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A prática na teoria

Toda tese nasce de uma busca do pesquisador. A inquietação 

que se inscreve nos emaranhado de idéias, aos poucos vai se revelando e 

ainda um tanto difusa se apresenta na forma de hipóteses.

A busca para entender o fenômeno do jornalismo televisivo e 

sua relação com o público, que ao mesmo tempo é telespectador e fonte 

de muitos dos fatos noticiados, é constante.  

O jornalismo é uma prática de serviço à sociedade. Sem a 

população, os leitores, os protagonistas dos acontecimentos, os 

representantes políticos e os caminhos que envolvem o dia-a-dia das 

cidades, sem sociedade não existe jornal. O sentido do jornal impresso é 

que haja alguém interessado em ler notícias. O do jornal de televisão é o 

de que haja alguém disposto a assistir aos fatos. O que se quer 

comunicar, alguém comunica para o outro.

O que distancia o telejornalismo da programação de 

entretenimento das emissoras é o seu testemunho de verdade. As 

imagens, a locução do repórter, os desempenhos dos âncoras e 

apresentadores, a presença de comentaristas especializados são 

ingredientes de uma construção da notícia que tem por base o factual.  

Mas em que medida jornalismo e entretenimento não se confundem? 

Existem limites claros para a atuação de cada área ou as fronteiras são 

diluídas na ditadura do tempo real?

Nas aulas de telejornalismo ministradas nos cursos de 

graduação, de início causava-me estranhamento a atuação de alunos 

quando gravavam reportagens cujos interlocutores eram representantes 
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da população, como no “povo fala”1. Alguns mudavam o jeito de falar, 

tentando parecer íntimos do entrevistado, outros faziam piadas e citavam 

frases do repertório popular, simulando uma suposta familiaridade com a 

situação. Já em reportagens que continham entrevistas com especialistas, 

a postura era outra: excesso de rebuscamento nas palavras, postura 

respeitosa e uma atitude de distanciamento, sempre chamando o/a 

interlocutor(a) de senhor ou senhora.      

Outros davam preferência às pautas de reportagens que 

discutiam temas ligados à política, à economia e à cultura.  As pautas de 

comportamento, educação, saúde, cidades e de serviço eram pouco 

disputadas. Enquanto muitas reportagens cobriam o futuro do país, 

nenhuma se preocupava com as comemorações do aniversário do bairro 

ou os acontecimentos locais. O telejornal, que falava do clima e dos 

conflitos mundiais, não abria espaço para discutir a obra de saneamento 

inacabada que deixou a principal rua do bairro interditada ou para divulgar 

as aulas de alfabetização comunitária dadas no salão paroquial da igreja 

do bairro. Muitas vezes a prática do jornalismo comunitário só aparecia 

em debate.

Havia alunos interessados em desenvolver trabalhos com a 

comunidade local, porém, as comunidades não freqüentavam o espaço da 

universidade e não participavam das reuniões de pautas. A comunidade 

servia como pauta. Isso tudo nascia numa atmosfera de preocupação com 

a cidadania e de respeito com os moradores. As forças que estavam em 

confronto não apareciam claramente, pois eram camufladas pela vontade 

de desenvolver um trabalho sério e competente.

Diante destas situações, era notório que os alunos já traziam 

um conhecimento de senso comum da prática do jornalismo, anterior ao 
                                   
1 “Povo-fala” é um jargão utilizado pelos jornalistas de televisão para designar pequenas 
entrevistas com representantes da população a respeito de um tema proposto. Funciona 
como uma enquete.
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espaço dado em sala de aula. Os modelos de atuação e prática jornalística 

eram organizados na universidade, mas muitas visões de mundo nasciam 

num estágio de aprendizagem anterior, baseado nos valores sociais da 

sociedade em que viviam, na qual o modelo de relacionamento entre 

jornalistas e comunidades era dado principalmente pelo telejornalismo. 

Em face dessa perspectiva, o objeto de estudo desta pesquisa 

– o telejornal SPTV 1a. edição, veiculado pela Rede Globo de Televisão, 

empresa de comunicação hegemônica do país, que caracteriza esse 

produto como jornalismo comunitário2 – adquiriu forma e possibilitou-me 

a busca por respostas. A intenção é perceber quem são os interlocutores 

desse processo e quais são as forças que se manifestam na relação 

repórter-comunidade e emissora-público. A partir do questionamento da 

prática, procuramos contribuir com o exercício da  comunicação e com o 

desenvolvimento da cidadania. 

                                   
2 A informação conta no site da emissora, disponível em www.globo.com.br/sptv.
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Introdução

Existem palavras que trazem uma espécie de aura, que 

revelam sentimentos e desejos. A palavra comunidade é uma delas. 

Comunidade refere-se à união,  fraternidade,  lugar em comum, de não 

estar só. O termo jornalismo comunitário herda esse significado e se 

impregna da virtude de representar e defender o bem comum, de ser 

altruísta. É um jornalismo do Bem. 

Esse conceito de jornalismo comunitário pode trazer a idéia de 

outro lugar para as práticas jornalísticas. Seria talvez um jornalismo não 

tão vinculado aos grandes grupos empresariais. Se, por um lado, o 

jornalismo comunitário interage com uma comunidade, com as demandas 

de um grupo menor, por outro, o jornalismo tradicional atenderia à 

sociedade como um todo. Um estaria vinculado à especificidade, o outro, 

à homogeneidade. 

A prática do jornalismo traz a idéia do relato do 

acontecimento, da realidade. As pessoas lêem os jornais diariamente para 

se sentirem atualizadas, informadas, conhecerem a sociedade em que 

vivem. Os leitores de jornais tomam conhecimento das ocorrências em 

sua cidade, em sua região e até de outros países. É uma visão do mundo 

de fora, que ao mesmo tempo representa a integração do local com o 

global, mas apaga a participação do primeiro.  

 Os jornais diários impressos seriam parte do conhecimento 

das relações sociais e econômicas de uma macro sociedade, das instâncias 

institucionalizadas, de uma realidade extra-comunidade.  Os jornais de 

televisão seguiriam esse mesmo caminho, com o acréscimo de trazer 

imagens e vozes testemunhando a realidade que se quer mostrar.
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Essa tese investiga a relação entre um programa jornalístico 

voltado para o público local e as comunidades. O telejornal SPTV 1a. 

Edição exibido pela Rede Globo de Televisão, de segunda a sábado ao 

meio-dia, é dirigido ao público da região da Grande São Paulo. Nesse 

telejornal há um quadro chamado SPTV Comunidade que traz reportagens 

sobre os problemas enfrentados pelos moradores dos bairros. 

O telejornal SPTV 1a. Edição apresenta reportagens e links ao 

vivo sobre os principais acontecimentos da cidade e da Grande São Paulo. 

Os apresentadores, Chico Pinheiro e Carla Vilhena, intercalam-se na 

apresentação das notícias e recebem especialistas ou representantes do 

poder público no estúdio, em ocasiões especiais.

O enfoque principal desta tese é o quadro SPTV Comunidade, 

exibido durante o telejornal SPTV 1a. Edição, esporadicamente. 

Apresentado pelo repórter Márcio Canuto, o quadro traz uma van (veículo 

utilitário) que vai até os bairros. O repórter conversa com os moradores, 

fala dos problemas e faz a mediação entre o poder público e a população.

As discussões da tese envolvem, num primeiro momento, as 

contextualizações históricas e conceituais sobre o eixo televisão –

telejornalismo e comunidade. O primeiro capítulo apresenta um relato da 

evolução e da importância da televisão como mídia, além de um breve 

histórico dos programas noticiosos. O segundo capítulo discute os 

caminhos da palavra comunidade e intenta refletir sobre os conceitos e 

valores significantes das formas alternativas de comunicação e de 

jornalismo.  
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As discussões teóricas são feitas a partir do terceiro capítulo, 

tendo como base os conhecimentos reunidos sob as Ciências da 

Linguagem. O capítulo seguinte apresenta a metodologia e as análises do 

corpus, com as ferramentas da análise de discurso e de conteúdo  

propostas por Dominique Maingueneau e Laurence Bardin, entre outros. 

Finalmente, as conclusões resumem as principais decorrências da 

pesquisa.

                               ¨¨¨¨¨
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Primeiro Capítulo: A primazia do simbólico e o conceito                

                              de comunidade

“Pois não existe sociedade sem rumores, sem imaginários,

sem representação do drama e do trágico, sem desejo de 

captar e de ser captada, sem aspiração em representar a cena da

 ilusão da verdade. Nós, seres sociais, somos uma mistura de

 desejo e de  racionalidade que nos leva a preferir a desordem

 à ordem,  para poder  traçar hipóteses sobre as causas da

 desordem, imaginar possíveis ordenações, para,no fim das

 contas, confrontar-nos com nosso destino

 de seres coletivos.” (Charaudeau: 277)

1.1 - A primazia do simbólico

Dentre as produções que o indivíduo partilha com o outro está 

a linguagem. Somente os homens são capazes de empregar um símbolo, 

logo a linguagem é uma faculdade inerente ao ser humano.

Toda palavra dita, seja ela escrita ou falada, nasce de uma 

palavra que a antecede que depois é inserida num momento histórico, 

social e temporal do qual os falantes fazem parte. Para Orlandi (1996:17):

 “O estudo da linguagem não pode estar apartado da 

sociedade que a produz. Os processos que entram em 
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jogo na constituição da linguagem são processos 

histórico-sociais. A análise de discurso tem uma 

proposta adequada em relação a estas colocações, já 

que nos discursos constatamos o modo social de 

produção da linguagem. Ou seja, o discurso é um 

objeto histórico - social, cuja especificidade está em sua 

materialidade, que é lingüística.”  

Nesta tese, o discurso é tomado como laço social. Kristeva 

(1974: 25) analisa:

“O discurso implica primeiro a participação do sujeito 

na sua linguagem através da fala do indivíduo. 

Utilizando a estrutura anônima da língua, o sujeito 

forma-se no discurso que comunica ao outro. No 

discurso, a língua comum a todos torna-se o veículo de 

uma mensagem única, própria da estrutura particular 

de um determinado sujeito que imprime sobre a 

estrutura obrigatória da língua uma marca específica, 

em que se marca o sujeito sem que por tal ele tenha 

consciência disso.” 

Cada falante se realiza no ato de fala. O mecanismo de 

produção enunciativa pode ser considerado a partir do fato de que a 

enunciação é um ato individual. O locutor ao se apropriar do aparelho 

formal da língua, implanta um alocutório, ao mesmo tempo que enuncia 

sua posição de locutor. Para Benveniste, “toda enunciação é uma 

alocução”, é a relação do sujeito com o mundo.

Não existe sociedade sem linguagem. A troca social exige que 

algo seja comunicado e a linguagem é um elemento essencial à 



9

comunicação, visto que antecede o ato comunicativo. Kristeva (1974:17) 

afirma que:

“Trocar as mercadorias e as mulheres na rede 

social, produzir objetos de arte ou discursos 

explicativos como as religiões ou os mitos, é formar 

uma espécie de sistema lingüístico secundário em 

relação à linguagem, e instaurar na base desse sistema 

um circuito de comunicação com sujeitos, um sentido e 

uma significação. Conhecer esses sistemas (esses 

sujeitos, esses sentidos, essas significações), estudar 

as suas particularidades enquanto tipos de linguagem é 

este o segundo movimento que marca a reflexão 

moderna que toma o homem por objeto apoiando-se 

na lingüística”.

O caráter simbólico da linguagem é o que torna possível ao 

homem se comunicar. Através da linguagem cada locutor se coloca como 

sujeito, remetendo para si o “eu” do seu discurso, ou seja, cada sujeito 

falante é, ao mesmo tempo, destinador e destinatário de sua própria 

mensagem. Assim, a mensagem destinada ao outro é antes destinada a 

quem fala. A comunicação envolve um complexo domínio do sujeito, de 

sua relação com o outro e da sua maneira de relacionar-se com ele 

mesmo. 

A barra entre o significante e o significado marca a interdição. 

É a ordem, a lei que se coloca entre os dois universos.  O mito do pai da 

horda de Freud, resgatado muitas vezes por Lacan, narra a interdição que 

norteia a vida em sociedade. Fala de um pai, uma mãe e seus filhos. Os 

filhos desejando o lugar do Pai demandam matá-lo (já aí a idéia da união 

em torno de um objetivo comum). Sem consenso sobre quem ficaria com 
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a mãe, deliberaram abrir mão dela. O lugar do Pai nunca foi preenchido. 

Freud sugere (1997: 55):

“Sobrepujando o pai, os filhos descobriram que uma 

combinação pode ser mais forte do que um indivíduo 

isolado. A cultura totêmica baseia-se nas restrições que 

os filhos tiveram de impor-se mutuamente, a fim de 

conservar esse novo estado de coisas. Os preceitos do 

tabu constituíram o primeiro “direito” ou “lei”. A vida 

comunitária dos seres humanos teve, portanto, um 

fundamento duplo: a compulsão para o trabalho, criada 

pela necessidade externa, e o poder do amor, que o 

homem relutar em privar-se de seu objeto sexual – a 

mulher – e a mulher, privar-se daquela parte de si 

própria que dela fora  separada – seu filho.

Partindo dos estudos de Saussure, Lacan (1998: 505) vem 

afirmar que na verdade a barra pode ser transposta, ou seja, o 

significante entra no significado, conduzindo uma cadeia significante.

“O que essa estrutura da cadeia significante revela é 

a possibilidade que eu tenho, justamente na medida 

que sua língua me é comum com outros sujeitos, isto 

é, em que essa língua existe, de me servir dela para 

expressar algo completamente diferente do que ela diz. 

Função mais digna de ser enfatizada na fala que a de 

disfarçar o pensamento (quase sempre indefinível) do 

sujeito: a saber, a de indicar o lugar desse sujeito na 

busca da verdade.” 

A linguagem antecede o ser humano. Quando a criança nasce, 

já encontra um mundo codificado e simbolizado. Ela própria vai aprender 
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a se reconhecer através de um nome, um chamamento específico que irá 

designar o seu lugar e o lugar do outro. Aos poucos, ao dominar a língua, 

ou seja, os códigos, a criança vai adquirindo autonomia para manifestar 

suas necessidades e sentimentos, ao mesmo tempo em que começa a 

dominar os símbolos e objetos.  Lacan (1998: 498) esclarece: “Também o 

sujeito, se pode parecer servo da linguagem, o é ainda mais de um 

discurso em cujo movimento universal seu lugar já está inscrito em seu 

nascimento, nem que seja sob a forma de seu nome próprio”.

Enquanto a língua é exterior ao indivíduo e faz parte do 

contrato social que é aceito por todos os membros da comunidade, não 

podendo ser modificada pelo sujeito falante, sob pena de ele não se 

comunicar, a fala é sempre individual, o sujeito utiliza a língua, mas 

expressa aquilo que deseja.  Ao falar, o sujeito se constitui na linguagem. 

Kristeva (1974:17) esclarece: “Para que a fala se possa produzir, a língua 

é necessária anteriormente, mas ao mesmo tempo não há língua em 

abstrato sem o seu exercício na fala”. 

A partir da lingüística de Saussure, para Lacan S/s é o 

algoritmo que explica a relação do significante e do significado, sendo que 

S corresponde ao significante e s ao significado, enquanto que a barra 

determina a ordem. Ele destaca as figuras da metáfora e da metonímia 

para falar da função do significante. A metonímia consiste em designar um 

objeto por uma de suas partes e a metáfora, em substituir um termo pelo 

outro.

Para Lacan, a letra é o suporte material que o discurso 

concreto empresta à linguagem. Ele parte da idéia de que a experiência 

analítica descobre no inconsciente toda a estrutura da linguagem e mostra 
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o sentido da letra no inconsciente.  Em suas considerações, ele afirma que 

a existência da linguagem é anterior à entrada do sujeito e que esse é 

servo da linguagem, pois já está inscrito num discurso desde seu 

nascimento, através do nome próprio que seus pais lhe deram. 

O ato de informar proposto pelo jornalismo inscreve-se nesse 

processo, pois faz circular um saber que alguém possui e um outro deseja 

receber. Essa transação envolve uma estruturação de mundo, pois o 

jornalismo (na figura do jornalista) fala ao se colocar em relação ao outro, 

pela assimilação e pela diferenciação desse outro. É na intersubjetividade 

que se opera a informação. A descrição e a nomeação do mundo só pode 

ser construída com base numa situação de troca.   

Repórteres, entrevistados, redatores, editores e leitores estão 

envolvidos numa cadeia de discursos, operando uma troca de saberes 

constantemente. Este processo é contínuo, a legitimidade do discurso é 

dada também como valor de troca, por esse motivo o jornalismo quer se 

aproximar ao máximo do real e da verdade. A conclusão de Gomes (2000: 

84) é elucidativa: 

“Se o jornalismo é testemunho é porque algo falta para 

o testemunhado, caso contrário o testemunho seria 

absolutamente irrelevante. Se a palavra se dobra e se 

desdobra na tentativa de significar é porque há essa 

vaga: o não - simbolizado.”
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Essas questões fazem parte de um processo de produção de 

sentidos3 da qual toda a sociedade participa. Através da linguagem, todos 

se constituem e é o discurso o lugar onde cada uma das peças se encaixa 

de forma a dar nome ao significados, que por sua vez dão origem a novos 

significados criando uma cadeia significante infinita. 

O jornalista tem por função transmitir as informações. O 

problema é que essas informações são compostas por uma série de 

acontecimentos que preexistem ao ato de transmissão. Diante disso, além 

de selecionar o que será relatado ao público, há também a necessidade de 

organizar essa informação, que lhe seja atribuída um sentido.  Gomes 

(2000: 79) analisa:

“Devemos levar em conta que é por uma escolha feita 

pelas mídias que um acontecimento se elege como tal. 

Diante do poder de penetração das redes midiáticas, 

diz-se que se não passou pela mídia não aconteceu. 

Essa escolha relacionada à função testemunhal tem 

uma dupla face: estatuir uma realidade e organizar um 

dado a ver.”

Os acontecimentos relatados, por sua vez, devem atender ao 

interesse do maior público possível (incluindo os do veículo de 

comunicação). Há um público idealizado, um interlocutor pensado no 

momento da enunciação. Todo enunciado é dirigido ao próprio enunciador 

e ao Outro. Do outro lado, há um interlocutor que não é passivo ao 

conhecimento que recebe. Ele interage com o enunciador e se torna 

sujeito de sua própria enunciação. Ambos, são ao mesmo tempo sujeitos 

e assujeitados à linguagem. Charaudeau esclarece (2006: 67):

                                   
3 Sentido é o termo estático que designa a imagem mental resultante do processo psicológico 
designado pelo termo significação. Kristeva (1974 : 64)
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“Não somente todo locutor deve submeter-se às suas 

restrições, mas também deve supor que seu 

interlocutor, ou destinatário, tem a capacidade de 

reconhecer essas mesmas restrições. O mesmo 

acontece com todo interlocutor, ou leitor de um texto, 

que deve supor que aquele que se dirige a ele tem 

consciência dessa restrição. Assim se constrói o que se 

chama de co-intencionalidade”.

Dentre as diferentes formas de relatar uma notícia, o jornalismo 

geralmente utiliza as narrativas para reportar os acontecimentos. Um dos 

mais importantes estudos sobre narrativa foi o de V. Propp que estudou 

os contos populares russos, mais precisamente a estrutura narrativa dos 

contos maravilhosos, identificando trinta e uma funções. 

“O estudo mostra que as funções se repetem de um 

modo espantoso. É assim que, para por à prova e 

recompensar a enteada, encontramos que Baba Yaga, 

quer Morozko, o urso, o fauno ou a cabeça de égua. 

Continuando a investigação, poder-se-á estabelecer 

que as personagens dos contos, ainda que diferentes, 

cumprem as mesmas ações. O próprio modo de realizar 

uma função pode mudar: é um valor variável. Morozko 

age diferentemente de Baba-Yaga. Mas a função 

enquanto função é um valor constante.”  

(Propp,1983:59) 

As funções são os elementos constantes e repetidos do conto 

maravilhoso. Os papéis atribuídos às personagens do conto são também 

sempre os mesmos: o do antagonista, o do doador,  o do auxiliar,  o da 

princesa e do seu pai, o do mandante, o do herói e o do falso herói. O 
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dano ou a falta  são as funções mais presentes nos contos e é a partir 

deles que se detona a narrativa. Diz Propp (1983: 72):

“A malfeitoria provocada pelo agressor é extremamente 

importante, porque é ela que dá ao conto o seu 

movimento. A intriga se origina no momento em que se 

pratica o dano. As formas de que este ato se reveste 

são extremamente variadas.”

Em narrativas em que não houve menção ao dano, a falta 

ocupa seu lugar na narrativa. Desta forma, a partir da apresentação do 

acontecimento, que desestabiliza a situação previamente relatada pelo 

conto, o equilíbrio será reconquistado com a superação do dano, pela 

punição ao transgressor, ou pela satisfação da falta. Grande parte das 

matérias jornalísticas é estruturada  a partir do dano ou da falta.

