elucidar qual 

episódio que mais expressava o lado extremo apontado como característica fundamental do 

produto televisivo. O fato do Programa não está mais sendo veiculado, facilita a compreensão 

das possíveis mudanças ocorridas ao longo da trajetória do objeto até seu último programa 

exibido. Assim, podemos divagar sobre um produto midiático fechado.  

Deste modo, optou-se por investigar o episódio Pacífico Sul, o primeiro programa da 

primeira temporada, veiculado em 25 de janeiro de 2015 com 27 minutos de duração. O 

episódio retrata uma expedição ao Vulcão Marum - o mais ativo do mundo - localizado no 

arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, onde o jornalista Clayton Conservani desce de rapel 

até a cratera do vulcão, para coletar pedras e cinzas frescas para os cientistas que o 

acompanhava. 

O segundo programa analisado é o terceiro episódio da primeira temporada, que foi ao 

ar em 08 de fevereiro de 2015, intitulado como Floresta Nacional do Tapajós com 31 

minutos de exibição. No programa, os jornalistas globais, Carol Barcellos e Clayton 

Conservani participaram da Ultramaratona da Selva, na Floresta Amazônica, considerada 

uma das provas mais difíceis do mundo, percorrendo 127 km de maratona, passando por 

pântanos, rios e manguezais e enfrentando o calor e a alta umidade. 

Já na segunda e última temporada, os episódios analisados correspondem ao terceiro e 

ao último veiculado pela atração. Com o título Corredores descalços, o PE apresentou em 06 

de março de 2016 em 31 minutos os Tarahumaras, uma tribo que nasceu para correr centenas 

de quilômetros descalços ou usando sandálias, feita de pneu velho. Em Serra Madre, México, 

Clayton Conservani disputou a Ultramaratona Cavalo Branco, percorrendo 80 quilômetros 

pelas montanhas em um território isolado, seco e quente. E, pela primeira vez, o jornalista 

não conseguiu completar um desafio no Planeta Extremo.  
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O efeito da montanha associado com a alta temperatura que beirava aos 50 graus fez 

com que o profissional global encontra-seo seu limite, desistindo da prova nos últimos 10 

quilômetros, depois de 12 horas de maratona. Após fortes câimbras, evoluindo para o quadro 

de contrações musculares, Clayton foi levado para o Pronto Socorro de Urique. 

Ultramaratona do Atacama, Chile foi o último episódio do Programa, exibido em 10 

de abril de 2014 com 40 minutos. Na atração, Carol Barcellos e Clayton Conservani 

percorreram 250 quilômetros no deserto mais árido do planeta. Foram sete dias cruzando o 

deserto há 3.200 metros de altitude. Carol e Clayton disputaram a competição com outros 156 

corredores de 31 países. Ao final do desafio os jornalistas ficaram na 65º posição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANÁLISE DO CORPUS 

Um dos objetivos que nos propomos a averiguar é apontar como se evidenciam os 

quatro pilares - aspectos temáticos, subtemáticos, pessoais e profissionais no Planeta 



 

 

 

 

 

41 

Extremo, que identificamos em uma primeira análise. Esse quesito será apurado por 

intermédio da Análise de Conteúdo.  

Assim, segue a análise dos quatro episódios - Pacífico Sul, Floresta Nacional do 

Tapajós, Corredores descalços e Ultramaratona do Atacama, dentro das categorias já 

especificadas.  

 

5.1 Categoria dos Aspectos Temáticos 

 Nesta categoria, objetiva-se apresentar os temas que irão nortear o enredo de cada 

episódio do Planeta Extremo. Desta forma, as informações auxiliam na compreensão do 

telespectador sobre a localização do Programa e colaboram para elucidar o aspecto de 

descomunal que o PE traz como um diferencial.  

 

5.1.1 Pacífico Sul 

O Pacífico Sul, foi primeiro programa da primeira temporada do Planeta Extremo 

como um programa independente, veiculado em 25 de janeiro de 2015 com 27 minutos de 

duração.  

 
Figura 2: Imagem ilustra a abertura e recomeço do bloco do episódio. 

O episódio inicia apresentando imagens do entorno da ilha isolada para contextualizar 

os espectadores sobre o local da expedição. Com auxílio de recursos gráficos Clayton 

Conservani explica que o PE está no arquipélago de Vanuatu, Oceania, região responsável 
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por cerca de 90% dos terremotos e 50% dos vulcões ativos do mundo, já que o arquipélago 

fica no “anel de fogo do Pacífico”, como o jornalista da atração destaca.  

A equipe do Programa, acompanhada por vulcanólogos da Nasa, vão para uma 

expedição ao centro da terra, escalar as paredes da cratera de fogo do vulcão mais enérgico do 

mundo - o Vulcão Marum - descer de rapel o máximo possível para coletar amostras de 

pedras e cinzas frescas para colaborar com as pesquisas dos cientistas. 

 
Figura 3: Recurso gráfico apresenta a localização do arquipélago de Vanuatu, Oceania. 

 

5.1.2 Floresta Nacional do Tapajós 

O terceiro episódio da primeira temporada, veiculado em 08 de fevereiro de 2015, tem 

31 minutos de duração. O episódio exibe a participação da Carol Barcellos e Clayton 

Conservani na Ultramaratona da Selva, na Floresta Amazônica – considerada uma das provas 

mais difíceis do mundo. Os jornalistas percorreram 127 quilômetros, ao longo do Rio 

Tapajós, durante quatro dias. 
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Figura 4: Ilustração mostra a abertura e recomeço do bloco do episódio. 

 

Neste episódio, a explanação sobre o local da expedição - que é o percurso da 

Ultramaratona - aparece mais tarde no Programa, aos 05 minutos e 16 segundos. Por meio do 

off, Carol Barcellos explica que o trajeto da Ultramaratona está dentro da Floresta Nacional 

do Tapajós, uma das mais ricas áreas de preservação da Amazônia. 

 
Figura 5: Ilustração mostra o percurso da Ultramaratona da Selva Amazônica.  

 

Antes disso, a jornalista havia comentando - também com uso do texto gravado - que 

para chegar ao local da largada da prova, foi preciso navegar floresta à dentro, por cerca de 

nove horas de barco de Santarém ao município de Belterra no Pará. 
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Aos 20 minutos de Programa Carol conta que a Ultramaratona acontece em uma 

região protegida do desmatamento na Amazônia que ainda está preservada. 

 

 
Figura 6: Imagem aérea mostra o cenário da Ultramaratona da Selva na região da Floresta Amazônica 

protegida do desmatamento. 

 

 

5.1.3 Corredores descalços 

 O terceiro episódio da segunda e última temporada, foi exibido em 06 de março de 

2016, com 31 minutos de veiculação. 

 
Figura 7: Abertura do Programa e recomeço do bloco de acordo com o local do episódio.  
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O jornalista Clayton Conservani conta na exibição do resumo que o Planeta Extremo 

está em Serra Madre, México, para conhecer os Tarahumaras, uma tribo que nasceu para 

correr centenas de quilômetros descalços ou usando sandálias, feitas de pneu velho.  

Nos primeiros segundos que começa o episódio, logo após a exibição do resumo, o 

profissional relata por meio do recurso de off que está em um território isolado, seco e quente 

e famoso por derrubar quem se arrisca sozinho pelos cânions. Clayton narra que morar em 

Barrancas Del Cobre, norte do México, é aceitar que nada será fácil. Mas as crianças, jovens 

e idosos que moram neste vilarejo, caminham ou correm, dezenas de quilômetros todos os 

dias. 

