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Resumo 

 

A proposta deste artigo é perceber e analisar como o Fantástico, exibido aos domingos 

pela TV Globo, faz a anunciação de um novo produto aos telespectadores. As imagens 

em 360 graus possíveis por meio de novas tecnologias são empregadas em uma série de 

reportagens denominada Fant360. O quadro permite a visualização de espaços sob uma 

nova perspectiva até então não adotada pelo programa em suas reportagens.  

Exatamente por ser uma experiência inovadora, foi preciso estabelecer com o 

telespectador novos contratos e promessas de leitura. É exatamente esta relação que 

pretendemos investigar a partir deste artigo utilizando para isso a análise da 

materialidade audiovisual. 

 

Palavras-chave: Televisão; Fant360; Promessas de Gênero; Materialidade Audiovisual.  

 

O Contexto de enunciação: notas introdutórias 

O Quadro Fant360 faz parte do programa semanal da Rede Globo, Fantástico, e vai ao 

ar nas noites de domingos, e estreou no dia 11 de junho com a participação da repórter 

Mari Palma participando de um treinamento militar na Floresta Amazônica. A 

característica principal desse produto audiovisual é o uso da tecnologia das imagens 

feitas em 360 graus. A experiência que lança mão de uma produção que busca lugares 

interessantes do ponto de vista turístico ou mesmo de aventuras que rendam imagens 

amplas de um universo no qual apresentar imagens em 360 graus se justifique. Depois 

da exibição da primeira reportagem feita na mata, no dia 11 de junho, a segunda 

reportagem, dia 18 de junho, explorou o universo de Las Vegas visto de cima, seguida 
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de uma reportagem sobre os arraiais do nordeste do país, dia 02 de julho, e, até a data de 

finalização desse trabalho, de uma aventura nos safaris da África, dia 09 de julho. 

Essa tecnologia é relativamente nova. Foi apresentada pelos telejornais da emissora 

inicialmente durante uma reportagem exibida pelo Jornal da Globo no dia 13 de maio de 

2010. Realizada em Nova York pelo correspondente Jorge Pontual para a coluna 

Conecte, na matéria ele conta de onde veio a inspiração do americano David 

McCutchen, chefe do técnico da Immersive Media, para desenvolver a câmera 360. 

Segundo a narrativa audiovisual apresentada na emissora global foi durante partidas de 

futebol que, inspirado pela bola, ele pensou em dividir uma bola em doze partes. Em 

onze delas McCutchen instalou uma câmera e na parte de baixo colocou o suporte. A 

partir dai começaram as experiências. A primeira delas foi o aplicativo “Google Street 

View”, software que permite a visualização das ruas de cidades ao redor do mundo pela 

internet inicialmente com fotografias. 

O repórter classifica as cenas iniciais como “esquisitonas” no momento em que as 

imagens de cada uma das lentes são encaixadas e aponta como desafio maior fazer a 

tecnologia com fotos evoluir para os vídeos. Durante a reportagem são exibidas algumas 

das imagens da CNN, feitas durante a guerra do Haiti. O repórter em sua narração 

afirma ter sido aquela a primeira vez que a tecnologia foi utilizada na cobertura 

jornalística. 

É importante destacar que, neste momento da apresentação da tecnologia, ela é descrita 

como uma fermenta do ambiente digital. Seu uso estaria vinculado à navegação pela 

internet. Tanto que ao fim da reportagem, Cristiane Pelagio, apresentadora do telejornal 

conta que dois vídeos foram disponibilizados na página do Jornal da Globo para que o 

telespectador testasse a tecnologia. 