As formas de narrar o mundo estão representadas no discurso 

e nelas está embutida uma visão de mundo, um princípio ordenador sobre 

o que é dado a ver. Sobre isso, os estudos de Michel Foucault, a respeito 

da ordem do discurso e da sociedade disciplinar, são importantes 

colaborações.

A Aula inaugural de Foucault no College de France, em 2 

dezembro de 1970, em substituição ao professor Jean Hyppolite, na 

disciplina "História dos sistemas de pensamento" foi marcada pela 

explanação sobre a teoria do discurso. Segundo Foucault, em todas as 

sociedades, a produção de discursos é regulada, selecionada, organizada e 

redistribuída conjugando poderes e perigos.

A publicação da aula de Foucault, em 1971, tornou público seu 

pensamento inovador, marcando um momento importante de sua vivência 

no College de France. Ao estudar a ordem do discurso, alguns 
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mecanismos de controle, os quais Foucault chamou de Estratégias de 

Exclusão, puderam ser destacados. São eles: o tabu de objeto, o ritual de 

circunstância e o direito de fala.

O tabu de objeto refere-se ao que pode ser ou não dito, o que 

pode ou não ser visto ou tocado, aos vários tipos de interdição de cada 

sociedade. O ritual de circunstância lida com a cenografia, com os 

elementos que compõem o momento, os protocolos de comportamento   e

os códigos de cada cultura. Já o direito de fala diz respeito a quem tem o 

poder de se manifestar, de tomar a palavra e ser ativo no processo de 

comunicação, quem está autorizado a dizer o que pensa.

A formação da sociedade disciplinar é discutida por Foucault 

na obra Vigiar e Punir (1987). Para o filósofo, esse tipo de sociedade foi 

uma resposta à necessidade de acomodação dos ideais de liberdade 

individual, em confronto com os interesses dos grupos dominantes ou 

internos. Dois processos históricos a influenciaram: a explosão 

demográfica do séc. XVIII, pós-Revolução Francesa, com o aumento da 

população flutuante (antes fixada nos feudos) e a necessidade de 

aumento da produção para alimentar os motores da Revolução Industrial.

Os benefícios da sociedade disciplinar eram inúmeros: 

economicamente, precisaria de pouco investimento e aumentaria a 

produção de bens; politicamente, não causaria o desgaste do poder 

porque não haveria resistência nem enfrentamento; socialmente, 

aumentaria o alcance do poder social através da internalização do sistema 

pelos indivíduos. 

 A forma jurídica que garantia um sistema de direitos e 

princípios igualitários era sustentada por mecanismos cotidianos e físicos, 

em que as disciplinas regulavam e ordenavam o ser social, controlando e 
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desenvolvendo cidadãos não políticos, mas obedientes ao sistema e eles 

próprios vigilantes dos outros. Foucault (1987: 183) alerta: 

“O regime representativo (democrático) permite que 

direta ou indiretamente com ou sem revezamento, a 

vontade de todos forme a instância fundamental da 

soberania, as disciplinas dão, na base garantia de 

submissão das forças e dos corpos.”

Na obra Vigiar e Punir, Foucault discute o panopticismo, um 

modelo em que o Panóptico de Bentham (filósofo inglês que, em 1786, 

pensa uma nova forma arquitetural que garantiria disciplina não pela 

força, mas por uma vigilância generalizada) é a figura arquitetural dessa 

composição. O ver sem ser visto, o ser olhado constantemente, tudo isso 

desindividualiza o poder, que se torna mais profundo e “tende ao 

incorpóreo”.

A finalidade do panóptico seria induzir no detento um estado 

consciente e permanente de visibilidade que assegurasse o funcionamento 

automático do poder. Não seria necessário que o lugar do vigia fosse 

permanentemente ocupado. Ao não ter certeza se estaria sendo vigiado 

ou não, o detento internalizaria a disciplina. Por sua vez, o posto de vigia 

poderia ser ocupado pela visitação pública, como maneira de mostrar à 

população o exemplo de confinamento. O esquema panóptico seria 

polivalente em suas aplicações: serviria para correção dos prisioneiros, 

cuidar dos doentes, fiscalizar os operários ou fazer trabalhar os ociosos.

A previsão de Foucault, de que os procedimentos disciplinares 

se difundiriam, foi realista. Vários focos de controle foram disseminados 

na sociedade, exemplos freqüentes são os circuitos de câmeras de 

vigilância presentes tanto nos ambientes públicos quanto nos privados. Na 

sociedade moderna, tornar-se visível e ser olhado são duas condições 
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fundamentais para o ser social. O “grande olho”, faz sua vigilância extra-

planetária por meio dos satélites e acompanha cada passo do cidadão, 

recortando a realidade em quadros de imagem que documentam e vigiam.

¨¨¨¨¨¨¨¨
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1.2 - O mito do paraíso perdido 

How many roads must a man walk down

Before they call him a man?

How many seas must a white dove sail

Before she can sleep in the sand?

(Blowing in the wind – Bob Dylan)

Em vários mitos resgatados das sociedades mais remotas, de 

quase todas as partes do mundo, existem  estórias que narram uma 

existência comunitária, em que os homens conviviam com seus 

semelhantes em harmonia. Um lugar idílico em que a humanidade não 

conhecia a guerra, o sofrimento e a dor. As belezas naturais e os 

alimentos eram fartos e os homens poderiam usufruir da paz e da alegria 

de viver uma vida feliz. De alguma forma, essa harmonia se quebra 

através do desrespeito  ou da transgressão de alguma lei e a punição para 

esse ato seria o mundo como o conhecemos. 

É possível deduzir, a partir desses mitos, que o homem 

sempre idealizou um local de convivência pacífica que, de certa forma, é 

esse paraíso perdido que até hoje buscamos na vida comunitária. 



20

        Fig. 1- Afresco da Capela Sistina, Vaticano, Roma – O pecado original de Adão e Eva -  Michelangelo 4

  

No cristianismo, as gêneses do homem e do universo estão 

nas mãos de um Deus onisciente e onipresente que criou o universo e em 

particular, o homem, à sua imagem e semelhança. A mulher, feita a partir 

da costela de Adão, seria a companheira fiel que iria compartilhar o 

Paraíso. Nesse idílico local em que a beleza, a fartura e o amor primavam 

entre os seres que ali habitavam, não havia dor, nem sofrimento. Todos 

os seres viviam irmanados em torno da Lei.

A mulher, Eva, seduzida pela serpente que lhe ofertara o fruto 

proibido (interdição) sucumbiu ao desejo e mordeu a maçã, ofertando-a 

também ao seu companheiro Adão. Tendo transgredido a lei, eles mesmos 

conheceram a vergonha (sentimento de culpa) e sua punição foi o 

                                   
4 Disponível em http://satic.flickr.com/4/4658379_33814fbc88_ojpg. Acesso em 3 dez. 
2004.
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banimento, a expulsão do Paraíso. A sentença de Deus foi a de que o 

homem teria que tirar seu sustento da terra, “pelo suor do teu próprio 

rosto”. 5

Essa transgressão da Lei,  considerada pelo cristianismo como 

o pecado original com o qual todos os indivíduos já nascem, foi redimida 

pela morte de Jesus Cristo. Na cerimônia do batismo, o pecado original é 

resgatado com a promessa dos pais,  padrinhos e os presentes de educar 

a criança nas leis da igreja, o que a tornará digna de voltar ao paraíso na 

eternidade. 

O Jardim do Éden, o paraíso onde todos os seres vivos viviam 

em harmonia e os vícios do homem não encontravam ambiente para 

germinar foi recalcado ao estágio da vida após a morte, já que os 

infratores da Lei teriam de viver sua existência inteira com provações e 

castigos para serem dignos de novamente serem admitidos no Céu.  

O mito indiano da criação do mundo “As quatro Idades da 

Humanidade” conta que somente Brahma, o Criador, sabe quantas vezes 

o mundo foi criado e destruído para ser novamente recriado.

Diz o mito que em primeiro lugar houve a Idade do ouro, 

também chamada de Era de Satva, ou bondade. Segundo Bierlein 

(2003:116)  essa etapa do mundo durou quatro mil anos e foi seguida por 

uma transição, um crepúsculo, que durou quatrocentos anos. 

“Durante a Idade do Ouro, as pessoas nasciam aos 

pares. Elas gozavam plenamente a vida, livres de 

cuidados, sem precisar trabalhar, comendo a comida 

que estivesse perto delas. Elas não conheciam o ódio e 

nem ficavam cansadas; nem mesmo precisavam de 

                                   
5 Em Bierlein (2003: 90).
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lares para abrigá-las, já que o clima era perfeito. Não 

existia tristeza.”   

Na Idade seguinte, as pessoas começam a habitar em árvores 

e comer de seus frutos já que a água começa a se transformar em vapor, 

formar nuvens e virar chuva. O povo vivia em harmonia com os recursos 

que a terra oferecia.

Quando começam a ter moradia fixa, as pessoas temem que 

não possam encontrar outro lugar para se abrigar ou comida para se 

fartar e passam a ser possessivas. A possessividade gera o egoísmo e o 

egoísmo leva à cobiça, à morte e aos crimes.   A situação piora na terceira 

e na quarta idade quando as pessoas tornam-se cegas e caminham nas 

trevas. Seus sentidos ficam enevoados na escuridão e a comida escassa 

será um motivo para  guerrear. Os que sobreviverem à barbárie poderão 

ver o retorno da idade do ouro ou ao menos testemunhar a destruição 

periódica do universo.  

Na época dos descobrimentos, quando os europeus se 

lançaram ao mar em busca de expandir seus territórios e aumentar o 

mercado de seus produtos,  entre o final do séc. XV e o início do séc. XVI 

era comum o sonho de ser encontrado um paraíso idílico. 

O inglês Thomas More, que foi conselheiro do rei Henrique 

VIII, mas como católico praticante abandonou o cargo quando o rei se 

divorciou, escreveu sobre a ilha de Utopia, uma sociedade que funcionava 

com igualdade de direitos e deveres entre seus habitantes, em que o 

desejo de acumular bens não era despertado porque todos viviam em paz 

e saciados da fome e dos desejos. Diz ele (1986:22):

“Cada pai de família vai até o mercado solicitar tudo 

de que necessita para si e para os seus, levando os 
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produtos sem pagamento algum, sem troca ou 

compensação de qualquer espécie. Por que razão algo 

lhe seria negado, se não há risco de faltar coisa alguma 

para qualquer pessoa? E por que levaria mais do que 

precisa se sabe que, em razão da abundância, tudo 

está disponível para todos? É a ameaça de miséria que 

torna as pessoas vorazes como animais. Os seres 

humanos ainda acrescentam a isso o orgulho, a 

vaidade, a vontade de superar os outros. Em Utopia, a 

organização social não deixa espaço para esses maus 

sentimentos.”        

Um dado curioso sobre Thomas More é que ele foi canonizado 

pela igreja católica por ter sido morto na defesa dos ideais de sua religião 

e também foi cultuado pela Revolução Russa porque as idéias da 

sociedade de Utopia foram consideradas como embriões do socialismo.

O filósofo Martin Buber, considerado um existencialista 

religioso, fez algumas conferências em que discutiu o sentido da 

comunidade. Para ele, a comunidade só poderia existir em razão de um 

desejo profundo de integrar a Deus, de obedecer às suas leis e congregar 

em nome do espírito autêntico. Para Buber (1987: 47) o sistema 

comunitário é a legítima união de uma pluralidade de comunidades 

concretas de todo tipo, assim como a comunidade concreta é a legítima 

união de uma pluralidade de homens e se forma pelas mesmas leis de 

encontro mútuo em nome de Deus, da imediaticidade6, da ajuda e da 

liderança. 

“ A comunidade pode, a partir da relação entre duas 

ou algumas pessoas, tornar-se o fundamento da vida 

em comum de muitas pessoas. Mesmo assim, contudo, 

                                   
6 Imediaticidade para Buber é a manifestação do indivíduo como cidadão, como ser único e 
responsável.
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lhe são colocados limites espaciais cuja ultrapassagem 

representa o início da diluição do conteúdo da 

imediaticidade: a forma legítima da comunidade como 

construção social é a comunidade concreta. Se a união 

entre os homens acontece sob o signo da terra, surge a 

comunidade de vila que administra o solo comum; se a  

união acontece sob o signo do trabalho, surge a 

cooperativa que se dedica à obra comum; se a união 

acontece sob o signo da ajuda, surge a camaradagem 

que aspira em comum à realização pela educação 

mútua; se a união acontece sob o signo do espírito, 

surge a fraternidade que invoca em comum o absoluto, 

o proclama e o celebra.”

Pode-se apreender desses relatos que a vida em sociedade 

criou mecanismos de regulação e ordenação da convivência em grupo. A 

moral trata dos costumes e práticas da sociedade consideradas como 

normas da vida em grupo e a ética impõe regras para que a questão 

individual não interfira nos interesses coletivos. Por outro lado, apesar de 

não haver possibilidade de vida em sociedade sem limitações da 

satisfação dos desejos individuais em prol do bem comum, o homem vive 

em busca de uma vida comunal idílica, em que todos possam ser iguais, 

fartos e felizes como no paraíso perdido.

¨¨¨¨¨¨¨
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1.3 – Os conceitos de vida em comunidade

A partir da organização da família e do sistema de trocas 

simbólicas, é possível pensar nas sociedades primitivas como alicerces 

para padrões de vida comunitária que persistem até hoje.   

Pelo fato do homem estar inserido em um grupo desde seu 

nascimento, no núcleo familiar biológico, ou em substituição deste, em 

outro grupo que assuma a responsabilidade de sua orientação até a idade 

de lutar sozinho por sua sobrevivência, é impossível pensar em um grau 

zero de vínculo com a comunidade na vida humana.

Cada época, cada grupo, cada associação de pessoas se 

organizarão frente às necessidades próprias, criando leis que regulem a 

convivência mútua.O princípio de vida em grupo acompanha o homem 

desde as sociedades mais remotas, mesmo antes de sua fixação e do 

abandono do nomadismo.

Nas sociedades tradicionais,7 a tribo era formada por uma 

constelação de comunidades e relações entre elas. Quando a tribo 

passava por escassez de alimentos era comum que seus membros se 

solidarizassem até o ponto de não comprometerem a subsistência de sua 

própria família. Segundo Sahlins (1970: 133):

“Atingidas pelo declínio das reservas de 

alimentos, é comum que as sociedades tribais 

enfrentem o perigo com uma intensificação da 

solidariedade comunal e cooperação econômica. As 

pessoas ajudam umas às outras como podem e, 

durante a escassez, a reciprocidade generalizada é 

                                   
7 Lévi-Strauss evitava o termo “primitivo” para descrever as culturas “tradicionais”, 
observando que o suposto homem primitivo possui a mesma estrutura cerebral que 
qualquer outro ser humano. O termo primitivo carrega a conotação de infantilidade, o que 
não corresponde a uma sociedade que desenvolveu regras de conduta tão complexas.
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estendida além de sua esfera social normal. No 

entanto, se a escassez revela-se prolongada e severa, 

a estrutura da solidariedade pode ser incapaz de 

suportar a pressão: na crise final o grupo doméstico 

acentua seus interesses próprios e pessoas que tinham 

compartilhado comida nas primeiras fases do desastre 

apresentam agora indiferença para com a situação dos 

outros, e se não apressam a queda mútua com 

barganha, chicana e roubo.”   

Nas sociedades primitivas, em que as bases das relações se 

dão dentro do grupo tribal, havia regras para a união entre o homem e a 

mulher que cada indivíduo e sua família deviam seguir.  Como regra geral, 

qualquer homem não devia casar-se não só com a própria irmã ou filha, 

mas tampouco com alguma mulher com quem tivesse alguma ligação de 

sangue.

Lévi-Strauss (1980: 38) considera que a regra de casamento 

entre primos cruzados foi a forma mais adotada entre as tribos em todo o 

mundo:

“Neste sistema os parentes paralelos são a mesma 

coisa que os parentes mais próximos situados ao 

mesmo nível de geração: o irmão do meu pai é um 

“pai”, a irmã da minha mãe é minha “mãe”, os meus 

primos paralelos (fruto do casamento de dois irmãos 

com duas irmãs) são como irmãos para mim. Com 

qualquer deles o casamento seria 

incestuoso.Somente era permitido o casamento com  

a filha do irmão da mãe ou a filha da irmã do pai, 

para os homens.”
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É ainda as possibilidades de alianças, por meio do matrimônio, 

que irão possibilitar as trocas entre os diversos grupos sociais. Nessas 

sociedades, a comunidade seria entendida como cada grupo familiar cuja 

estrutura central nas modalidades matriarcais fosse formada pelos 

descendentes e parentes laterais do lado da filha dada em casamento, e 

nas modalidades patriarcais, a família agregava as esposas dos filhos e 

seus descendentes.

Na sociedade grega, do séc. V ao IV a .C., o espaço público8

vai ser desvinculado do espaço privado9. Para os gregos, a manifestação 

da retórica e da persuasão próprias do indivíduo só será admitida se 

houver pares para contestá-las ou reiterá-las. O espaço privado será 

conservado longe dos olhares externos. A mulher, as crianças e os 

escravos não participavam dos atos sociais e ficavam segregados no lar, 

cuidando da lida doméstica ou conservando o patrimônio do cidadão.  

Andrade (2002:108) percebe que a separação entre casa e cidade 

também articulava uma separação de espaços entre os gêneros masculino 

e feminino. 

“Oikos e pólis organizavam-se como opostos, 

complementares, mediatizados, somente poderiam 

estruturar uma experiência do espaço social para 

aqueles que tinham o privilégio de circular entre a casa 

e a cidade – e estes eram os cidadãos e não quaisquer 

habitantes ou qualquer indivíduo, pois essa correlação 

só tinha sentido levando-se em conta as expectativas 

de ação política dos chefes de família.”      

                                   
8 Para Andrade (2002: 105) o espaço é público em duplo sentido: enquanto nele se 
manifesta aquilo que é comum e também enquanto a ele é confiado o que deve tornar 
comum, isto é, exprimir e respaldar os vínculos comunitários. 
9 Como espaço privado, idios na Grécia ou privus  em Roma, indicam-se as características 
singulares e individuais, próprias de cada um e não divisíveis com os outros. (idem).
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De modo geral, as comunidades tiveram dois momentos 

distintos historicamente. O primeiro diz respeito às sociedades medievais 

em que o exercício político da cidadania estava ligado a direitos 

hereditários, ou seja, o indivíduo nascia   na família de nobres  e seria um 

senhor ou  nascia na família dos artesãos e seria um artesão. A 

mobilidade social praticamente era inexistente, já que não eram comuns 

casamentos entre classes sociais distintas. Agnes Heller (2000 : 68) 

chama esse tipo de sociedade de comunidade natural: “aquela em que a 

posição social do indivíduo, as possibilidades de desenvolvimento de sua 

individualidade e a hierarquia de valores estão determinadas pelo local e 

momento do nascimento”. 

Esse tipo de comunidade perdurou até o advento da Revolução 

Francesa, quando as idéias de lugar e pertencimento ligados ao 

nascimento serão substituídas pelo ideal de liberdade pessoal. Heller 

chama (2000:76) de comunidades construídas, as surgidas com a 

burguesia, em que os indivíduos interagem por escolha própria em torno 

de objetivos comuns:  

“A libertação do poder da sociedade permite-lhe 

converter de modo explícito seus interesses privados 

em motor das ações do individualismo, para os quais o 

chamado “interesse geral” – o progresso  - da 

sociedade realiza-se através da perseguição dos 

interesses privados.”  

A comunidade favorece a liberdade pessoal na medida que 

desenvolve perspectivas que percebem, interrogam e dão respostas à 

realidade representada pelo indivíduo fora de si mesmo. Heller (2000: 80) 

enfatiza que “o homem torna-se indivíduo na medida que produz uma 

síntese em seu Eu, que transforma conscientemente os objetivos e 

aparições sociais em objetivos e aspirações particulares de si mesmo e em 

que, desse modo ‘socializa’ sua particularidade.”
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O vetor individual versus o coletivo irá constituir a utopia da 

sociedade moderna que busca administrar as perdas e os ganhos em prol 

de um bem comum. O desrespeito às leis do grupo será considerado falta 

grave e será punido pelos Códigos de Lei Civis e Criminais e os direitos e 

deveres dos cidadãos serão defendidos desde a Carta Magna até os 

códigos internos de cada instituição.

A constituição da vida numa comunidade construída (pós –

revolução francesa)  foi regida pela ética das responsabilidades - que pode 

ser referida a Aristóteles - cujas características principais eram a 

centralização no indivíduo e em sua melhoria para que ele pudesse ser 

cidadão, o sujeito ativamente político, o que supõe a política como 

atuação; o ser cidadão e o conceito de cidadania  em nome do bem 

comum.

