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Resumo 

 

A partir da série documental “O Rio por Eles”, exibida pela Rede Globo em março de 

2015, o artigo propõe investigar e detectar em que medida o programa especial pelos 

450 anos do Rio, apresenta a cidade nunca vista na tela, como prometido pela emissora, 

e em que medida apenas reforça um imaginário consolidado sobre o Rio de Janeiro, 

como paraíso tropical, terra do samba, futebol e carnaval. O conceito de imaginário de 

Michel Maffesoli e o modelo de promessa audiovisual de François Jost compõem a base 

teórica do trabalho, que analisa os cinco episódios da série a partir da metodologia de 

análise de conteúdo televisivo proposta por Francesco Casetti e Frederico di Chio. A 

análise mostrou que o programa reafirmou o imaginário da cidade do Rio como paraíso 

tropical, terra do samba, do futebol e carnaval. 
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Introdução 

Das paisagens dos cartões postais às cenas de violência no noticiário 

policial, as representações do Rio de Janeiro são inúmeras e atravessam o cotidiano de 

quem ali vive. No cinema, na música, na crônica, na tela da TV – a cidade é contada e 

construída em uma permanente criação de repertórios que perpassam a vivência naquele 

espaço urbano, o olhar para seu cotidiano e as narrativas das quais será protagonista. 

Em homenagem aos 450 anos da cidade, comemorados em 1º de março de 

2015, a Rede Globo coproduziu uma série documental com a Bizum Comunicação com 

a proposta de levar ao público um resgate histórico do Rio, a partir de imagens feitas 

por cinegrafistas estrangeiros ao longo do século XX. O programa especial da emissora 

hegemônica acrescenta novas camadas de representações nas múltiplas narrativas 

midiáticas sobre a cidade conhecida internacionalmente pela beleza de suas praias, pela 

irreverência dos cariocas e pelo espetáculo produzido no Carnaval.  
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Neste artigo, propomos um olhar para o programa “O Rio por Eles: o Rio de 

Janeiro que os brasileiros nunca viram na tela”, exibido em cinco episódios temáticos, de 2 

a 6 de março de 2015, apenas para o Rio de Janeiro. A proposta é detectar em que 

medida o programa especial apresenta a cidade nunca vista na tela, como prometido, e 

em que medida apenas reforça um imaginário consolidado sobre o Rio, paraíso tropical, 

terra do samba, futebol e carnaval. 

 

Promessas e negociações na memória da cidade 

O olhar dos estrangeiros para a cidade do Rio chega à tela da televisão 

brasileira pelo filtro de uma equipe de jornalistas da Globo, em narrativas apresentadas 

por nove repórteres, e pelo roteiro e direção do jornalista Ernesto Rodrigues, da 

produtora Bizum Comunicação. Em um processo autorreferencial, a emissora divulgou 

a série uma semana antes em seu noticiário local, o RJTV, explicando o ineditismo das 

imagens, reforçando a exclusividade para moradores do Rio, criando, assim, um 

contexto peculiar de recepção do programa especial. 

Uma matéria jornalística
4
, publicada em 26 de fevereiro de 2015, no site da 

emissora, afirma que os jornalistas “percorreram 43 locais característicos da cidade para 

gravar textos que contextualizam os mais de 200 trechos de 127 filmes, cinejornais e 

reportagens que compõem a série” (GLOBO, 2015).  A emissora afirma, no subtítulo, tratar-

se de um documentário, rotulando a série com o gênero que pressupõe uma “representação 

do mundo em que vivemos”, nos termos de Nichols (2005, p.47). E antecipa o que o público 

poderá assistir na tela da TV, “um resgate histórico e sentimental” (GLOBO, 2015). 

A série traz uma colagem de fragmentos de narrativas construídas por 

estrangeiros, configurando, assim, uma nova narrativa a cargo da produtora, da emissora e 

dos repórteres e roteirista, em um exercício de construção de memória. São diversos locais 

de fala e olhares sobre o Rio, alinhavados pelos jornalistas brasileiros contemporâneos, em 

um trabalho de memória que constrói a “cidade imaginada” (NOGUEIRA, 1998). Para a 

pesquisadora, a cidade “é inventada e reinventada, construída e reconstruída a partir do 

laço estabelecido com o acontecimento, que muda constantemente, arrastando nessa 

mudança o seu significado” (NOGUEIRA, 1998, p.1). 

A série foi exibida apenas no Rio, tendo, portanto, os moradores da cidade como 

público alvo, audiência que tem uma relação com os espaços urbanos mostrados. Mas a 
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promessa é de um Rio nunca visto. O inédito e o diferente são adjetivos usados pela emissora 

na divulgação do programa especial voltado para os cariocas, criando uma expectativa que 

atravessa a recepção dos episódios, gerando promessas, nos termos de Jost (2004).  

O programa trouxe aos cariocas mais que o olhar de fora para o Rio, mas a 

reconstrução de uma memória da cidade pelo olhar de jornalistas brasileiros que deram 

visibilidade a fatos selecionados por eles, considerados importantes ou diferentes sob a 

perspectiva da equipe da Bizum e da Globo. O olhar estrangeiro prometido pela 

emissora serve, assim, como ingrediente para novas representações sobre a cidade, 

reforçando o potencial dos jornalistas de atuarem como “senhores da memória”, como 

apontado por Marialva Barbosa (2004). Trata-se de um processo de negociação com as 

representações hegemônicas e com o contexto social. 