Parte do sucesso da ferramenta se estabelece por proporcionar ao usuário da rede a 

liberdade de verificar quais ângulos o interessam e de que forma esta navegação será 

feita. Essa possibilidade de navegação personalizada e ainda a maneira como as 

narrativas das reportagens com o uso da tecnologia começam a ser construídas desde 

então partem ao encontro de uma situação que observamos nas narrativas 

contemporâneas: a Guinada Subjetiva. A valorização da primeira pessoa na construção 

da reportagem trabalha um modo de narrar em que se 

(...) concebe um modo de relação com a circunstância em que o sujeito, implicado 

naquilo que conta, confere ao relato o efeito de verdade principalmente pelo 

testemunho, desvelando, pela assunção da subjetividade e da efetividade, filigranas 

do outro, que normalmente escapam à percepção objetiva, e, por vezes, 
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reivindicando, de modo engajado, a intervenção na realidade imediata. (SERELLE, 

M. 2009 p.34) 

 

A partir dessa perspectiva, conceitual e de realização, é possível verificar a participação 

de repórteres, apresentadores e até mesmo do público com mais frequência. Utilizam a 

primeira pessoa descrevendo e narrando a sua experiência na construção das narrativas 

do material audiovisual que este trabalho pretende analisar.  

 

O Fantástico e a nova tecnologia 360: promessa de gênero, enquadramentos, 

molduras e anunciação. 

No Fantástico, uma das primeiras vezes em que a tecnologia 360 apareceu foi na edição 

do programa seguinte ao réveillon de 2017. A experiência de poder ver a queima de 

fogos sob uma perspectiva diferente da conhecida até então foi enaltecida pelos 

apresentadores que indicaram o caminho da página do programa, na internet, para poder 

guiar-se pelo espetáculo como bem entendessem. 

Seis meses depois o Fant360 começou a ser anunciado pelos apresentadores no 

telejornal e na grade de programação da emissora. O quadro é descrito como uma 

novidade por meio da qual o telespectador vai viver experiências incríveis, no centro de 

tudo. A prévia desse lançamento ocorre no dia 28 de maio, no encerramento da Revista 

Eletrônica. Os dois apresentadores Tadeu Schmidt e Poliana Abrita anunciam como 

novidade o que o telespectador vai viver, nas próximas edições do Fantástico, 

reforçando a frase “Você no centro de tudo”.   

O vídeo começa a enumerar, ao longo de 40 segundos, situações que poderão ser 

exploradas nas matérias sempre com o 360 à frente (360 lugares, 360 emoções, jeitos 

diferentes de olhar, 360 surpresas...). Todas as imagens usadas para cobrir o texto do 

off
4
  foram feitas com a tecnologia apresentada. Outra vez o reforço da frase que coloca 

o telespectador no centro da experiência ao final do audiovisual.  

François Jost (2007, p.145) explica que ao incorporar, na análise, um novo programa, 

quadro, não se pode tratá-lo como emissão isolada. O entendimento da proposta precisa 

levar em conta o que a emissora buscou ao apresentar a novidade ao público. A inserção 

dos programas em gêneros existentes ou recém-criados não é automática e nem 

                                                 
4
 Expressão utilizada em telejornalismo para descrever o texto lido pelo repórter sem que ele apareça.  É gravado 

após a captação das imagens e, na edição, é coberto com as imagens feitas pelo repórter cinematográfico durante a 

realização da reportagem. 
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tampouco natural. Ela depende de uma rotulação, do que se verifica como as promessas 

pragmáticas da emissora. 

O gênero é uma interface entre produtores, difusores, e telespectadores, via 

mediadores que são os jornalistas. Se ele possui uma função estratégica na 

comunicação televisual, isso se deve a virtude de um nome, de uma etiqueta, como 

os discursos produzidos no lançamento de um novo programa. Ele é a promessa de 

uma relação com um dos três mundos definidos
5
. (JOST, F. 2007 p.70) 

 

Ainda tomando como referência a perspectiva de Jost, é possível dizer que a rotulação 

do quadro é vista mais uma vez na sequencia do material audiovisual quando, voltando 

das imagens em 360 graus feitas para as reportagens e escolhidas para o texto de 

apresentação, volta-se para o estúdio e os apresentadores estão enquadrados sob lentes 

360. Eles anunciam um conteúdo exclusivo no site para que o telespectador comece a 

sentir o “gostinho” da experiência.  

O autor francês destaca também que o ato promissivo não tem a necessidade de que 

qualquer outra parte concorde, mas o que não significa que haja obrigação de que todos 

aceitem e acreditem nessa promessa. O público pode, de acordo com Jost, confrontar o 

produto acabado com a emissão e tentar transpor as molduras estabelecidas pela 

emissora.  

