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Resumo 

Atualmente, são comumente exibidas no telejornalismo brasileiro, reportagens com foco em 

personagens anônimos que são retratadas como humanização da notícia, mas principalmente 

como espetacularização, de forma a explorar a emoção dos personagens e invadir a privacidade 

da fonte, colocando em xeque a ética e a missão pedagógica do jornalista. O objetivo deste 

trabalho é analisar de que forma essas reportagens com foco em personagens anônimos podem 

remeter à espetacularização ou à humanização da notícia no “Jornal Nacional”. Utilizando a 

Análise de Conteúdo como suporte metodológico, foram categorizadas as características de 

humanização e de espetacularização de Medina (1986) e Canavilhas (2001) em notícias do JN, 

as quais apresentaram, majoritariamente, características de espetacularização da notícia.  
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Introdução 

Entre os anos 1990 e 2000, a televisão brasileira passou por uma fase de globalização e 

passou a veicular transmissões em canais por assinatura no país. Em consequência disso, a 

queda de audiência da TV aberta já podia ser observada, acompanhada por um retrocesso no 

nível de qualidade da programação (MATTOS, 2010), ao mesmo tempo em que se “brigava” 

pela audiência das classes C e D. Foi em meio a essa busca pela audiência que a televisão passou 

a promover comoção nacional na transmissão de várias reportagens (MATTOS, 2010). 

Em 1992, o Brasil “parou” com as reportagens sobre o assassinato da atriz Daniela 

Perez (que interpretava a personagem Yasmin na telenovela “De corpo e alma”) pelo ator e 

colega de novela Guilherme de Pádua. Segundo Arbex (2001, p. 45), a atriz e a personagem 

se tornaram um só ser, nem humano, nem fictício, algo existente numa espécie de fronteira 

tênue e difusa entre as duas coisas. A imprensa, principalmente a televisiva, passou a transmitir 

a todo momento novos fatos sobre o assassinato em tom de espetáculo. A barreira entre ficção 

e realidade foi dissipada, e a telenovela converteu-se em “reportagem” enquanto os telejornais, 

naqueles dias, tornaram-se os capítulos mais “quentes” da telenovela (ARBEX, 2001, p. 46). 
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 Como a informação e o entretenimento se misturaram, o telejornalismo foi obrigado a 

acompanhar essa mudança, considerando-se que após um grande número de programas com forte 

apelo emocional, os espectadores não tinham mais interesse em concentrar-se em notícias 

densas com o conteúdo puramente jornalístico. Então, as imagens e seus impactos tomaram um 

lugar de extrema importância no telejornalismo brasileiro, porque são elas que ficam na 

memória dos telespectadores. Para Debord (1997, p. 16), o espetáculo se refere a essa 

valorização da imagem, a ideia de que tudo o que aparece é bom e de que, consequentemente, 

as coisas boas aparecem. 

Foi assim, ancorada na valorização da imagem e no apelo à imagem, característica da 

espetacularização (CANAVILHAS, 2001), do apresentador William Bonner, que o “Jornal 

Nacional” da Rede Globo transmitiu, em 2003, a morte de Roberto Marinho, com um discurso 

que exprimia sentimento, com direito a choro e opinião por parte do apresentador. Essa forma 

de manifestação do jornalista causou uma comoção nacional sobre a notícia, bem como em 

outros acontecimentos como o caso do assassinato da estudante Eloá Cristina Pereira 

Pimentel que foi sequestrada pelo ex-namorado, Lindemberg Fernandes Alves, em 2008. A 

mídia, inclusive o “Jornal Nacional”, acompanhou cada detalhe, cada momento das cem horas 

de cárcere privado e da morte da estudante e, mesmo depois do ocorrido, até o 

desenvolvimento e a conclusão do caso no julgamento de Lindemberg, explorou os 

sentimentos mais básicos da vítima e pessoas próximas a ela, o que também configura uma 

categoria de espetacularização, a de seleção de dramas humanos, segundo Canavilhas (2001). 

Os dois casos mostram que o telejornal fez uso do discurso textual, mas principalmente da 

imagem para explorar a emoção dos personagens das reportagens, a fim de criar uma 

comoção nacional sobre o acontecimento. 