 

Na fixação da memória, estabelecem-se inúmeras disputas simbólicas, 

porque o relato da memória é uma construção do presente que negocia 

com o contexto social em que os sujeitos estão inseridos. (...) É neste 

sentido que funciona a imprensa, sobretudo nas rememorações. A 

imprensa deve ser considerada um “lugar da memória”, porque nos dá 

a dimensão daquilo que devemos lembrar e o que deve ser esquecido. 

(MUSSE e THOMÉ, 2015, p. 2) 
 

 

As rememorações são o ponto alto deste processo de negociação, cada vez 

que os meios de comunicação investem em produções comemorativas. No programa 

especial da Globo, os jornalistas apresentam as imagens feitas por estrangeiros com 

textos em off rememorando acontecimentos históricos, a partir do que foi encontrado 

durante a pesquisa documental e selecionado pela equipe de produção. Há registros de 

tragédias na cidade e de cenas históricas, mas as imagens trazem ainda a forma do 

carioca se vestir, o comportamento no transporte público, cenas inéditas da cidade, mas 

que nem sempre trazem uma representação inovadora. As enchentes, as tragédias, a 

favela, as religiões de matriz africana, o carnaval e as praias fazem parte desta narrativa 

construída a partir das imagens feitas por estrangeiros e resgatadas pela emissora. 

Na análise da série foi importante detectar ainda as promessas audiovisuais, 

com base na conceituação do pesquisador francês François Jost (2004). O autor defende 

o paradigma de comunicação televisual denominado como o modelo da promessa e 

contrapõe seu modelo ao de contrato comunicacional, sobretudo, ao modelo proposto 

pelos estudiosos da análise do discurso, como Charadeau. Para o presente trabalho, cabe 

recorrer à promessa presente no gênero, seguindo Jost, ou seja, considerar que o rótulo 
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que é dado às transmissões televisivas cria uma situação de recepção, em que o público 

se prepara para o que vai assistir. O gênero antecipa ao telespectador se terá em sua tela 

algo do mundo real, do fictício ou do lúdico, como propõe Jost (2004, p. 60-65).  

 

Os gêneros contém uma promessa ontológica ou constitutiva, um 

pouco equivalente à teoria do contrato de que se falava. Diz respeito 

ao pertencer a tal ou tal gênero. Todos sabemos que uma comédia 

deve fazer rir; é essa sua promessa. (JOST, 2004, p.18) 

 

Jost considera o gênero como interface responsável pela ligação entre 

emissor (a televisão) e receptor (o telespectador), em um modelo de promessa que se 

constitui em duas etapas. A primeira é a exigência. Por exemplo, um programa 

jornalístico, como o Jornal Nacional, deve informar, essa é a sua promessa, interiorizada 

no gênero telejornal, atribuída pela emissora. A segunda é a verificação, etapa de ordem 

prática. Os veículos e produtores de televisão podem atribuir etiquetas genéricas aos 

produtos a fim de influenciar o juízo do telespectador, pois estão comprometidos com o 

mercado publicitário, leis de regulamentação do setor, entre outros. No caso da série 

documental “O Rio por Eles”, o modelo de Jost será utilizado para verificar as 

promessas feitas pelo programa e as contidas no gênero documentário, a partir dos 

conceitos de Nichols (2005). 

 A partir das considerações de Nichols (2005) sobre documentário é possível 

compreender que o gênero é uma ferramenta utilizada por muitos documentaristas para 

contextualizar uma determinada situação ou questão social. O documentário pode 

apresentar um novo ponto de vista sobre um tema de relevância social, não ancorando-

se à pretensa imparcialidade embutida no jornalismo, sendo entendido e assumido como 

uma representação do mundo. Com base nessas considerações sobre documentário, 

gênero que pressupõe subjetividade, a imagem como forma de registar, documentar e 

representar o mundo, foi possível elaborar um quadro de referência a fim de identificar 

índices do imaginário na análise dos episódios da série sobre o Rio. 

 

Imaginário e reconstrução do passado 

As construções narrativas da série representam a singularidade do Rio de 

Janeiro atravessada pelo imaginário da cidade, tanto pelo olhar dos produtores 

estrangeiros, no caso dos trechos dos filmes, cinejornais e documentários, quanto pelos 

enquadramentos dos realizadores nacionais, caso do roteirista Ernesto Rodrigues e da 
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Rede Globo, pela maneira como escolheram narrar a cidade. As apresentações dos 

repórteres em locações atuais do Rio, em referência ao que estava sendo mostrado nas 

imagens de anos atrás, materializam também uma ideia de passagem de tempo, de 

registro histórico que chega ao presente, em que o programa coloca-se como “lugar de 

memória”, conceito de Nora (1993), e em que a TV cria para si a função de 

reconstrutora do passado, seguindo Marialva Barbosa (2017). 

 

No processo de reconstrução do passado como história, os meios de 

comunicação incluem em suas narrativas materialidades que 

presentificam o passado, construindo-se como produtores de uma 

história imediata e reconstrutores da integralidade do passado. Se têm 

o papel de reconstruir o passado, reproduzindo-o como história, 

também cabe as mídias, de maneira geral, reproduzir discursivamente 

a aceleração exponencial do tempo. (BARBOSA, 2017, p. 22) 

 

Na construção do referencial teórico utilizaremos o conceito de imaginário 

de Michel Maffesoli (2001, p.75). Para o pensador francês, esta noção de imaginário 

está associada ao “estado de espírito que caracteriza um povo”, algo bem próximo ao 

que Walter Benjamin chamou de aura. Trata-se de uma atmosfera que estabelece 

vínculo, como um “cimento social”, nas palavras de Maffesoli (2001, p. 76). Para o 

pensador, as imagens são produtos de um imaginário coletivo, ou seja, atuam na 

representação e propagação de um conceito já existente. 