Essa espécie de anunciação tratada por François Jost pode ser observada ainda por 

outros autores que consideram que a análise de qualquer material produzido para a 

Televisão precisa levar em conta uma série de aspectos indissociáveis. 

Suzana Kilpp (2010) propõe três dimensões para entender o audiovisual. Ela elenca 

desde o reconhecimento do audiovisual em contextos não reconhecidos como sendo do 

audiovisual, pontuando o audiovisual enquanto lugar de convergência de formatos e 

tecnologias até, por fim, apresentar a dimensão da linguagem, sua configuração, uso e 

apropriações. Kilpp estabelece que as mudanças no audiovisual podem ocorrer ainda 

desencadeadas por aspectos técnicos, eventualmente por estratégias discursivas, de 

circulação e até mesmo pelo seu consumo. São também esses elementos que buscamos 

compreender no que se refere às dimensões da anunciação do quadro Fant 360. 

Na busca por estabelecer sentido às novas formas de captar e exibir as imagens do Fant 

360, por compreender o que podemos tratar como a tentativa de elaboração de uma 

nova vertente da linguagem televisiva, é preciso levar em consideração os conceitos de 

molduras, moldurações e emolduramentos propostos por Suzana Kilpp. 

                                                 
5
 Mundo real, mundo fictivo e mundo lúdico. São estabelecidos pelo autor como os três mundos possíveis 

para situar o gênero das emissões audiovisuais. 
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As molduras são entendidas como aqueles quadros ou territórios de significação que, 

na TV, encontram-se em geral sobrepostas. As moldurações são procedimentos de 

ordem técnica e estética que realizam certas montagens no interior das molduras. E 

os emolduramentos são agenciamentos de sentido, que são pessoal e culturalmente 

referenciados. Com as molduras e moldurações procede-se a uma oferta de sentido. 

(KILPP, S. 2010, p.18) 

No interior da moldura que estabelece o novo, a indiscutível gama de novas 

possibilidades e a inovação presente na anunciação feita pelo Fantástico se misturam ao 

ineditismo do formato, a visitação de lugares inatingíveis a boa parte do público e a 

curiosidade pelo desconhecido. Mergulhada nesse ambiente, a tecnologia 360, constrói 

as moldurações levadas ao telespectador. Elas passam a fazer sentido ao público 

enquanto gênero e dão início a proposição da linguagem jornalística 360 graus. 

 

Compreendendo os “360 aspetos” do Fant360 sob a metodologia da Análise da 

Materialidade Audiovisual.  

Diante da gama de aspectos levantados até agora para entender o que representa o 

quadro Fant360, entendemos que o modelo de metodologia mais pertinente ao nosso 

estudo é o da Análise da Materialidade Audiovisual. O que buscamos a partir de agora é 

detalhar e destacar aspectos dos vídeos de chamada na programação, vinhetas, 

explicações da tecnologia e participações dos apresentadores em estúdio para observar 

se as moldurações, enquadramentos e promessas de gênero se concretizam no primeiro 

episódio do quadro. 

A análise da Materialidade Audiovisual consiste em estabelecer avaliações descritiva e 

interpretativa do material audiovisual do quadro Fant360. O objetivo de definir o fluxo 

narrativo, as promessas de gênero, os elementos paratextuais e quadros mobilizados. 

O caminho a ser percorrido, vai observar não apenas o conteúdo das entrevistas, das 

interferências de apresentadores e narrativas dos repórteres e das imagens das 

reportagens. A Análise da Materialidade Visual busca, identificando o objeto empírico, 

fazer uma leitura inicial deste objeto para estabelecer eixos e itens de avaliação sem 

desconsiderar os elementos paratextuais como propõe Iluska Coutinho: 

que tomaria como abjeto de avaliação a unidade texto+som+imagem+tempo+edição. 

Acredita-se que as interpretações de edições de programas jornalísticos ou de partes 

deles, de uma cobertura particular ou de séries de produtos de jornalismo 

audiovisual, em uma eventual perspectiva comparativa, não devem realizar 

operações de decomposição\leitura, que descaracterizariam a forma de 

enunciação\produção de sentido do jornalismo. (COUTINHO, 2016). 