Frente a esse cenário de reportagens com foco em personagens anônimos no 

telejornalismo brasileiro, vê-se a necessidade de estudar de que forma essas reportagens 

podem remeter à humanização no que se refere a assegurar as características e a falas dos 

personagens, sendo, portanto, fiel à realidade dos fatos, ou à espetacularização da notícia. É 

importante estudar tal aspecto, pois existe uma linha tênue entre jornalismo humanizado e 

jornalismo espetacularizado e, as reportagens com foco em personagens anônimos podem 

ultrapassar a linha da humanização, conduzindo à espetacularização da vida dos personagens 

anônimos e colocando em xeque a ética e “missão pedagógica” do jornalista (BARBEIRO; 

LIMA, 2002). Dessa forma, pode haver, no telejornalismo brasileiro, reportagens com ênfase 

em personagens anônimos, que exploram os sentimentos dos personagens, invadindo a 

privacidade das fontes, buscando o sensacional, o espetacular.  
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 Diante desse contexto, a presente pesquisa parte dos questionamentos: até que ponto é 

função do jornalista abordar reportagens com foco em personagens anônimos, que exploram as 

emoções dos personagens, a fim de atrair a audiência? De que forma essas reportagens com 

foco em personagens anônimos no telejornalismo brasileiro podem remeter à humanização ou 

espetacularização da notícia? Nosso objetivo é então analisar de que forma as reportagens como 

foco em personagens anônimos no telejornalismo brasileiro podem remeter à espetacularização 

da notícia, através de pesquisa bibliográfica, categorização das reportagens com foco em 

personagens anônimos no período entre 1º de março e 30 de abril de 2016, por meio da análise 

de conteúdo (BARDIN, 1991), com base nas categorias de humanização e espetacularização de 

Medina (1986) e Canavilhas (2001) e da descrição e inferências dos dados coletados.  

 

Reportagens com histórias particulares e o espetáculo 

 

Motta (2002, p. 310) explica que as reportagens com pautas inusitadas possuem em suas 

narrativas um certo grau de liberdade. O autor aponta que, diferentemente das notícias 

veiculadas pelo seu grau de noticiabilidade, em que é cobrado certo grau de objetividade 

jornalística no texto, nessas notícias de pautas inusitadas, “o texto revela uma certa 

interpretação e até dramatização do evento. Uma certa permissividade na recriação simbólica 

do real narrado” (MOTTA, 2002, p. 310). Exemplo disso são as reportagens da jornalista Eliane 

Brum, que contam histórias da “extraordinária vida comum”, como ela assim define, que 

retratam, como a própria jornalista aponta, “pessoas comuns, que jamais seriam notícia, que 

jamais estaria em um jornal ou, no máximo, estariam numa nota no canto da página [...] esse 

olhar para o que sempre era considerado secundário, para a vida anônima” (OLIVEIRA, 2012, 

arquivo digital). Porém, como definir o limiar desse jornalismo humanizado, com foco no 

personagem, sem cair na invasão de  privacidade e  sem  esquecer  o compromisso social e ético 

do jornalista? 

Lima (apud MENDONÇA; CARDOSO, 2015, p. 6) aponta que a narrativa da vida 

real de qualidade só é justificada quando apresenta personagens humanos que são tratados 

com o devido cuidado, “com a extensão necessária e com a lucidez equilibrada onde nem os 

endeusamos nem vilipendianos” (LIMA apud MENDONÇA; CARDOSO, 2015, p. 6). Esses 

personagens são tratados como pessoas humanas e, não como uma simples fonte de 

informações nas entrevistas (MENDONÇA; CARDOSO, 2015, p. 11).  

Nesse sentido, Medina (1986, p. 15) agrupa as diversas formas de fazer entrevista em 

duas tendências: “a de espetacularização e a de compreensão (aprofundamento)” e as 

subdivide. Com relação aos subgêneros da espetacularização, têm-se: 
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a) Perfil do pitoresco. Relacionado ao trato como “caricatura” do perfil da pessoa, 

principalmente de “figuras proeminentes”. Esse caso se distingue pela “fofoca, o grotesco, os 

traços sensacionalistas” (MEDINA, 1986, p. 16). 

b) Perfil do inusitado. Busca explorar, além do cotidiano comum da pessoa, o que a torna 

excêntrica, mesmo que seja de forma forçada (MEDINA, 1986, p. 16). 

c) Perfil da condenação. Relacionada a entrevistas maniqueístas, em que se julga o ser humano 

e reduz o perfil de uma pessoa a “mocinho” ou “bandido” (MEDINA, 1986, p. 16). São 

“programas sensacionalistas travestidos de jornalísticos”, como define Brum (2012): 

“Repórteres e comentaristas comemoram a morte de supostos traficantes, como se suspeitos 

fossem culpados e culpados não fossem pessoas”.  

d) Perfil da ironia “intelectualizada”. De forma muito mais sutil, são contestadas ironicamente 

as contribuições da pessoa e suas ideias são desqualificadas. A forma com que as frases são 

selecionadas e a edição que torna algumas falas contraditórias transformam “em monstro o 

mocinho original” (MEDINA, 1986, p. 16). 