 

Não é a imagem que produz o imaginário, mas o contrário. A 

existência de um imaginário determina a existência de conjuntos de 

imagens. A imagem não é o suporte, mas o resultado. Refiro-me a 

todo tipo de imagens: cinematográficas, pictóricas, esculturais, 

tecnológicas e por aí afora. Há um imaginário parisiense que gera uma 

forma particular de pensar a arquitetura, os jardins públicos, a 

decoração das casas, a arrumação dos restaurantes, etc. O imaginário 

de Paris faz Paris ser o que é. Isso é uma construção histórica, mas 

também o resultado de uma atmosfera e, por isso mesmo, uma aura 

que continua a produzir novas imagens. (MAFFESOLI, 2001, p.76) 

 

Nesta perspectiva, a produção da série documental sobre o Rio reflete um 

imaginário sobre a cidade, não de forma individual, mas coletiva.  Este imaginário está 

presente na gravação das imagens pelos estrangeiros, na seleção de material, gravação e 

edição do programa e na fruição do documentário pela audiência, que também está 

mergulhada neste caldeirão de representações sobre o Rio ao longo das décadas. 

Apesar da promessa de mostrar um Rio ainda não visto, a série traz imagens 

da praia, do trânsito caótico, do Pão de Açúcar, de foliões no Carnaval, enfim, cenas que 
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dialogam com o imaginário sobre a cidade. Seguindo Maffesoli, o conjunto de imagens 

é determinado pelo imaginário. A série trabalha com a passagem de tempo e leva o 

morador da cidade para um Rio antigo, mostrando como era a praia na década de 60, as 

transformações na paisagem, os pontos turísticos, viajando com a cidade no tempo. A 

seguir analisaremos a série documental “O Rio por Eles” a partir do método de análise 

de conteúdo televisivo de Francesco Casetti e Frederico di Chio. 

 

Análise de Conteúdo Televisivo, fase descritiva 

 A metodologia proposta por Casetti e Chio permite uma análise do material 

audiovisual como um todo (imagem+texto+som), e não somente a partir de 

componentes isolados. A primeira parte da metodologia prevê uma fase descritiva e 

constrói um esquema de leitura do material analisado. A série foi dividida em 

categorias, compondo um mapa dos elementos presentes no material audiovisual, com o 

objetivo de buscar indícios da construção ou da reafirmação de um imaginário do Rio.  

As categorias foram adequadas a partir da observação do corpus. As 

divisões resultaram em quatro aspectos: personagens (tipos humanos e função na série),  

histórias (enunciação, temática e modo de narrar), propostas do gênero documentário e 

da série documental (classificação de gênero, propostas e estratégias) e apresentação do 

produto (estrutura espacial e recursos televisuais). Os personagens integram a categoria 

Vozes. São os repórteres, especialistas, autoridades e personagens que habitam a cidade. 

As histórias originaram a categoria Narrativa, incluindo a estrutura temporal, imagens 

enquanto narrativas, tamanho e quantidade de histórias e a relação entre elas. As 

propostas do gênero documentário estão na categoria Promessas, com as propostas do 

material audiovisual e aestratégias dos realizadores para o público. A apresentação do 

produto gerou a categoria Espaço e Recursos Gráficos, com informações sobre espaço e 

cenários utilizados, recursos gráficos e interação entre as vozes.  

De acordo com Casetti e Chio (1999), o esquema de leitura começa com a 

decomposição do material. A tabela 1 apresenta o resultado da decupagem de cada 

episódio aplicando as definições e a estrutura apresentadas anteriormente. 

 

                                                 
5
 Disponível em: < https://youtu.be/3JjHifC5Fis>. Acesso em: 5  jul. de 2017. 

MATERIAL 

O Rio por Eles – TV Globo/Bizum Comunicação – Primeiro episódio
5
 – 28’04” – 

Exibido em 02/03/2015 – Gênero aplicado pela emissora: série documental/ 

documentário especial/ programa especial. 

VOZES 
Ana Luiza Guimarães (repórter e narradora), Mônica Teixeira (repórter e narradora), 

Paulo Renato Soares (repórter e narrador), Edimilson Ávila (repórter e narrador), Bette 
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6
 Identificação com nome e função dos repórteres e entrevistados que aparecem na tela de vídeo. 

7
 Disponível em: <https://youtu.be/OpDJCTKlqMU>. Acesso em: 5 jul. 2017. 

Lucchese (repórter e narradora), Lília Teles (repórter e narradora), Edney Silvestre 

(repórter e narrador), Mônica Sanches (repórter e narradora) e Pedro Bassan (repórter e 

narrador). 

NARRATIVA 

Apresentação da série; Introdução ao tema do primeiro episódio (mudanças na 

paisagem urbana da cidade); Instalação de antena de rádio no Corcovado; Imagem Pão 

de Açúcar; Filme com imagens do Rio para o príncipe italiano; Imagens praia da 

Glória; Cariocas na praia em trajes menores em 1936; Praia de Copacabana ainda 

pouco frequentada em 1924; Avenida Niemeyer; São Conrado em 1924; Vista do 

Chafariz do Mestre Valentim; Desmonte do Morro do Castelo; Vista aérea dos 

pavilhões da exposição do centenário da independência do Brasil; Cruzamento da 

Avenida Rio Branco em 1924; Centro do Rio e rua da Carioca polo comercial; 

Quitanda no mercado municipal; Bonde de Santa Teresa e os arcos da Lapa com 

comércio intenso embaixo na década de 1920; Rua do Ouvidor, centro do comércio de 

artigos luxo; Canal do Mangue; Imagens dirigível Hindenburg; Hidroavião Dornier; 