 

Assim apontaremos as categorias de análise utilizadas para responder à questão 

proposta nesse artigo: tempos de exposição das imagens 360; presença de outras formas 



 

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

 

 6 

de captação; assuntos tratados; cenário; moldurações; abordagem do tema; 

enquadramento proposto durante a exibição do material áudio visual; interferências do 

repórter; uso da primeira pessoa; interlocução com o telespectador; uso de elementos 

gráficos; áudio ambiente.  

 

Vídeo 1: Fantástico Viaja pelo Mundo pra capturar experiências únicas em 360. 

O audiovisual é o que abre a anunciação da série no programa dominical. Tem um 

minuto e é veiculado no dia 28 de maio de 2017 ao fim do Fantástico. É a despedida dos 

apresentadores e Tadeu e Poliana lançam o quadro falando da tecnologia. Usam a 

palavra novidade. Prometem experiências incríveis e dão ênfase a uma frase que vai 

seguir toda anunciação a partir de então: Você no centro de tudo! 

A partir deste momento entra uma voz masculina em OFF narrando todas as 

possibilidades, sensações e momentos que as viagens do novo quadro podem 

proporcionar. São palavras e expressões estimulantes como surpresas, corações 

acelerados, ângulos para se experimentar. No intuído de firmar os 360 graus. Antes de 

cada uma das expressões e palavras o quantitativo é marcado por 40 segundos enquanto 

imagens de cada uma das captações feitas pelas equipes de reportagem vão sendo 

exibidas. Elas se encerram com a logomarca do fantástico surgindo e o narrador mais 

uma vez destaca numa frase o telespectador no centro de tudo. 

Os apresentadores voltam já sob a perspectiva do ângulo proporcionado pela câmera 

360 para anunciar que enquanto o quadro não estreia a tecnologia pode ir sendo 

observada. 

No site, o arquivo do vídeo, no título que o apresenta aponta as viagens do fantástico 

para capturar experiências únicas reforçando o ineditismo e o caráter aventureiro 

enquanto promessa, contrato de leitura com os telespectadores. 

 

Vídeo 2: Fantástico estreia série com experiências em 360 graus no próximo 

domingo. 

O segundo vídeo analisado tem um minuto. Foi postado no dia 4 de junho de 2017 na 

página do Fantástico e traz um compilado de todas as chamadas do novo quadro 

exibidas ao longo da semana na grade de programação da Emissora.  

A primeira chamada começa com imagens aceleradas de pessoas na rua. Ainda não são 

as imagens em 360. Servem para situar o telespectador e dar tempo de prender a atenção 
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de quem assiste para as imagens seguintes. De repente a captação das imagens da nova 

tecnologia, o som ambiente da repórter Renata Ceribelli ganha volume. Ela está 

saltando de um prédio de 113 andares em Las Vegas. A repórter grita, o vento provoca 

ruído. Da perspectiva das imagens feitas do alto as luzes da cidade podem ser vistas de 

longe dimensionando a altura e a experiência vivida pela repórter. São 20 segundos de 

chamada que se encerra com a voz de Tadeu, marcando pela identidade de seu timbre 

em que programa será exibida a reportagem. Ele fala “Fant360 a experiência começa no 

domingo que vem”. 

A segunda chamada já tem início com as imagens de 360 graus, mas num formato em 

que o meio da imagem se transforma em uma pequena esfera. Acreditamos que por ser a 

segunda chamada, optou-se por não abrir com imagens tradicionais por uma 

familiaridade inicial do público. É um ambiente de mata. Mari Palma surge dizendo: 

“Pra onde se olha tem floresta. Cheio de paz e esse silêncio...” Só que não! Ela é 

interrompida abruptamente por som de tiros. Ela usa um uniforme militar. A chamada 

não explica o porquê de ele estar ali, uma vez que até então ela é conhecida, não por 

trabalhar no Fantástico, mas sim como apresentadora do G1.  

A informação implícita revela aqui uma estratégia que entendemos como sendo a 

solução possível para a adaptação e transposição da tecnologia da internet para o 

ambiente televisivo. 