Por outro lado, os subgêneros da compreensão (aprofundamento) são assim 

classificados: 

a) Entrevista conceitual. O jornalista busca informações, está aberto a compreender conceitos 

que a fonte entende. Seu papel na sociedade é ser intermediador e, não, especialista. Na 

verdade, ele procura especialistas em informações e interpretações e não se interessa pelo 

comportamento, mas pelo conceito (MEDINA, 1986, p. 16). 

b) Entrevista/enquete. A fonte exerce o papel de depor em relação ao tema. A entrevista é 

realizada em forma de questionário para “dar unidade à enquete”. As fontes devem ser 

escolhidas aleatoriamente, mas sem cair na fórmula do famoso “povo fala”, em que são 

colhidos dois ou três depoimentos na rua (MEDINA, 1986, p. 17). 

c) Entrevista investigativa. “Aquela que vai investigar onde a informação não está ao acesso 

do jornalista” (MEDINA, 1986, p. 17). Comumente relacionadas a questões governamentais, 

de dinheiro público ou abuso de poder. 

d) Confrontação – polemização. Os veículos de comunicação recorrem à mesa-redonda ou 

debates quando surgem temas polêmicos e contraditórios. A função do jornalista nesta ocasião 

é ser o “mediador, instigador e investigador, porta-voz de dúvidas do senso comum” (MEDINA, 

1986, p. 18). 

e) Perfil humanizado. Perfil que trata de histórias particulares, do cotidiano comum das 

pessoas, como desejamos estudar nesta pesquisa. Porém, sob uma ótica humana, em que o 

personagem é tratado de forma humanizada, destacando suas características e suas falas por si 
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mesmo, sem a mediação opinativa dos jornalistas, isto é, o foco é na realidade nos 

personagens.  

Para Brum (2012), a realidade, tratada como espetáculo, é um problema, pois torna a 

vida humana banal. Segundo a jornalista, isso acontece quando a imprensa, ao registrar a vida 

cotidiana de pessoas reais, rompe com a história pessoal de cada indivíduo. “Mas a crescente 

espetacularização da realidade só vinga porque  acarreta em muita audiência – ou seja, porque 

recebe o aplauso de boa parte dos ditos ‘cidadãos de bem’, de muitos de nós” (BRUM, 2012). 

Uma forma, portanto, de identificar a espetacularização de notícia que trata de 

histórias comuns do cotidiano, “personagens anônimos”, é observar se, no momento da 

construção da mesma, foi empregada a dramatização do personagem, “elemento da 

informação-espetáculo e, nesse caso, é sobretudo o pivô a assumir o papel principal” 

(CANAVILHAS, 2001, p. 7). “A dramatização típica deste tipo de notícia confere-lhe traços 

de narrativa pseudoliterária na medida em que utiliza um enredo e cria uma trama que 

relaciona os personagens numa história” (MOTTA, 2002, p. 314). Outro ponto importante a 

ser observado, para que o personagem não seja explorado ou tenha sua privacidade invadida, 

é a aplicação da ética jornalística na construção da notícia. 

Barbeiro e Lima (2002, p. 24) propõem algumas sugestões para uma conduta ética, 

relevantes para a criação da notícia, e, principalmente para conduzir nossa análise, como os 

citados a seguir: 

a) Deve ser evidente a distinção entre notícia e entretenimento, dado que o jornalista possui 

um compromisso ético com a notícia de qualidade e não com o entretenimento. 

b) É missão do jornalista proporcionar o “debate de ideias no espaço público” e, para isso, 

deve racionalizar, visto que “a emoção exacerbada é inimiga da informação de qualidade” 

(BARBEIRO; LIMA, 2002, p. 33). 

c) “a tentação de buscar o chocante pode invadir a privacidade dos outros. No afã de conseguir 

reportagens de impacto, o jornalista às vezes divulga fatos que são irrelevantes para a notícia 

mas têm apelos emocionais” (BARBEIRO; LIMA, 2002, p. 26). 

d) O jornalista deve ter “compaixão” pelas pessoas afetadas por seu trabalho e “nunca se 

esquecer que as pessoas particulares têm direito maior de controlar as informações sobre sua 

privacidade do que as públicas que buscam poder, influência ou espaço na mídia” 

(BARBEIRO; LIMA, 2002, p. 37). 