Panorâmica Zona Sul do Rio de Janeiro; Estátua do Cristo Redentor no Corcovado; 

Cristo visto da lagoa Rodrigo de Freitas; Passeio pela enseada de Botafogo na década 

de 30; Bondinho do Pão de Açúcar; Caçada de borboletas na floresta da Tijuca; 

Colecionadores de borboletas; Grande população carioca em 1952; Construções e 

expansão imobiliária em Copacabana; Trânsito caótico; Trens e barcas lotados; 

Imagens aéreas do Rio de Janeiro em formato widescreen e em cores em 1953; Ruas 

movimentadas com carros importados e muitas pessoas circulando; Beleza da orla 

carioca; Imagens da praia de Copacabana na década de 1960; Rainha da Inglaterra na 

Avenida Atlântica em 1968; Aéreas Cristo Redentor em 1973; Ipanema e ilhas 

Cagarras; Degradação do centro histórico da cidade; Imagens dos aviões no aeroporto 

Santos Dumont; Apresentação do próximo episódio. 

PROMESSAS 

1. Resgate emocionante de imagens de arquivo; 2. Ineditismo das imagens no Brasil; 3. 

Sabermos e sentirmos o que o Rio de Janeiro é, e o que foi aos olhos de outras nações e 

culturas contemporâneas; 4. Reviver fatos sociais, políticos, culturais e mundanos do 

Rio de Janeiro; 5. Descobrir imagens que passaram despercebidas aos olhos de 

cinegrafistas brasileiros; 6. Fazer uma viagem cheia de surpresas e descobertas pelo Rio 

de Janeiro; 7. Conhecer um Rio de Janeiro que parecia sobreviver apenas em livros de 

História e fotografias. 

ESPAÇO E 

RECURSOS 

GRÁFICOS 

Obras do Museu do Amanhã (Zona Portuária do Rio de Janeiro); Corcovado; Palácio 

Guanabara (Laranjeiras); Urca; Centro; Base aérea de Santa Cruz; Zona Norte (local 

não identificado com precisão); Imagens aeródromo de Manguinhos; Vista Chinesa; 

Copacabana; Cinelândia; Botafogo; Copacabana; Aeroporto Internacional do Galeão. 

Lettering
6
; Uso de imagem 16:9 (HD) com filtro preto-e-branco e em formato de tela 

4:3 (SD) para simular antigo formato de filmagem. 

MATERIAL 

O Rio por Eles – TV Globo/Bizum Comunicação – Segundo episódio
7
 – 31’26” – 

Exibido em 03/03/2015 – Gênero aplicado pela emissora: série documental/ 

documentário especial/ programa especial. 

VOZES 

Paulo Renato Soares (repórter e narrador), Bette Lucchese (repórter e narradora), Ana 

Luiza Guimarães (repórter e narradora), Edimilson Ávila (repórter e narrador), Pedro 

Bassan (repórter e narrador), Edney Silvestre (repórter e narrador), Mônica Teixeira 

(repórter e narradora), Lília Teles (repórter e narradora); Vladimir Palmeira (líder 

estudantil durante a ditadura) e Mônica Sanches (repórter e narradora). 

NARRATIVA 

Introdução ao tema do segundo episódio (acontecimentos políticos que marcaram a 

cidade); Imagens da visita do presidente americano Hebert Hoover ao Rio de Janeiro; 

Visita do presidente americano Franklin Roosevelt; Encontro entre Getúlio Vargas e 

Roosevelt; Intimidade no palácio do Catete durante a ditadura do Estado Novo; 

Mobilização no Rio de tropas brasileiras para a participação na 2ª Guerra Mundial; 

Prevenção da cidade contra ataques submarinos durante a Guerra; Ruas do Rio de 

Janeiro como cenário de importantes momentos políticos, tanto democráticos como 

golpes de Estado; Ruas que receberam as manifestações de junho de 2013 receberam, 

em festa, o presidente americano Harry Truman; Posse de Getúlio Vargas; Suicídio e 

despedida de Getúlio Vargas; Visita do presidente americano Eisenhower, a última 
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8
 Disponível em: <https://youtu.be/dgj8EdIgVMI>. Acesso em: 6  jul. 2017. 

9
 Disponível em: <https://youtu.be/TUDqUSHfn_M>. Acesso em: 9  jul. 2017. 

comitiva recebida no Rio de Janeiro como capital federal; Manifestações na Cinelândia 

com a renúncia de Jânio Quadros; Imagens raras do dia da deflagração do golpe civil-

militar de 64; Chegada de JK ao Rio em 1965; Passeata dos 100 mil; A cidade e os 

cariocas apáticos com anúncio do AI-5; Sequestro do embaixador americano; Imagens 

anos de Chumbo; Diretas Já; Apresentação dos temas do próximo episódio. 

PROMESSAS 

1.Vamos ver de que forma os estrangeiros mostraram a cidade como personagens da 

República Velha, de antes e depois da ditadura do Estado Novo, na Segunda Guerra 

Mundial, do Golpe de 64 e da retomada da democracia. 

ESPAÇO E 

RECURSOS 

GRÁFICOS 

Palácio Guanabara; Baía de Guanabara; Aterro do Flamengo; Copacabana; Palácio do 

Catete; Avenida Rio Branco; Cinelândia; Central do Brasil; Praia de Ipanema; 

Cinelândia; Palácio Laranjeiras; Humaitá; Avenida Getúlio Vargas. Lettering. 