Todo esse relato é para enaltecer que viver neste local, faz com que os Tarahumaras 

se preparem para a grande atração da região a Ultramaratona Cavalo Branco, onde será 

percorrido 80 quilômetros pelas montanhas.  Os atletas locais estão sempre entre os primeiros 

colocados desta prova.  

 
Figura 8: Imagem de Barrancas Del Cobre, norte do México.   

 

Aos 10 minutos, o repórter explica que a jornada incerta será pelas Barrancas Del 

Cobre, precipício de quase 2 mil metros, mais profundos que o Grand Cânion nos Estados 

Unidos. E a temperatura pode chegar à 45 graus.  
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Figura 9: Recurso gráfico ilustra o percurso da Ultramaratona Cavalo Branco. 

 

5.1.4 Ultramaratona do Atacama 

O último episódio da última temporada do Planeta Extremo, foi ao ar em 10 de abril 

de 2016, com 40 minutos de Programa. O episódio mais longo entre as duas temporadas. 

 
Figura 10: Abertura do Programa e recomeço do bloco de acordo com o tema do episódio.  

 

O episódio é narrado pela jornalista Carol Barcellos que contextualiza, já no resumo 

do Programa, que ela e o colega de equipe, Clayton Conservani, irão percorrer 250 

quilômetros para atravessar o Deserto do Atacama, Chile - o mais árido do planeta.   
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Figura 11: Imagem aérea do Deserto do Atacama, Chile. 

 

Para a realização da competição, Carol conta que serão sete dias cruzando o deserto, 

enfrentando clima seco, calor agressivo e ar rarefeito.  Com auxílio de recurso gráfico que 

encobrem o off, a jornalista global explica que o percurso da Ultramaratona, que inicia há 

3.200 metros de altitude e se mantém sempre acima dos 2.200 metros de altitude, terá seis 

etapas com diferentes metros de distâncias. 

 
Figura 12: Recurso gráfico exemplifica o trajeto da Ultramaratona do Atacama.  

 

5.2 Categoria dos Aspectos Subtemáticos 

 
O aspecto subtemático apresenta informações que complementam o aspecto 

trabalhando anteriormente. Nele, observa-se a construção da narrativa para correlacionar os 

dados com o tema que conduzirá o episódio. 
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5.2.1 Pacífico Sul   

Destaca-se nos primeiros 10 minutos de Programa, quando são designados à 

apresentar ao telespectador o destino, os riscos e o desafio do episódio. Momento no qual o 

jornalista Clayton Conservani explica - no início do episódio - os motivos por Vanuatu ficar 

no “Anel de Fogo do Pacífico”, devido aos choques das Placas Tectônicas no fundo do 

oceano.  

Para saber mais sobre essa região vulcânica, Clayton visita um instituto em Port Vila, 

capital de Vanuatu, local onde não evita os terremotos, mas conseguem prevenir os 

moradores dos desastres da natureza e das erupções. A equipe de vulcanólogos da Agência 

Espacial Americana - Nasa - é liderada pela brasileira Rosaly Lopes.  

Ao longo do Programa, o jornalista da atração reconhece o local da expedição, 

caminha pela borda de um dos vulcões que irá explorar e enfrenta uma tempestade de chuva 

ácida. 

 
Figura 13: Clayton e a equipe de cientistas se protegendo da tempestade de chuva ácida. 

 

A atenção no local é redobrada, fazendo com que o jornalista fique sempre em alerta. 

Devido a essa situação, Clayton dispara por intermédio do discurso gravado: “fico de olho no 

céu. Não quero ser o alvo de um desses enormes fragmentos incandescentes que voam em 

todas as direções”.  
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5.2.2 Floresta Nacional do Tapajós 

O aspecto subtemático neste episódio é enaltecido durante o resumo do Programa. 

Nele, fica explícito que a Ultramaratona da Selva vai oferecer aos competidores um ambiente 

hostil, onde predomina a diversidade da flora e fauna da Floresta Amazônica. Carol Barcellos 

narra o enredo do episódio e revela os perigos que os participantes estarão expostos, como 

encontrar durante o percurso, cobras, onças, aranhas e insetos que podem causar terríveis 

dores.  

 
Figura 14: Imagem de um animal perigoso (cobra) que os competidores podem se deparar  

durante o percurso da Ultramaratona da Selva. 

 

 Com a ferramenta da edição, o Programa definiu em uma palavra o episódio, que, 

conforme a narrativa da Carol, a Ultramaratona da Selva na Floresta Nacional do Tapajós, 

apresenta uma competição que exige muita fibra, superação, resistência a dor e ao medo. 

 
Figura 15: Edição colabora para enaltecer o frenético episódio.  
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O aspecto subtemático também aparece quando a Carol Barcellos explica que a 

umidade na Floresta Amazônica é alta, e como as pessoas transpiram muito, o corpo acaba 

eliminando muito água e o excesso de roupas pode aumentar o risco de desidratação. 

 
Figura 16: Imagem aérea da Floresta Amazônica. 

 

5.2.3 Corredores descalços 

No episódio da Ultramaratona Cavalo Branco disputada na Serra Madre, México, uma 

região dominada por narcotraficantes, o jornalista Clayton Conservani conta a história dos 

Tarahumaras - uma tribo que nasceu para correr - que se divertem durante a competição nas 

montanhas.  

O repórter conta que o dom do referido povo foi parar nas páginas de livros e ainda, 

virou filme e despertou o interesse em pesquisadores do mundo inteiro.  

 
Figura 17: Foto ilustra a capa do filme sobre a história da tribo dos Tarahumaras. 
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Antes de explorar os cânions durante 80 quilômetros na competição, Clayton 

Conservani, vai atrás de conselhos para disputar a Ultramaratona. Mas antes de encontrar o 

Tarahumara mais respeitado do local, o carro em que o jornalista está faz para uma parada 

para ser identificado, já que a região é observada por narcotraficantes. Só depois da liberação 

que podem seguir caminho. 

Com o método da passagem, o repórter narra a situação: “No alto dessas montanhas 

estão narcotraficantes. Eles estão nos observando. Paramos para sermos identificados. Eles 

conhecem alguns motoristas. Eles nos identificam e depois nós seguimos em segurança”. 

 
Figura 18: Clayton Conservani relata momento em que o carro em que estava foi 

 parado por narcotraficantes. 
 

5.2.4 Ultramaratona do Atacama 

 Na noite que antecede a competição, Carol relata que os 158 corredores de 31 países, 

dormem em barracas no deserto. E enfrentam uma noite fria, já que no Atacama, a 

temperatura varia de 45 graus durante o dia para zero quando anoitece.  
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Figura 19: Competidores se alojam em barracas no deserto para pernoite antes  

da competição. 

 

Antes de começar a Ultramaratona, Carol conta que cada competidor precisa levar em 

uma mochila, alguns itens, que são necessários para os próximos dias no deserto. Como 

comida, casacos, sacos de dormir e medicamentos. Apenas água os participantes recebem ao 

longo da prova.  

 
Figura 20: Competidores se preparam para o início da Ultramaratona do Atacama. 

 

A jornalista narra que na Ultramaratona do Atacama homens e mulheres vão em 

busca de uma resposta que está há 250 quilômetros de distância. 
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Figura 21: Largada da Ultramaratona do Atacama.  

 

A Ultramaratona do Atacama pode ser perigosa. Carol explica, aos sete minutos e 

meio de episódio que correr na altitude numa temperatura que pode chegar aos 50 graus é 

uma ameaça, já que o coração acelera para regular a pressão e os fluxos sanguíneos e respirar 

vira um sacrifício. O corpo pode perder mais água e sais minerais do que a quantidade 

ingerida. É grande o risco de desidratação. O atleta tem queda de pressão arterial, perda de 

consciência, convulsões. Em casos graves, pode morrer. Toda a explanação da jornalista é 

ilustrada por recursos gráficos, que colabora para a compreensão. 