 

O sensacionalismo é contra a missão pedagógica do jornalismo e o caminho 

mais curto para o preconceito. O sensacionalismo, ao que parece, é a maneira 
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mais rápida de se conseguir audiência, principalmente com a exacerbação da 

notícia. Fundos musicais tenebrosos, apresentação da notícia aos gritos ou com 

inflexões dramáticas têm como objetivo a conquista da audiência a qualquer 

custo, mesmo que a história venha a ser desmentida no futuro. (BARBEIRO; 

LIMA, 2002, p. 26) 

 

Portanto, lembrando que: o sensacionalismo é contra a missão do jornalismo; que no 

ímpeto de produzir reportagens impactantes ou com apelos emocionais, o jornalista pode 

invadir a privacidade de uma pessoa comum ou “particular”. Porém, essas pessoas 

“particulares” têm o direito à privacidade, sendo que, para Barbeiro e Lima (2002, p. 36), “o 

relacionamento com a fonte é uma via de duplo sentido cuja ligação primordial é a confiança 

entre as partes”. Medina (1986, p. 18) afirma que a espetacularização pode realçar o 

“grotesco”, condenando ou glamorizando uma pessoa, por isso que o personagem da notícia 

não deve ser explorado, não deve ter sua privacidade invadida, seja positiva ou 

negativamente, ou sua confiança quebrada, simplesmente para atrair a audiência. 

Porém, não é apenas do realce do “grotesco”, da exploração do personagem, que se 

faz a espetacularização da notícia. Na verdade, o espetáculo vai além disso. Segundo 

Canavilhas (2001, p. 4), o espetáculo consiste em dois fatores: uma atividade que se oferece 

e um sujeito que a contempla. Do encontro desses dois elementos surge a relação espetacular 

entre um determinado espectador e uma determinada atividade. Segundo Canavilhas (2001, 

p. 5), a espetacularização da notícia ocorre devido ao domínio da observação sobre a 

explicação e o autor ainda afirma que “a televisão procura prender o espectador, dando 

prioridade ao insólito, ao excepcional e ao chocante”. 

Pena (2012, p. 32) também afirma que no telejornalismo não há preocupação com o 

fato mais importante, porém com o mais “sedutor ou dramático, aquele que pode prender a 

atenção da audiência”. Para o autor, isso acontece, pois, a notícia é um produto à venda, como 

qualquer outro, que é exibida na vitrine do capitalismo industrial: “ela é a informação 

transformada em mercadoria com todos os seus apelos estéticos, emocionais e sensacionais” 

(MARCONDES apud PENA, 2012, p. 34). O público por sua vez é tratado como consumidor 

dentro de uma “lógica comercial”, que produz ícones e veicula acontecimentos inusitados ou 

irreverentes, “em outras palavras, entretenimento e espetáculo” (PENA, 2012, p. 34). 

As notícias utilizam, então, a espetacularização para facilitar sua venda. Pena (2012, 

p. 33) explica que “a espetacularização da vida toma o lugar das tradicionais formas de 

entretenimento. Cada acontecimento em torno de um indivíduo é superdimensionado, 

transformado em capítulo e consumido como um filme”.  
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A valorização, ou glamorização de acontecimentos individuais, particulares, como 

aponta Medina (1986, p. 18), é diretamente “proporcional à capacidade desse indivíduo em 

roubar a cena” (PENA, 2012, p. 33). Canavilhas (2001, p. 5-8) sistematiza em quatro grupos 

os elementos recorrentes na espetacularização: 

a) Seleção de dramas humanos: explora-se os sentimentos mais básicos da pessoa, o que 

pertence à própria natureza do meio televisivo. 

b) Reportagem: em que se recorre ao enquadramento local, de preferência no momento do 

acontecimento, se aproveitando da emoção exposta pelo repórter no papel de testemunha do 

acontecimento. Isso acontece porque, segundo Canavilhas (2001, p. 6), a probabilidade de 

conquistar audiência depende de sua capacidade de exibir uma realidade completa e o mais 

natural possível, uma realidade mais completa do que a que o telespectador conseguiria obter 

sozinho. 

c) Dramatização: que se utiliza de gestos, do rosto e do volume, tom e ritmo da voz, para 

emocionar. O exagero, a oposição, a simplificação, a deformação e a amplificação emocional 

são os procedimentos clássicos da dramatização. 

d) Efeitos visuais: que se caracteriza pelo esforço da montagem da reportagem, a pós-

produção, em que é possível, através da seleção de imagens, manipular o acontecimento. O 

fato de se optar por exibir uma imagem e ocultar outra e a sequência das cenas possibilitam 

muitas possibilidades para explorar o espetáculo na notícia. Como aponta Canavilhas (2001, 

p. 8), uma frase bombástica, uma gravação contraluz ou uma voz distorcida são alguns 

recursos que podem ser incluídos na montagem da reportagem a fim de despertar a atenção do 

telespectador.  