MATERIAL 

O Rio por Eles – TV Globo/Bizum Comunicação – Terceiro episódio
8
 – 31’59” – 

Exibido em 04/03/2015 – Gênero aplicado pela emissora: série documental/ 

documentário especial/ programa especial. 

VOZES 

Mônica Sanches (repórter e narradora), Mônica Teixeira (repórter e narradora), Paulo 

Renato Soares (repórter e narrador), Lília Teles (repórter e narradora), Edney Silvestre 

(repórter e narrador), Ana Luiza Guimarães (repórter e narradora), Pedro Bassan 

(repórter e narrador), Personagem (um pai) não identificado pela série (apenas como 

uma família onde todos estudam ou trabalham, moradores de um morro carioca), Bette 

Lucchese (repórter e narradora), Edimilson Ávila (repórter e narrador) e Jorge Ben Jor 

(cantor). 

NARRATIVA 

Apresentação dos temas do episódio; Carnaval de rua em 1935 filmado por norte-

americanos; A elite carioca no carnaval ao som das marchinhas em 1935; A França, sob 

ocupação dos nazistas, assiste à diversão do carnaval carioca; Carmem Miranda como 

símbolo do exotismo brasileiro; O carnaval nos salões cariocas em 1950; O interesse 

dos estrangeiros pelo carnaval de rua e pelas fantasias; A imagem em cores da festa 

popular na cidade encanta os estrangeiros; A crônica estrangeira se deslumbra com 

espírito carioca; O Rio como terra da fantasia para os americanos; A imagem de paraíso 

descontruída pelos franceses; O início do carnaval comercial no Rio; O carnaval da 

Zona Sul do Rio; O carnaval e a desigualdade social no Brasil; A importância da 

música para a vida da cidade; A vida simples e boêmia do carioca; O Cinema Novo; A 

ascensão de Ipanema com a Bossa Nova; A Bossa Nova como marca registrada do Rio 

de Janeiro; A Bossa Nova pelo mundo; A nova MPB pelo mundo; Apresentação dos 

temas do próximo episódio. 

PROMESSAS 
1. Mostrar como documentaristas estrangeiros se interessaram, se aproximaram e, 

principalmente, como eles interpretaram a música brasileira, a cultura e o carnaval. 

ESPAÇO E 

RECURSOS 

GRÁFICOS 

Arcos da Lapa; Cinelândia; Botafogo (local não informado na série); Salão do 

Copacabana Palace; Sala de Controle/TV Globo (local não informado pela série); 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro; Avenida Getúlio Vargas; Sambódromo da 

Marquês de Sapucaí; Cidade do Samba; Aterro do Flamengo; Arpoador; Local não 

informado na série. Lettering. 

MATERIAL 

O Rio por Eles – TV Globo/Bizum Comunicação – Quarto episódio
9
 – 30’10” – 

Exibido em 05/03/2015 – Gênero aplicado pela emissora: série documental/ 

documentário especial/ programa especial. 

VOZES 

Edney Silvestre (repórter e narrador), Pedro Bassan (repórter e narrador), Mônica 

Sanches (repórter e narradora), Edimilson Ávila (repórter e narrador), Ana Luiza 

Guimarães (repórter e narradora), Lília Teles (repórter e narradora); Paulo Renato 

Soares (repórter e narrador), Mônica Teixeira (repórter e narradora) e Brigitte Bardot 

(atriz/personagem), Claudia Cardinale (atriz/personagem) e Bette Lucchese (repórter e 

narradora).  

NARRATIVA 

Futebol no Rio; Jogadores brasileiros são destaques no mundo; Maracanã símbolo e 

palco do futebol brasileiro; Cenas inusitadas de acrobacia e o autobol no Rio; Corridas 

automobilísticas na cidade em 1948; A elite carioca no Jockey Club Brasileiro na 

década de 1930; A moda europeia para os brasileiros na varanda do Copacabana 

Palace; O carioca como o brasileiro mais divertido; Futebol na praia; Cariocas levam 
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Tabela 1 – Decomposição dos episódios da série / Fonte: Pesquisadores 
 

Conforme previsto pelo método, utilizamos um marco teórico para definir 

categorias que irão reagrupar os dados da decomposição dos episódios da série. 

 

Na verdade, os diferentes momentos estão juntos, porque quando se 

decompõe o programa já se tem em mente as categorias que se 

aplicam para apreender as informações relevantes, e estas categorias, 

por sua vez, só podem referir-se a um modelo geral que está elaborado 

ou será feito. (CASETTI e CHIO, 1999, p. 257-258). 

 

                                                 
10

 Disponível em: <https://youtu.be/zEVxXYh_8Fw>. Acesso em: 9  jul. 2017. 

estilo de vida despreocupado; A fé católica como culto oficial, culto aos orixás culto 

visto como culto pagão; Grandes eventos católicos na cidade; O fenômeno de 

popularidade da televisão brasileira: a Discoteca do Chacrinha na TV Globo; 

Personalidades europeias e americanas no Rio de Janeiro; Destaques do próximo 

episódio. 

PROMESSAS Apenas promessas do gênero documentário 

ESPAÇO E 

RECURSOS 

GRÁFICOS 

Sala de controle TV Globo (local não identificado pela série); Estádio das Laranjeiras; 

Estádio Maracanã; Praia Vermelha; Rua Marquês de São Vicente (Gávea); Jockey 

Club; Copacabana Palace; Ipanema; Igreja da Penha (Zona Norte); Monumento aos 

Mortos da Segunda Guerra Mundial (Aterro do Flamengo); Sala de controle TV Globo 

(local não identificado pela série); Copacabana; Casarão antiga sede da embaixada 

britânica no Rio de Janeiro (Botafogo). Lettering. 