O modelo de reportagem proposto apresenta a mudança inicialmente mais visível e 

significativa na imagem para atrair o público. Tratando o telespectador como sendo o 

centro de uma narrativa contada por repórteres em primeira pessoa, leva ao 

entendimento do público de que seja possível a ele viver o sentimento de quem esteve 

no ambiente capturado pelas imagens. 

A estratégia serve ainda para atrair o público mais jovem que na perspectiva proposta 

por Jost, não deixou de assistir televisão. Mudou de suporte. 

Uma das razões por que os jovens veem menos televisão que os mais velhos é o fato 

de eles passarem mais tempo na frente do computador, o que não quer dizer, 

entretanto, que eles se afastem da televisão. Bem ao contrário, isso significa, acima 

de tudo, que, em vez de esperar que uma emissora programe a sequência das séries 

de que eles gostam, eles vão procurar na internet as sequencias seguintes. (JOST, 

2007 p. 57). 

 

A chamada chega ao fim com a voz de Poliana Abrita dizendo: Fant360 a experiência 

começa domingo que vem! 
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A terceira chamada é iniciada com as imagens em 360, o que reforça a hipótese de que 

só a primeira chamada tenha sido iniciada com imagens convencionais para não causar 

estranheza ao telespectador. São imagens de um safari. Renata Ceribelli, a repórter, fala 

que está rodeada de elefantes e que isso é uma sorte. Ao mesmo tempo as imagens 

fazem um giro completo exibindo cada um dos elefantes. O fim é a frase que exclama o 

início das reportagens no domingo.  É uma chamada mais curta. 10 segundos. 

15 segundos apresentam o vídeo da chamada seguinte. Um grupo de pessoas desce um 

rio dentro de um bote inflável. As imagens de 360 mostram toda a perspectiva do grupo 

de aventureiros na embarcação e gritam. Entra em OFF a voz de Tadeu Schimdt 

repetindo a frase final de todas as chamadas. 

O ultimo dos vídeos apresentados como chamada na programação começa com imagens 

tradicionais, mas o foco são bolhas de sabão ao centro. É a retomada da ideia de 

centralidade e da esfericidade das imagens. Na sequencia as imagens 360 mostram a 

descida de um brinquedo tipo elevador com Renata acomodada numa das cadeiras. Ela 

diz será que desce rápido e o brinquedo despenca.  

O que podemos dizer dos cinco vídeos de chamadas é que só com as imagens dão conta 

de habituar o telespectador ao inusitado da angulação 360, dos lugares incomuns e 

carregados de experiências possíveis e belas paisagens para chamar o telespectador para 

o domingo.  

A anunciação e o agenciamento de sentido no quadro Fant360 se inclinam para aquilo 

que está distante de grande parte do público. Busca se valer do rótulo de aventura, para 

colocar quem assiste em contato com um espaço televisivo que une o factual, o universo 

lúdico e também uma dose do mundo ficcional. 

Vivemos numa época em que as pessoas são cada vez menos testemunhas diretas e 

oculares dos fatos. As experiências de vida das pessoas são cada vez mais mediadas, 

elas tomam cada vez mais contato com o mundo exterior através das representações 

virtuais e discursivas da realidade. Empalavrando sem parar a realidade, os homens 

vão construindo significados sobre significados para que os fenômenos se tornem 

mais familiares e mais compreensíveis. (MOTTA, 2013, p.32) 

 

A experiência das repórteres gritando, expressando-se em primeira pessoa também 

corroboram com o que foi explicitado como guinada subjetiva e a relação que ela 

estabelece entre emissor e receptor. 

Vídeo 3: Encare um treinamento militar no meio da Selva Amazônica  

São 16 minutos e quinze segundos. Nas imagens iniciais a montagem de uma tapadeira 

com a logo do Fant360. É a primeira vez ela aparece no Fantástico. Curiosos passando 
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pelo ambiente do shopping olham desconfiados. As imagens aceleradas cessam e Mari 

Palma surge fazendo um convite às pessoas que estão passando. Estamos aqui pra te 

convidar para uma aventura 360 graus. Renata Ceribelli aparece pergunta se a pessoa já 

saltou de um prédio de 108 andares ou se já esteve perto de um elefante num safari.  