O último elemento elencado por Canavilhas aponta a questão do valor da imagem na 

televisão, da aparência da notícia, que é um critério muito importante para o ato se tornar 

notícia, lembrando que, segundo Debord (1997, p. 16), “o que aparece é bom, o que é bom 

aparece”. Assim, o elemento dos efeitos visuais é fundamental para a construção da notícia, 

visto que se a notícia não tiver uma imagem muito impactante, dificilmente entrará com muito 

tempo, como o de uma reportagem em um telejornal, que busca imagens impactantes para 

captar mais audiência, vender seu produto-notícia, para o máximo de consumidores que 

conseguir. 

Assim, “levadas pela concorrência por fatias de mercado, as televisões recorrem cada 

vez mais aos velhos truques dos jornais sensacionais [...]” (BOURDIEU apud TONDO; 

NEGRINI, 2006, p. 37) e se inserem, no telejornalismo brasileiro, reportagens com histórias 

particulares com algumas das características de espetacularização citadas anteriormente. 
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Como foco do estudo, essa problematização será analisada por meio de reportagens do 

“Jornal Nacional”. 

 

Espetacularização e humanização no “Jornal Nacional”  

A amostra de análise de reportagens do “Jornal Nacional” foi selecionada por meio de 

uma pesquisa exploratória, considerando os conceitos elencados na pesquisa bibliográfica. As 

cinquenta e três edições do JN no período de 1° de março e 30 de abril, de segunda a sábado, 

foram assistidas e suas reportagens categorizadas conforme apresentavam foco na vida de 

personagens anônimos. Apenas três delas tinham como foco na vida desse personagem, as quais 

delimitaram nosso objeto de estudo e são descritas, conforme apresenta a figura 1.  

Figura 1 – Dados das reportagens que compõem nosso objeto de estudo 
 

 

 

Data 

 

 

Formato 

Presença na   

Estrutura do  

Telejornal 

 

 

Assunto 

 

 

Duração 

 

 

Personagem 

 

01/03/2016 

 

Reportagem 
16ª (última) matéria, 

presente na escalada 

Astronautas voltam de 

missão espacial 
 

2'44" 

 

Astronauta 

Scott Kelly 

 

 

08/03/2016 

 

 

Reportagem 

 

19ª (última) matéria, não 

presente na escalada 

Atleta Olimpica, mãe e 

empresária, se desdobra 

para cumprir os desafios 

 

 

2'44" 

 

 

Atleta olímpica 

Amanda Veloso 

 

 

26/04/2016 

-        

27/04/2016 

 

 

 

Reportagem4 

15ª matéria, não presente 

não escalada 

3ª  matéria,não presente 

na escalada 

Estado do Rio de Janeiro 

boqueia salários de 

funcionários públicos 

aposentados 

 

 

3'12" e 

2'18" 

 

 

Aposentados Maria 

Fátima e José 

Fonte: elaborada pelas autoras. 

 

Para a realização da análise das reportagens, opotou-se, metodologicamente, pela 

análise de conteúdo, uma vez que esta  

 

É sistemática porque se baseia num conjunto de procedimentos que se aplicam da 

mesma forma a todo o conteúdo analisável. É também confiável – ou objetiva – 

porque permite que diferentes pessoas, aplicando em separado as mesmas 

categorias à mesma amostra de mensagens, possam chegar às mesmas conclusões. 

(LOZANO apud FONSECA JÚNIOR, 2014, p. 286). 

 

Para que fosse possível essa categorização, utlizamos as categorias de 

espetacularização e humanização, sistematizadas por Medina (1986) e Canavilhas (2001), 

sintetizadas na Figura 2 e na Figura 3.  

  

                                                 
4 Esta reportagem apresenta uma suíte jornalística no dia 27/04. Na análise, consideramos os dois conteúdos 

noticiados pelo “Jornal Nacional”. 
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Figura 2 – Características das categorias de humanização 
 

Categorias de 

Humanização Características dos perfis de humanização 

Entrevista 

Conceitual 

O jornalista é apenas um intermediador na entrevista. Ele se interessa pelo conceito e não pelo 

comportamento. 

Entrevista 

Enquete 

A fonte depõe sobre o tema. A entrevista é feita em forma de questionário para dar unidade à enquete. 

Entrevista 

Investigativa Investiga a informação que não está ao acesso do jornalista. 

Confrontação O jornalista é mediador em debates de temas contraditórios. 

 

Perfil 

Humanização 

Ao contrário da espetacularização, este não acentua o grotesco, não condena, nem glamoriza o 

entrevistado. Não explora positiva ou negativamente a fonte, mas procura mergulhar no outro para 

compreender seus conceitos. 