 
Figura 22: Recurso gráfico ilustra a explicação da Carol Barcellos sobre os perigos de correr 

enfrentando a altitude. 
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Figura 23: Recurso gráfico colabora para a compreensão sobre os riscos de correr 

 enfrentando a altitude. 

 

5.3 Categoria dos Aspectos Profissionais  

Esta categoria requer evidenciar os momentos nos quais o programa Planeta Extremo 

aborda o lado jornalístico na atração.  

 

5.3.1 Pacífico Sul 

Os aspectos profissionais são revelados durante os recursos utilizados para conduzir a 

narrativa do episódio. Os métodos como off, sonora10e passagem11são adotados para 

evidenciar elementos característicos do jornalismo e assim, transcorrer a comunicação com o 

espectador.  

O Programa, em sua maioria, é construído com off’s do Clayton que descreve o 

perigo, as dificuldades enfrentadas e os empecilhos para chegar ao destino almejado e a força 

das explosões dos vulcões. As sonoras dos especialistas colaboram para exemplificar a 

dimensão do risco que o jornalista global irá enfrentar ao penetrar o Vulcão Marum. Essa 

ferramenta coopera para enaltecer que o jornalismo está correlacionado com fontes oficiais 

que embasam nossos argumentos.  

                                                
10Entrevistas concedidas aos repórteres para compor a estrutura de uma reportagem. 

 
11Estrutura que compõe o momento em que o jornalista aparece na matéria.  
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Figura 24: Especialista em entrevista ao Clayton Conservani. 

 

A primeira passagem do Clayton Conservani é na borda de um dos vulcões que vai 

explorar no referido episódio. Nela, o jornalista exalta a fúria da cratera de fogo que expele 

por 24 horas.  

 
Figura 25: Passagem de Clayton Conservani na borda do vulcão. 

 

Ao longo do episódio o Planeta Extremo continua utilizando recursos gráficos para 

explicar que estudar o Vulcão Marum é uma forma de entender o que acontecia na terra há 1 

bilhão de anos atrás. Já que os vulcões dessa parte da terra são regidos pelo Io uma Lua de 

Júpiter cheia de vulcões que guarda semelhanças com os primórdios da terra.  
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Figura 26: Recurso gráfico mostra Io a Lua de Júpiter. 

 

Durante a explicação referente ao Io, a ilustração adequa-se como uma imagem para 

cobrir os off’s que narram a explanação de Clayton Conservani. O texto gravado é usufruído 

em boa parte do Programa e está presente também, no momento em que o jornalista está 

explorando o Vulcão Marum. Outro processo jornalístico que o Programa faz uso enquanto 

Clayton desbrava o “lago de lava”, como ele mesmo observa, é a passagem.   

 
Figura 27: Clayton Conservani faz passagem dentro da cratera do Vulcão Marum.  

 

A passagem também ocorre utilizando o rádio que se comunica com a equipe para 

relatar aos espectadores as suas observações profissionais.  
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Figura 28: Clayton Conservani realiza a passagem com o rádio que se comunica com a equipe. 

 

 Apesar dos perigos que estar exposto há 20 minutos dentro da cratera de fogo que 

expele lavas a todo o instante, o jornalista não deixa de realizar seu papel de informar e conta 

aos telespectadores as suas impressões dentro do Vulcão Marum.  

 

5.3.2 Floresta Nacional do Tapajós 

No episódio Floresta Nacional do Tapajós, no qual Carol Barcellos e Clayton 

Conservani participam da Ultramaratona da Selva, na Floresta Amazônica, os aspectos 

profissionais predominam durante o Programa, por meio dos off’s, que expõem a situação do 

episódio. O recurso das passagens aparece com um tom mais descontraído e com a aparência 

dos jornalistas mais crua, sem a vaidade que a profissão exige no telejornalismo.  

 
Figura 29: Passagem descontraída de Carol Barcellos. 
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Figura 30: Jornalista faz passagem dentro do Rio Tapajós. 

 

Os aspectos profissionais ficam evidentes quando o episódio conta a história de 

superação de alguns competidores, que acabam se tornando personagem do Programa.  É o 

caso do japonês Yoshizo Yokohama que disputa a competição fantasiado de vaca e do 

maratonista venezuelano Pedro Vera. 

 
Figura 31: Japonês Yoshizo Yokohama disputa a prova fantasiado de vaca.  
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Figura 32: Maratonista Pedro Vera. 

 

Durante a narração da Carol, ela explica que o venezuelano escolheu encarar a prova, 

por ela ser a mais dura do mundo. Com assistência de recursos gráficos, Carol explana a 

história de vida de Pedro Vera. “Pedro Vera nasceu com a síndrome Wolff-Parkinson- White, 

uma doença que provoca arritmia no coração. Uma aceleração dos batimentos cardíacos e 

pode levar a morte súbita se houver esforço físico intenso”. 

 
Figura 33: Recurso gráfico auxilia na explicação sobre a doença do maratonista Pedro Vera. 
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Figura 34: Recurso gráfico colabora para a captação sobre a doença enfrentada pelo 

 maratonista Pedro Vera. 

 

Quando inicia a Ultramaratona, outro momento que se percebe a influência do 

jornalismo é quando Carol Barcellos relata, por meio de uma câmera acoplada a um bastão, 

que ela carrega, os obstáculos que a trilha impõe. 

 
Figura 35: Carol Barcellos relata os primeiros momentos da Ultramaratona da Selva.  

 

A emoção é transmitida aos telespectadores quando o venezuelano se machuca e 

quem o socorre são os jornalistas do Programa. Enquanto Carol procura ajuda no próximo 

ponto de controle, Clayton limpa o ferimento e improvisa um curativo.  
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Figura 36: Clayton Conservani socorrendo o venezuelano Pedro Vera que se machuca  

durante o percurso da Ultramaratona da Selva. 

 

Durante o atendimento no posto de controle, Carol conta que o maratonista precisou 

levar oito pontos sem anestesia e fala relata mais detalhes sobre a vida de Pedro Vera, pai de 

uma menina que nasceu na quarta tentativa de gravidez e se chama Vitória. 

 
Figura 37: Maratonista Pedro Vera em atendimento no posto de controle da competição. 

 

Na volta do primeiro e único intervalo do Programa, Carol Barcellos conta que depois 

de dois dias de prova. a dor e os ferimentos dos competidores fazem com que, os 

participantes procurem auxílio médico. O japonês fantasiado de vaca precisa de atenção. 
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Figura 38: Japonês Yoshizo Yokohama recebendo atendimento médico. 

 

Carol narra os motivos pelos quais Yoshizo está disputando a Ultramaratona da Selva 

vestido de vaca. E fala que “O tsunami que atingiu o Japão em 2011, Sendai (Xendai) a 

cidade de Yoshizo, foi muito afetada. Ele participou do trabalho dos Bombeiros como 

voluntário. A vaca é o animal símbolo de Sendai (Xendai). E a fantasia uma forma de 

homenagear a cidade e levar alegria para o recomeço”.  

 
Figura 39: Imagem de arquivo mostra o tsunami que atingiu o Japão em 2011.  

 

Após 8 horas de prova, Carol e Clayton chegam ao acampamento antes de anoitecer. 

Mas nem todos os competidores conseguem chegar, o que deixa os médicos preocupados 
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com os que ainda estão na trilha. Carol explica que o trecho do desafio é o local de maior 

concentração de onças da região e homens armados fazem a proteção do local.  

 
Figura 40: Homem armado de guarda para proteger o local do acampamento dos competidores 

 da Ultramaratona da Selva devido a grande concentração de onças na região. 