MATERIAL 

O Rio por Eles – TV Globo/Bizum Comunicação – Quinto episódio
10

 – 32’04” – 

Exibido em 06/03/2015 – Gênero aplicado pela emissora: série documental/ 

documentário especial/ programa especial. 

VOZES 

Pedro Bassan (repórter e narrador), Bette Lucchese (repórter e narradora), Edney 

Silvestre (repórter e narrador), moradora não identificada de uma favela carioca não 

identificada, Lília Teles (repórter e narradora), moradora não identificada do morro da 

Catacumba, que aceitou a remoção para a Cidade de Deus, Mônica Sanches (repórter e 

narradora); Mônica Teixeira (repórter e narradora), dono de balões não identificado fala 

sobre o jeitinho brasileiro para burlar a lei e soltar o artefato, Paulo Renato Soares 

(repórter e narrador) e Renato Machado (repórter e narrador). 

NARRATIVA 

Incêndio do Gran Circo norte-americano; Incêndio no edifício Astória; O exagero na 

cobertura da destruição do paiol de munição da vila militar do Rio, em Deodoro; 

Choque entre dois trens na ponte do Rio Pavuna; As enchentes de 1966 e a primeira 

grande cobertura da TV Globo; A cobertura da remoção dos moradores das favelas da 

Zona Sul; Comunidades e bairros criados a partir de ex-moradores de favelas da Zona 

Sul (Vila Kennedy e Cidade de Deus); A pobreza na Zona Sul; Em 1930, o Rio é 

identificado como a “Paris da América Latina”; Desvalorização da pobreza e das 

desigualdades sociais da cidade; O olhar preconceituoso e estereotipado sobre os 

cariocas; Curiosidade dos estrangeiros sobre os rituais religiosos; balões e lanternas no 

céu carioca; Papai Noel nas areias de Copacabana; Informações erradas da mídia 

estrangeira sobre o Rio de Janeiro (imagens de praia baiana como sendo Copacabana) 

(imagens da igreja de São José, em Belo Horizonte, como sendo no Rio); 

correspondente da Globo, em Londres, fala da dificuldade de compreender a cidade e 

dos estereótipos atribuídos pelos jornalistas e documentaristas estrangeiros; Resumo 

dos temas abordados nos cincos episódios série; Encerramento com imagens do Rio e a 

música “Samba do Avião”, de Tom Jobim, ao fundo. 

PROMESSAS Apenas promessas do gênero documentário 

ESPAÇO E 

RECURSOS 

GRÁFICOS 

Praça dos Expedicionários (Centro); Rua do Passeio (Centro); Rua Pacheco Leão 

(Jardim Botânico); Lagoa Rodrigo de Freitas; Favela da Rocinha; Cinelândia; 

Botafogo; Londres (Inglaterra). Lettering. 
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Com base nas teorias e conceitos foram selecionados elementos que 

embasaram a construção de um modelo de referência, como indicado na tabela 2: 

 

Tabela 2 - Modelo de referência 

Fonte: Pesquisadores 
 

Esse modelo de referência evidenciou elementos a serem buscados nos 

episódios da série, de acordo com cada campo dos materiais decompostos. Para avaliar 

as Vozes, o elemento escolhido como ideal foi a Representatividade, em oposição à 

Exclusividade. Para avaliar a Narrativa, o elemento selecionado como ideal foi a 

Pluralidade, em oposição à Unicidade. Na avaliação das Promessas, avaliamos se foram 

Efetivadas em oposição à Inefetivas. Em relação ao Espaço e Recursos Gráficos o 

elemento a ser observado como um ideal será Amplo em contrapartida ao Restrito.  

 

 

Tabela 3 - Elementos definidos como um ideal com base no modelo de referência 

Fonte: Pesquisadores 
 

Com base no modelo de referência, ao analisar o corpus na categoria Vozes 

foi atribuído o indicador Representatividade, quando houve a participação de vários 

tipos humanos dos mais diversos segmentos sociais da cidade e adequados ao contexto 

da série, e Exclusividade quando o material se reservou a reproduzir poucas vozes e 

discursos e/ou apenas um/alguns poucos pontos de vista. Na categoria Narrativa foi 

atribuído o indicador Pluralidade quando o episódio da série abordou múltiplas 

características do Rio de Janeiro, fomentando assim uma noção crítica em relação à 

memória e a história da cidade, e Unicidade quando se restringiu à apenas uma parte ou 

um olhar sobre as histórias e a cidade. Na categoria Promessas, foi atribuída a indicação 

de Efetivadas quando o episódio cumpriu as promessas contidas no gênero documental 

VOZES NARRATIVA PROMESSAS 

ESPAÇO E 

 RECURSOS  

GRÁFICOS 

Abertura para múltiplas 

vozes, que privilegiem 

vários pontos de vista 

sobre a cidade; 

Representatividade e 

participação social; 

Diversidade de atores 

sociais. 

Múltiplas narrativas; 

Pluralidade de 

abordagens e 

perspectivas; Auxílio no 

desenvolvimento de uma 

noção crítica em relação 

à memória e a história da 

cidade. 

Narrativa autoral; 

A imagem como 

documento; 

Representação do 

mundo. 

Múltiplas paisagens urbanas; 

Ampla representação 

espacial da cidade; 

Caracterização adequada do 

espaço urbano e social; Uso 

de técnicas e tecnologias a 

serviço da televisualidade; 

Criatividade. 