Fonte: elaborada pelas autoras. 

 

Figura 3 – Características das categorias de espetacularização 
 

Categorias de 

Espetacularização Características dos perfis de Espetacularização 

 

Perfil pitoresco 

Trata como caricatura o perfil da pessoa, principalmente em figuras proeminentes. É caracterizado pela 

fofoca ou grotesco. 

Perfil do inusitado 
Explora, além do cotidiano da pessoa, o que a torna diferente, mesmo que seja de forma forçada. 

Perfil de condenação 
O entrevistado tem seu perfil reduzido de uma pessoa a "mocinho" ou "bandido". 

Perfil da ironia 

"intelectualizada" 

De forma muito sutil, são contestadas ironicamente as ideias e contribuições do entrevistado. 

Seleção de dramas 

humanos 

Em que se exploram os sentimentos mais básicos da pessoa. 

 

 

 
 

 

 

 

Reportagem 

● Se recorre ao enquadramento local; 

● Expõe a emoção do repórter; 

● Busca transmitir uma realidade mais natural possível; 

● Processo de melhoria da realidade; 

● Redução de personagens e situações; 

● Divisão da notícia em dois polos de intriga; 

● Transporte de um acontecimento ou personagem do passado para outro do presente; 

● Resumo dos elementos mais importantes do 
acontecimento; 

● Apelo à emoção; 

● Frases ambíguas; 

● Tentativa de explicar algo com base em termos idênticos ao que foi dito; 

● Ligação de termos incompatíveis; 

● Neologismos, prefixos e sufixos. 
 

Dramatização 

● Utilização de gestos, rosto, volume, tom e ritmo da voz para impressionar. 

● Usualmente recorre ao exagero, oposição, simplificação, deformação e a ampliação emocional. 

 

Efeitos visuais 

● Esforço da montagem da reportagem, pós-produção; 

● Busca-se despertar a audiência do telespectador com, por exemplo, uma frase bombástica, uma 
gravação contraluz ou uma voz distorcida. 

Fonte: elaborada pelas autora. 
 

 A partir da organização do material de análise, sua codificação (Figura 1) e da definição 

das categorias, como estabelecem as três etapas iniciais da análise de conteúdo (BARDIN, 
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1991), parte-se para a categorização da amostra e, posteriormente, inferência e tratamento dos 

dados, de modo a responder a problemática da pesquisa.  

 

Figura 4 - Análise categorial da reportagem 1 sobre os astronautas  

Fonte: elaborada pelas autoras.  

 

Figura 5 - Análise categorial da reportagem 2 sobre a atleta olímpica 
 

 Fonte: elaborada pelas autoras. 

Fonte: elaborada pelas autoras.  
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Figura 6 - Análise categorial da reportagem 3, parte 1, sobre os aposentados 

 

Fonte: elaborada pelas autoras.  

 

Figura 7 - Análise categorial da reportagem 3, parte 2, sobre os aposentados 

 
Fonte: elaborada pelas autoras.  

 

Diante da categorização apresentada nas figuras 4 a 7 e da inferências dos dados, 

sinalizadas na justificativa para atribuição da categoria por meio de exemplos extraídos das 

reportagens, podemos verificar que, em caso de reportagens com foco em personagens 

anônimos no “Jornal Nacional”, a humanização da notícia é caracterizada normalmente pela 

entrevista conceitual (MEDINA, 1986) que o repórter realiza, na qual demonstra interesse 

apenas no conceito que a fonte tem a apresentar e não em seu comportamento, como pode ser 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

verificado na análise das três reportagens. Por outro lado, a espetacularização da notícia em 

casos de reportagens com foco em personagens anônimos no “Jornal Nacional” pode ser 

caracterizada de várias maneiras,  como  a  redução  de  personagens,  transporte  de  

acontecimentos e personagens do passado para o presente, apresentação de perfil inusitado, 

dramatização e principalmente pelo apelo à emoção, exploração de sentimentos básicos e frases 

impactantes, algumas formas mais evidentes que outras. 

A categoria reportagem se fez presente seis vezes durante a análise. As frases 

impactantes, da categoria de efeitos visuais, pertencente ao grupo de espetacularização, foram 

identificadas nove vezes. A categoria de perfil inusitado, também do grupo de espetacularização, 

aparece em três pontos só na segunda reportagem. A exploração de sentimentos básicos, da 

categoria de seleção de dramas humanos, pertencente ao grupo de espetacularização, foi 

identificada três vezes. E as características de gestos, rosto e volume, da categoria de 

dramatização, pertencente ao grupo de espetacularização, aparecem uma vez, na suíte da 

terceira reportagem.  