 

A jornalista Carol Barcellos narra um dos momentos de aflição do episódio. Ela conta 

por meio do off que às 2 horas da madrugada, a equipe de resgate e a do Planeta Extremo 

encontram o japonês Yoshizo, desidratado e com diversas feridas pelo corpo. O atendimento 

ao competidor é realizado no meio da mata. Conforme as circunstâncias de saúde do japonês, 

os médicos decidem que ele alcançou seu limite e não tem mais condições de permanecer na 

prova. 

 
Figura 41: Yoshizo Yokohama sendo atendido na mata. 
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Ao fim do episódio, Carol e Clayton completam os 127 quilômetros almejados, mas 

alguns dos demais competidores seguem em busca dos 233 quilômetros. Como é o caso do 

venezuelano Pedro Vera, que apesar de ter machucado a perna, vai continuar no desafio. 

Carol conta que o maratonista tem motivos para enfrentar o calor de 40º graus. “Mostrar mais 

uma vez que está curado da doença que podia matá-lo antes dos 18 anos e homenagear a 

mulher, que nunca desistiu de ser mãe e na quarta gravidez deu à luz a Vitória, a filha que o 

ajudou a superar cada obstáculo na Amazônia”. 

 
Figura 42: Retrato da família de Pedro Vera que ele carrega consigo. 

 

Os campeões da Ultramaratona da Selva são os brasileiros, Marcelo e Jaqueline. 

 
Figura 43: Brasileiro Marcelo ganhador da Ultramaratona da Selva. 
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Figura 44: Brasileira Jaqueline ganhadora da Ultramaratona da Selva. 

 

O episódio termina com imagens do japonês Yoshizo que recoloca a fantasia para 

aplaudir os competidores. Carol termina falando que a atitude do japonês, “é prova que a 

generosidade pode resistir até aos ambientes mais hostis do planeta”.   

 
Figura 45: Yoshizo Yokohama aplaude a chegada dos competidores da Ultramaratona  

da Selva. 

 

5.3.3 Corredores descalços 

Neste episódio o referido aspecto se manifesta quando o jornalista conversa com um 

pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para entender o povo 

Tarahumara. 
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Figura 46: Pesquisador de Harvard explica a fisiologia do povo Tarahumara. 

 

Outro momento que as impressões jornalísticas aparecem no episódio é quando o 

Clayton Conservani vai conhecer uma das corredoras mais jovens da prova. O jornalista 

explica, utilizando o elemento da passagem, que em meio às montanhas de Serra Madre, 

dentro da floresta, mora a jovem conhecida como a menina mais veloz da região.  

 

Figura 47: Clayton Conservani à caminho da residência de Catalina a jovem corredora de 13 

anos. 

 

Ela se chama Catalina Rascón e tem apenas 13 anos. Para entender um pouco mais da 

sua vida, o jornalista vai até a residência da menina que se localiza em um lugar escondida da 

civilização. 
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Figura 48: Catalina Rascón em entrevista à Clayton Conservani 

 

O repórter acompanha Catalina durante um dia inteiro para compreender um pouco 

mais do preparo do povo Tarahumara. Clayton relata que o treinamento da Catalina para as 

competições é na montanha. A rotina da jovem é árdua, ela tem a missão de levar todos os 

dias as cabras para se alimentar. E para chegar à escola à menina caminha durante 3 horas.  

 
Figura 49: Catalina Rascón durante o manejo das cabras. 

 

Clayton Conservani visita um dos Tarahumaras mais respeitados da região. O 

corredor Arnulfo Quimare, venceu a primeira Ultramaratona em 2003 e faz questão de 

manter a tradição de correr descalço ou usando sandálias. 
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Figura 50: Corredor Tarahumara que preserva a tradição durante as Ultramaratonas  

Cavalo Branco. 

 

O corredor Tarahumara fabrica uma huarache - sandálias feitas de pneu velho - que os 

Tarahumara produzem artesanalmente e usam durante a disputa da Ultramaratona Cavalo 

Branco.  

 
Figura 51: Processo artesanal da huarache. 

 

Arnulfo presenteia o jornalista com a sandália característica de sua tribo, para o 

profissional usá-la durante. 
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Figura 52: Clayton Conservani experimenta a huaraches que ganhou de presente do corredor 

Tarahumara. 

 

Com uma câmera acoplada a uma ferramenta, o jornalista Clayton Conservani registra 

os momentos da Ultramaratona Cavalo Branco a partir da largada da competição que iniciou 

às 6 horas da manhã.  

 
Figura 53: Clayton Conservani registra os momentos durante a Ultramaratona Cavalo Branco. 

 

Nos 10 primeiros quilômetros de prova, os competidores param para beber o pinole - 

bebida local - uma bebida composta por água com aveia. O repórter Clayton Conservani 

experimenta o líquido favorito dos Tarahumaras.  
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   Figura 54: Clayton Conservani experimenta bebida do povo Tarahumara.  

 

Ao longo da ultramaratona, Clayton vai relatando as dificuldades que vão surgindo, 

como o calor, subidas gigantescas. E fala sobre o destaque dos jovens na competição. Como é 

o caso da Catalina, que está entre os primeiros. O jornalista relata suas impressões ao longo 

de cada quilômetro. Clayton comenta que o povo Tarahumara encara a competição como um 

ambiente de festa, o clima é quebrado apenas pela presença de militares. A preocupação é 

com possíveis ações do narcotráfico. 

 
Figura 55: Presença de militares em vigia a ações do narcotráfico.  

 

Após 4 horas de prova, corredores estrangeiros e brasileiros começam a sofrer com os 

efeitos da montanha associado com o calor que beira aos 42 graus. Clayton Conservani relata 

que a situação piora a cada quilômetro. 
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Figura 56: Competidores começam a passar mal devido ao calor durante a Ultramaratona 

 Cavalo Branco. 

 

A parte mais difícil da Ultramaratona Cavalo Branco é a subida de sete quilômetros, 

até topo de uma montanha. Neste momento, o jornalista relata que em alguns momentos tem 

a sensação que vai desmaiar, mas vai aguentar até onde conseguir.  

 
Figura 57: Clayton Conservani começa a sentir os efeitos da montanha da Ultramaratona 

 Cavalo Branco. 

 

Na segunda parte do episódio, o Programa exibe o mal-estar do jornalista que começa 

a sofrer devido ao cansaço e ao calor. No posto de controle, Clayton Conservani declara que 

não consigo comer nada. Está enjoado, com náuseas e ânsia.  
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Figura 58: Clayton Conservani passa mal no posto de controle da Ultramaratona Cavalo Branco. 

 

Apesar do mal-estar, o profissional segue na competição e passa pelo memorial de um 

americano que se apaixonou pelos Tarahumaras e foi morar no vilarejo. Ele criou a prova 

denominada Ultramaratona Cavalo Branco, apelido que ganhou dos locais. Ele morreu aos 58 

anos, vivendo em uma trilha isolada, fazendo o que mais gostava.  

O quadro de saúde do jornalista que vinha sofrendo com fortes cãibras, depois de 

intenso esforço físico correlacionado com o calor exorbitante, o fez desistir da competição. 

Desta forma, não conseguiu acompanhar e registrar os momentos finais da Ultramaratona 

Cavalo Branco.  

 

5.3.4 Ultramaratona do Atacama 

 Carol Barcellos e Clayton Conservani disputam juntos, a Ultramaratona do Atacama. 