VOZES NARRATIVA PROMESSAS 

ESPAÇO E  

RECURSOS 

GRÁFICOS 

Representatividade 
 

versus 
 

 
 

 

Exclusividade 

Pluralidade 
 

versus 
 

 
 

 

Unicidade 

Efetivadas 
 

versus 
 

 
 

 

 

Inefetivas 

Amplo 
 

versus 
 

 
 

 

Restrito 
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e na série, e Inefetivas quando o programa não deu conta de efetivar todas as promessas, 

ou fez propostas abstratas ou inviáveis de serem realizadas. Na categoria Espaço e 

Recursos Gráficos aplicamos o indicador Amplo quando o episódio explorou, através do 

texto e de imagens, de forma adequada e razoavelmente isonômica o espaço urbano, 

também utilizando os recursos gráficos e televisuais a fim de contextualizar o público e 

ampliar sua experiência com o tema abordado e a região da cidade retratada, e aplicou-

se o elemento Restrito quando o capítulo da série se reservou a apenas um/alguns 

poucos cenários e regiões ou fez pouco uso de recursos telegráficos. A tabela 4 

apresenta o esquema de leitura após a análise dos cinco episódios de “O Rio por Eles”. 

 

Tabela 4 - Esquema de leitura após a análise da série 

Fonte: Pesquisadores 

 

Os resultados observados na tabela a partir da finalização do esquema de 

leitura dos episódios de “O Rio por Eles” encerram a fase descritiva da metodologia. 

Passaremos a seguir para a fase interpretativa dos dados obtidos. 

 

Análise de Conteúdo Televisivo, fase interpretativa da série 

Os resultados da fase descritiva se constituem em um subsídio para a 

interpretação do conteúdo dos episódios analisados. Consequentemente, a partir da 

interpretação surgiram resultados que nos ajudam a responder os questionamentos dessa 

pesquisa. A seguir esquematizamos as interpretações seguindo o modelo de leitura 

definido na fase anterior. 

MATERIAL VOZES NARRATIVA PROMESSAS 

ESPAÇO E 

RECURSOS 

GRÁFICOS 

Primeiro episódio – 28’04” – 

Exibido em 02/03/2015 – 

Gênero: série documental 

Exclusividade Unicidade Efetivadas Amplo 

Segundo episódio – 31’26” – 

Exibido em 03/03/2015 

Gênero: série documental 

Exclusividade Unicidade Efetivadas Restrito 

Terceiro episódio – 31’59” – 

Exibido em 04/03/2015 

Gênero: série documental 

Pluralidade Unicidade Efetivadas Amplo 

Quarto episódio – 30’10” – 

Exibido em 05/03/2015 

Gênero: série documental 

Exclusividade Unicidade Efetivadas Restrito 

Quinto episódio – 32’04” – 

Exibido em 06/03/2015 

Gênero: série documental 

Pluralidade Unicidade Efetivadas Restrito 
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Na categoria Vozes analisamos os tipos humanos presentes nos cinco 

episódios, se refletiram a diversidade de pessoas, de ideias e de pontos de vista sobre a 

cidade. Foi possível inferir que existe representatividade quanto às vozes no terceiro e 

quinto episódios. Além da enunciação dos narradores (nove jornalistas da Globo) e do 

roteiro de Ernesto Rodrigues, que critica a desigualdade social no Rio, é possível 

identificar a fala de outras pessoas: o carioca, que fala sobre o jeitinho brasileiro na hora 

de burlar a lei, o cantor Jorge Ben Jor, símbolo da MPB, que fala sobre como a música 

popular serve como vitrine do Brasil no exterior, e os moradores de áreas vulneráveis da 

cidade, que falam sobre as dificuldades de moradia, baixos salários e pouca qualidade 

de vida. Criticam também a política pública de remoção das famílias dos morros 

cariocas. Apesar de, em alguns casos, esses entrevistados serem identificados apenas 

como moradores da cidade ou do morro, os dois capítulos dão voz a esse outro lado. 

No primeiro, segundo e quarto episódios, foi possível detectar a 

característica de exclusividade. Os capítulos apenas reforçam o imaginário existente 

sobre a cidade (como paraíso tropical, cidade desordeira) através dos narradores e dos 

textos, e as vozes reafirmam um posicionamento. Em um trecho do segundo episódio, 

sobre os acontecimentos políticos que marcaram o Rio, a jornalista Lília Teles fala que, 

para os jornalistas estrangeiros, era um pouco mais fácil falar sobre a ditadura do que 

para os jornalistas brasileiros. Em seguida são exibidas imagens em que um jornalista 

francês é conduzido com sua equipe para uma delegacia por um policial após perguntá-

lo sobre a situação política do país, sem saber que se tratava de um militar. A série 

também é um modo de selecionar o que e como lembrar, de se reposicionar diante da 

história, o que fica evidente nos termos golpe e ditadura, empregados pela emissora ao 

se referir ao golpe civil-militar de 1964 e ao período do Estado Novo de Getúlio Vargas. 

Historicamente o posicionamento da empresa foi de apoio ao golpe militar de 1964.  

Em uma análise mais geral das vozes na série, os repórteres/narradores 

servem como agentes de presentificação, com uma função didática, característica do 

jornalismo, de explicar e associar que os problemas no cotidiano da cidade (trânsito 

caótico, violência, desigualdade social, ocupação desordenada do espaço, por exemplo) 

se devem à falta de planejamento, investimentos e políticas públicas no passado. 