Esses dados demonstram que ao se tratar de reportagens com foco em personagens 

anônimos, o “Jornal Nacional” tende a apresentar humanização da notícia, em forma de 

entrevista conceitual, porém apresenta também a espetacularização da notícia, especialmente em 

apelo à emoção, exploração de sentimentos básicos e frases impactantes. Contudo, é visível que 

a escolha pelo trato espetacularizado em reportagens com foco em personagens anônimos foi 

uma opção dos jornalistas do “Jornal Nacional”, visto que essas mesmas reportagens poderiam 

ter sido construídas com base na humanização dos personagens, sem explorar positiva ou 

negativamente a fonte. 

A partir das inferências e da análise dos dados, é possível apontar sugestões para a 

construção da reportagem, diante da missão ética e pedagógica do jornalismo, a fim de garantir 

a humanização dos personagens sobre o que de fato são. Na primeira reportagem, por exemplo, 

dado que o acontecimento envolvia dois astronautas, Scott Kelly e Mikhail Kornienko, o repórter 

poderia não ter focado na vida do primeiro personagem, não ter focado no que dava saudades 

em Scott Kelly enquanto ele estava no espaço, ou nas brincadeiras com uma gota d’água que o 

astronauta fazia lá, mas ter falado que ambos astronautas voltavam à Terra depois de um ano no 

espaço, poderia ter entrevistado tanto Scott Kelly, quanto Mikhail Kornienko a fim de 

compreender melhor os conceitos da missão de teste para futuras missões à Marte. A reportagem 

seria mais humanizada se o repórter não fizesse tantas perguntas retóricas sobre o 

comportamento de Scott Kelly em sua volta à Terra, mas tivesse questionado a NASA de forma 

a investigar uma informação, característica da categoria entrevista investigativa, do grupo de 
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humanização, a fim de descobrir quais os motivos que levaram a empresa a decidirem por uma 

missão à Marte, em que fase está o projeto dessa missão e se já tem data definida para ela, por 

exemplo. 

A segunda reportagem seria mais humanizada se não focasse tanto em seu cotidiano e 

no que difere a personagem Amanda Veloso de tantas outras brasileiras, mas sim ter dado 

destaque ao fato dos atletas já estarem se preparando para as olimpíadas, entrevistando outros 

atletas também. Também seria mais humanizada, se a reportagem não explorasse, mesmo que 

positivamente, o sentimento básico de felicidade de Amanda Veloso e, se fosse o caso de 

apresentar essa felicidade, que mostrasse esse sentimento de forma condizente e relevante para 

o assunto, que eram as Olimpíadas, apresentando uma fala da personagem sobre o fato de estar 

feliz em competir e não sobre sua felicidade cotidiana. Ou ainda não dar muito destaque ao 

transporte de acontecimentos e personagens do passado com imagens de cada um deles e dos 

saltos de Amanda Veloso nas edições anteriores das Olimpíadas nas quais competiu, mas apenas 

mencionar que existem outros cinco atletas que participaram das olimpíadas tanto quanto 

Amanda e não mencionar e ilustrar cada edição da competição da qual a personagem participou, 

mas apenas dizer que esta é sua quinta participação nas olímpiadas, por exemplo. 

A terceira reportagem poderia ser mais humanizada se em 1’2” a fala de repórter 

terminasse em “isso aqui se repete em muitas casas dos servidores aposentados do estado do 

Rio”, e não tivesse a frase seguinte, “e essas contas fazem parte de um drama, de quem trabalhou 

muito para chegar até aqui”, assim como em 2’31”, se a fala de Leonardo Espíndola terminasse 

em “mas jamais pagar pessoal com esses recursos”, sem acrescentar, por meio de visível edição, 

a fala do secretário do estado da Casa Civil sobre a crise “severa” que o estado tem passado, a 

situação “absolutamente dramática”, que levou a essa decisão “penosa” e “dificílima”, ou ainda 

se a repórter, em 2’48” não tivesse dito “enquanto o dinheiro não é depositado, a espera é 

angustiante”, e sim “mas muitas pessoas ainda esperam pelos salários”. Esses são exemplos que 

mostram que a reportagem poderia não apresentar frases impactantes, o que a deixaria mais 

humanizada e não perderia o valor da informação ou sua compreensão. Assim como se não 

fosse incluída a fala de Maria de Fátima afirmando que vê o desemprego na televisão e que isso 

é humilhante, em 1’10” e nem a fala da mesma personagem em 2’52” dizendo, chorando, que 

precisa do dinheiro para viver. Também deixaria a reportagem mais humanizada se, em 1’29”, 

a repórter usasse a palavra “parecidas” no lugar de “tristes” na frase “são muitas histórias tristes” 

e se, na sequência, a fala do policial militar aposentado, Eugênio Borndoni, terminasse em “para 

eu posteriormente pagar quando tiver dinheiro” e não incluísse a pausa seguida por um suspiro 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

e a frase “é triste. É triste, mesmo”. Com essas sugestões, não se perderia o sentido da 

reportagem. 