O material destaca a fala das pessoas e a negativa. É mais uma vez a promessa da 

aventura e do ineditismo se configurando pelas falas e surpresa do público que recebe o 

convite. 

Quem aceita recebe uma espécie de óculos e as cenas entram em velocidade acelerada 

com as repórteres colocando o equipamento em cada uma das pessoas que na sequencia 

começam a reagir. Alguns se assustam, tombam para o lado, se abaixam, demonstram 

medo. Como as imagens que eles supostamente assistem não são até então 

compartilhadas com o público de casa, o sentimento que se busca do telespectador é o 

de curiosidade. 

A edição seleciona ainda trechos das falas das pessoas abordadas como: “Amei”, “O 

Elefante é muito grande!”. “Tô suando porque a aventura é radical e real!”  

A exibição das imagens do público dura um minuto e 14 segundos até que o audiovisual 

chega ao estúdio e o apresentador também usa o equipamento. Ele outra vez destaca o 

quão curioso deve estar o telespectador. O pronome de tratamento você é recorrente 

enquanto fala-se olhando diretamente para a câmera. É o que Jost estabelece como uma 

das características que primeiro diferenciam o audiovisual televisivo do cinematográfico 

Porque o filme, responsável pela apresentação da intriga, deve dar a impressão de 

que se desenrola unicamente para que o espectador para com ele se identifique, ao 

passo que o endereçamento do animador para o telespectador visa primeiramente 

estabelecer uma ligação próxima da conversação, o que supõe uma troca franca, 

olhos nos olhos. (JOST, 2007, p.47) 

 

É quando o apresentador faz o anúncio oficial das duas repórteres como sendo as 

condutoras da aventura. Ao ter a palavra, elas agora expressam e detalham o passo a 

passo para compreender a nova linguagem. Elas constroem as moldurações em 

reafirmam todas as questões abordadas por meio das imagens ao longo das chamadas.  

A primeira explicação que Mari Palma dá, não por acaso é sobre a possibilidade de ver 

as imagens de 360 para além dos óculos. É possível ver pelo tablete, computador e 

celular. Tadeu faz um teste e pela primeira vez é revelada a imagens vista por meio dos 

óculos. Ele continua testando a experiência até dizer “A gente se sente dentro das 

imagens”. Renata Ceribelli confirma, em sua anunciação que esta é a intenção. Conta 

como foram captadas as imagens. As duas repórteres responsáveis pela série explicam 
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que mais imagens estão disponíveis no site do programa que aparece no canto da tela 

com caracteres e, pra reafirmar, quase que a exaustão, o poder de controle do 

telespectador no ambiente da internet. Renata explica que na TV as escolhas de caminho 

narrativo das imagens foram feitos por eles, mas no site, não! 

A marca Fant360 enquanto selo é apresentada. Uma animação colorida ocupa parte da 

tela e se movimenta no lugar onde vai aparecer daí pra frente. As instruções ao 

telespectador dão conta de que todas às vezes em que ela aparecer no canto superior da 

tela, é que existem as imagens em 360, no ar e também disponíveis na plataforma 

digital. 

As repórteres começam a contar um pouco das suas aventuras com as imagens de 

momentos emocionantes. São os mesmos momentos usados nas chamadas da 

programação numa tentativa de explicar verbalmente aquilo que o público acompanhou 

durante a semana. Logo a matéria feita por Mari Palma, na Selva amazônica, durante 

treinamento militar começa a ser exibida. 

Antes da aventura, retornam as imagens das chamadas com uma locução em OFF 

dizendo o seguinte texto: “A gente pode contar tudo, a gente pode mostrar tudo, mas 

nem tudo você pode sentir... Medo, alegria, insegurança, a aventura, a surpresa. Só 

experimenta totalmente quem está lá, vivendo todos os ângulos, sentindo por todos os 

ângulos, vivendo tudo no centro de tudo. Agora é lá que você vai estar! A tecnologia 

permite isso e é fantástico o que você vai sentir. É inovação em todas as telas e é você 

no centro de tudo!”. 