Na categoria Narrativa analisamos a variedade de histórias, de discursos e a 

multiplicidade e alternância de argumentos. Nesse quesito todos os cinco episódios 

foram classificados com o indicador de unicidade. As narrativas da série contribuíram 
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para reforçar o imaginário sobre o Rio. Em poucos trechos podem ser observadas 

histórias que fogem da agenda tradicional quando imaginamos a cidade. Ainda assim, 

essas narrativas foram construídas a partir de estereótipos. Em “O Rio por Eles” os 

profissionais da mídia estrangeira veem o Rio do século XX como um paraíso tropical, 

terra do samba, mergulhado em festas e na alegria, como nos filmes gravados em pleno 

carnaval carioca para serem exibidos na França durante a ocupação nazista. O ideal de 

higienização urbana é reforçado no texto da repórter Ana Luiza Guimarães, que ao 

referir-se a foliões cariocas caídos nas ruas, praias e jardins da cidade após uma noite de 

carnaval, fala em tom sarcástico que “a imagem não é nada edificante para a cidade”. 

Os repórteres agem também como instrumentos para a autorreferencialidade 

da Rede Globo na série. No quarto episódio falam sobre o “fenômeno televisivo” 

Discoteca do Chacrinha, cujo  bastidor da atração foi visitado por uma equipe de 

televisão soviética, que ficou deslumbrada com o programa, produzido e exibido pela 

emissora. E no último episódio o repórter Edney Silvestre fala sobre as enchentes de 

1966, que afetaram parte da cidade, e que esse fato marcou “a primeira grande cobertura 

jornalística da Globo”. Historicamente é sabido que essa grande cobertura marca a 

ascensão da emissora rumo à liderança de audiência na televisão brasileira. 

A análise aponta ainda que todos os episódios cumprem as promessas do 

gênero documentário (narrativa autoral, a imagem como documento e a representação 

do mundo, por exemplo) e da série (ineditismo das imagens no Brasil, por exemplo). 

Porém, com relação à promessa de “apresentar um Rio de Janeiro que os brasileiros 

nunca viram na tela”, no sentido do imaginário sobre a cidade, a proposta não é 

efetivada uma vez que a série apenas o reforça. 

Na categoria relativa ao Espaço e Recursos Gráficos avaliamos se os 

episódios utilizaram recursos característicos da linguagem televisual e, principalmente, 

se houve uma alternância e multiplicidade de espaços da cidade representados na 

narrativa, que proporcionasse uma experiência ampla em relação ao território do Rio de 

Janeiro. Nesse aspecto somente o primeiro e o terceiro episódio foram classificados 

como amplo. A primeira parte da série faz uso de filtros de imagem para cumprir uma 

função didática de explicar ao telespectador a diferença entre o formato de filmagem em 

SD e widescreen. Além disso, os dois episódios percorrem e mostram várias partes da 

cidade, das áreas mais populares, redutos do samba, até as áreas mais nobres. 
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Os demais capítulos (segundo, quarto e quinto) foram classificados como 

restritos. Pois, mesmo com várias imagens, retrataram sempre a Zona Sul do Rio de 

Janeiro. A maioria das imagens, tanto as do presente (onde os repórteres gravaram, em 

2015, a participação para a série), como as do passado (as imagens de arquivo do século 

XX), contempla paisagens dessa região da cidade, como se o Rio se resumisse a ela. 

 

Considerações finais 

A arquiteta e urbanista Margareth Pereira afirma que “o Rio de Janeiro 

começa antes mesmo da fundação da cidade. Porque é preciso pensar se uma cidade é 

feita de pedras ou se uma cidade é feita de ideias. Porque uma cidade são as pedras, mas 

também são os homens” (2016, apud GONZALEZ, 2016). Como vimos em Maffesoli 

(2001), o imaginário pode já estar contido na aura da cidade, e não necessariamente ser 

criado pela mídia. Assim, a ideia coletiva que temos da cidade atravessa todas as 

produções midiáticas, tanto na emissão quanto na recepção delas. 

A partir da análise do conteúdo televisivo da série documental “O Rio por 

Eles” é possível concluir que o programa é um rico documento sobre a história e a 

memória da cidade a partir de imagens raras e inéditas até então para o público 

brasileiro, principalmente pela falta de uma estrutura de preservação da memória da 

cidade, ponto criticado pelo especial. Mas a série também funciona como instrumento 

de reforço ao imaginário do Rio como paraíso tropical, terra do samba, do futebol e 

carnaval para os estrangeiros. 

Essa função exercida pela série, de como o cinema e as lentes estrangeiras 

ajudaram a reforçar e representar uma nova imagem do Rio de Janeiro moderno, do 

balneário tropical, no exterior, fica evidente com a chegada de uma nova tecnologia de 

filmagem na década de 50. A chegada do CinemaScope, tecnologia que permitia a 

filmagem em cores e em formato widescreen, em 1953, coincide com uma fase em que 

a cidade é muito bem vista por outros países. É a junção perfeita entre a tecnologia que 

permitia filmar em cores e as paisagens exuberantes do Rio. Nesse período é exportado 

ao mundo um imaginário do Rio de Janeiro como uma “Paris tropical”, em alusão a 

pujante capital francesa. A autorreferencialidade da série a sua coprodutora Globo fica 

evidente quando faz menção ao programa do Chacrinha e à cobertura das enchentes de 

1966, que projetou a emissora rumo a liderança de audiência no Rio. 
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A análise do programa especial “O Rio por Eles” dialoga com o contexto de 

boom da memória, que caracteriza a contemporaneidade, em que a televisão se constrói 

como reconstrutora do passado da cidade, em uma promessa de mostrar imagens não 

vistas ainda. Trata-se de um exercício de questionamento sobre a relação do imaginário 

da cidade com a mídia, mas também uma oportunidade de debate sobre o potencial da 

televisão na atualidade como lugar de memória da cidade, que é construída e editada.  
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