A narrativa do episódio é contada pelas impressões da Carol ao longo da jornada. Carol conta 

a história de um competidor chinês de Hong Kong, que aos 29 anos teve que amputar a perna 

esquerda abaixo do joelho, após um acidente de carro. Com uma prótese Mister Fon 

reaprendeu a andar e aos 63 anos vai disputar pela primeira vez uma ultramaratona e no 

Deserto do Atacama. 
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Figura 59: Competidor chinês fala sobre os preparativos para disputar pela primeira vez 

 uma ultramaratona. 

 

Nos primeiros minutos da Ultramaratona, Carol avisa que o deserto mais alto do 

mundo mostra o quanto pode ser agressivo. Os participantes já sentem dificuldades para 

respirar devido à altitude. 

Por meio de off Carol fala que outros três brasileiros estão participando da 

competição, Mário Sampaio, Bruno Ribeiro e Paulo Barbosa, que enfrenta dificuldade para 

atravessar o rio gelado, devido os pés já estarem machucados.  

 
Figura 60: Atleta brasileiro com dificuldade para atravessar o rio gelado. 

 

O Planeta Extremo acompanha o desempenho do chinês, que apesar do solo 

pedregoso, mantém os passos firmes. E o percurso da Ultramaratona do Atacama só piora. 
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Figura 61: Mister Fon passando por baixo de uma pedra que está dentro do percurso da 

 Ultramaratona do Atacama.   

 

Pouco antes dos 38 quilômetros a organização da competição começa a ter trabalho. 

Atletas passam mal durante o percurso e precisam de atendimento.  

 
Figura 62: Posto de controle de Ultramaratona do Atacama realiza atendimento aos  

competidores antes dos 38 quilômetros de prova. 

 

Depois de 6 horas de prova, Clayton e Carol completam os 38 quilômetros, primeira 

etapa da Ultramaratona do Atacama. A jornalista relata suas impressões durante este trajeto. 

Carol destaca que está sofrendo desde os primeiros 10 quilômetros. “Não é possível que isso 

seja assim. Não é possível! ”. 
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Figura 63: Carol Barcellos comenta os primeiros 10 quilômetros da Ultramaratona do Atacama. 

 

Carol segue relatando a situação dos outros competidores na prova, que, vão expondo 

os diversos ferimentos que adquiriram ao longo da primeira etapa do percurso. 

 
Figura 64: Maratonista passa mal no posto de controle após completar os primeiros 

 38 quilômetros da Ultramaratona do Atacama. 
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Figura 65: Competidora acaba com bolhas nos ombros após os 38 quilômetros da  

Ultramaratona do Atacama. 

 

Carol Barcellos revela que o chinês disputa a competição ao lado da esposa que o 

convenceu a participar da Ultramaratona do Atacama, uma união antiga que fortalece o 

competidor. 

 
Figura 66: Mister Fon e a esposa disputando a Ultramaratona do Atacama. 

 

A jornalista revela que o líder da prova é o atleta da Arábia Saudita. “Ele passeia no 

deserto”.  
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Figura 67: Maratonista da Arábia Saudita lidera a Ultramaratona do Atacama. 

 

No quarto dia de Ultramaratona, o cansaço já toma conta dos competidores, a força 

não vem apenas do corpo. Carol fala que cada atleta tem uma motivação maior, como 

acontece com o coreano de 28 anos, que carrega na mochila a mensagem: “estou indo para o 

Nepal”. O coreano foi professor voluntário por cinco anos no Nepal, já havia saído do país 

asiático quando o terremoto de abril de 2016 o atingiu.  

 
Figura 68: Coreano disputa a Ultramaratona do Atacama para arrecadar dinheiro as vítimas  

do terremoto do Nepal de 2016. 

 

Carol lembra que o terremoto matou 10 mil pessoas. O coreano perdeu amigos e está 

disputando a Ultramaratona do Atacama para arrecadar dinheiro para as vítimas e incentivar 

as pessoas a voltarem ao Nepal.    
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Figura 69: Imagem de arquivo do terremoto que atingiu o Nepal em abril de 2016. 

 

A prótese do chinês ficou destruída devido ao percurso da Ultramaratona do Ataca. 

Carol conta que o competidor precisa de ajuda e quem o socorre é a incansável esposa que 

também está participando da prova. Clayton e Carol relatam na estrutura da passagem que a 

mulher do Mister Fon cuida dele o tempo todo, mesmo ela também enfrentando as durezas da 

competição.  

 
Figura 70: Carol e Clayton conversam com o casal chinês. 

 

A história do casal chinês emociona há 34 anos. A esposa do Mister Fon foi a 

enfermeira que o atendeu no dia do acidente que lhe causou a amputação. Se apaixonaram. 

Decidiram começar a correr quando já estavam casados. E permanecem sempre um ao lado 

do outro.  
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No quinto dia de prova, serão incansáveis 76 quilômetros no Deserto. Carol conta que 

a largada será de madrugada e, se tudo der certo, completam o percurso em um dia. Clayton 

complementa que serão em média 17 horas de esforço.  

 
           Figura 71: Carol relata os preparativos para o quinto e mais longo dia da  

Ultramaratona do Atacama. 
 

5.4Categoria dos Aspectos Pessoais  

O Planeta Extremo é um programa no qual coloca os jornalistas da atração, Carol 

Barcellos e Clayton Conservani, a realizar desafios em lugares pouco propícios. Os 

profissionais estão sempre testando seus limites e, devido a essa característica, esta categoria 

tem o propósito de revelar o momento em que a Carol e Clayton imprimem seus lados 

pessoais no Programa. 

 

5.4.1 Pacífico Sul 

 Este aspecto é exibido nos minutos finais do episódio. Momento no qual, o jornalista 

adentra a cratera de fogo para recolher amostras de pedras e cinzas frescas, que irão 

corroborar com as pesquisas dos cientistas. 

O instante que o referido aspecto é exposto no episódio é aos 21 minutos e meio, 

quando o jornalista começa a descer de rapel, 100 metros, com de rapel ao centro da terra e, 

devido a roupa de amianto que suporta temperaturas de até 700 graus e pesa em média sete 

quilos, o faz desequilibrar.  
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          Figura 72: Clayton Conservani descendo de rapel ao centro do Vulcão Marum. 

 

É nesse momento que Clayton dispara um grito e narra: “conclusão em falso e me 

assusto”.  Por rádio, os montanhistas o tranquilizam.  

 
Figura 73: Clayton Conservani no momento em que resvala e se assusta. 

 

Nos minutos finais do episódio a emoção toma conta do jornalista por meio de suas 

palavras. Ao narrar os últimos momentos do Programa, Clayton declara que é impossível 

prever uma explosão repentina, mas dispara pelo rádio: “É incrível! É um monstro que está 

bem debaixo dos meus pés”. No off que conduz os últimos segundos do Pacífico Sul, o 

jornalista global declara: “Sei que preciso sair daqui. Estou no limite do risco, após 20 

minutos de exposição, mas é especial demais para ser desperdiçado. Algo que provavelmente 

não se repetirá na minha vida”.  
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E euforia se dissipa pelo rosto de Clayton ao completar a expedição. O jornalista 

termina o episódio esbravejando: “Conseguimos! ”.  

 
Figura 74: Clayton Conservani nos minutos finais do episódio comemorando a façanha. 

 

5.4.2 Floresta Nacional do Tapajós 

Aos 17 minutos do episódio, o Programa mostra que o jornalista Clayton Conservani 

reclama de fortes dores no ouvido. Os médicos da equipe da Ultramaratona da Selva 

consideram a hipótese de uma inflamação causada por uma bactéria encontrada nos igarapés.  

  
Figura 75: Clayton Conservani sendo diagnosticado após sentir dores de ouvido. 