O texto resume bem a promessa de gênero feita ao público. A partir de agora tudo o que 

ele vai assistir está emoldurado a partir destes ângulos. A familiaridade já foi trabalhada 

e o reforço das experiências mediadas, dos sentidos agenciados ganham cada vez mais 

robustez. Na medida em que é retomado a cada nova imagem, a cada nova interjeição 

das repórteres o passo a passo para digerir a nova linguagem vai trabalhando a educação 

do telespectador para a experimentação da tecnologia que migra da internet para o TV. 

A matéria, como era de se esperar começa com imagens em 360 graus. E Mari Palma 

começa a viver o dia a dia de um treinamento militar da selva. Desde a saída do 

Aeroporto até a chegada ao norte do país. As imagens vão se misturando as 

convencionais e na narração os lados, ângulos, cantos, pluralidade de perspectivas são 

massivamente retomados. 
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Como foi anunciado, pelos apresentadores toda às vezes em que as imagens da nova 

tecnologia surgem, a marca que indica a experiência no site são trabalhadas. É 

interessante destacar ao longo do decorrer narrativo o diálogo com o público. Aos nove 

minutos Mari Diz: “Vem cá, desce junto pra você sentir.” Aos dez minutos e 23 a fala é 

a seguinte: “Sobe ai na garupa do búfalo pra você se embrenhar no meio da mata.” A 

marca dos 360 surge e pouco adiante no texto segue com a repórter dizendo:” É a coisa 

mais louca que eu já fiz na vida e você fez comigo”. Importante destacar que a primeira 

parte da fala foi captada durante as gravações, a segunda “e você fez comigo” foi 

inserida em “off” durante a edição imprimindo a edição de forma a imprimir este 

sentido ao audiovisual.  

O fim do vídeo é à volta pra o estúdio e a chamada para a continuidade da aventura. 

Poliana Abrita com um tablet demostra mais uma vez como é navegar 360 e chama o 

site do Fantástico. “É você quem escolhe pra onde quer olhar, viu!?!”      

 

Vídeo 4: Veja os bastidores da edição do Fant360 

O material é um vídeo de quatro minutos e 20 segundos disponível exclusivamente na 

página do Fantástico na internet. Foi postado no dia 2 de julho. Achamos interessante 

destacar porque ele complementa a anunciação e corrobora com o que foi dito no ar 

embora com um destaque menor: Na TV é a edição quem escolhe a narrativa das 

imagens 360.  

Inicialmente o apresentador, Felipe Martini, demostra como a imagem 360 é captada. 

São duas esferas de imagens em que ele aparece gravando a passagem e num estalar de 

dedos as duas se fundem e surgem então as imagens do tipo das exibidas ao longo de 

todo mês de junho de 2017. 

Ele percorre a redação e conversa com editores de texto e imagem. As imagens captadas 

por ele são feitas no estilo vídeo “selfie” em que o apresentador segue segurando a 

câmera enquanto fala e entrevista. São imagens bastantes características do mundo 

digital contemporâneo que se justificam por conta de ovídeo ter sido produzido para a 

internet. 

A partir de agora são as entrevistas o maior destaque do audiovisual. O primeiro 

entrevistado é Marcelo Sarkis, editor de texto do programa. Ele fala do desafio de 

adaptar a tecnologia da internet para a televisão. Explica os testes que foram feitos até 
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chegar ao formato acertado para ser o que vai ao ar. É ele quem convida o telespectador 

até a ilha de edição. 

Entra-se na ilha de edição, e o Djavan Ferreira, editor de imagem depois de apresentado 

explica os pontos que distinguem as duas plataformas. Ele explica como diferença 

fundamental está o direcionamento do que e de quando as pessoas vão olhar a partir do 

360 na TV. Detalha que são plug-ins em programas digitais que fazem a montagem. 

Enquanto ele fala trechos do audiovisual que foi ao ar no Fantástico são exibidos. 

As imagens agora assumem um passeio pela redação com um olhar bastante subjetivo. 

Indica que é a visão do editor apresentador caminhando até Renata Ceribelli. O 

apresentador conversa ainda com ela e Mari Palma. Renata explica as mudanças na 

linguagem que ela precisou fazer. O ritmo de fala foi alterado, o tempo e a atenção a 

tudo também. Tudo para que a pessoa que assiste consiga captar todos os detalhes. 