A convivência em comunidade pressupõe o estabelecimento 

de regras de conduta e controle para a manutenção do grupo. Neste 

sentido, tanto a produção quanto o consumo de bens devem ser comuns 

(a todos) e comum (usual). O que ocorre é que o sistema de acumulação 

de riquezas impede que a distribuição de renda seja eqüitativa entre os 

membros de uma mesma localidade. Da mesma forma, o direito à 

propriedade defende os interesses de quem possui algum bem e por outro 

lado, não garante o acesso a um bem, àquele que porventura ainda não o 

possui. Por causa desse paradoxo entre o ter e o ser  é que se tornou 

impossível pensar numa comunidade em que todos os interesses estejam 

contemplados.

Um modelo que privilegiou o sistema de vida comunitário e 

conseguiu manter-se encontrando soluções para os problemas foram os 
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kibbutzim 10(plural de kibbutz). Um dado interessante nesse tipo de 

sociedade é que as funções da família nuclear típica são assumidas por 

todos do grupo. O kibbutz inteiro funciona como uma família porque seus 

membros convivem como se fossem parentes. Spiro (1980: 98) fez um 

trabalho de campo durante os anos de 1951 a 1952, o que lhe permitiu

afirmar:

“Os membros do kibbutz não se consideram uns aos 

outros como co-cidadãos, ou co-residente de uma 

mesma aldeia, ou como cooperadores numa unidade 

agrícola, mas consideram-se mutuamente como 

chaverin, ou camaradas, abarcando um grupo em que 

estão todos intimamente ligados entre si, e em que o 

bem-estar de um está ligado ao bem-estar do outro. É 

uma sociedade na qual do princípio “de cada um 

segundo as suas capacidades, a cada um segundo as 

suas necessidades”  se pôde por em prática, não 

porque os seus membros sejam mais altruístas que os 

membros de outras sociedades, mas porque cada 

membro considera o outro como partner seu, sob o 

ponto de vista psicológico.”   

Uma das garantias da manutenção do grupo é a educação das 

crianças que desde cedo são criadas com os responsáveis pela 

preservação das regras e valores a que o grupo obedece. O fato de não 

conviverem diretamente com os pais faz com que suas vidas desde cedo 

sejam com o grupo e que elas reconheçam cada membro do grupo como 

parte de suas próprias famílias.

Como qualquer outra organização de vida em grupo, os 

kibbutzim possuem regras rígidas às quais os membros estão submetidos. 
                                   
10 O kibbutz é uma coletividade agrícola de Israel, cuja principal característica principal 
inclui a vida em comunidade, propriedade coletiva de todos os bens e o cuidado com a 
educação comunitária das crianças. É importante lembrar que o Estado de Israel foi 
concebido com o final da 2a. Guerra Mundial, de certa forma, como uma reparação pela 
perseguição aos judeus ao longos dos tempos.  
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No entanto, é possível perceber no relato de Spiro que os indivíduos não 

se sentem subjugados por uma Lei e sim participantes de um estágio de 

contemplação do bem comum. É necessário também esclarecer que, na 

maioria dos grupos,a religiosidade é uma característica fundante (existem 

também os não religiosos). Os judeus consideram-se os herdeiros diretos 

de Abraão, a quem cabe o direito à Terra Prometida por Deus a Moisés. 11

Com o avanço tecnológico do final do século XX, um novo 

conceito de comunidade começou a ser considerado: a comunidade 

virtual. A idéia amparou-se no pressuposto de que indivíduos localizados 

em qualquer parte do mundo, com diversas culturas poderiam trocar 

qualquer tipo de informação, por meio da conexão via internet de seus 

computadores.

Martins (2003: 126) cita a obra de Howard Rheingold, em 

1993, The Virtual Community como uma das precursoras sobre o tema. 

Rheingold apresentava a possibilidade de que no ambiente virtual não 

haveria espaço para os preconceitos e hierarquizações tradicionais da vida 

cotidiana. O respeito às divergências e o companheirismo seriam as 

atitudes predominantes dessas comunidades.

O que se viu foi um quadro diferente do “Éden virtual” 

prognosticado por Rheingold. A manutenção do anonimato e a liberdade 

de criação de sites na web incentivaram a divulgação de idéias que 

pareciam estar relegadas ao passado como o anti-semitismo, o comércio 

de órgãos humanos e de animais e a proliferação de informações sobre 

estratégias militares de dominação e ataques terroristas.

Por outro lado, a conexão via rede também possibilitou a troca 

de experiências entre pesquisadores antes isolados e a veiculação de 

                                   
11 Na esteira da contracultura e da ideologia pacifistas, o movimento hippie também 
formulou e praticou formas de convivência comunitária.



32

tratamentos para doenças pouco exploradas, a partir da facilitando o 

diálogo entre as pessoas de diversas partes do mundo. Ampliaram-se o 

intercâmbio de informações e as oportunidades de pesquisa e estudo a 

quem dispusesse de um computador pessoal e a conexão por internet.

Chaves comenta (1999: 27):

“A comunidade acadêmica e científica que, a 

despeito de não habitar uma mesma região, já era 

chamada de comunidade mesmo antes dos 

computadores e das telecomunicações (já sendo, 

portanto, em certo sentido, virtual), é hoje eminente e 

paradigmaticamente virtual, no sentido de que seus 

membros se comunicam, primária e 

fundamentalmente, através de seus computadores e 

das redes criadas para interligar esses computadores, 

em especial através da Internet, instalados em 

instituições acadêmicas e de pesquisa e 

desenvolvimento”.

A impossibilidade de utilização de serviços ligados aos 

computadores e à internet é vista como um problema social: é a exclusão 

digital. Parte do orçamento anual do Ministério da Educação é dirigido à 

compra de equipamentos necessários para a informatização de escolas 

públicas e propiciar a igualdade de acesso ao mundo digital.

Nos últimos anos, a palavra “comunidade” também tem sido 

utilizada para designar um grupo de habitantes de uma mesma região, 

que compartilha as mesmas condições sociais e culturais. Os qualificativos  

“carente” e “baixa renda”  são acrescentados ao substantivo 

“comunidade” e distinguem grupos sociais que vivem em bairros da 

periferia das grandes cidades, geralmente favelas ou morros.
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A letra da música de Zeca Pagodinho, “Comunidade 

Carente”12, exemplifica a utilização do termo:

  “Eu moro numa comunidade carente

Lá ninguém liga pra gente

                          Nós vivemos muito mal 

                          Mas esse ano nós estamos reunidos

                          Se algum candidato atrevido 

                          For fazer promessas vai levar pau”   

As expressões “comunidade de baixa renda” e “comunidade 

carente” são utilizadas por empresas que desenvolvem projetos de ação 

social, como forma de melhorar sua imagem, chamados de “programas de 

responsabilidade social”, direcionados a grupos específicos de moradores 

de determinadas áreas. Os programas públicos de assistência social 

também fazem uso desses termos para designar a faixa da população com 

menor poder econômico.  

¨¨¨¨¨¨¨

                                   
12 PAGODINHO, Zeca. Comunidade Carente. CD Zeca Pagodinho Acústico MTV.  Gravadora 
Universal, 2003. Faixa 8.
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Segundo Capítulo: A mídia televisão

Tudo o que vemos, na vida cotidiana, sofre, mais ou menos,
a deformação gerada pelos hábitos adquiridos, e o fato é

talvez mais sensível em uma época como a nossa, onde cinema,
publicidade e periódicos nos inundam diariamente com

imagens preconcebidas, que são um pouco, na ordem da visão,
o que é o preconceito na ordem da inteligência.

O esforço necessário para desembaraçar-se disso exige uma
espécie de coragem, e essa coragem é indispensável ao

artista, que deve ver tudo como se visse pela primeira vez.
É preciso ver a vida inteira como quando se era criança,

e a perda dessa possibilidade nos retira a de nos
expressarmos de modo original, isto é, pessoal.

Henri Matisse 13

2.1 - A TV no Brasil

Quando a televisão chegou ao Brasil, em 18 de setembro de 

1950, trouxe a possibilidade de ver o que estava geograficamente distante 

dos olhos.  A tela grande do cinema compactou-se e invadiu o cenário 

doméstico trazendo imagens com movimento e sons sincronizados. O que 

antes o rádio contava, a televisão passou a mostrar. 

   O Brasil foi o pioneiro da América Latina a possuir uma 

estação de televisão e o quarto país do mundo, atrás somente da 

Inglaterra, da França e dos EUA, de quem seguiu o modelo comercial.

 A televisão brasileira originou-se do bolso do capital privado. 

O empresário Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados - um 

                                   
13 MATISSE, Henri. “É preciso olhar a vida com os olhos de criança”. In: CORDI, Cassiano e 
outros. Para filosofar. São Paulo, Editora Scipione, 1999. Pág. 217.
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conglomerado de emissoras de rádio, jornais e revistas – investiu cinco 

milhões de dólares na compra de equipamentos da RCA Victor, empresa 

americana associada ao canal NBC (o primeiro canal comercial de tv). 

Para Leal Filho (2000: 155) a origem marcada pelo caráter comercial 

diferencia a televisão brasileira da européia:

“O discurso de Assis Chateaubriand passa longe de 

qualquer idéia de serviço público. Sua preocupação 

principal é com os anunciantes, deixando claro que o 

rumo a ser seguido é o mesmo adotado pelo rádio. E 

não há como argumentar com um possível 

desconhecimento de alternativas. O Reino Unido, com a 

BBC (British Broadcasting Corporation), e vários outros 

países da Europa ocidental implantavam na mesma 

época suas emissoras de televisão em moldes públicos, 

também inspirados no rádio europeu”.

               Fig.2- Chateaubriand discursa na abertura das transmissões da primeira tv brasileira14

            

                                   
14 Disponível em www.faap.br/.../revista_facom/artigos_tv1.html. Acesso em 20 jan 2004.
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A televisão brasileira inicia sua programação com uma 

importante vocação para o entretenimento. Devido à falta de condições 

técnicas e de pessoal especializado, a televisão herdou a tradição do 

espetáculo ao vivo, presente no rádio e no teatro. Segundo Avancini 

(2001: 318) o formato dos programas radiofônicos foram os primeiros 

modelos para a programação da tv:

“Vivíamos num país onde, mesmo antes da televisão, 

não havia qualquer tradição de teatro ou cinema. A 

própria literatura tinha suas dificuldades para conseguir 

mercado, como ainda tem até hoje. Então, o rádio era 

a forma mais importante de produção de 

entretenimento. Houve uma reciclagem da experiência 

radiofônica paras as primeiras experiências na tv 

brasileira”.

  

Para Avancini (2001: 319) a tradição do circo também 

influenciou a televisão brasileira:

“Na verdade, o circo também participou deste 

começo. (...) Essa influência se sobressaía pelo 

excesso de informação falada, de verbalização, o 

histrionismo da representação, que vem da tradição 

circense. Quer dizer, a nossa tradição de representação 

– e isso é uma opinião minha – vem muito mais do 

circo, que era uma coisa que existia em abundância, 

pois os espetáculos circenses circulavam por todo o 

Brasil”.
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O pesquisador e professor de Comunicação Sérgio Mattos 

(2002) considera que o histórico da televisão brasileira pode ser 

apresentado em seis fases, cada uma caracterizada por contextos sociais 

e políticos que servem como pontos de referência cronológicos.

 Para o autor, a primeira fase da televisão (1950 – 1964) pode 

ser considerada como “elitista”, em virtude do número pequeno de 

aparelhos receptores ao qual somente a elite econômica tinha acesso e à 

programação das emissoras pioneiras que traziam espetáculos como 

apresentações de orquestras, adaptações de peças teatrais, espetáculos 

de dança, entre outros. O marco do término da primeira fase seria a 

deposição do presidente João Goulart e o início da ditadura militar no 

Brasil.

Fig. 3 - Anúncio em revista divulga o lançamento da televisão no Brasil15

                                   
15  Disponível em http://sampa3.prodam.sp.gov/ccsp/tvano50. Acesso em 20 jan 2004.
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Mesmo tendo sido considerada “elitista”, a televisão brasileira 

despertou o interesse de grandes anunciantes, que através das agências 

publicitárias começaram a patrocinar os programas. Os 

anunciantes/patrocinadores tiveram um papel fundamental para o 

desenvolvimento da televisão nos primeiros anos, pois dependia deles a 

aprovação do roteiro e do elenco das atrações.

Nessa fase, era comum associar o nome do programa ao de 

seus patrocinadores (Reimão, 1997: 21): Cartilha Musical Pirani, Show 

Musical Nobis, Divertimento Ducal, Sabatinas Maisena, Gincana Kibon, 

Repórter Esso, entre outros.   Barbosa Lima (1981: 23) comenta: 

“Mas, em razão do pequeno público que atingia no 

início, a televisão não entusiasmava os anunciantes e 

suas agências de propaganda, que continuavam 

preferindo o rádio, as revistas e os jornais para 

comunicar-se com os consumidores. A área comercial 

da TV era desbravada pelas agências de propaganda 

estrangeiras instaladas no Brasil, que já tinham 

experiência com o veículo em seus países de origem. 

Aqui, os patrocinadores eram senhores absolutos dos 

programas, escolhendo e contratando diretamente os 

artistas e produtores”.

 A segunda fase da televisão, segundo Mattos, que 

compreende o período de 1964 a 1975, pode ser considerada como fase 

populista, época marcada pela popularização da televisão como veículo 

de comunicação de massa e da produção de programas de gosto 

popular.  Nesse período, a televisão abandona a improvisação dos 

primeiros anos e adota padrões de administração cada vez mais 

profissional. Destaca-se nesse período a forte censura ao conteúdo dos 
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programas pelo regime militar, interessado na televisão como veículo de 

integração nacional e controle ideológico.

  A terceira fase (1975-1985) é entendida por Mattos (2002: 

114) como a fase de expansão: “A terceira fase caracteriza-se, pois, pela 

padronização da programação televisiva em todo o país e pela 

solidificação do conceito de rede de televisão”.Nesse período, a televisão 

brasileira teve uma influência muito grande do regime, além da atuação 

da censura, a política de concessões de canais de televisão mudou o 

cenário de comunicação do país.  Segundo o autor, somente nesta fase 

foram outorgadas 83 concessões de canais de televisão.   

Mattos considera que a quarta fase da televisão brasileira 

(1985-1990) foi marcada pela transição do fim do regime militar e 

consolidação do estado democrático no país. Um momento importante 

desta fase foi a promulgação da nova Constituição, em 5 de outubro de 

1988, que apresentava texto específico sobre comunicação social:

“No artigo 220, a Carta afirma que a manifestação 

do pensamento não sofrerá qualquer restrição, e nos 

parágrafos 1o. e 2o., veda, totalmente, a censura, 

impedindo, inclusive, a existência de qualquer 

dispositivo legal “que possa constituir embaraço à 

plena liberdade de informação jornalística, em qualquer 

veículo de comunicação”. No parágrafo 5o. desse artigo 

está a proibição de monopólio ou oligopólio nos meios 

de comunicação social.” (2002: 117)

A fase seguinte da televisão (1990-2000) é analisada por 

Mattos como a da globalização e da tv paga. Para ele, a tv por assinatura 

exerceu um papel decisivo na mudança do perfil da televisão:
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“Com o sucesso do Plano Real, as camadas mais 

pobres da população aumentaram o poder aquisitivo, 

podendo adquirir inúmeros novos televisores, o que fez 

crescer a audiência das Classes C, D e E. Essa nova

audiência acirrou a briga entre as redes de TV aberta, 

principalmente pelo fato de terem perdido grande parte 

da audiência das classes A e B, que passaram a 

compor a audiência dos canais por assinatura”. (2002: 

150)

Mattos avalia que a televisão brasileira vive a sua sexta fase, 

chamada por ele como “fase da convergência e da qualidade digital”. 

Segundo o pesquisador, a indústria especializada já acena a criação da 

Web TV, o que permite tornar a televisão inteligente, dotada de qualidade 

de imagem digital e informações da internet:

“A convergência entre internet e televisão está aos 

poucos se tornando uma realidade. Em pouco tempo, a 

telinha que estamos acostumados a ver todas as noites 

terá um formato diferente: ela será de plasma, 

pendurada na parede como se fosse um quadro. Será 

totalmente digital, sujeita à nossa edição de 

transmissões e ângulos de filmagem. A televisão será 

cada vez mais segmentada, com programações 

voltadas a grupos étnicos, associações, jovens, 

velhos.” (2002: 152)

Em 29 de junho de 2006, o presidente da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva, oficializou a escolha do padrão japonês para a 

implantação da televisão digital no país. O decreto estabelece a criação do 

Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) que contará com o apoio 

do Comitê de Desenvolvimento e o Fórum do SBTVD, responsáveis pela 

promoção de políticas que respondam às necessidades de inovações 
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tecnológicas, de desenvolvimento e implantação do sistema. Estima-se 

que, em 2008, as emissoras de televisão autorizadas farão transmissões 

regulares pelo padrão digital.

Para estimular a implantação do sistema no Brasil, o BNDES 

(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) estuda oferecer 

um financiamento a juros baixos para redes de TV, fabricantes de 

televisores e para pesquisa e desenvolvimento. O entrave encontra-se na 

questão relativa à compra de equipamentos no exterior, uma vez que o 

banco não autoriza a utilização da verba para importações. 

A adoção do modelo japonês de televisão digital não 

corresponde à expectativa de vários setores da sociedade. A crítica que se 

faz ao sistema refere-se principalmente às suas limitações de alcance e à 

impossibilidade da criação de faixas alternativas que poderiam ser 

ocupadas por representantes da comunicação popular. Os críticos 

acreditam que o modelo japonês beneficia as grandes redes de televisão, 

uma vez que dificulta a criação de canais de acesso público. 

  

Em São Paulo, sete redes abertas estão disponíveis para os 

telespectadores paulistas. São elas:

·  TV Cultura;

·   SBT (Sistema Brasileiro de Televisão);

·  Rede Globo de Televisão:

·  Rede Record;
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· Rede TV!;

·   TV Gazeta;

· Rede Bandeirantes de Televisão. 

As emissoras chamadas “cabeças de rede” concentram-se na 

Região Sudeste, pólos econômicos de concentração de renda. As 

emissoras afiliadas, aquelas que compõem a rede, dedicam parte de sua 

programação diária à produção local, geralmente programas de 

entretenimento e telejornais, porém o horário nobre (20  às 22 horas)  é 

reservado para a retransmissão de programas da rede.

Emissoras de televisão em São Paulo – 1950/1999

DÉCADAS     EMISSORAS GRUPO/FAMÍLIA

1950 – TV Tupi              

           (extinta em 1980)
Diários Associados

1952 – TV Paulista         

           (extinta em 1965)

Organizações Victor 
Costa

  50

1953- TV Record           

Família Machado de 
Carvalho
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1959– TV Excelsior      

          (extinta em 1970)

Família Simonsen

1965 - TV Globo            Família Marinho

1967–TV Bandeirantes 
Família Saad 60

1969– TV Cultura SP      
Fundação Padre 

Anchieta

70
1970-TV Gazeta SP      

Fundação Cásper 

Líbero

1982 – TV SBT              
Grupo Sílvio Santos

80

1983 -TV Manchete       

 (extinta em 1999)

Grupo Adolpho 

Bloch

1990-MTV Brasil (UHF)  

Grupo Abril e 

Viacom

1991–TVA (rede de tv   

 a cabo/assinatura)           

Grupo Abril

1992 – Rede Vida  (UHF) 
Família Monteiro

1994– Rede Mulher       
Roberto Montoro

1996 – Canal 21            
Família Saad

90

1999 – Rede Tv!            
Amilcare Dallevo Jr.



44

Uma das características da televisão brasileira é a grande 

presença da ficção televisiva em formato novela, que dá inclusive o tom 

predominante da recepção, em que uma enorme parcela da população 

acompanha diariamente os enredos de vários produtos seriados.

Próxima dos sessenta anos, a televisão brasileira atinge sua 

maturidade com uma proposta de diversificação e segmentação de seus 

produtos, seja pela adoção de novas tecnologias como a do padrão digital, 

seja incentivando o investimento do capital estrangeiro, por meio da 

abertura a novos mercados.

                                   ¨¨¨¨

  



45

2.2 - As notícias na televisão

A presença do noticiário na tv surgiu dois dias16 mais tarde 

(Richers, 2001) com um modelo semelhante ao do cinejornal, um 

noticiário gravado em película que era exibido antes das sessões de 

cinema trazendo informações geralmente oficiais, como as visitas e 

inaugurações do Presidente da República.

O primeiro telejornal brasileiro, o Imagens do Dia, foi exibido 

pela primeira vez, em 20 de setembro de 1950. Em sua edição inaugural, 

o jornal noticiou o desfile cívico-militar pelas ruas de São Paulo. As 

reportagens foram gravadas com câmeras Auricon  de cinema, com filme 

de 16 mm. Os cinegrafistas da equipe eram Jorge Kurkjian, Paulo 

Salomão e Alfonsas Zibas. Mello e Souza (1986: 253) relembra:

“Não tinha horário fixo. Podia começar às 9 e meia da 

noite ou meia hora depois, dependendo da 

instabilidade da programação e dos problemas de 

operação. Diariamente, porém lá estavam as “Imagens 

do Dia” programa já feito na base de reportagens 

filmadas e de notícias locais lidas pelo locutor Ruy 

Rezende, que era também produtor e redator do 

jornal.(...) Imagens do dia manteve-se no ar durante 

três anos. Em janeiro de 1952, foi substituído por um 

outro programa também jornalístico, sob o patrocínio 

da Panair do Brasil: era o “Telenotícias Panair”.”