 

Em um trajeto do percurso da Ultramaratona da Selva, Carol Barcellos, Clayton 

Conservani e o competidor Pedro Vera foram atacados por abelhas. A jornalista da atração 
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foi picada mais gravemente e esbravejou “Ajuda! Ajuda! ” O colega de equipe aconselha, 

“foge”. 

 
Figura 76: Carol Barcellos sofre com o ataque de abelhas. 

 

Após 10 dias sem contato com a família, quando chegam ao acampamento, depois de 

mais um trecho da prova completados, os corredores recebem notícias de casa. Carol ganha 

uma carta com informações da filha de dois anos e não resiste a emoção. “É da minha 

gorda!”. E relata que a família é a maior fraqueza e a maior força dos participantes. 

 
  Figura 77: Carol Barcellos vai às lágrimas com notícias da filha. 

 

Em uma competição com está, momentos de fraqueza e coragem se alternam. Carol 

Barcellos que até então estava firme, precisou de ajuda. 
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Figura 78: Carol Barcellos sendo atendida pela equipe médica da  

Ultramaratona da Selva. 

 

Com os calcanhares machucados, a jornalista decidiu seguir os 10 quilômetros finais 

apenas de meia. 

 
Figura 79: Carol Barcellos corre os quilômetros finais da Ultramaratona da Selva apenas   

de meia.  

 

Apesar dos obstáculos, os jornalistas completam os 127 quilômetros da Ultramaratona 

da Selva na Floresta Nacional do Tapajós, na Amazônia. Carol destaca a união da dupla para 

encarar a competição e que um deu força para o outro seguir. 
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    Figura 80: Jornalistas comemoram ao completar os 127 quilômetros da 

 Ultramaratona da Selva. 

 

Clayton Conservani comemora e brinca, “aprovada para o Planeta Extremo. Ae, 

Carol! ”. 

 

5.4.3 Corredores descalços 

Aos 19 minutos de Programa e depois de 62 quilômetros de prova o jornalista expõe 

seu estado físico. “To estourado! Quebrado! Quebrei, quebrei mesmo! Muito calor! A 

temperatura está beirando os 50 graus. Seco! Cactos. To enjoado, enjoado, enjoado pra 

caramba. Não consigo comer nada. Comi uns burritos lá em cima, mas to muito enjoado, 

acho que é o calor que te deixa assim. To seguindo! Não to nem tendo noção direito das 

coisas. Estou meio aéreo”. 

 
Figura 81: Clayton Conservani relata seu estado físico durante o percurso da 

 Ultramaratona Cavalo Branco. 
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O jornalista explica que devido ao seu estado, o maior risco é a hipertermia, quando a 

temperatura corporal ultrapassa os 40ºgraus e existe o risco de morte por insolação. O estado 

de saúde do jornalista piora a cada passo. Clayton relata que as cãibras já estão quase 

insuportáveis. “Muita náusea. Sensação horrível”, destaca o jornalista em um dos seus 

relatos.  

Após 10 horas e 45 minutos de corrida, Clayton comenta que o percurso da prova só 

tem subida e está muito quente. Relata que passou mal em um momento e chegou a golfar - a 

cena não foi veiculada no episódio. O jornalista segue mais um trecho apesar de passar o dia 

com náuseas. Mas depois de 12 horas e 14 minutos de competição e faltando 10 quilômetros 

para completar a Ultramaratona Cavalo Branco, Clayton Conservani confessa que não tem 

mais condições de continuar e desiste da prova, devido seu corpo não responder mais.  

 
Figura 82: Clayton Conservani se deita ao chão e relata estar desistindo da 

 Ultramaratona Cavalo Branco. 

 

O jornalista conta para a câmera que está carregando seu estado. “Estou desistindo da 

prova. Estou me sentindo muito mal. Vomitei ali atrás demais. To fraco! Câimbras nas duas 

pernas. Não tenho pra quem pedir socorro. Minha equipe está me esperando lá em cima e não 

sabem que eu tô aqui. Fraqueza! Tontura! To muito ma! Precisando de ajuda! ”. 

A equipe do Planeta Extremo não acompanhou o jornalista durante o percurso da 

Ultramaratona Cavalo Branco e o Clayton precisou pedir ajuda a outro competidor que 

avisou a equipe do Programa e de resgate que o jornalista havia passado mal e desistiu da 

competição. E espera durou uma hora para que a equipe de resgate e do Planeta Extremo 

encontra-se Clayton Conservani.  
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Figura 83: Clayton Conservani conta ao médicos seu estado de saúde. 

 

Com frio e queixas de câimbras o jornalista é encaminhado para o Pronto Socorro de 

Urique. 

 
Figura 84: Jornalista sendo encaminhado de ambulância para o Pronto Socorro de Urique.  

 

Os socorristas afirmam que o quadro de câimbras evoluiu para contrações musculares 

e por isso o jornalista estava sentindo dor intensa. 
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Figura 85: Socorristas diagnosticam o estado de saúde do jornalista Clayton Conservani. 

 

No Pronto Socorro de Urique, o médico que atende o jornalista avisa que o Clayton 

precisará tomar uma injeção para controlar as náuseas e as dores musculares.  

 
Figura 86: Clayton Conservani sendo medicado após diagnóstico de contrações musculares.  

 

Em recuperação, o jornalista desabafa. “Fui até o máximo que eu pude. Vomitei 

muito. Estava muito fraco, muito fraco. Não conseguia mais beber e nem comer nada. Aí 

comecei a ter câimbras pela perna inteira que iam até os pés. Não conseguia dar mais um 

passo. Uma pena. Faltavam 10 quilômetros e já tinha feito a parte mais difícil. Mas faz parte. 

Nem todos os dias a gente sente se sente bem. Primeiro episódio do Planeta Extremo que eu 
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não consigo completar. Muito triste, mas feliz por estar aqui, agora, com o auxílio dos 

médicos. Daqui a pouco vai estar tudo bem”. 

 
Figura 87: Clayton Conservani se emociona ao falar sobre os motivos que o fizeram desistir da 

Ultramaratona Cavalo Branco e a primeira vez que não consegue completar um desafio 

 no Planeta Extremo. 

 

Clayton Conservani recebe a visita da competidora Catalina Rascón. Ela contou ao 

jornalista que ficou em sexto lugar entre as mulheres. Dos 10 primeiros colocados, sete foram 

os Tarahumaras e quatro deles, correram com as huaraches. O campeão da Ultramaratona 

Cavalo Branco foi o Tarahumara Miguel Lara.  

 
Figura 88: Clayton Conservani recebe a visita da Tarahumara Catalina Rascón no 

 Pronto Socorro de Urique. 
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5.4.4 Ultramaratona do Atacama 

Aos 12 minutos de Programa Carol e Clayton confessam tomaram uma decisão errada 

ao não abastecerem suas garrafas de água no último posto de controle e o próximo fica há um 

quilômetro de distância. E acabaram ficando sem água no meio do Deserto do Atacama. Os 

jornalistas sofrem a decisão e relatam estarem com sede e boca seca. Os jornalistas suplicam 

por água. Clayton fala, “eu quero água. Água! Água!” Carol clama, “eu preciso de água. Eu 

preciso de água!”. 

 
Figura 89: Carol Barcellos queixa-se por falta d’água. 

 

Clayton Conservani passa mal durante percurso da Ultramaratona do Atacama e golfa 

no meio do deserto, após 3 dias e 121 quilômetros de competição. 

 
Figura 90: Clayton Conservani passal mal e golfa durante percurso da Ultramaratona  

do Atacama. 
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Após cinco dias de Ultramaratona do Atacama, Carol conta que os competidores estão 

dormindo no chão, em acampamentos no meio do Deserto e estão sem tomar banho há alguns 

dias. E declara, “a gente tá virando bicho”. 