Mari Palma dá a entrevista por aplicativo de vídeo, no celular e destaca uma das 

características que pudemos perceber ao longo de toda a anunciação: a migração dos 

públicos da TV pra internet e vice-versa. Ela imprime mais uma moldura à série: a da 

integração que, ela acredita que a série trouxe. O fim do vídeo são imagens do Fant360. 

 

 

Conclusão 

Ao investigar, com base na metodologia da Análise da Materialidade Visual, os quatro 

vídeos selecionados foi possível identificar a vontade da emissora em inovar, dar início 

a uma possível nova linguagem para o audiovisual da TV que funde conceitos estéticos 

da internet e da televisão.  

Interessante perceber também como a tecnologia foi apresentada nos telejornais da casa, 

e seis meses depois começava a ser testada num dos programas que permitem esse tipo 

de novidade. Cabe salientar que após a estreia da câmera 360 no Fantástico, outros 

produtos da casa assumiram narrativas semelhantes. O Globo repórter e o Bom dia Rio 

trouxeram materiais parecidos em reportagens de Fernanda Grael gravadas em Ilha 

Grande (RJ). 

Tal situação pode indicar realmente a tentativa de estabelecer esse novo paradigma de 

linguagem audiovisual. Capaz de migrar públicos de plataformas distintas. Paralelo a 

tudo isso foi nítido perceber como as estratégias de anunciação, molduramentos e 

promessas de gênero se configuraram.  A emissora atendeu a promessa de gênero ao 
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trazer inovação na forma de apresentar conteúdos. As aventuras em lugares bonitos, 

inusitados.  

A questão subjetiva de narrar aproxima o telespectador e garante parcialmente viver um 

pouco da aventura. A emissora, embora tente fazer o telespectador acreditar que é 

possível ele estar junto e por vontade própria na aventura, escolhendo caminhos e 

percursos, ângulos de visão praticamente o tempo todo, não deixa de salientar que são 

os editores quem escolhem este caminho na TV. Este molduramento fica bastante claro 

ao assistirmos o vídeo quatro. E, se quisermos levar a discussão um pouco mais adiante, 

é possível dizer que nem mesmo no site se considerarmos que a captação das imagens 

pressupõe também uma escolha da equipe que escolheu lugares, ângulos e trajetos a 

serem feitos durante as gravações. 

A proposta do artigo não foi a de julgar se a tecnologia e a nova forma de narrar esse 

tipo de reportagem são boas ou ruins, corretas ou não. O desejo era aplicar uma 

metodologia desenvolvida no Laboratório de Jornalismo e Narrativas audiovisuais para 

identificar características de emissões do Fantástico que decidiu inovar em um dos 

quadros do programa semanal.  

Nesse sentido é possível concluir que a equipe envolvida na realização Fant360 

conseguiu fazer a anunciação desejada, por vezes até de forma exaustiva, dentro da 

perspectiva de testar uma nova linguagem. A partir da interação com o público essa 

experiência eventualmente poderia, no futuro, ir se alterando e se configurando de fato 

com uma nova maneira de construir narrativas audiovisuais no telejornalismo.  

Houve, inegavelmente, uma inovação ao trazer para a narrativa do telejornal a 

tecnologia das plataformas digitais no que se refere às imagens em 360. A emissora 

cumpriu em grande parte com a promessa de gênero estabelecida em sua anunciação e 

abriu espaço para a experimentação de uma forma distinta de pensar as possibilidades 

para realizar um audiovisual. Esta experiência pode se configurar, com o uso, numa 

nova linguagem televisiva. As repórteres e os apresentadores ao destacarem, 

constantemente, suas emoções, pontos de vista e experiências para conferir caráter de 

realidade e imprimir as emoções, conseguem abarcar aquilo que configura a guinada 

subjetiva do ponto de vista de quem conta a história. Para quem assiste, o caráter de 

participação ainda tem suas limitações mas é indiscutível que a forma de encarar a 

experiência vivida pelas repórteres mudou assim como foi ampliada a empatia ao recebe 

e dar novo sentido a emissão.  
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