                                   
16 Mello e Souza (1986) afirma que a primeira apresentação do Imagens do Dia  foi no dia 
seguinte ao da inauguração da Tv Tupi, ou seja, dia 19 de setembro de 1950.
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Tornou-se comum o patrocínio de noticiários pelas empresas. 

Desta forma, em 1952, nascia o Telenotícias Panair (empresa de aviação), 

exibido na Tv Tupi de São Paulo durante um ano. O seu substituto foi o 

telejornal Repórter Esso (multinacional de combustíveis), apresentado por 

Kalil Filho, em São Paulo, e por Gontijo Teodoro da Tv Tupi do Rio, a partir 

de 1954.   Os programas eram exibidos ao vivo, as notícias locais eram 

lidas pelos apresentadores num cenário simples, composto por uma mesa, 

uma cortina de fundo e uma cartela com o nome do patrocinador. A 

gravação das imagens era feita por câmeras de filmar de 16 mm e como a 

revelação e a montagem dos filmes eram demoradas, a transmissão das 

imagens dos fatos poderia atrasar até 12 horas (Rezende, 2000).     

    

Fig. 4 – Gontijo Teodoro, um dos apresentadores do Repórter Esso17

O Repórter Esso obteve muito prestígio,  a adaptação da 

fórmula que vinha do rádio – Rádio Nacional – onde o programa foi 

apresentado pela primeira vez, em 1941, por Celso Guimarães, depois por 

Saint Clair Lopes e consagrado na voz do locutor Heron Domingues – caiu 

                                   
17 Disponível em www.microfone.jor.br/imagenstv2.htm. Acesso em 13 abr. 2005.
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no gosto popular. Líder de audiência nos anos 50 e no início da década de 

60, o telejornal ficou no ar até 1970.  Mello e Souza (1986: 256) reflete:

“Nesse dia, morreu aquele famoso telejornal, um 

pouco porque a audiência já não lhe era mais tão fiel 

quanto no passado: um pouco porque o seu esquema 

de noticiário havia envelhecido de maneira quase 

imperceptível, mas implacável.”

Anterior ao Repórter Esso, lançado em 1951, o programa 

Edição Extra foi o primeiro telejornal vespertino da televisão brasileira. 

Tendo à frente Maurício Loureiro Gama, o repórter Tico-Tico e Carlos 

Spera, o noticiário era apresentado ao meio-dia e tornou-se muito famoso 

por trazer uma tribuna em defesa de direitos do telespectador e auxílio a 

entidades e pessoas carentes. Souza (2000: 26) comenta:

“Na abertura do programa, a imagem mostrava o 

jornalista datilografando e retirando o papel da 

máquina rapidamente, como se estivesse preparando 

uma notícia de última hora. Sem muitos recursos 

técnicos, a solução era improvisar, então muitas 

notícias eram lidas e comentadas a partir de jornais e 

de revistas, assim como as imagens. Maurício Loureiro 

Gama contou que, às vezes, colava recortes nas 

paredes do estúdio e o cinegrafista focalizava a foto, 

enquanto ele comentava a matéria”.   
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Fig. 5 - Edição Extra: o repórter Tico-Tico e Maurício Loureiro18

A partir dos anos 60, a produção dos programas da televisão 

brasileira incorpora mudanças significativas que interferiram no conteúdo 

e na forma dos programas. A chegada do videoteipe (1962) possibilitou a 

gravação e a edição dos programas e, conseqüentemente, a transmissão 

em outras praças.    

 A Tv Excelsior foi inaugurada em 1962 e revelou-se possuir  

uma programação diferenciada. Fernando Barbosa Lima dirigia a equipe 

de jornalismo da Excelsior e montou a equipe que deu origem ao Jornal de 

Vanguarda com Newton Carlos, Vilas Boas Correia, Tarcísio Holanda, Millôr 

Fernandes, Sérgio Porto, Borjalo, Gilda Müller, João Saldanha, Darwin 

Brandão e outros. Um dos diferenciais do telejornal: os textos eram 

produzidos por jornalistas e não vinham das agências de Publicidade, 

como o caso do Repórter Esso. Carvalho (1981: 32) comenta:

                                   
18 Disponível em http://sampa3.prodam.sp.gov/ccsp/tvano50. Acesso em 20 jan. 2004.



49

“Criado por Fernando Barbosa Lima, com um similar 

em São Paulo que se chamava Show de Notícias, o 

Jornal de Vanguarda rompeu com a linguagem 

tradicional, introduziu no estúdio locutores e 

comentaristas especializados, e acrescentou ao anódino 

telejornalismo brasileiro um enfoque inédito na 

informação: o humor, dos bonecos em movimento que 

Borjalo inventou à presença do velho cronista carioca 

Stanislaw Ponte Preta. Mas, se conseguiu sobreviver 

com dificuldades ao golpe de 64, o Jornal de Vanguarda 

acabou sucumbindo ao Ato Institucional no. 5.”

                Fig. 6 – Fernando Barbosa Lima criador do Jornal de Vanguarda19

                                   
19 Disponível em: http://www.museudatv.com.br/biografias/fernandobarbosalima.htm. 
Acesso em 07 ago. 2006.
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 A TV Globo estreou em 26 de abril de 1965 e nesse mesmo 

dia já aconteceu a apresentação do primeiro telejornal da emissora, o Tele 

Globo. Era exibido em duas edições: uma ao meio dia, outra às sete da 

noite e ficou no ar menos de um ano. No ano seguinte, em janeiro de 

1966, o telejornal passou a ter uma única edição à uma da tarde. Na 

mesma época, surgia o Ultranotícias, telejornal patrocinado pelas 

empresas Ultragás e Ultralar que era apresentado por Paulo Gil (primeira 

edição às 15 horas). 

   

Fig. 7 – Primeiro telejornal da Rede Globo, Tele Globo  20

O fim do Ultranotícias veio com a contratação de Armando 

Nogueira que não aceitava a interferência da agência de publicidade 

McCann Erickson, que controlava a conta das empresas Ultragaz e 

Ultralar. É lançado, então, em março de 1967, o Jornal da Globo, exibido 

às 19h30 pela dupla de apresentadores Luis Jatobá e Hilton Gomes, tendo 

José Ramos Tinhorão como editor-chefe.  O Jornal da Globo ficou no ar 

até 31 de agosto de 1969.

                                   
20 Reprodução por via digital. MEMÓRIA GLOBO. Jornal Nacional: a notícia faz história. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. pág.20.
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 Em 1o. de setembro de 1969, a Rede Globo lança o Jornal 

Nacional, transmitido simultaneamente para as cidades do Rio de Janeiro, 

São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. O Jornal 

Nacional é o telejornal há mais tempo no ar da televisão brasileira e 

também o produto jornalístico de maior importância da emissora.

  
Fig. 8 – Cid Moreira e Hilton Gomes na bancada do JN21

A partir dos anos 70, a Rede Globo de Televisão começou a 

consolidar a sua hegemonia. Utilizando câmeras portáteis, com equipes 

espalhadas por todo o território, linguagem ágil e qualidade técnica de 

imagens, os telejornais da Rede começaram a fazer parte do cotidiano dos 

brasileiros.

Nos anos 80, o destaque foi o lançamento de um programa 

voltado para o público feminino, que mesclava notícias, entrevistas e 

comportamento. O TV Mulher era apresentado no período da manhã, de 

segunda a sexta-feira e ficou no ar de 1980 a 1986.    A formação mais 

lembrada da equipe do TV Mulher é a primeira, com Marília Gabriela e Ney 

                                   
21 Reprodução por via digital. MEMÓRIA GLOBO. Jornal Nacional: a notícia faz história. Rio 
de Janieor: Jorge Zahar Ed., 2004. pág.20.
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Gonçalves Dias como âncoras e  os consultores Ala Szerman, Marta 

Suplicy e Clodovil Hernandez e vinhetas de humor com o cartunista Henfil. 

O TV Mulher, além de institucionalizar o horário matutino, trouxe um 

formato inovador, com bastante informação e discussão de temas 

polêmicos. 

     Fig.9 – A jornalista Marília Gabriela, uma das apresentadoras da TV Mulher 22

                                   
22 Disponível em http://www.terra.com.br/istoegente/288/celebridade. Acesso em 14 dez. 
2005.
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2.3 - O apelo popular na televisão

A partir dos anos 80, algumas iniciativas de aproximar a 

linguagem jornalística do público e conquistar mais audiência foram bem 

sucedidas. Além de mudanças na linguagem dos programas, houve 

também uma preferência pela exibição de cenas fortes e chocantes, o que 

fez o sensacionalismo sobrepor-se ao conteúdo. Foi o caso do programa O 

povo na tv que se auto classificava como jornalístico, utilizava o formato 

de apresentação de notícias e entrevistas, porém mostrava imagens de  

participantes que falavam detalhes de sua vida íntima.

O programa O povo na tv23 foi exibido pela Rede SBT, de 

segunda a sexta-feira, a partir das duas horas da tarde, a partir de 1982.

Era apresentado ao vivo, pelo diretor e apresentador Wilton Franco e tinha 

a participação do repórter policial Wagner Montes, sob o olhar atento dos 

membros da platéia, composta por homens e mulheres. No palco, os 

participantes apresentavam problemas conjugais, solicitações de cirurgias, 

briga entre vizinhos e tudo mais que pudesse alavancar a audiência. Havia 

também a presença dos consultores nas áreas de saúde, direito e 

psicologia. O advogado Roberto Jefferson dava consultoria aos casos que 

envolviam questões de justiça24.      

O telejornal Aqui Agora foi outro exemplo de aproximação com 

classes populares. Exibido também pela Rede SBT, o programa estreou 

em 20 de maio de 1991 e ficou no ar até dezembro de 1997. As pautas de 

ocorrências policiais eram desenvolvidas ao longo do telejornal, com o 

auxílio do dinamismo provocado pelos “planos seqüência” e a participação 

dos repórteres numa simulação do ao vivo, sem cortes. O resultado foi o 

aumento da audiência da emissora e a criação de uma escola de 

                                   
23 O programa O povo na tv foi exibido de 1982 a 1984. Não há registros precisos sobre as 
datas de início e  do fim do programa no site da empresa: www.sbt.com.br. 
24 Roberto Jefferson foi eleito deputado federal por duas legislaturas. Foi cassado, em 2006, 
por seu envolvimento no escândalo conhecido como “Mensalão”. 
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programas policiais que surgiram depois como o 190 Urgente, na CNT 

Gazeta, o Cidade Alerta, na Rede Record, o Na Rota do Crime, na TV 

Manchete (atual Rede TV!) e o Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes. 

(Bucci, 2004: 112).

Para Squirra (1993:143) o telejornal Aqui  Agora era uma 

cópia do Nuevediario, um popular programa da televisão Argentina, de 

quem emprestou a idéia de relatar os fatos com a utilização de imagens 

em plano-seqüência:

“Esse programa representa, numa análise objetiva, a 

transposição do jornalismo popular do rádio para a 

televisão. Inclusive, porque usa modelos e algumas das 

mais conhecidas vozes dos polêmicos programas 

radiofônicos (...) De outro lado, o programa trouxe 

personagens que não são jornalistas e nada têm a ver 

com a área, como o boxeador Maguila e o político-

relâmpago Enéas.”  

Fig.8 - Ivo Morganti e Christina Rocha, apresentadores do Aqui Agora25

                                   
25 Disponível em: http://tvmemoria.hpg.ig.com.br/aqui_agora.htm. Acesso em 20 jan. 2006.
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Uma das características marcantes do telejornal Aqui Agora 

era a presença de alguns participantes do programa. O apresentador do 

quadro de meteorologia, o ator Felizberto Duarte, o “Feliz”, dizia um 

bordão logo no início de sua apresentação: “Boa noite e tempos felizes” e 

no final do quadro: “e piririm e pororom”.  O repórter Celso Russomano 

apresentava reportagens sobre problemas dos consumidores, com uma 

narração contínua, ora dando voz ao reclamante,  ora mostrando a 

empresa citada ou as pessoas envolvidas no serviço prestado. Todos os 

bastidores da reportagem eram mostrados como a fuga de alguns  

comerciantes que se negavam a conceder entrevistas. Russomano não 

gravava off ou passagens, as narrações eram apresentadas simulando 

uma transmissão ao vivo. Graças à popularidade advinda do programa, o 

repórter Celso Russomano foi eleito deputado federal, em 1997, com 

vasto número de votos.

O telejornal Aqui Agora utilizava fórmulas de sensacionalismo 

e entretenimento como ferramentas para conquistar a audiência. Em 

muitos momentos, a estratégia funcionou, o que fez a emissora 

concorrente, Rede Globo de Televisão, apostar também em programas 

com maior apelo popular. Para Borelli e Priolli (2000: 120) os telejornais 

precisaram se adaptar a essa demanda, aumentando a quantidade de 

entradas ao vivo, ampliando o espaço de matérias policiais e buscando 

uma linguagem menos formal.  

“Adaptando-se, mas sempre procurando manter o 

seu padrão de qualidade, a Globo encontra nas 

denúncias de corrupção, reclamação de órgãos 

públicos, principalmente os municipais, a fórmula de 

enfrentar os jornais popularescos, uma vez que essa 

pode ser apresentada como uma espécie de defesa dos 

interesses populares. A diferença é que enquanto os 

programas popularescos procuram resolver os 

problemas de uma pessoa, os jornais locais da Globo 
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intermedeiam os problemas de uma comunidade, 

considerada um conjunto de moradores de um bairro e 

ou da sociedade em geral, do cidadão, do consumir, do 

contribuinte.”   

Bucci (2004: 113) acredita que o chamado telejornalismo 

convencional, como o do Jornal Nacional também aderiu à onda de 

sensacionalismo, à sua maneira:

 “Depois da estréia do Aqui Agora, o Jornal Nacional 

passou a fazer concessões à cobertura de crimes 

violentos, carregando nas tintas das reconstituições de 

homicídios e seqüestros, usando atores contratados 

para aumentar a dramaticidade do fato. À sua maneira, 

o telejornalismo convencional participou e aprofundou a 

banalização da violência e abriu mais espaço para 

assuntos policiais. Guardadas as proporções, também 

entrou na onda.” 

Esse cenário trouxe à tona a discussão sobre a 

espetacularização dos meios de comunicação e a ética da visibilidade. A 

proposta do filósofo francês Guy Debord, lançada em 1967, considera que 

na sociedade do espetáculo, o impacto dos meios é tão forte a ponto de 

adquirir autonomia sobre os outros aspectos de um acontecimento.

“O conceito de espetáculo unifica e explica uma grande 

diversidade de fenômenos aparentes. Suas 

diversidades e contrastes são as aparências dessa 

aparência organizada socialmente, que deve ser 

reconhecida em sua verdade geral. Considerado de 

acordo com seus próprios termos, o espetáculo éa a 

afirmação da aparência e a afirmação de toda vida 
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humana – isto é, social – como simples aparência.” 

(Debord, 1997:16)

Para Kehl (2004: 143) na sociedade do espetáculo, a arena da 

visibilidade política desloca-se do espaço onde as decisões são tomadas 

para o das imagens mostradas nos telejornais:

“Na sociedade do espetáculo, em que o espaço da 

política é substituído pela visibilidade instantânea do 

show e da publicidade, a gama tornou-se mais 

importante do que a cidadania; além disso, a exibição 

produz mais efeitos sobre o laço social do que a 

participação ativa dos sujeitos nos assuntos da 

cidade/sociedade, ou do que a produção de novos 

discursos capazes de simbolizar o real. À aparente falta 

de importância dos assuntos de interesse público, 

corresponde um excesso de “publicidade” e de 

interesse a respeito de detalhes mais insignificantes, 

ou mais constrangedores da vida privada.”

A disseminação do saber e do conhecimento encontra um 

espaço mediado pela imagem na sociedade do espetáculo. Assuntos do 

dia-a-dia, as informações sobre os acontecimentos recentes e regras de 

comportamento assumem um caráter de sedução e de entretenimento 

para o público. Lipovetsky (1989: 228) avalia que a imprensa e a 

televisão são os principais divulgadores da cultura fundada na 

fatualidade:

“O que nos orienta depende cada vez menos de 

saberes tradicionais e cada vez mais de elementos 

captados aqui e ali na mídia. Como se alimentar, como 

permanecer jovem, como conservar a saúde, como 

educar os filhos, o que há para ler? – para todas essas 

perguntas, são as reportagens e as obras de 

divulgação que, sem dar uma resposta definitiva, 
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proporcionam os termos, os dados, as informações do 

debate. Daí resulta um saber de massa 

essencialmente frágil, cada vez menos assimilado em 

profundidade.”

Kehl (2004: 156) acredita que a substituição do espaço 

público pelo espaço da visibilidade televisiva consolidou uma ficção regida 

pelas leis da concorrência entre os canais de televisão, em detrimento do 

objeto que as imagens tentam representar. Como o destino do espetáculo 

tradicionalmente era a catarse e o entretenimento das massas, não há 

nada que obrigue o espetáculo a ser fiel à realidade social, mesmo que 

sua eficiência dependa da capacidade de incluir elementos da vida social 

em seu universo imaginário. 

                            ¨¨¨¨¨
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2.4 - A hegemonia da Rede Globo de Televisão

A Rede Globo de Televisão iniciou suas transmissões em 26 de 

abril de 1965, no Rio de Janeiro. De propriedade da família de Irineu 

Marinho, a emissora foi mais um braço da empresa de comunicação que 

gerenciava também o Jornal O Globo, que circula desde 1925, e seu 

antecessor, o Jornal A Noite, de 1911. Em São Paulo, a emissora chegou 

em 1966, com a compra da antiga TV Paulista, canal 5.

Por trás da ascensão da Rede Globo, há o controvertido 

acordo assinado, em 1962, com o grupo norte-americano Time-Life no 

qual a emissora recebeu 5 milhões de dólares de investimentos em 

tecnologia e treinamento de pessoal26. Em 1966, foi criada uma CPI 

(Comissão Parlamentar de Inquérito) que concluiu que o acordo era ilegal 

e exigiu a retirada da Time-Life da sociedade. Em 1975, a emissora salda 

suas dívidas com o grupo norte-americano e se nacionaliza. 

A relação da Rede Globo de Televisão com o regime militar é 

discutida por vários pesquisadores. Em 1971, foi divulgado o I Plano 

Nacional de Desenvolvimento (72/74), apresentando como metas a 

modernização da empresa nacional, a criação de mecanismos de incentivo 

à exportação  e  de expansão do mercado interno  com base na política de 

integração nacional. Ribeiro e Botelho (1981: 94) vêem uma relação 

intrínseca entre o crescimento da Rede Globo e a gestão militarista do 

país:

“De fato, não há como negar a coincidência de 

ambos os processos, pois a TV Globo, paralelamente à 

aceleração da economia brasileira, organiza-se como 

uma indústria tipicamente capitalista, de acordo com 
                                   
26 O montante da verba é aproximado. Priolli (1985:32) estima em 5 milhões o valor do 
investimento.
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uma mentalidade de empresa que pela primeira vez se 

introduziu na nossa televisão. E a Tv Globo assumiu 

efetivamente o ideário estatal da política de integração 

nacional.”

Carvalho (1981:105) avalia que a ascensão da Tv Globo

deveu-se a três fatores: à injeção de capital estrangeiro advindo do 

acordo com o grupo Time-Life  impondo um modelo administrativo 

empresarial à emissora; ao esforço de integração nacional por meio do 

vídeo, promovido pelo Estado e à necessidade das agências de publicidade 

de canais eficientes e garantidos de audiência.   

Como observam Ribeiro e Botelho (1981:94) justamente 

quando a estratégia governamental era uma política econômica 

desenvolvimentista, iniciam-se os investimentos de recursos públicos na 

eletrificação de cidades e a criação de uma rede de satélites (Embratel). 

Essa infra-estrutura é que vai possibilitar o lançamento, em 1969, do 

Jornal Nacional, o primeiro telejornal transmitido em rede nacional para o 

país.  As autoras complementam:

“A Tv Globo, nos seus padrões de eficiência, 

recebe um nível de demanda comercial superior tanto 

ao das outras emissoras como à asua própria 

capacidade de horário. A televisão, portanto, nesse 

período, e principalmente a Globo, cumpre a missão de 

“integrar” as populações regionais e periféricas à 

moderna sociedade de consumo. Disso decorre a 

necessidade de uma seleção desta propaganda que 

será lançada no ar.  É interessante observar que o 

projeto da Política de Integração Nacional do governo 

coincide com o projeto de expansão econômica da 

empresa. Este encontro de objetivos produz o 
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casamento perfeito que podemos acompanhar naqueles 

anos de maior enrijecimento político e censura 

intensa.”  