 

 
Figura 91: Carol Barcellos conta que os competidores estão há alguns dias sem tomar banho 

 e dormindo no chão.  

 

Quando chegam no próximo posto de controle, após 165 quilômetros, Carol revela 

alguns ferimentos que adquiriu ao longo da competição.  

 
Figura 92: Carol Barcellos exibi seus ferimentos adquiridos durante os 165 quilômetros da 

Ultramaratona do Atacama. 
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O calor do Deserto faz a pressão da jornalista cair e ela chega a desmaiar por alguns 

segundos. A equipe de resgate da tenda de controle à socorre. 

 
Figura 93: Carol Barcellos sofre queda de pressão devido ao calor intenso. 

 

Os últimos quilômetros os jornalistas percorrem à noite, com apenas uma lanterna 

presa à toca ilumina o caminho. Clayton e Carol, já cansados, depois de mais de 11 horas de 

prova, relatam não sentir algumas partes do corpo.  

 
Figura 94: Carol Barcellos relata não sentir mais as pernas depois de mais de 11 horas  

de prova. 

 

Clayton Conservani alega que os colegas de equipe já perderam o sentido de distância 

e tempo. A exaustão os domina. 
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Figura 95: Clayton Conservani desabafa após os quilômetros finais da Ultramaratona  

do Atacama. 

 

Depois de 16 horas e 42 minutos atravessando o deserto mais árido do planeta, os 

jornalistas completam a Ultramaratona do Atacama. 

 
Figura 96: Momento em que os jornalistas Carol Barcellos e Clayton Conservani completam a 

Ultramaratona do Atacama.  

 

A emoção pela conquista verte em lágrimas. Carol Barcellos e Clayton Conservani se 

abraçam ao completarem juntos a Ultramaratona do Atacama. 
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Figura 97: Os jornalistas se abraçam em forma de comemoração ao completarem a  

Ultramaratona do Atacama. 

 

Clayton Conservani fala que está sentindo dor em todo o corpo. “Nunca fiz nada tão 

difícil. Tão físico. Tão mental. To destroçado”. Carol explica que está chorando de alegria. 

“Eu to feliz. Teve umas horas que eu duvidei que eu iria conseguir”. 

 
Figura 98: Carol chora de felicidade ao completar a Ultramaratona do Atacama. 

 

Neste segundo momento, ocorre a análise de outro objetivo pretendido. Verificaremos 

como o meganarrador explora os pilares a cada arranjo narrativo e vamos definir os 

parâmetros narrativos ficcionais e não-ficcionais em Planeta Extremo. Nesta fase, iremos 

dispor da Análise de Discurso audiovisual, considerando os seguintes elementos: cores, sons 

e enquadramento.  
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5.5 Sons 

Conforme o embasamento de Michel Chion (2008), a função do som no cinema 

consiste em unificar o fluxo das imagens, ao nível de tempo e espaço. Deste modo, buscamos 

compreender a união das imagens com o som nos episódios do programa Planeta Extremo, 

que retrata em cada Programa um tema em uma ambientação diferente.  

O Programa respeita os sons ambientes, ou sons territórios, conforme a concepção de 

Chion (2008), que envolvem uma cena e que habita o seu espaço, retratando assim, as 

características e as peculiaridades do local de cada episódio. Os episódios começam com a 

intensa trilha sonora - som on the air, que segundo o embasamento de Chion (2008), são os 

recursos sonoros transmitidos eletronicamente, que escapam às leis naturais - do Programa 

que o identifica como uma atração que explora a aventura. O recurso sonoro é utilizado em 

momentos estratégicos, como no início do Programa quando exibem o resumo frenético que 

comporta os principais momentos da atração. Neste momento, o som em uma faixa alta, dá 

sentido à trama, transferindo ao telespectador, a energia excitante do referido episódio.  

Outro subelemento do som presente no Planeta Extremo é som interno, que 

corresponde ao interior físico e mental de um personagem, expressando sons fisiológicos de 

respiração, gemidos, batimentos cardíacos, entre outros. Esses subelemento é evidenciado nos 

personagens do Planeta Extremo, que no caso, são os próprios jornalistas da atração - Carol 

Barcellos e Clayton Conservani - e em personagens secundários, que foram as pessoas no 

qual os jornalistas acompanharam e contaram as histórias de vida.  

O som vem para aquecer e incrementar a narrativa dos jornalistas, para enaltecer os 

momentos de garra, fraqueza e solidariedade. Contribui no instante em que uma história de 

vida e superação são relatadas. Colabora para engrandecer a conquista dos jornalistas Carol 

Barcellos e Clayton Conservani. O recurso sonoro adentra no produto midiático no apogeu do 

episódio.   

Todo o Programa é construído por meio do som off, que Chion (2008), explica que é 

“aquele cuja fonte não só está ausente da imagem, mas que é também não-diegética, ou seja, 

está situada noutro tempo e noutro lugar que não a situação diretamente evocada”. Mas há 

também, características de som in, que, de acordo com o autor citado anteriormente, é a fonte 

que aparece na imagem e pertence à realidade que esta evoca. 
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5.6 Cores 

As cores são um adendo para retratar e enaltecer os atributos de uma paisagem, de 

uma ambientação. Dentre os quatro episódios em análise, apenas dois episódios realçam as 

cores, traços que identificam a natureza do local da exploração. 

Um desses episódios é o Pacífico Sul, programa no qual o jornalista Clayton 

Conservani está no arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, para adentrar a cratera do vulcão 

mais ativo do mundo - Vulcão Marum - para coletar pedras e cinzas frescas para corroborar 

com as investigações dos pesquisadores da Nasa.  

O ápice do referido elemento predomina no episódio na etapa que o Clayton está 

dentro do lago de lava, instante no qual, as cores do Vulcão Marum, domina a imagem que 

está sendo veiculada e a figura do jornalista fica em segundo plano, diante da imensidão 

alaranjada.  

 
Figura 99: Clayton Conservani escalando a cratera do Vulcão Marum. 

 

O retrato da expedição no Vulcão Marum e sua magnitude transcendem ao 

telespectador a dimensão do extraordinário pelo que está sendo propagado. O mar alaranjado 

vocifera perante as câmeras por meio de sua cor e o presente elemento audiovisual reforça a 

grandiosidade e o perigo que o jornalista Clayton Conservani está enfrentando ao explorar o 

vulcão mais ativo do mundo.  
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Figura 100: Jornalista relata suas impressões ao estar diante do vulcão mais ativo do mundo.  

 

Floresta Nacional do Tapajós é outro episódio da investigação que utiliza as cores 

como forma de engrandecer a narrativa dos jornalistas. O Programa veicula a missão de 

encarar uma Ultramaratona da Selva, na Amazônia, em uma área preservada pelo 

desmatamento. 

O episódio começa exibindo imagens que são características locais, como a presença 

de animais típicos da região, como é o caso de onças pintadas. Mas além das peculiaridades 

que o episódio começa expondo, o Planeta Extremo apresenta uma Amazônia ainda não 

desmatada, onde o verde da sua flora está bem expressivo.   

 
Figura 101: Imagem aérea mostra a Floresta Nacional do Tapajós, na Selva Amazônica. 
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No Programa sobre a Ultramaratona da Selva a cor predominante é o verde, já que o 

episódio ocorre dentro de uma floresta. Nele é possível admirar um verde vital, que apresenta 

uma floresta com saúde e repleta de seus encantos. A cena abaixo é exibida no Programa no 

início, para destacar a vastidão e a beleza do cenário da Floresta Nacional do Tapajós.   