A suíte da terceira reportagem seria mais humanizada se a fala da repórter em 1’31” 

terminasse em “não houve depósito” e não incluísse a fala “e o sofrimento por  aqui,  continua.  

Ontem  a  Dona  Fátima  chorou,  se  sentindo  humilhada. Hoje continua tendo que dar desculpas 

ao telefone”, uma frase impactante que dá destaque à exploração dos sentimentos da personagem 

e que, se não estivesse presente, não perderia o valor da reportagem. Assim como em 1’48”, 

com a fala da repórter terminando em “muitas pessoas doaram remédios de Parkinson para o 

seu José” e seguisse direto para a fala de José, sobre ter amigos, não incluindo a fala da repórter 

“mas é difícil saber quando a dona Fátima vai parar de chorar” e a sonora seguinte de Maria de 

Fátima, em que ela chora, falando que o marido trabalhou muito e a reportagem foca em seus 

gestos, rosto e volume da fala para ampliar a emoção. Sem esses apelos, a suíte da terceira 

reportagem seria mais humanizada. 

 

Considerações 

A partir das análises realizadas com reportagens de março a abril de 2016, podemos 

concluir, que, ainda em época de crise econômica e política no país, ainda em dias de decisão 

de Impeachment da então Presidente da República, Dilma Rousseff, é possível verificar a 

presença de reportagens com foco em personagens anônimos e, mais que isso, como são, 

majoritariamente, representadas de forma a espetacularizar a notícia, expondo a emoção e 

dramatizando a vida desses personagens.  

Diante dessas análises, buscamos refletir sobre esses resultados, sobre a forma de 

abordar reportagens com foco em personagens anônimos sem cair na espetacularização da 

notícia, sem explorar as emoções dos personagens, sem condená-la ou glamorizá-la, sem sair 

da missão pedagógica e ética do jornalismo que é não invadir a privacidade da fonte e sem 

retrocedermos à paisagem do telejornalismo brasileiro de meados de 1992, como exemplificou 

Arbex Jr. (2001). 

Apresentar histórias de personagens anônimos no jornalismo não é considerado 

antiético, porém, fazê-lo de forma a explorar as emoções do personagem, invadindo a 

privacidade da fonte, espetacularizando a notícia em busca de audiência, pode ser considerado 

contra a missão pedagógica do jornalista. Portanto, os mentores da espetacularização da notícia 

devem se atentar mais ao seu trato com o personagem, visto que, além de fugir da missão do 

jornalista, o público tem se modificado muito rapidamente e estratégias que apresentam um 
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certo sucesso hoje, podem se tornar obsoletas em pouco tempo, pois o público é volúvel e busca 

sempre novidades. 

A despeito do consumo da notícia, verificamos que reportagens que exploram os 

sentimentos dos personagens invadem a privacidade das fontes de forma a espetacularizá-la e 

que no “Jornal Nacional”, nosso corpus de análise, as reportagens que abordam histórias dos 

personagens anônimos possuem entrevistas conceituais, característica da humanização, porém 

possuem, em maior escala, apelo à imagem, frases impactantes,  exploração  de  sentimentos  

básicos,  entre  outras  características da espetacularização, que colocam em xeque a missão 

pedagógica do jornalista. E mais que isso, verificamos que existem outras formas de construir 

essas reportagens com foco em personagens anônimos com base na humanização, com 

entrevista conceitual ou investigativa, dentre outras categorias de humanização que poderiam 

ter sido utilizadas na construção dessas reportagens. Porém, não o foram por uma escolha 

subjetiva do repórter ou da equipe do telejornal.  

Portanto, visto que a notícia precisa ser consumida e, principalmente, que é antiético e 

contra a missão pedagógica do jornalista explorar as emoções dos personagens em busca do 

sensacional, do espetacular, é sensato que o jornalista que deseja tratar de narrativas com foco 

em personagens anônimos faça isso de modo humanizado, de forma a se interessar e exibir os 

conceitos dos personagens e não seu comportamento, de modo a investigar uma informação 

sem explorar as emoções da fonte, a exercer função de mediador em debates de temas 

contraditórios, a não condenar ou glamorizar o entrevistado, não explorar positiva ou 

negativamente a fonte, mas mergulhar no outro para compreender seus conceitos. 
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