Mello e Souza (1984:67)  avalia que a criação de uma rede 

nacional de televisão tornou-se possível após a chegada dos 

equipamentos de videoteipe, no Brasil, em 1965, e especialmente, depois 

de 26 de março de 1969, quando a Embratel inaugurou o seu primeiro 

tronco, o tronco sul, interligando as cidades de Curitiba e de Porto Alegre:

“Com base nessas duas conquistas importantes, a TV 

Globo, do Rio, foi ampliando o seu alcance, melhorando 

sempre o “sinal” de vídeo e começando a organizar 

uma programação voltada para todo o mercado de 

televisão, no país.” 

Mattos (1982: 37) considera que o governo militar interessou-

se pela televisão porque era tida como um alto indicador do nível de 

modernização alcançada por um país:

“... o regime militar concentrou esforços na 

disseminação daquele testemunho de modernidade do 

país. Essa atitude tinha também uma segunda 

intenção, pois através do sistema de rádio e televisão 

toda a população, alfabetizada ou não, poderia ser 

informada dos empreendimentos do regime, o qual 

também poderia utilizar a infra-estrutura do setor das 

telecomunicações para fins de segurança nacional, 

através dos serviços de informações.”   
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O Jornal Nacional foi o primeiro telejornal em rede nacional e 

representou um dos produtos decisivos para a consolidação da hegemonia 

da Rede Globo de Televisão. Lins da Silva (1985:35) acredita que a 

estratégia de lançamento do Jornal Nacional foi perfeita, dentro da lógica 

comercial:

“Para que tivesse uma audiência garantida, ficaria 

espremido entre duas telenovelas, já então o gênero 

mais popular e com uma fórmula que se mostraria 

imbatível ao longo dos anos: às 19 horas, um enredo 

mais leve e bem-humorado e as 20 horas outro mais 

adulto e dramático. No meio delas, um telejornal que 

desse à dona-de-casa o tempo certo para colocar o 

jantar na mesa e ao chefe da família a chance de 

inteirar-se, mesmo que superficialmente, dos principais 

assuntos do dia.” 

O Jornal Nacional foi um dos principais seguidores da linha 

editorial oficialista de apoio ao regime militar. É conhecida a frase, de 

caráter casual, do então presidente Médici, em 1973:

“Sinto-me feliz, todas as noites, quando ligo a 

televisão pra assistir ao jornal. Enquanto as notícias dão 

conta de greves, agitações, atentados e conflitos em 

várias partes do mundo, o Brasil marcha em paz, rumo 

ao desenvolvimento. É como se eu tomasse um 

tranqüilizante, após um dia de trabalho.” (Carvalho, 

1981: 31)

A década de 70 foi importante para a sedimentação da 

audiência do Jornal Nacional. Para Borelli e Priolli(2000: 60):
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“A imagem do sucesso da emissora também 

retroalimentaria a credibilidade do informativo. Dados 

do Ibope revelam que, em 1976, a audiência média do 

Jornal Nacional era de 69% (30 milhões de 

espectadores), tendo os 5 minutos de publicidade mais 

caros da televisão brasileira.”

As telenovelas exibidas pela Rede Globo de Televisão também 

vão desempenhar um papel importante. Além de manter uma audiência 

cativa para os telejornais, vão ajudar o desenvolvimento do hábito de ver 

tv, ou seja, assistir à programação da TV Globo:

“Cria-se o hábito de ver tv, em família, com 

programações e horários reforçando-se mutuamente e 

garantindo uma fidelidade de público e um aumento 

vertiginoso dos índices de audiência, nos vinte anos 

subseqüentes: alguns acompanham à primeira 

telenovela, enquanto esperam o telejornal e outros 

assistem ao telejornal, enquanto aguardam a próxima 

telenovela,”  

 Os anos 90 irão consolidar a perda de audiência que começa a 

se evidenciar a partir dos anos 80.  Pouco a pouco, a principal emissora do 

país começa a sentir o avanço da concorrência dos demais canais da rede 

aberta e mais tarde, dos canais a cabo. O repórter Leandro Narloch, em 

reportagem para a revista Superinteressante comenta: 

“O maior baque de perda de público aconteceu 

na década de 1990. A audiência média de 49% dos 

televisores ligados, em 1979, baixou para 37% em 

1997. Record e SBT aproveitaram o barateamento 
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da tecnologia de produção e lançaram programas 

populares. Também apareceu o controle remoto, 

arquiinimigo das líderes de audiência. Mas o susto 

passou rápido: a novela Terra Nostra, de 1999, 

recuperou antigos índices de audiência e provou 

que o modelo “sanduíche” de um jornal entre 

novelas, marca da Globo instituída em 1968, não 

estava acabado.” (fev. 2005: 57)

É ainda nos anos 90 que a emissora abre espaço para a 

produção de jornalismo local, visando os novos públicos incorporados à 

condição de telespectadores devido ao novo cenário econômico e pela 

demanda por notícias regionais. Nesse momento, são lançados os jornais 

denominados Praça tv: RJTV, MGTV, SPTV, DFTV etc. Borelli e Priolli 

avaliam:

 “Mas, se nas outras emissoras, a estratégia da 

localidade é inserida com rapidez e tranqüilidade 

– porque nelas não havia um padrão rígido de 

programação e uma penetração ampla, em 

escala nacional -, na Globo a coisa é bem 

diferente. O padrão construído pela emissora –

que incluía uma homogeneidade na programação 

e uma produção voltada par uma grande massa e 

para o nacional -, cria obstáculos no caminho 

dessa nova configuração que exige, entre outras 

coisas, respostas às demandas regionais.” 

(Borelli e Priolli, 200:88)

A virada do século encontra uma emissora com problemas, 

porém forte. Apesar de não possuir mais os níveis de audiência de 

outrora, a Rede Globo de Televisão continua sendo a emissora de tv mais 

importante do país. Segundo o site da empresa, atualmente 99,84% dos 
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5.143 municípios do país recebem a programação do canal.  O 

pesquisador Murilo César Ramos (2005: 75) avalia a influência da 

hegemonia da rede:

“E nenhum representante da Mídia brasileira é 

mais patrão do que as Organizações globo. Patrão 

não apenas de seus funcionários, mas também de 

seus pares, radiodifusores e imprensa; e patrão 

dos poderes institucionais, seja no Congresso 

Nacional, onde sua capacidade de pressão é quase 

imperial, seja no Poder Executivo, sobre o qual 

jamais poupou pressão e do qual obteve o que 

quis, do general ditador Humberto Castelo Branco, 

que lhe propiciou o arquivamento do caso Time-

Life, ao atual presidente e democrata reconhecido, 

Luiz Inácio Lula da silva, que lhe proporcionou o 

desmonte do segundo projeto da Ancinav.”

    

¨¨¨¨¨
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Terceiro Capítulo: O telejornalismo da proximidade

Os telejornais diários são parte do cotidiano dos 

telespectadores. Presentes na programação televisiva, praticamente desde 

sua inauguração, essa modalidade do jornalismo acompanha a tecnologia 

de cada época, sempre com o compromisso de trazer informação e cultura 

para um público alvo diversificado e heterogêneo.

Diferente do jornal impresso que conta com o recurso do signo 

verbal escrito, o que permite a releitura da informação, o telejornal 

sintetiza ao máximo a notícia, operando com vetores de tempo e espaço, 

numa sucessão de imagens e depoimentos.

As informações veiculadas nos telejornais são o produto do 

trabalho e de visões de mundo de vários profissionais: pauteiros, 

repórteres, cinegrafistas, editores de texto, editores de imagem, redatores 

que seguem um padrão editorial adotado pela rede de comunicação, que 

por sua vez possui seus próprios interesses empresariais. De todos os 

acontecimentos do dia numa cidade, somente alguns são selecionados 

para compor a realidade que será apresentada numa edição do telejornal.

À primeira vista, ao se pensar no que um jornal regional de 

televisão mostra a seus telespectadores, o que se evidencia é que os 

acontecimentos da localidade ao qual se vincula serão suas principais 

pautas, porém o recorte que se faz de tudo que aconteceu em 

determinado dia, nos vários bairros, envolvendo os vários setores sociais 

e econômicos que  compõem a cidade, pode nos dizer de um princípio 

ordenador que se deseja comunicar.  Alguns desses vetores serão 

discutidos, a seguir.
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3.1 - Fronteiras da prática jornalística não convencional

A imprensa será um dos palcos onde os interesses individuais 

e do grupo vão se enfrentar cotidianamente. Por um lado, há um direito 

público à informação, garantido inclusive pela constituição Brasileira. Em 

contrapartida, a concentração dos meios de comunicação nas mãos de 

grupos hegemônicos, cujos interesses nem sempre correspondem aos da 

maioria da população, impedem o acesso e a livre manifestação das 

idéias.

Diante deste cenário, em vários momentos históricos do país, 

surgiram iniciativas de criação de jornais impressos com circulação 

limitada, visando dar voz à alteridade dos grupos minoritários. Por esse 

prisma, pode-se considerar que o pioneirismo de Hipólito da Costa, 

criando o Correio Braziliense, em 1808, em oposição à monarquia, é um 

exemplo dessa prática.27

Da mesma forma, durante as primeiras décadas do séc. XX, o 

país contou com a presença da imprensa anarquista e da socialista que 

foram porta-vozes do operariado emergente. Acompanhando a chegada 

dos imigrantes, circularam jornais ligados a cada comunidade, com a 

finalidade de dar notícias da terra natal e compartilhar informações sobre 

a vida no novo destino.     

O período do regime militar implantado no Brasil (1964-1985), 

a partir da deposição de João Goulart e da tomada do governo pelos 

                                   
27 O jornal Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro a ser impresso no Brasil, em 10 de 
setembro de 1808. No entanto, o jornal Correio Braziliense surgiu em junho de 1808, porém 
era impresso em Londres, onde vivia, exilado, seu criador Hipólito da Costa. (Costella, 
1978:92).
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militares, gerando a nomeação do General Castelo Branco como chefe de 

Estado, foi um marco decisivo para o nascimento da imprensa alternativa.

Kucinski (1998: 178) lembra que inicialmente estes periódicos 

eram chamados de “imprensa nanica”, devido ao formato pequeno 

adotado pela maioria. O termo “alternativa” já era utilizado nos Estados 

Unidos e na Inglaterra para designar a arte e cultura undergrounds:

“Além de designar práticas não ligadas à cultura 

dominante, alternativa também significa optar entre 

duas coisas reciprocamente excludentes, a única saída 

para uma situação difícil e o desejo de protagonizar 

transformações. A imprensa alternativa dos anos 70 

era tudo isso ao mesmo tempo. Em contraste com a 

complacência da grande imprensa para com a ditadura 

militar, os jornais alternativos faziam a crítica 

sistemática do modelo econômico. Inclusive nos anos 

de seu aparente sucesso, durante o milagre 

econômico, de 1968 a 1973, destoando, assim, do 

discurso triunfalista do governo ecoado pela grande 

imprensa, construindo dessa forma todo um discurso 

alternativo.”   

Em sua análise da imprensa alternativa, Kucinski (1998: 180) 

propões a divisão dos jornais desta categoria em duas vertentes: uma 

ideológica e a outra existencial. A primeira tinha raízes nos ideais de 

valorização do nacional e popular dos anos 50, ou no marxismo 

popularizado nos meios estudantil dos anos 60. No Brasil, seus principais 

representares foram: Politika, Opinião, Movimento, Em tempo e Coojornal. 

A segunda vertente representava a opinião dos jornalistas cansados do 

discurso ideológico dominante, inspirados nos movimentos de 

contracultura norte-americanos, no orientalismo, no anarquismo e no 
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existencialismo de Jean-Paul Sartre. Os principais expoentes brasileiros 

foram: Versus, Bondinho, Ex e O Pasquim.

        
Fig.11 e Fig. 12 – Exemplares dos jornais Movimento e Opinião28

De acordo com Kucinski, (1998:178) ao final de 15 anos de 

ditadura militar no Brasil (1979), haviam nascido cerca de 160 periódicos 

de vários tipos – satíricos políticos, feministas, ecológicos, culturais – que 

em comum tinham a oposição contra o governo. Em geral, um em cada 

dois jornais não chegava a completar um ano de existência:

“Apenas dois jornais alternativos, ambos 

desvinculados de ¨frentes jornalísticas¨ e do modelo 

leninista, alcançaram tiragens grandes por períodos 

longos : o satírico O Pasquim  atingiu ampla leitura 

entre jovens e adolescentes nas grandes cidades do 

interior, e Repórter, lançado em 1977 com uma linha 

editorial sensacionalista, que mesclava o apelo à 

pornografia com denúncias pesadas contra a repressão 

policial.” (Kucinski, 1998: 195)

                                   
28 Disponível em http//anovademocracia.com.Br/32/30.htm Acesso em 30 out. 2005.
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Kucinski  (1998: 192)  acredita que atribuir o desgaste dos 

jornais alternativos ao fim da ditadura é um senso comum insuficiente 

para explicar o fenômeno:

“A retomada da atividade política clássica, no âmbito 

dos partidos e de seus jornais, que após a decretação 

da anistia saíram da clandestinidade, esvaziou a 

imprensa alternativa de sua função de espaço de 

realização social-política. Mas não foi a ditadura a única 

razão de ser da imprensa alternativa, que também 

floresceu na mesma época em vários outros países, 

especialmente Estados Unidos e Grã-Bretanha.”

Para Kucinski (1998: 196) o desaparecimento dos jornais 

alternativos sinalizam o fim do ciclo da crença na transformação social 

com base em propostas éticas, por meio da ação coletiva ou comunitária. 

“No final do ciclo alternativo algumas dessas 

modalidades de articulação entre jornalismo e política 

haviam “mudado de lugar social”, na expressão de 

Regina Festa, migrando para sindicatos, anteriormente 

reprimidos, e movimentos populares (FESTA e SILVA, 

1986; FESTA, 1986). Mas, nesse processo de inserção 

em terceiras instituições, eram outras as gerações 

engajadas, e outra a ética prevalecente. Dissolveram-

se os coletivos dos jornais alternativos e o espírito que 

os impulsionava. Apesar de alguma semelhança formal 

e temática entre os antigos jornais alternativos e 

alguns dos novos jornais de sindicatos e outras 

entidades da sociedade civil, nessa mudança de “lugar 

social”, o jornalista não é o sujeito do processo – quem 
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manda é o presidente do sindicato ou da entidade – e 

desaparece a autonomia jornalística.”

O jornalista Perseu Abramo escreveu um artigo intitulado 

“Imprensa alternativa: alcances e limites”, em 198829,   no qual comentou 

que as fontes da imprensa alternativa eram as mesmas do jornalismo 

convencional, o que nesse caso, não se apresenta como uma opção à 

norma e sim, uma releitura do mesmo. Abramo também percebeu que o 

público da imprensa alternativa não era a grande massa e, possivelmente, 

seriam os mesmos leitores que tinham acesso ao jornalismo convencional. 

Ele explica:

 “Ora, mas a ditadura que foi implantada em 1964 e 

perdurou até meados da atual década é a ditadura da 

burguesia, só que operando com mãos militares. E, 

embora sejam inegáveis as diferenciações grupais e 

até pessoais dentro da burguesia (um senador liberal é 

diferente de um general fascista), a verdade é que a 

idéia, constantemente elaborada e reelaborada, de 

uma ampla frente democrática de oposição à ditadura 

acaba, na prática, deixando de lado e de fora a classe 

trabalhadora e as reais alternativas ideológicas e 

políticas ao sistema capitalista e ao regime autoritário 

que ele produziu nesse período da história do Brasil.

Pobre, frágil, improvisada, ousada, heróica, a imprensa 

alternativa não conseguiu nunca chegar a essa meta. 

Mas inegavelmente foi uma das forças que abalaram a 

ditadura e abriram perspectivas de mudanças 

democráticas que ainda estão por se realizar.” 

(1988:27)

                                   
29 Artigo publicado originalmente na Revista Tempo e Presença, nº 233, em agosto de 1988. 
Disponível em http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/article.php?storyid=48. Acesso em 
01/09/2006.
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Ainda neste artigo, Abramo (1988) aponta para o surgimento 

de um movimento de resistência ao regime, levado à frente pelos 

movimentos populares: 

“É que começa a surgir, apesar da ditadura, uma 

onda de resistência civil, representada pelos 

movimentos populares, pela luta contra a carestia, pela 

ação dos setores progressistas da Igreja Católica, pelas 

Comunidades Eclesiais de Base, pelos comitês de 

anistia, mais tarde pelas oposições sindicais e pela 

eclosão do neo-sindicalismo combativo e oposicionista. 

Aí então, há um movimento concreto, muitas vezes 

expresso por entidades e por líderes que se 

constituíam, por si, em fontes alternativas de 

informações e opiniões, e que foram largamente 

utilizadas pela pequena imprensa.”

Segundo Peruzzo (2005) os movimentos populares são 

manifestações e organizações constituídas com objetivos explícitos de 

promover a conscientização, a organização e a ação de segmentos das 

classes subalternas visando satisfazer seus interesses e necessidades, 

como a melhoria da qualidade de vida, acesso às condições de produção e 

de consumo de bens de uso coletivo e individual. 

Para a autora, os movimentos populares para  se fortalecerem 

e realizarem seus objetivos sentiram a necessidade de se apropriar das 

técnicas e das tecnologias de comunicação.  A resposta a essa 

necessidade é a comunicação comunitária que possui características 

especiais. 

“Trata-se de uma outra comunicação que ganha 

expressividade nas últimas décadas por envolver 

diversos setores das classes subalternas, tais como 
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moradores de uma determinada localidade 

desassistidos em seus direitos à educação, saúde, 

transporte, moradia, segurança etc; trabalhadores da 

indústria; trabalhadores do campo; mulheres; 

homossexuais; defensores da ecologia; negros; 

cidadãos sem terra interessados em produzir meios à 

sua própria subsistência. Essa comunicação não chega 

a ser uma força predominante, mas desempenha um 

papel importante da democratização da informação e 

da cidadania, tanto no sentido da ampliação do número 

de canais de informação e na inclusão de novos 

emissores, como no fato de se constituir em processo 

educativo, não só pelos conteúdos emitidos, mas pelo 

envolvimento direto das pessoas no quefazer

comunicacional e nos próprios movimentos populares.”

(Peruzzo, 2005: 1)

Peruzzo (2005: 2) enfatiza que nos dias atuais ocorre uma 

vulgarização do uso do termo “comunitário”, com várias práticas tentando 

assumir o lugar de representante dos interesses coletivos.

“Em última instância, não basta a um meio de 

comunicação ser local, falar das coisas do lugar e gozar 

de aceitação pública para configurar-se como 

comunitário. A comunicação comunitária que vem 

sendo gestada no contexto dos movimentos populares 

é produzida no âmbito das comunidades  de 

agrupamentos sociais com comunidade, quais sejam: 

implica na participação ativa, horizontal e democrática 

dos cidadãos; na propriedade coletiva; no sentido de 

pertença que desenvolve entre os membros; na co-

responsabilidade pelos conteúdos emitidos; na gestão 

partilhada; na capacidade de conseguir identificação 
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com a cultura e interesses locais; no poder de 

contribuir para a democratização do conhecimento e da 

cultura. Portanto, é uma comunicação que se 

compromete, acima de tudo, com os interesses das 

“comunidades” onde se localiza e visa contribuir na 

ampliação dos direitos e deveres da cidadania.”

Na mídia televisiva existiram várias iniciativas de 

comunicação comunitária. Peruzzo (2000: 8) destaca as manifestações da 

Tv da rua,  da Tv de baixa potência e  Tv Local  como tipos de televisão 

comunitária, anteriores ao surgimento dos canais de acesso público 

lançados pela Lei da TV a cabo:30

“Na maioria desses projetos tem-se como estratégia a 

participação direta da população local no processo de 

produção da mensagem. Viabiliza-se a participação das 

pessoas nas várias etapas do processo de elaboração 

de um audiovisual, tais como: na definição da temática 

do vídeo, na idealização do roteiro, na edição, no 

desempenho do papel de ator, de cantor, de emissor de 

informações (depoimentos, entrevistas) etc. (...) Há 

também a sistemática de abir-se o debate após a 

exibição de algum programa para que as pessoas 

possam falar sobre o que tinham visto.”

O Canal Comunitário de São Paulo é um canal de acesso 

público, criado a partir da Lei de TV a Cabo, que obrigou as operadoras a 

fornecer canais gratuitos em sua área de atuação. Foi ao ar, pela primeira 

vez, em 1o. de novembro de 1997, e funciona como uma espécie de 

“condomínio”, em que os “condôminos” são associados ao canal e dividem 

                                   
30 A chamada “Lei da Tv a Cabo” é a Lei 8.977 de 6 de janeiro de 1995, regulamentada pelo 
Decreto-Lei 2,206 de 14 de abril de 1997 que estabelece a obrigatoriedade das operadoras 
de TV a Cabo para disponibilizar canais básicos de utilização gratuita, em sua área de 
atuação. Em São Paulo, foram criados três canais legislativos: Tv Senado, Tv Câmara e Tv 
Assembléia,  além do  Canal Universitário e do Canal Comunitário.  
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as faixas de horário na programação. A gestão da emissora é coletiva e os 

participantes devem ser entidades não governamentais e sem fins 

lucrativos.