 
Figura 102: Imagem aérea mostra Carol Barcellos e Clayton Conservani em percurso pela 

Ultramaratona da Selva na Floresta Nacional do Tapajós.  

 

No episódio Corredores descalços, onde o cenário do episódio são as montanhas de 

Serra Madre, México, há pouca interferência de cores, devido a ambientação do episódio. Os 

excessivos momentos que aparecem a predominância da vegetação, que colore a paisagem é 

no início do Programa, que o jornalista Clayton Conservani contextualiza o episódio e seu 

destino aos telespectadores.  

 
Figura 103: Imagem ilustra o cenário do episódio Corredores descalços, 

 em Serra Madre, México. 
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O restante do episódio, o que se vê, são resquícios da natureza, em poucos segundos e 

em poucos momentos, já que a ambientação apresenta a prevalência de cores pastéis. E o 

episódio se detém em relatar a Ultramaratona Cavalo Branco e o estado de saúde do jornalista 

Clayton Conservani.  

Ultramaratona do Atacama é o quarto e último episódio da investigação. O cenário 

do produto midiático é o Deserto do Atacama, que colabora para se sobressair a cor pastel, já 

que não há nada entorno da região. O que se vê é uma imensidão inabitável. 

 

5.7 Enquadramento 

O Planeta Extremo utiliza recursos que captam as imagens em diversos ângulos. Os 

enquadramentos das cenas ressaltam o ápice do momento do competidor ou os obstáculos 

que o cenário está impondo. A diversidade do referido elemento audiovisual elucida um 

ferimento, expressa uma dor, emoção e a superação.  

No episódio Pacífico Sul, onde o jornalista Clayton Conservani explora o Vulcão 

Marum, os enquadramentos sobre o vulcão mais ativo do mundo evidenciam a sua força. Na 

imagem abaixo, o retrato revela a potente força do lago de lava. 

 
Figura 104: Enquadramento mostra a magnitude do Vulcão Marum. 

 

Em Floresta Nacional do Tapajós, episódio qual o esforço físico causou aos 

competidores da Ultramaratona da Selva ferimentos, o enquadramento foi um recurso 

utilizado para expressar as lesões e a incessante batalha há cada dia, por mais um quilômetro 

alcançado.  
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Figura 105: Enquadramento expõe os preparos da Carol Barcellos para evitar ferimentos nos pés.  

 

 
Figura 106: Enquadramento revela infecção adquirida pelo jornalista Clayton Conservani  

ao disputar a Ultramaratona da Selva. 

 

No episódio Corredores descalços, o único desafio que o jornalista Clayton 

Conservani não conseguiu completar no Planeta Extremo, devido ter passado mal no 

percurso da Ultramaratona Cavalo Branco, os enquadramentos serviram para elucidar o 

estado de saúde do repórter. 
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Figura 107: Jornalista registra seu estado de saúde após passar mal durante a  

Ultramaratona Cavalo Branco e desistir da competição. 

 

Em outro momento do episódio, o enquadramento no rosto do jornalista expressa a 

sua tristeza por ter desistido da prova por motivos de saúde que o impediram de continuar.  

 
Figura 108: Clayton Conservani chorar ao ter desistido da Ultramaratona Cavalo Branco devido suas 

condições físicas.  

 

No quarto episódio da análise que corresponde ao Programa Ultramaratona do 

Atacama, as dificuldades impostas pelo deserto aos competidores foram relatadas por meio 

dos enquadramentos que revelam os ferimentos adquiridos ao longo da prova.  

 

 



 

 

 

 

 

101 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após as investigações sobre os quatro episódios do programa global - Planeta 

Extremo - concluímos que a ambivalência narrativa entre informação e entretenimento se 

constitui por intermédio da subjetividade excessiva, que viabiliza o acesso do entretenimento 

no produto midiático. Essa subjetividade revestida de humanidade revela que o extremo é um 

ser humano frágil, estampando igualdade nas limitações o que acaba aproximando o 

telespectador. 

Os relatos, os obstáculos e as indisposições acarretadas nos desafios do Programa 

pelos jornalistas Carol Barcellos e Clayton Conservani, vem a capturar o telespectador que 

compreende que nós, humanos, somos vulneráveis perante os efeitos da natureza.  

O Programa articula os elementos narrativos mesclando os pilares - aspectos 

temáticos, subtemáticos, pessoais e profissionais - ao longo do episódio e ressaltando a 

performance dos jornalistas da atração. Esses métodos colaboram para compor e expressar a 

narrativa do INFOtenimento, que cativou os telespectadores pelo tom intimista e pelo caráter 

de superação. 

No Planeta Extremo, o meganarrador rompe os padrões de jornalismo da Globo, ao 

expor os interlocutores do Programa sem a caracterização que a profissão e o veículo impõe. 

Ao mostrar a Carol Barcellos e o Clayton Conservani em momentos pessoais e 

descaracterizando a figura do jornalista de televisão, a engrenagem quebra a fantasia que a 

mídia televisiva constrói a respeito da figura do profissional sempre bem apresentado 

independente da pauta.    

O Programa com seu formato de unir o entretenimento com a informação e imprimir o 

lado humano de seus jornalistas na atração, apresenta outras possibilidades de se fazer 

jornalismo. Uma opção que com o advento da tecnologia - que possibilita ter acesso à 

informação por meio de outras plataformas - os veículos buscam a todo o tempo oferecer ao 

público, novas atrações para capturar o espectador, que está ainda mais exigente. Esta 

estratégia de inovar no campo jornalístico é percebida no modo como o Planeta Extremo foi 

desenvolvido. Um método que instiga o expectador a acompanhar a reação dos personagens 

principais - que venham a ser os próprios jornalistas - perante os desafios que são lançados.  

A informação – objetivo maior do campo jornalístico – com as mudanças visíveis de 

fazer um novo jornalismo dependendo do programa ela pode vir a ficar em segundo plano. 

No caso do Planeta Extremo, evidenciamos que essa questão não sofre alteração - mesmo 
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pelo fato da produção enaltecer os jornalistas – o programa busca, durante todo o tempo dos 

episódios, contar histórias de outros personagens do episódio, explicar o desafio, ambientar o 

telespectador, lembrar determinados acontecimentos que envolvem o local ou as pessoas que 

estão participando do Programa e informar peculiaridades do destino escolhido pelo Planeta 

Extremo.  

A informação está tão presente no Planeta Extremo (PE), que em meio as gravações 

do episódio Caçadores de mel, em Landruk, Nepal, a equipe do Programa se deparou com o 

terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter, que atingiu Katmandu, capital do Nepal. A 

tragédia vitimou mais de 10 mil pessoas e deixou outras 25 mil feridas. A Globo, com a 

equipe do PE, foi a primeira equipe de TV estrangeira a transmitir informações ao vivo direto 

do país asiático para diversos jornais e programas da emissora.  

A tragédia acabou sendo documentada pelo PE e exibida no primeiro episódio da 

segunda e última temporada - 14 de fevereiro de 2016 - com 45 minutos e intitulado 

Testemunhas de um terremoto. Pelo viés jornalístico do produto, o terremoto do Nepal 

acabou entrando na grade de episódios do Programa, sendo veiculado como uma reportagem 

especial. O episódio contou a destruição da cidade, as dificuldades enfrentadas pela 

população, pelos brasileiros que por lá vivem, como enfrentar a escassez de água e alimentos. 

Foi mostrado o resgate de um menino com quatro meses de vida que ficou 22 horas embaixo 

dos escombros e a situação vivenciada pela equipe do Planeta Extremo de encontrar um lugar 

seguro para se abrigar. O fenômeno só foi relatado no Programa devido o produto adotar a 

informação como um dos seus alicerces.  
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