O pesquisador Antonio Assiz comenta que a expectativa de 

que o Canal Comunitário representasse uma alternativa de qualidade e 

conteúdo, num cenário de programação diversificado como o da televisão 

paga, tem sido frustrada.

“Ao assistir ao Canal, fica claro a falta de uma proposta 

capaz de dar harmonia à grade de programação. Esta é 

uma discussão bastante importante a respeito do 

modelo de TV Comunitária. Se por um lado os 

organizadores destacam a ampla liberdade das 

entidades associadas, que praticamente não sofrem 

censura, quando o material exibido não é pré-assistido 

pela coordenação do Canal, por outro falta uma 

interação, diálogo, de fato um fio condutor da 

programação. Não é o caso de impor controles sobre os 

produtos, mas muito mais oferecer capacitação, 

promover fóruns e oficinas de produção e exigir que as 

entidades participem destas experiências para que algo 

novo seja construído em termos de linguagem e até de 

gestão de uma emissora de tv.” (Assiz, 2004: 8)

O jornalismo comunitário é mais um braço da comunicação 

comunitária. Foi pensado como uma oportunidade de manifestação e 

expressão de idéias de um grupo que não seria a pauta dos grandes 

jornais.  Para Callado e Estrada (1985: 7) as comunidades só eram 

pautadas pelas grandes corporações jornalísticas quando ocorriam 

catástrofes:
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 “É exatamente a mesma coisa que acontece no sistema 

mundial de grandes agências que monopolizam a 

informação internacional quando ali ocorrem desastres, 

golpes de estado ou fatos insólitos. Enquanto lemos 

páginas inteiras sobre o nascimento de mais um filho de 

Lady Di, muitas decisões que vão influir diretamente 

sobre nossas vidas são tomadas sem o menor debate.” 

O jornalismo comunitário para desenvolver sua missão deve 

estar amparado na comunidade. Foi justamente para fazer frente à 

hegemonia da informação das grandes empresas que ele foi gerado a 

partir de grupos ligados à organização política e social como as 

Comunidades Eclesiais de Base31 e diversos movimentos populares.

Segundo Pena (2005:135), a principal missão do jornalismo 

comunitário é atender aos interesses de uma determinada comunidade:

“ O jornalismo comunitário é aquele que conspira, que 

caminha junto, não é uma entidade em função da 

comunidade. É a própria comunidade em forma de 

notícia, em forma de opinião, que se torna instrumento 

de transcendência, que dá visibilidade ao oprimido não 

como um marginal, mas como um indivíduo capaz de 

superar sua condição.” 

                                   
31 Comunidades Eclesiais de Base ou CEB`s são organizações ligadas à Igreja Católica, cujos 
membros fizeram um importante trabalho de mobilização social e política nas comunidades 
carentes dando início aos movimentos como os da Pastoral da Terra e os da Pastoral da 
Criança.
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 3.2 - Quando o bairro é a pauta

Os jornais de Bairro costumam ser confundidos com jornais 

comunitários. A confusão se dá principalmente pelo fato da circulação 

desse tipo de publicação ser restrita a uma determinada região. Mas, na 

prática, o jornal de Bairro é uma empresa jornalística comercial, embora 

muitas vezes a distribuição do jornal seja gratuita.    

Segundo dados da Ajorb (Associação de jornais de bairros) 

existem cerca de 200 jornais de bairro na capital paulista. É interessante 

notar que esse tipo de publicação consegue mobilizar a população em 

torno das questões locais, principais pautas de cada edição, criando um 

vínculo especial com o leitor.

A maioria dos jornais de bairro sobrevive com os anúncios 

pagos por comerciantes locais que divulgam suas marcas, oferecem 

promoções e em alguns casos, são as fontes das notícias.

 A participação dos moradores dos bairros é feita por meio de 

cartas, telefonemas e e-mails denunciando problemas que atingem o 

bairro como bueiros entupidos, necessidade de poda de árvores, falha na 

coleta de lixo, buracos nas ruas, etc. ou comunicando acontecimentos de 

interesse local como as festas das igrejas, batizados e casamentos. Muitos 

jornais de bairro também costumam manter colunas que contam as 

histórias dos moradores antigos, colaborando para a preservação da 

memória da região onde circula.

Segundo a pesquisadora Maria Elisa Vercesi Albuquerque 

(1985), o primeiro jornal de bairro foi lançado em 1o. de setembro de 

1895, chamava-se  O Braz e circulou no bairro de mesmo nome, na zona 

leste da capital, região que na época abrigava os operários imigrantes 
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contratados pela indústria paulistana incipiente. O bairro do Brás teve 

muitas publicações dessa natureza, como a Tribuna do Braz, de 1897, 

Gazeta do Braz e Folha do Braz, ambos em 1898. Para a pesquisadora 

(1985: 25) esses jornais tiveram uma duração curta em virtude das 

dificuldades financeiras para sua manutenção, mas criaram um vínculo 

importante com os moradores:

“A finalidade era defender os interesses do bairro, 

mas eles traziam também literatura, humor e artigos 

variados sobre costumes e comportamento. Apesar de 

alguns terem realizado críticas políticas, a maior parte 

restringia-se a expressar a opinião de uma pequena 

burguesia local, não se posicionando politicamente.”

Fig. 13 – Exemplar do jornal Folha do Braz32

Do ponto de vista da produção, o jornal de bairro funciona 

como um jornal de grande circulação, com equipes responsáveis pela 

                                   
32 Disponível em: http://www.ifch.unicamp.br/ael/website-ael_pesquisatematica/e-
album/website-ael_ed-traje-braz.htm. Acesso em 20 jan. 2006.
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redação, reportagens e diagramação. A diferença está no enfoque das 

pautas e no tamanho das equipes, que costuma ser exígua no jornal de 

bairro.

 Diante disso, esse tipo de publicação possui elementos em 

comum com o jornalismo comunitário, tais como: a região restrita de 

circulação, a gratuidade dos exemplares e a abordagem das notícias 

locais. No entanto, a população tem uma participação limitada e o jornal é 

produzido por uma empresa, ou seja, visa auferir lucro, diferente do perfil 

de jornal comunitário.

Os jornais de grande circulação costumam abrir espaço para 

as notícias referentes aos bairros, com destaque para os aspectos 

culturais e históricos. É o caso do caderno Seu bairro, publicado pelo 

jornal O Estado de S. Paulo, aos sábados.  

Sob outro aspecto, no viés de serviço público, o jornal Folha 

de S. Paulo  traz a seção A cidade é sua,  em que são publicados trechos 

de e-mails de leitores solicitando serviços públicos e denunciando 

irregularidades nos bairros onde moram. O espaço também é utilizado 

para reclamações de consumidores de bens e serviços.

Da mesma forma, rádios paulistas, como a Rádio CBN e a 

Rádio Eldorado, reservam momentos em sua programação para a leitura 

de e-mails e ligações telefônicas de seus ouvintes, com solicitações de 

podas de árvores, denúncias de irregularidades nas vias públicas ou 

mesmo informações sobre o trânsito da cidade. Além de estreitar a ligação 

entre a emissora e seu público, o espaço é uma forma de amplificar as 

reivindicações por obras e serviços públicos, tornando o ouvinte um 

membro ativo do processo de comunicação.

Diante disso, apreende-se que o mercado de comunicação já 

detectou a necessidade de aumentar o diálogo com seu público, 
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atendendo ao desejo de manifestação de idéias e valores. A facilidade de 

comunicação, entre os veículos e o seu público, é utilizada como 

ferramenta de marketing por muitas empresas de comunicação. 

                                                ¨¨¨¨
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3.3 – Conceito de Jornalismo Público

O conceito de jornalismo público ou jornalismo cívico surgiu 

nos Estados Unidos, em 1990, criado pelo editor-chefe do Wichita Eagle, 

da cidade de Wichita (Kansas), David Merrit. A motivação do jornalista foi 

porque a imprensa não era comprometida com questões locais. Para 

Merrit, os jornais deviam dar mais atenção aos desejos e anseios de seus 

leitores e fazer o possível para estreitar a ligação com seu público. O 

pesquisador da Universidade de Brasília, Luiz Martins da Silva (2006:6) 

esclarece:

“Enquanto movimento, o jornalismo público ganhou 

força quando foi encampado, em 1994, pelo Pew 

Charitable Trust, uma fundação da Filadélfia, fundada 

em 1948 pelos herdeiros de Joseph Newton Pew, 

proprietário da Sun Oil Company, interessados em 

financiar atividades consonantes com os valores do pai 

(democracia e comunitarismo). Até 1999, a discreta 

entidade já havia passado cerca de 12 milhões de 

dólares em prol do civic jornalism, embora muitos dos 

expoentes na matéria, como o próprio Merrit, 

recusassem ajuda, temendo prejuízos à sua 

independência.” 

No Brasil, o jornalismo público ainda não está consolidado 

como gênero ou especialização, no entanto, Silva (2006:10) percebe 

algumas influências dessa prática em jornais brasileiros:

“Poucos jornais têm promovido tanto a interatividade 

com o seu público quanto o Correio Braziliense. Os 

leitores dispõem de um Conselho, cujos componentes 
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comparecem à relação para reuniões e até sugerem 

temas e coberturas. (...) Uma das estratégias de 

marketing do Correio é a criação de uma identidade do 

jornal com o “brasiliense”, sem perder de vista o fato 

de que é um jornal que deve refletir também a vida da 

Capital Federal”. 

Outra experiência citada por Silva (2006:16) é a da Tv 

Cultura de São Paulo, que em 2000, adotou o jornalismo público como a 

tônica de suas coberturas.

“Tendo como objetivo a veiculação de “notícias 

públicas”, a Cultura passou a trazer matérias que 

motivam o telespectador a praticar a cidadania. Através 

de pequenos programas do gênero “Faça Política”, a 

emissora mostra como pessoas comuns podem exercer 

seus direitos de cidadão e cobrar das autoridades a sua 

atuação. A orientação seguida é: menos notícias e mais 

informação; fugir do superficial do jornalismo televisivo 

e oferecer mais informação nas reportagens”.

Costa Filho (2003: 79) comenta que com o surgimento de 

novos movimentos sociais, a produção da informação deixou de ser uma 

exclusividade dos jornalistas, o que torna necessária a revisão do papel da 

imprensa no agir político:

”O jornalismo público surge como uma alternativa à 

mídia que se estende como importante instrumento de 

construção da cidadania. É intenção do jornalista 

público que a imprensa torne-se mais do que o palco, 

no qual as diversas vozes sociais possam dialogar e 

realizar, deste modo, a ação política característica dos 

tempos atuais”.
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A perspectiva de atuação do jornalismo público é mais uma 

alternativa que privilegia o cidadão, que pensa o processo de comunicação 

como uma construção contínua e capacita tanto os comunicadores, quanto 

seu público a um envolvimento maior com a sociedade, tornando-os 

participantes das mudanças que ensejam.  

¨¨¨¨¨
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Quarto capítulo: Práticas discursivas: dos elementos  

                            teóricos às cenas televisivas

“mais de um laço verbal entre as palavras comum,

 comunidade e comunicação.Os homens vivem numa 

comunidade em virtude das coisas que têm em comum, 

e comunicação é a maneira pela qual passam

 a possuí-las em comum. Toda comunidade, portanto, 

tem sempre esses dois aspectos, o de viver-se juntos,

de um lado, e o de participar-se de uma 

vida em comum, de outro.”

(John Dewey)33

4.1 - Discurso sobre o método

A pesquisa que dá base a esta tese parte do pressuposto de 

que a prática do jornalismo televisivo é feita por discursos, repórteres e 

entrevistados atuam no mesmo espaço cênico, compondo um recorte da 

realidade, editado e configurado para integrar  um programa de notícias, 

dentro da programação de um canal de televisão.

                                   
33 Dewey, John. Democracy and Education, pág. 1 -7. Apud: FERNANDES, Florestan.
Comunidade e Sociedade. São Paulo: Editora Nacional e Editora Usp, 1973.
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O programa a ser estudado é o telejornal SPTV  1a. edição, 

exibido pela Rede Globo de Televisão, de segunda a sábado, ao meio dia, 

na região da Grande São Paulo. O diferencial desse noticiário é que ele 

pretende trazer a vertente do jornalismo comunitário para a televisão.

As pautas desse jornal eletrônico tentam destacar as 

diferenças sociais e econômicas da cidade de São Paulo e mapear os 

diversos conflitos latentes que surgem em protestos pela melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos, como a procura de vagas nas escolas de 

ensino fundamental, a busca pelo emprego e a falta de pavimentação em 

ruas de bairros periféricos. 

O telejornal é apresentado pelo âncora Chico Pinheiro e pela 

jornalista Carla Vilhena (casados na vida real). Com uma linguagem 

descontraída e o ritmo de uma conversa coloquial, as notícias são 

apresentadas (a maior parte com links ao vivo) entremeadas por breves 

comentários dos apresentadores. 

Um momento marcante nesse telejornal é o quadro chamado 

SPTV Comunidade. O repórter Márcio Canuto  visita os bairros em que são 

pautados problemas de saneamento básico, carência de obras de infra-

estrutura e diversos conflitos ligados ao desenvolvimento de uma cidade 

em que não houve planejamento urbano. Uma van (veículo utilitário) é 

utilizada para fazer o transporte do repórter e  dos entrevistados.

O quadro inicia-se com a apresentação de um videoclipe em 

que são editadas imagens do carro em movimento sob um BG34 de sirenes 

de polícia e ambulâncias. São 15 segundos que sugerem uma ocorrência 

policial, pelo ritmo e pelas cenas que são mostradas. Em seguida, o 

repórter inicia sua reportagem.

                                   
34 BG é a abreviação de background, o mesmo que música de fundo.
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O quadro do SPTV Comunidade é o enfoque principal da 

pesquisa. Com os instrumentais das Ciências da Linguagem e  a aplicação 

das metodologias da análise de discurso e da análise de conteúdo, espera-

se detectar a presença dos discursos que são dominantes entre os 

interlocutores presentes nas reportagens, averiguar quais são as 

comunidades  atendidas pelo programa e discutir as práticas jornalísticas 

utilizadas no noticiário.

O corpus da pesquisa foi formado por 30 (trinta) edições do 

telejornal SPTV 1a. edição, gravados no período de 14/02/200535 a 

22/03/2005. 

A idéia inicial era trabalhar com o método de dois teóricos 

ingleses, J. Curran e J. Seaton. Esses autores propuseram em uma 

pesquisa sobre mídia, publicada no livro Power without responsability 

(1988), o método que seleciona o corpus para a análise de jornais 

diários de acordo com os dias da semana. Desse modo, a amostragem 

seria composta pelos programas gravados na segunda-feira da primeira 

semana, da terça-feira da segunda semana e assim por diante.

O método de J. Curran e J. Seaton configurou-se inadequado 

para a composição do corpus para análise, em virtude do quadro SPTV 

Comunidade não apresentar regularidade diária na edição do telejornal 

SPTV. 

Diante disso, optou-se por utilizar a metodologia da análise 

de conteúdo com o objetivo de aprofundar os estudos sobre o corpus 

formados pelos 30 (trinta) programas gravados e a partir da decupagem 

das reportagens, selecionar os trechos mais elucidativos para trabalhar 

com a análise do discurso.

                                   
35 O quadro SPTV Comunidade volta ao telejornal SPTV como quadro fixo, a partir de 
14/02/2005. 
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As imagens, especialmente na televisão, desempenham um 

papel significativo na compreensão das notícias e dos discursos. Na 

impossibilidade de mostrá-las nessa tese, da forma como aparecem em 

uma exibição de televisão, optou-se por acrescentar às análises algumas 

fotografias produzidas a partir das imagens veiculadas na tv aberta.

                               ¨¨¨¨¨¨
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4.2 - O conteúdo do discurso

Os antecedentes da análise de conteúdo encontram-se nas 

diversas formas de interpretar os textos como a hermenêutica, a 

exegese religiosa, a análise literária ou mesmo a psicanálise. Segundo 

Bardin (1977:14) por trás do discurso geralmente simbólico e 

polissêmico esconde-se um sentido que convém desvendar.

A análise de conteúdo desenvolveu-se no início do séc. XX 

nos Estados Unidos. A Escola de Jornalismo de Colúmbia foi a pioneira 

nos estudos quantitativos dos jornais, originando o que Bardin (1977:14) 

chama de “fascínio pela contagem e pela medida (superfície dos artigos, 

tamanho dos títulos, localização na página”.

A definição de análise de conteúdo dada por Berelson, (apud 

Bardin, 1977) é:

“Uma técnica de investigação que através de uma 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto das comunicações, tem por 

finalidade a interpretação destas mesmas 

comunicações.” 

Bardin (1977:31) avalia que a técnica da análise de conteúdo 

deve ser reinventada a cada momento, adaptada ao tipo de interpretação 

que se pretenda:

“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 mais vasto: as comunicações”. 
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Nesta tese, a análise de conteúdo foi utilizada (após 

fichamento e decupagem de cada telejornal do corpus) com o intuito de 

quantificar os bairros visitados pela equipe de reportagem do SPTV 

Comunidade, os problemas levantados nas reportagens, as soluções 

apresentadas pelos representantes do poder público e o funcionamento 

geral do quadro.

Outro instrumental utilizado na análise do corpus desta tese 

foi a análise do discurso.

A Análise do Discurso parte do pressuposto de que a prática 

da linguagem, a palavra posta em movimento é um discurso.

Maingueneau (1998:14) avalia que a análise de discurso 

recebe definições variadas, porém  a que se desenvolveu na França, nos 

anos de 1960, teve uma orientação mais lingüística, marcada pelo 

marxismo e pela psicanálise: 

“Julgamos preferível especificar a análise do 

discursos como a disciplina que, em vez de proceder a 

uma análise lingüística do texto em si ou a uma 

análise sociológica ou psicológica de seu contexto, 

visa a articular sua enunciação sobre um certo lugar 

social”.

A chamada Escola Francesa de análise do discurso formou-se 

a partir das pesquisas que emergiram após as publicações da edição no. 

13 da revista Langages, intitulada “A análise do discurso” e da obra de 

Michel Pêcheux, “Analyse automatique du discours”, ambas de 1969.
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Brandão (1995:18) analisa que a análise de discurso francesa 

preconiza um quadro teórico que alia o lingüístico ao sociológico, em que 

os conceitos de ideologia de Althussser e o de discurso, de Michel 

Foucault interagem:

“É sob a influência dos trabalhos desses dois 

teóricos que Pêcheux, um dos estudiosos mais 

profícuos da AD, elabora os seus conceitos. De 

Althusser, a influência mais direta se faz a partir do 

seu trabalho sobre os “Aparelhos Ideológicos de 

Estado”  na conceituação do termo “formação 

ideológica”. E será da “Arqueologia do Saber” que 

Pêcheux extrairá a “formação discursiva” da qual a AD 

se a apropriará, submetendo-a a um trabalho 

específico”.

Foucault em “A arqueologia do saber” fundamenta uma 

teoria para a análise dos discursos que estabelece: a pesquisa do 

enunciado, das formações discursivas e do arquivo. A essa teoria 

Foucault chamou de arqueologia.

Para esse autor (Foucault, 1997:32), o enunciado é um 

acontecimento: 

“Trata-se de um acontecimento estranho, por 

certo: inicialmente porque está ligado, de um lado, a 

um gesto de escrita ou à articulação de uma palavra, 

mas, por outro, abre para si mesmo uma existência 

remanescente no campo de uma memória, ou na 

materialidade dos manuscritos, dos livros e de 

qualquer forma de registro; em seguida, porque é 

único como todo acontecimento, mas está aberto à 

repetição, à transformação, à reativação, finalmente, 

porque está ligado não apenas a situações que o 

provocam, e a conseqüências por ele ocasionadas, 

mas, ao mesmo tempo, e segundo uma modalidade 
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inteiramente diferente, a enunciados que o precedem 

e o segue.”

Nesse sentido, pode-se apreender que para Foucault o 

enunciado pode ser visto como um acontecimento devido à materialidade 

da escrita ou da fala, mas também a outras formas de registro; à 

presença de sua singularidade e unicidade, ao mesmo tempo em que 

permite a repetição, a transformação e a reativação e por último, porque 

está ligado às situações que o precedem e o sucedem, 

independentemente da relação causa-efeito.

Os estudos de Maingueneau sobre os discursos constituintes 

contribuem para as análises. Para esse autor, discursos constituintes são 

aqueles que dão sentido aos atos da coletividade, os fiadores de 

múltiplos gêneros do discurso.

“O jornalista às voltas com um debate sobre um 

problema social recorrerá naturalmente à autoridade 

do intelectual, do teólogo ou do filósofo. Mas o 

universo não acontece. Os discursos constituintes 

possuem assim, um estatuto singular: zonas de fala 

em meio a outras e falas que pretendem preponderar 

sobre todas as outras”. (2006: 34)

Para Maingueneau, os discursos constituintes pretendem 

delimitar o espaço que engloba os vários “lugares-comuns” que circulam 

na sociedade, porém sofrem reformulações constantes, posto que são 

dependentes uns dos outros.

“Cada discurso constituinte aparece ao mesmo 

tempo como interior e exterior aos outros, que ele 

atravessa e pelos quais é atravessado. Assim, o 

discurso-filosófico, em sua versão tradicional, atribuiu 
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a si mesmo a missão de assinalar o lugar dos outros 

discursos constituintes, e se viu, não menos 

constantemente, contestado pelos que ele pretendia 

subordinar”. (2006:35)

O conceito de cena de enunciação proposto por Maingueneau 

(2006: 47) revela que todo discurso possui um lugar e um momento da 

enunciação que valida a própria instância que permite a sua existência.

“O locutor deve dizer construindo o quadro desse 

dizer, elaborar dispositivos pelos quais o discurso 

encena seu próprio processo de comunicação, uma 

encenação que é parte integrante do universo de 

sentido que o texto procura impor.”

A cena de enunciação compõe-se por três cenas de fala: 

cena englobante, cena genérica e cenografia. A cena englobante é aquela 

que corresponde ao estatuto pragmático do discurso, ao tipo de discurso, 

por exemplo, publicitário, administrativo, filosófico, etc. A cena genérica 

refere-se ao contexto específico exigido por determinado gênero de 

discurso. Por exemplo, num panfleto de campanha eleitoral, a cena 

genérica é a de um candidato dirigindo-se aos seus eleitores. A 

cenografia é a  cena de fala que o discurso pressupõe para poder ser 

enunciado, mas não é imposta pelo gênero do discurso, é construída pelo 

próprio texto.

A noção de cenografia defendida por Maingueneau vai além 

de um quadro estável no qual se desenrolaria a enunciação. Essa 

cenografia participa do processo.
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“A cenografia é, assim, ao mesmo tempo, 

aquilo de onde vem o discurso e aquilo que esse 

discurso engendra: ela legitima um enunciado 

que, por sua vez, deve legitimá-la, deve 

estabelecer que essa cena da qual vem a 

palavra é precisamente a cena requerida para 

enunciar nessa circunstância.”  (2006: 47)

¨¨¨¨
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4.3 - Análise do Corpus

Tabela 1 - Quadro referencial das categorizações do corpus

DATA ESCALADA BAIRRO PROBLEMA SOLUÇÃO
14/02/2005 –
segunda-feira

Sim. Jardim Têxtil –
Zona Leste

Limpeza e 
canalização do 
Córrego da 
Rapadura

    
15/02/2005 –
terça-feira

Não Cabeça: Amanhã 
o SPTV está de 
volta... 

16/02/2005 –
quarta-feira

Não Bosque do Sol –
Parelheiros –
Zona Sul

Pavimentação da 
rua

Abaixo-assinado 
autorizando a 
cobrança dos 
moradores 

17/02/2005 –
quinta-feira

Não - - -

18/02/2005 –
sexta-feira

Não Jardim Angélica –
Carapicuíba  

Postes 
desalinhados (no 
meio da rua)

Prazo de 30  dias 
para regularização

21/02/2005 –
segunda-feira

Não Cobrança: 
Bosque do Sol, 
Córrego da 
Rapadura, 
Carapicuíba

22/02/2005 –
terça-feira

Sim, com 
teaser MC

Vila Airosa –
Zona Norte

Pavimentação 
(Buracos na rua)

Prazo de 1 semana 
para 
pavimentação

23/02/2005 –
quarta-feira

Não - - -

24/02/2005 –
quinta-feira

Sim. Solta 
trecho da 
reportagem 
com sonora 

Riacho Grande 
(São Bernardo do 
Campo)

Falta de Balsa Prazo dia 30 de 
abril

25/02/2005 –
sexta-feira

Não - - -

28/02/2005 -
segunda-feira 

Não Cobranças: 
Jardim Angélica  
e Vila Airosa

01/03/2005 –
terça-feira

Sim Jardim Nélia –
Itaim Paulista –
Zona Leste

Ponte quebrada

02/03/2005 –
quarta-feira

Não - - -

03/03/2005 –
quinta-feira

Sim. Solta 
trecho de 
reportagem 
(sonora)

Parque 
Continental –
Guarulhos

Iluminação 
pública

04/03/2005 –
sexta-feira

Não - - -

07/03/2005 Não. Início 
Repórter da 
Cidade
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Repórter da 
Cidade

08/03/2005 –
terça-feira

Sim. Jardim Almeida 
Prado – Zona Sul

Falta de áreas de 
lazer

09/03/2005 –       
quarta-feira

Não.
Chamada 
Repórter da 
Cidade

- - -

10/03/2005 –
quinta-feira

Sim. Jardim São Paulo 
– Guaianazes –
Zona Leste

Rachaduras nas 
casas e 
canalização de 
córrego

11/03/2005
-
sexta-feira

Não foi 
gravado

14/03/2005
- segunda-
feira

Não - - -

15/03/2005 –
terça-feira

Sim. Solta 
trecho de 
passagem.

Jardim Jacira -
Itapecerica da 
Serra

Falta de água 24 horas para 
regularização 

16/03/2005 –
quarta-feira

Não. Volta ao Jardim 
Jacira –
Itapecerica da 
Serra

17/03/2005 –
quinta-feira

Não.  Repórter 
da Cidade

18/03/2005
-
sexta-feira

Sim. Volta ao Jardim 
Angélica –
Carapicuíba

Postes na rua 
Regularizado

21/03/2005 –
segunda-feira

Não.

22/03/2005 –
terça-feira
  

Sim. Volta ao Parque 
Continental -
Guarulhos

23/03/2005 –
quarta-feira

Não Repórter da 
cidade

24/03/2005 –
quinta-feira

Não - - -

25/03/2005 –
sexta-feira

Não - - -

Fonte: Pesquisa da autora

No período analisado, de 14/02/2005 a 25/03/2005, foram 

veiculadas 30 (trinta) edições do programa SPTV 1a. Edição. Não foram 

consideradas as edições apresentadas aos sábados por não trazerem o 

quadro SPTV Comunidade.   

Dos dez bairros visitados pelo quadro SPTV Comunidade: três 

bairros são da Zona Leste da capital, dois da Zona Sul, um é da Zona 
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Norte e quatro bairros estão localizados na região da Grande São Paulo. 

Em média, um bairro foi visitado pelo SPTV Comunidade a cada três 

edições do programa SPTV 1a. Edição.    

É importante também ressaltar que das trinta (30) edições do 

telejornal, houve a apresentação de quinze (15) quadros do SPTV 

Comunidade, uma média de um quadro a cada dois dias. A diferença entre 

o número de quadros e o número de bairros visitados explica-se pelo 

retorno da equipe aos mesmos bairros já apresentados (chamado de 

cobrança pelos apresentadores), o que aconteceu em cinco edições do 

quadro SPTV Comunidade. 

A região da Grande São Paulo, que corresponde aos 

municípios vizinhos à Capital, teve grande presença em comparação aos 

que realmente compõem a cidade. Foram focalizados os municípios de 

Carapicuíba, São Bernardo do Campo, Guarulhos e Itapecerica da Serra. 

Isso mostra como o conceito de comunidade é bastante elástico.

Os bairros da capital do Estado de São Paulo mais visitados 

foram os  da Zona Leste com três (3) participações: Jardim Têxtil, Itaim 

Paulista e Guaianazes. 

Em 2o. lugar vêm os bairros da Zona Sul, com duas citações: 

Parelheiros e Jardim Almeida Prado. A Vila Airosa foi o único bairro da 

Zona Norte da cidade a aparecer no quadro do SPTV Comunidade. Note-se 

que não houve nenhuma matéria sobre bairros da Zona Oeste. Talvez 

possamos inferir uma tendência de se considerar certas regiões como 

mais carentes que outras.

Dos dez bairros visitados, seis apresentaram queixas dos 

moradores relativas às obras de infra-estrutura da cidade de 

responsabilidade das sub-prefeituras. Os outros quatro problemas 
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referiram-se aos serviços prestados por concessionárias de serviço público 

como a Ilumine (responsável pela iluminação pública) e a Sabesp 

(responsável pelo sistema hídrico). Em todos os quadros do SPTV 

Comunidade, somente um problema foi apresentado por bairro. Portanto, 

constata-se com base nos dados, que as pautas do quadro SPTV 

Comunidade apresentaram no período pesquisado reclamações de 

moradores relativos à iluminação pública, distribuição de água e 

transporte. Tais problemas referem-se quase que exclusivamente a 

questões de infraestrutura do dia-a-dia e à prestação de serviços que 

seriam responsabilidade do poder público. Questões relativas à educação, 

cultura ou identidade do bairro não foram destacadas no período. O 

direcionamento da pauta para problemas de infra-estrutura mostra uma 

certa desconsideração com outras facetas da vida do bairro.  

A identificação visual dos bairros é feita no início do quadro 

SPTV Comunidade, quando é apresentada uma arte gráfica composta por 

um mapa que representa a cidade ou a região em que o bairro visitado 

está localizado. Essa é a única ferramenta utilizada para identificar 

visualmente o bairro e a comunidade mostrados. 

Fig. 14  – Exemplo de Arte com mapa da localidade visitada 36

                                   
36 Fotografia produzida a partir de imagem de tv aberta, programa SPTV 1a. edição, de 22 de 
fevereiro de 2005.
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Durante o quadro SPTV Comunidade, o enfoque das imagens é 

o problema apresentado pelos moradores, geralmente no local em que ele 

ocorre. Não são apresentadas cenas externas sobre os bairros ou 

enquadramentos abertos que possibilitem a visualização dos arredores 

vizinhos à localidade enfocada pela reportagem. 

Somente em um dos quadros apresentados, foi identificada 

uma líder comunitária (edição de 16/02/2006). Os demais entrevistados 

que aparecem nas reportagens são identificados como moradores ou por 

suas profissões, dependendo do contexto da reportagem.

  Fig. 15  – Arte apresentada no SPTV 1a. edição37

Ao final de cada apresentação do quadro SPTV Comunidade, 

os apresentadores do telejornal SPTV sempre convidam os 

telespectadores a participarem, enviando os problemas de seus bairros, 

por carta ou por e-mail. Durante a exibição do quadro SPTV Comunidade 

não é mencionado se os moradores entrevistados fizeram esse tipo de 

contato com a emissora. Não foi possível identificar quais foram as fontes 

ou os contatos com os bairros visitados.

Nas edições do quadro SPTV Comunidade, após o problema 

ser apresentado pelos moradores, o repórter Márcio Canuto apresenta os 
                                   
37 Fotografia produzida a partir de imagem de tv aberta, programa SPTV 1a. edição, de 22 de 
fevereiro de 2005.
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responsáveis pela solução do problema. Ou a comunidade vai até a sub-

prefeitura da região no carro do SPTV Comunidade ou o responsável vai 

até o bairro, sempre utilizando o carro do quadro. O momento do 

transporte é destacado pelo repórter em todas as edições analisadas.

As instâncias do poder público foram representadas por sub-

prefeitos ou diretores (DMAE – balsa) e gerentes das concessionárias de 

serviço público (Sabesp e Ilumine). 

Um dado importante a ser considerado: dos dez bairros 

visitados pelo SPTV, dois já foram citados no Mapa da Exclusão/Inclusão 

Social, desenvolvido em conjunto com a Prefeitura Municipal de São Paulo 

e com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2000, sob a 

coordenação da professora e vereadora, Aldaíza Sposati38. No mapa, são 

apresentadas as regiões mais desenvolvidas e as que apresentam mais 

problemas de infra-estrutura, como escolas e saneamento básico.

Os bairros do Itaim Paulista e de Guaianazes, mostrados no 

quadro SPTV Comunidade, foram mapeados como bairros onde a 

população vive em situação de exclusão, com aparelhos públicos precários 

para o atendimento de suas necessidades.

O histórico dos bairros visitados pelo quadro não é 

apresentado no programa. Não há como saber a história da região, a 

densidade populacional, se se trata de ocupação irregular de área pública 

ou protegida, área invadida ou se as construções e instalações estão 

regularizadas pelo sistema público. Também não existem informações 

sobre seus moradores, a memória da vida na região. 

                                   
38 Disponível em http://www.dpi.inpe.br/geopro/exclusao/oficinas/metodologia_mapa.pdf. 
Acesso em 23 nov. 2005.
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4.4 -  Os domínios do Discurso

1 - Programa exibido em 18/02/2005

Nota pé:

            Discurso verbal                    Imagem39

  

Chico Pinheiro: 

“ O  SPTV está de olho e vai 
acompanhar tudo tintim por 
tintim...”

Fig. 16 -  O apresentador Chico Pinheiro  

O telejornal SPTV ganha vida e personalidade na fala do 

apresentador Chico Pinheiro.

A expressão popular “estar de olho” remete à idéia de que 

existe uma instância de ocultamento que não resistirá ao olhar vigilante do 

telejornal, o que é reforçado pela afirmação de que o telejornal não 

deixará nenhum detalhe escapar de uma supervisão rigorosa (acompanhar 

tudo tintim por tintim).

Na enunciação fica marcado o papel de autoridade do 

telejornal. A esfera da mediação é substituída pela esfera da vigilância e 

                                   
39 Fotografia produzida a partir da imagem de tv aberta do programa SPTV 1a. edição  de 18 
de fevereiro de 2005.
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do controle. O enunciado “O SPTV está de olho” pode soar quase como 

uma ameaça a quem tentar burlar a lei. Por outro lado, há também a 

sinalização de que não existe a confiança na outra parte, uma vez que a 

vigilância é a garantia de que qualquer transgressão não passará 

despercebida e conseqüentemente, impune.

O enunciado é dirigido ao telespectador, situação bem 

marcada pelo enquadramento na tela, que destaca o apresentador do 

telejornal, que tem o olhar dirigido para a frente (direção da câmera de 

tv). É reiterada a promessa ao interlocutor, o telespectador do telejornal, 

de que ele não precisa se preocupar, pois o telejornal está no controle, 

mas também, por outro lado, que o próprio telespectador pode ser objeto 

do olhar vigilante do telejornal. 

Essa parece ser a formação discursiva mais presente em torno 

do papel do telejornal: a de ser o “olho” que tudo vê e não deixa nada 

escapar ao seu olhar atento. E esse “olho” é o “olho televisivo”,e não o 

“olho do morador”.

2- Programas exibidos em 22/02/2005 e 24/02/2005

2.1 - Passagem do repórter Márcio Canuto :

         
            Discurso Verbal                   Imagem

MC: “Vamos tirar o pé da lama e       
aproveitar o carro do SPTV 
Comunidade para tentar a solução 
lá na Sub-Prefeitura”

 Fig. 17 – Detalhe dos pés de Márcio Canuto e de moradores 
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2.2 - Pergunta (comentário) do repórter Márcio Canuto : 

             Discurso Verbal                  Imagem

MC: “Quer dizer que a situação 
está feia... Feia mesmo! Está mais 
feia que você!”

Morador:  (rindo) Mais feia que 
eu e olha que pra tá mais feia do 
que eu...”

    

        

 Fig. 18 – Morador Paulo Eduardo da Silva

Numa reportagem tradicional, as perguntas do repórter não 

entram na edição, havendo espaço somente para as respostas, as 

sonoras.

O repórter Márcio Canuto se dirige aos seus interlocutores do 

momento da enunciação, ou seja, os moradores que iriam acompanhá-lo 

à sub-prefeitura. No momento da apresentação da reportagem, esses 

interlocutores são apagados pela imagem, o que dá a impressão do 

locutor (Márcio Canuto) estar se dirigindo aos telespectadores. Com o 

testemunho das imagens é possível fazer a leitura de que o bairro inteiro 

sofre com os problemas de falta de pavimentação, quando na verdade, 

como aparece na própria reportagem,  a situação é circunstancial. 

A alusão feita pelo repórter ao dito popular “tirar o pé da 

lama”, possui um sentido pejorativo que é levado à instância de 

identidade do bairro, o que é complementado pela idéia de vantagem 

apresentada quando Márcio Canuto diz “... aproveitar o carro do SPTV”, 

como se a solução fosse sair daquele local o mais rápido possível.
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No segundo trecho destacado, não há perguntas e respostas 

entre repórter e entrevistado, e sim uma situação de diálogo marcado 

pela informalidade entre as partes.

Ao mencionar o “quer dizer que...” , o enunciador passa a 

responsabilidade sobre o enunciado para o seu interlocutor, como se 

dissesse: “O que você quis dizer é que...”. Como não aparece na 

reportagem a situação que antecede a emissão desse enunciado, não há 

como o telespectador certificar-se da veracidade da declaração.

Ao mesmo tempo, a expressão “a situação está feia” funciona 

como uma metáfora para se informar que a situação apresenta problemas 

que necessitam de soluções. 

Há uma ruptura na enunciação quando o repórter diz que a “a 

situação está feia”, uma vez que em reportagens convencionais os 

repórteres não emitem juízos de valor ou opinativos, e também uma 

segunda ruptura quando o repórter compara a “feiúra” da situação com a 

“feiúra” do entrevistado.

O entrevistado percebe essa ruptura, o tom irônico do 

enunciado e reage a ele, rindo. Responde à indagação, repetindo e 

completando o raciocínio do enunciador. O entrevistado mantém o mesmo 

gênero da enunciação do repórter, apesar do lugar da fala de ambos ser 

distinto.

Os dêiticos “você” e “eu” marcam os lugares da fala de cada 

um dos envolvidos, porém o discurso do repórter é referenciado sobre o 

interlocutor, apesar de lidar com uma observação da ordem da 

subjetividade (beleza/feiúra).
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3 - Programa exibido em 01/03/2005 –

1 - Escalada: 

           Discurso Verbal                   Imagem

Chico Pinheiro – “E no SPTV 
Comunidade o repórter Márcio 
Canuto vai mostrar o sufoco que 
moradores do Jardim Nélia, no 
Itaim Paulista, passam todos os 
dias para atravessar a ponte.”

Sonora(moradora):“Já mor-reu 
gente aqui...”
        

Fig. 19 – Márcio Canuto e moradores

A escalada, uma pequena apresentação das notícias que serão 

discutidas no telejornal  (como as manchetes de primeira página dos 

jornais impressos) corresponde aos destaques de cada edição. 

Tecnicamente, a escalada acontece na abertura do telejornal, geralmente 

com os apresentadores intercalando-se na locução dos textos.

O tempo da enunciação da escalada é o do momento em que o 

telejornal está no ar (ao vivo). Quando o repórter afirma que “o repórter 

Márcio Canuto vai mostrar o sufoco”, já antecipa o tom da reportagem, 

uma vez que “sufoco” está impregnado de significados associados às 

idéias de dificuldade e mal-estar.

A edição do telejornal tenta legitimar a afirmação dos 

apresentadores dando a palavra ao morador. O trecho escolhido é 

dramático: “Já morreu gente aqui.” A declaração é marcada pelo gesto da 

depoente que aponta para o chão. A força da cena é utilizada na abertura 

do programa para prender a atenção do telespectador. Quem morreu no 
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local, quando e em qual circunstância serão respostas a serem datas 

somente no decorrer do programa.

O dêitico “aqui” marca o lugar da enunciação da entrevistada, 

e o momento/tempo da enunciação pode ser percebido pela composição 

da cena: o ambiente externo, a iluminação natural do local. 

Já na abertura do telejornal, tempo e espaço se confundem na 

narrativa fracionada da escalada. As chamadas se intercalam, enquanto os 

apresentadores dão ritmo especial à entonação do  texto, falando do 

estúdio de tv.  Os trechos das reportagens, gravadas ou ao vivo (link), 

apesar de se referirem aos locais dos acontecimentos, são rememorados e 

reconstruídos no momento da apresentação das manchetes do telejornal.

4 - Programa de 01/03/2006 

1 - Cabeça:

          Discurso Verbal                      Imagem

Chico Pinheiro:  “O carro do 
SPTV Comunidade continua 
percorrendo os bairros da Grande 
São Paulo ouvindo reclamações 
dos moradores, não é isso? 
Tentando resolver os problemas 
junto com a comunidade. O 
repórter Márcio Canuto está no 
Itaim Paulista, na Zona Leste da 
capital..
Fabiana Scaranzi – É lá a chuva 
destruiu uma ponte que ligava 
duas ruas. Para fazer a travessia 
foi improvisada uma passagem 
perigosa, né Chico, que põe em 
risco a vida dos moradores...
Chico Pinheiro: Vamos ver... ”

  

Fig. 20 – Os apresentadores Chico Pinheiro e Fabiana Scaranzi
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No enunciado “O carro do SPTV Comunidade continua 

percorrendo...”  há a indicação  de movimento que não foi interrompido, 

de continuidade. Existe também a possibilidade de serem marcados os 

lugares da enunciação e do enunciado. A enunciação é feita no estúdio de 

tv e o enunciado refere-se aos bairros da Grande São Paulo.

O carro do SPTV Comunidade representa, além da equipe 

formada pelo repórter, cinegrafista e o motorista (equipe de externa), 

todo o telejornal. É o SPTV que se dirige aos bairros. No discurso, o carro 

deixa de ser o veículo de transporte utilizado pela equipe e passa a ser o 

principal agente das ações anunciadas: “o carro percorre os bairros, ouve 

as reclamações e tenta resolver os problemas”.

No interdiscurso, é possível perceber a idéia de que há dois 

lugares institucionalizados: o aqui (instância do enunciador) e o lá 

(instância do enunciado),  o percurso entre os dois  necessita de 

mediação, o que é simbolizado pelo carro.

O lugar do enunciador é o do poder, uma vez que possui 

meios materiais (a palavra e o veículo) para ir onde existe o problema.

É possível também fazer a ligação com o simbolismo do carro 

que vai fazer o atendimento público em casos de emergências como as 

viaturas policiais e as ambulâncias. Nesse caso, a metáfora parece estar 

também relacionada à vinheta do programa que apresenta o som de uma 

sirene.

O enunciado “O repórter Márcio Canuto está no Itaim” 

pretende dar a impressão de que a ação acontece no momento da 

enunciação. Trata-se de um artifício que tenta ocultar do telespectador de 

que a reportagem foi gravada e reiterar o poder do telejornal de estar em 

vários lugares ao mesmo tempo.
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5 - Programa exibido em 16/03/2005

1 – Sonora do morador Marcelo Ferreira

        Discurso Verbal                     Imagem

Pergunta do repórter Márcio 
Canuto: “Pêra aí, pêra aí... Já 
que  os moradores é que 
resolvem o problema das 
pontezinhas, este é mais uma 
que vem por aí...

Sonora (Morador Marcelo 
Ferreira): “É Pedro... Tem que 
arrumar aquela ali que já ta 
descendo... Já caiu dois com 
mais um, não vamos   deixar 
chegar a terceira... A prefeitura 
não faz nada...
Fig. 21 - Márcio Canuto e o morador Marcelo Ferreira

No ato de fala do repórter Márcio Canuto é notória a tentativa 

de encenação da realidade. Ao interromper os moradores, a interpelação é 

feita como uma declaração fechada, que não admite contestação: “já que 

os moradores é que resolvem as pontezinhas...”.

A situação da encenação fica clara quando o interlocutor troca 

o nome do repórter, num ato falho que revela o incômodo da situação. O 

morador chama Márcio Canuto de Pedro.  A hesitação e o nervosismo do 

morador também são perceptíveis na gravação.
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6 – Programa exibido em 16/03/2005

Passagem

          Discurso Verbal                   Imagem

Pergunta do repórter Márcio 
Canuto: “O pessoal já fez aqui 
uma ligação direta na sua casa. 
Só falta regularizar, normalizar e 
você acerta com o home (sic). É 
isso? Os cara (sic) tiveram pressa 
para regularizar de vez, você vai 
ter pressa para regularizar sua 
situação?

Resposta do entrevistado: 
“Com certeza”.

Márcio Canuto: “Regularizar de 
vez, pra poder reclamar com 
razão.”

Fig. 22 – Márcio Canuto e morador

A autoridade do repórter Márcio Canuto é evidente nessa 

passagem. Ele cobra do morador a regularização da situação. A situação a 

que se refere Canuto não é dada na reportagem. Possivelmente, trata-se 

da aquisição de hidrômetro e do registro formal do fornecimento de água, 

ação que não é praticada em bairros originados por ocupações sem infra-

estrutura pública. Nos bairros loteados previamente com estruturas de 

saneamento básico, o fornecimento de água e esgoto é mais rápido e 

organizado.

O interlocutor de Canuto, o morador, percebe que se trata de 

uma advertência verbal e, de cabeça baixa, responde com uma expressão 

de contato: “Com certeza”.
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Ao enfatizar a necessidade da regularização, Canuto dá a 

ordem, como se declarasse: “Sem a regularização, você não terá direito a 

esse benefício.” Há um pré-julgamento de que o morador não poderia, por 

seu próprio arbítrio, cumprir esse papel ou até mesmo optar por não 

cumpri-lo.

7 -Programa exibido em 10/03/2006

        Discurso Verbal                     Imagem40

Cabeça

Fabiana Scaranzi: “E o SPTV te dá a 
chance de mostrar para milhões de 
pessoas, imagens que você fez com a 
sua câmera de vídeo, é a oportunidade 
de dividir aqui com a gente, né Chico?

                   

Off

Brito Júnior: “Aqui João mostra que 
as calçadas da Av. Domingos de 
Moraes estão tomadas pelos 
vendedores ambulantes, mal sobra 
espaço para quem está passando... 
Com a câmera que sempre o 
acompanha ele grava imagens e faz 
até entrevistas.”

         

                                   
40 Fotografia produzida a partir de imagem de tv aberta do programa SPTV 1a. edição da data 
analisada.
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Passagem

João Ota: “Eu sou o João Ota e fui o 
repórter da cidade.”

       

Fabiana Scaranzi: “É assim que você 
também pode aparecer no repórter da 
cidade. Se você ainda não gravou as 
imagens, mas tem vontade de 
participar do quadro, entre em contato 
com a gente pelo endereço do SPTV na 
internet, mande o e-mail, fale de suas 
dúvidas e veja como participar.

Fig. 23 – Apresentadores e entrevistado João Ota

A relação do telejornal com seu público fica latente no quadro 

Repórter da Cidade. A valorização do conceito de visibilidade, de 

participação no campo do poder, de relatar matérias é proposta pelos 

apresentadores logo na cabeça da reportagem: “O SPTV te dá a chance de 

mostrar a milhões de pessoas, imagens que você fez...”

O processo metalingüístico é utilizado para exibir ao 

telespectador a maneira como deve se comportar. Ao falar de si mesmo, o 

próprio João Ota se representa para ser visto. Ao mesmo tempo, o 
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discurso de ordenação é dado com a demonstração do que ele fez e do 

espaço que conquistou com essa prática.

A internalização da disciplina ordenada pelo programa é visível 

em Ota. Ele se auto declara o repórter da cidade. Ele passa a ocupar o 

lugar do “olho”, do vigia que tudo vê da estrutura panóptica de Bentham. 

De telespectador passou a ser “olho” por alguns minutos, autorizado pela 

instituição televisiva.

Para a apresentação do vídeo de Ota também foi feita uma 

vinheta que divide a tela em quatro partes, mostrando quatro ações 

simultâneas sob o som de sirenes. É a ampliação do olhar vigilante, ao 

invés de dois olhos, são quatro olhos que vêem e vigiam.

    
Fig. 24 - Trechos da vinheta do quadro Repórter da Cidade

A abordagem da apresentadora indica a movimentação que é 

esperada por parte dos telespectadores: enviarem suas fitas de vídeo com 

o modelo instituído pelo programa, para que também façam parte do 

universo do poder de mostrar o que deve ser visto.    
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Em tempo de conclusão: espaços e olhares

O fato de a televisão brasileira ter se originado a partir do 

capital privado, de certo modo já demarca a sua área de atuação, pois os 

interesses comerciais seriam norteadores mais prováveis da missão das 

emissoras.

Os noticiários, presentes praticamente deste as primeiras 

transmissões, em meio a uma programação repleta de opções de 

entretenimento, tentam trazer a legitimação da verdade e do 

conhecimento, com a apresentação de cenas pautadas nos 

acontecimentos da “vida real”.

De certa forma, a exibição dos telejornais sempre teve um 

formato padrão, com apresentadores lendo as notícias e o espaço para 

reportagens externas. No início, as gravações eram feitas com câmeras de 

filmar 16 mm, o que dificultava a movimentação dos técnicos e o 

dinamismo da montagem dos telejornais. A adoção do videoteipe, a partir 

dos anos 60, possibilitou que o material pudesse ser previamente 

gravado, o que facilitava o trabalho da equipe técnica.

O Brasil para ser visto, “o país que vai pra frente” foi mostrado 

pela emissora aliada ao governo militar, a Rede Globo de Televisão. Dos 

noticiários às telenovelas, a crítica ao governo e a perseguição política aos 

opositores, praticamente, foram apagadas do cenário televisivo. Não 

encontraram ressonância, em parte por atuação da censura aos meios de 

comunicação, em parte por interesses da própria empresa.

Para fazer frente ao silêncio imputado aos opositores do 

governo e denunciar o que estava por trás do regime militar, aparecem as 
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publicações alternativas, jornais de circulação restrita, com forte 

inclinação política, que tentam mostrar por meio de opiniões e 

reportagens especiais, o que “oficialmente” não acontecia no país.

 A abertura política de meados dos anos 80 e a atuação de 

movimentos sociais criaram um ambiente político favorável para a 

produção comunicação popular, que encontrou forma e espaço para fazer 

diferença. Movimentos, como os das Comunidades Eclesiais de Base, 

ligados à frente progressista da Igreja Católica, editam cartilhas e 

organizam grupos críticos que desejam tomar posse de seu próprio 

discurso.

É nesse contexto que se encaixa o jornalismo comunitário, 

com o propósito de manter um estreitamento de relações com seu 

público, em que os principais receptores das informações sejam também 

seus produtores. Um jornal feito para as comunidades, com assuntos 

eleitos pela comunidade, produzidos pelos membros da comunidade.

Paralelo a isso, nas instituições formais a presença popular 

não era priorizada. Houve, nos primórdios, um espaço para manifestação 

dos telespectadores, no telejornal Edição Extra, de 1951, apresentado por 

Maurício Loureiro Gama e Carlos Spera. Havia uma tribuna para o público 

se manifestar, ao vivo, o que conquistou uma audiência interessante para 

o horário vespertino.

No mais, a participação do povo, das pessoas comuns, nos 

telejornais, acontece apenas em ambientes externos, quando alguns são 

convidados a opinar rapidamente ou quando são os protagonistas de algo 

inusitado. A partir dos anos 80, começam a surgir, no Brasil, programas 

de maior apelo popular, visando o aumento da audiência para o horário e 

atender ao gênero do entretenimento.
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Essa tendência vai ser marcada por telejornais como o Aqui 

Agora que ficou no ar por quase sete anos, com um  público cativo 

interessado nas formas diferentes de noticiar: pautas ligadas a 

ocorrências policiais, a exploração de cenas chocantes e enquadramentos 

diferenciados como planos-seqüência e poucos cortes de edição. 

 A conquista da audiência exigirá criatividade e investimentos 

das emissoras. A concorrência entre os canais fará com a qualidade da 

programação se torne apelativa e de mau gosto. Das grandes redes às 

pequenas emissoras, ninguém está a salvo. Crianças com deformação 

física, suicídios, perseguições policiais e partos de pessoas famosas 

passam pelas telas da televisão brasileira.

A sociedade civil se organiza e tenta exigir maior qualidade da 

programação televisiva. Fóruns de debates, associações de críticos e de 

telespectadores são criados e diversas ações são tomadas chamar o bom 

senso aos produtores de tv. O paradoxo é que, ao mesmo tempo, muitos 

programas do gênero têm altos índices de audiência.

Os anos 90 chegam com a segmentação dos canais de 

televisão trazidos com as tvs por assinatura. O fenômeno da globalização 

alcança diversos públicos, o consumo busca seus consumidores. A 

televisão aberta sente a concorrência e tenta diversificar sua 

programação.  A certeza é de que, para manter-se combativa, terá que 

atender aos desejos de seu público, com mais proximidade.

Nessa tendência, a emissora hegemônica do país lança os 

jornais Praça Tv.  No horário do meio dia e no início da tarde, as afiliadas 

poderiam inserir um noticiário local, antes dos telejornais de rede. A esse 

tipo de jornalismo foi dado o nome de jornalismo comunitário. O SPTV 1a. 

edição, objeto desta pesquisa, é um exemplo dessa atuação.
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O casal de apresentadores divide a bancada, introduzindo as 

reportagens sobre a cidade. Ocasionalmente, são convidados especialistas 

para esclarecer algum assunto de grande repercussão, ao vivo, direto do 

estúdio. O quadro SPTV Comunidade, apresentado pelo repórter Márcio 

Canuto, é o ponto alto do programa.

Márcio Canuto é um repórter diferente. Gesticula muito ao 

falar, veste-se com trajes esportivos e utiliza uma linguagem próxima à 

popular. É o personagem-chave da atuação do quadro SPTV Comunidade.

Ele interpreta ser uma pessoa do povo, acessível e simpático como um 

político em campanha. Abraça as donas de casa, chama os moradores 

pelo prenome e dá bronca, quando julga necessário.

O fato de haver um quadro, um espaço destacado dentro do 

telejornal, para falar somente sobre os assuntos da comunidade  já quer 

dizer algo. Na verdade, a própria edição do programa faz a separação do 

que é notícia para todos, e o que é de interesse das comunidades. É como 

se a comunidade fosse um apêndice da sociedade, estivesse extra-cidade, 

exterior ao universo que é mostrado nas notícias tradicionais. Exemplo 

disso foi a reportagem sobre um buraco na Av. 9 de julho, região central 

da cidade, veiculado no SPTV 1a. edição.  O buraco não foi pautado para o 

SPTV Comunidade, muito embora os moradores também aparecessem na 

matéria exigindo o conserto da avenida.

Já na abertura do quadro, a tônica da leitura a ser feita é 

fornecida aos telespectadores. O som da viatura policial, o recurso sonoro 

é uma ferramenta que significa. Quer dizer que há uma irregularidade, 

que o poder deve ir até lá reestabelecer a ordem: a van do SPTV 

Comunidade vai atender a uma ocorrência. Nada mais simbólico do que  

um veículo utilitário que chega nos bairros, como se fosse uma viatura 

policial.
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Os apresentadores, ao final de cada quadro do SPTV 

Comunidade, convidam a população a participar, enviando e-mails ou 

cartas. Durante a exibição do quadro, em nenhum momento, essa 

possível fonte da informação é apresentada. Há um apagamento desse 

estágio anterior à gravação da reportagem. Tudo é apresentado como se a 

equipe do telejornal tivesse feito a apuração da notícia.

O espaço cênico, a cenografia de que Maingueneau fala, é 

dada com a presença dos moradores no local do problema. O repórter 

brinca, interage com seus interlocutores, mas quem tem o privilégio da 

palavra é ele.

No bairro visitado, nada de sua história, dos líderes da 

comunidade, de sua vivência cultural ou de seus antigos moradores é 

mostrado. A reportagem destaca apenas a falta ou o dano. É o dano 

causado pelo desalinhamento dos postes, por uma balsa quebrada ou a 

falta de água que vai despertar a narrativa.

Os bairros mostrados não possuem uma identificação. 

Programa a programa são apresentados problemas que chegam a 

despersonalizar cada região. Onde fica Parelheiros? Pode ficar perto de 

algum outro bairro, noticiado em outra parte do programa. No quadro 

SPTV Comunidade será uma rua com postes desalinhados ou sem 

iluminação pública. Ele será o que for mostrado sobre ele.

Os moradores entendem a construção da realidade mediada 

pela televisão e participam, encenando os papéis determinados. Andam 

por passarelas quebradas, seguram troncos de madeira pesados, tudo 

para fazerem parte da cenografia, para terem visibilidade.

O repórter Márcio Canuto atua como um agente do espetáculo. 

É ele quem permite quem deve falar e como deve falar, atribui o direito de 
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fala, conforme conceitua Foucault. O ritual de circunstância também 

funciona para que o cenário seja adequado. Os moradores sabem que 

estão sendo gravados, preparam-se para ser gravados e se comportam 

como se aquele momento fosse casual. No espetáculo televisivo, é preciso 

saber representar-se a si mesmo.

Em meio a todos os acontecimentos de uma grande cidade, o 

jornalismo hierarquiza e escolhe o que será noticiado. Ele tenta organizar 

o mundo, ordenar, estabelecer critérios para o que terá prioridade, num 

tempo que se imagina ditado pelo real e a instância da verdade. Essa 

ordenação torna-se visível na forma como as comunidades são mostradas 

no programa.

Para Charaudeau (2006: 116), o grupo precisa precisa 

produzir seus próprios discursos e compartilhá-los:

“Um grupo social, para reconhecer-se como tal, 

precisa regular suas trocas segundo regras de 

classificação dos objetos, das ações e das 

normas de julgamento. É preciso então que o 

grupo aja, mas também que julgue seus próprios 

comportamentos, que produza discursos de 

avaliação e que, fazendo circular este últimos, 

faça compartilhar tais representações.” 

No SPTV Comunidade, a comunidade não fala por si mesma. 

Toda articulação de seu discurso se dá pela mediação do repórter Márcio 

Canuto. De certa forma, os moradores só aparecem para atestar a 

declaração já dita pelo repórter. São figurantes que encenam a si 

mesmos para dar visibilidade a seus problemas. No entanto, essa 

instância do visível dada pela televisão é controlada, o que torna os 

membros da comunidades assujeitados à ordem pré-estabelecida.
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No jornalismo comunitário, os produtores da informação são 

membros da comunidade. O jornalista profissional pode organizar a 

equipe e a informação, mas a decisão é da comunidade. O tipo de 

jornalismo praticado no SPTV 1a. Edição não permite a participação ativa 

da comunidade, uma vez que  nem o bairro, sua história, sua tradição, 

organizações sociais ou lideranças são mostradas.

O tipo de comunidade mostrada pelo programa é organizada 

pela instância da visibilidade e pelo dano. De um lado, os moradores têm 

algum problema para ser solucionado (o dano), por outro lado, a tv 

funciona como um amplificador desse dano, o que chama a atenção dos 

responsáveis pela solução dos problemas. Não é uma organização social  

que se dirige diretamente aos órgãos públicos. A todo momento a 

mediação é dada pela tv, que se coloca como vigilante e ao mesmo 

tempo, como provedora.

A comunidade mostrada no telejornal não é vista como uma 

entidade orgânica e organizada. Somente alguns têm direito à fala e 

mesmo essa fala pode ser editada, antes de tornar-se pública. Os líderes 

da comunidade não são legitimados pelo poder da televisão. Cada 

morador pode ter acesso à palavra, desde que se insira no espaço de 

cena e na encenação exigida. Há uma individualização do discurso, como 

se os moradores não participassem de um todo. 

Kehl (2004:158) salienta que na sociedade do espetáculo , o 

mecanismo que garante ao sujeito a visibilidade necessária para que ele 

exista socialmente já não é o da identificação, e sim o da produção de 

identidade,  de uma imagem de si mesmo:
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“Se a publicidade, a telenovela, o jornalismo/espetáculo 

e o cinema de massas dirigem-se permanentemente a 

um sujeito que deve ser “todo mundo” e não é 

particularmente ninguém; se a imagem capaz de 

convocar a multidão de homens genéricos é a imagem 

mais abrangente, elevado à condição de experiência 

subjetiva para os sujeitos da sociedade do espetáculo, 

se, finalmente, a eficácia dessa experiência dependo do 

apagamento de todas as outras dimensões da vida que 

não caibam no puro tempo presente do acontecimento 

como aparecimento; então, só a imagem do corpo 

próprio – tornado o mais parecido possível com um 

corpo Outro, sem história, sem sofrimento e sem falhas 

– pode servir de suporte para a construção de uma 

ilusão de identidade para os sujeitos da sociedade do 

espetáculo. (...) Assim como o apagamento absoluto 

das diferenças: quando o sujeito supõe dominar a 

imagem que o Outro espera dele, ele o supõe desde seu 

fantasma e, nesse ponto, não pode escapar da 

singularidade.   

Por sua vez, o bairro é mostrado no programa somente como 

um espaço de cena, como indicativo do local sobre o qual se dirá o 

discurso do repórter. Isso se comprova pelo fato de somente aparecer 

no quadro um mapa com a localização do bairro. É parte da cena 

genérica de Maingueneau (2006: 47), que considera: “A cena genérica 

refere-se ao contexto específico exigido por determinado gênero de discurso. 

Por exemplo, num panfleto de campanha eleitoral, a cena genérica é a de um 

candidato dirigindo-se aos seus eleitores.”

Seguindo esse raciocínio, todos os bairros mostrados seguem 

a mesma estética, a ponto de se desindividualizarem e tornam-se 

homogêneos, são espécies de “não-lugares” de Marc Augé, como os 

aeroportos internacionais, espaços impessoais onde as pessoas trafegam 
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sem raízes, sem qualquer interação com o espaço. Esse não lugar é o 

oposto da vida em comunidade, em que o espaço faz parte da história 

de seus moradores.

Nesse sentido, fica patente que o quadro SPTV Comunidade 

insere-se numa produção televisiva em que os interlocutores são 

mediados pela televisão. A instância do “ser” é substituída pela instância 

do “ser visto de certa maneira” e funciona como um mecanismo de 

controle e de ordenação social. O olho vigilante do telejornal escolhe 

objetos e a forma como aparecerão. O olhar do telejornal parece tudo 

ver e se encarrega de pedir e cobrar. Ser uma comunidade no espaço 

dado pela televisão é articular os danos e buscar proteção. A televisão é 

quem determina os lugares dos sujeitos e agentes sociais, o que não 

seria aceitável numa sociedade que privilegiasse a cidadania.

¨¨¨¨¨
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