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Resumo 

Este trabalho tem a finalidade de discutir a hibridação de gênero dentro do telejornal 

brasileiro a partir de uma análise semiótica da primeira parte da reportagem especial “O 

Quinze: Travessia”, veiculada no dia 28 de dezembro de 2015, no Jornal Nacional, na 

Rede Globo de Televisão. Partindo dos ensinamentos da semiótica de Julien Greimas, 

cujo texto é o objetivo de estudo, destrinchamos o plano do conteúdo e o plano da 

expressão da reportagem, além de utilizarmos as contribuições do estudo do Foco 

Narrativo, que nos possibilitou analisar as aproximações ou afastamentos do repórter 

Felipe Santana em relação à narrativa. A pesquisa toma, como base, os conceitos de 

televisão, texto e gênero televisivo trabalhados, principalmente, por Duarte (2004), Jost 

(2004 e 2007) e Machado (2002). 

Palavras-chave: Comunicação; Telejornalismo; Gêneros televisivos; Narrativa; Jornal 

Nacional. 

 

Introdução 

Em 2016, comemoramos 80 anos da primeira transmissão regular da televisão no 

mundo4. De lá para cá, a TV conseguiu espaço nos lares de todo planeta, deixando de ser 

um artigo de luxo para tornar-se uma das principais e mais populares mídias do mundo 

globalizado. Foi a partir dela que vimos o homem pisando na lua pela primeira vez, a 

queda do muro de Berlin e os atentados às torres gêmeas, nos EUA. 

Em quase um século de vida, a televisão já passou por diversas mudanças e 

atualizações técnicas. Esse avanço tecnológico afetou a organização e produção dos 

programas emitidos pela televisão. Ao longo dos anos, os gêneros clássicos televisivos 

sofreram atualizações e se modernizaram, acompanhando o desenvolvimento e o 

surgimento de novos equipamentos, para, assim, conquistar mais audiência5. 

Com isso, gêneros antes vistos como antagônicos, cada vez mais se misturam, 

criando, assim, produtos mistos, fugindo das classificações clássicas. Esse processo é 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Graduado em Comunicação Social, com Habilitação em Jornalismo, pela UFRN, email: mthsoares1993@gmail.com 
3 Orientadora do trabalho. Professora de Comunicação Social da UFRN, email: mirianmfpinheiro@gmail.com 
4 BBC Brasil, 2 de nov 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37846960> Acessado 

em: 26 de nov 2016. 
5 Sobre o assunto consultar ROSSINI, Miriam de Souza. Convergência Tecnológica e os Novos Formatos Híbridos de 

Produtos Audiovisuais. In: DUARTE, Elizabeth Bastos e CASTRO, Maria Lilia de. (Org). Comunicação Audiovisual: 

Gêneros e Formatos. Porto Alegre: Sulina, 2007. 
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chamado pelos teóricos de “hibridação de gênero” e sua discussão se tornou importante 

para entender como a televisão é feita atualmente e como os seus significados são 

produzidos. 

Dessa forma, com este trabalho, busca-se estudar a hibridação de gêneros dentro 

do Jornal Nacional, através da análise da narrativa da reportagem especial “O Quinze: 

travessia”, do repórter Felipe Santana. A reportagem foi produzida com o intuito de 

comparar a seca que assolou o estado nordestino em 1915 e a estiagem prolongada cem 

anos depois, em 2015, usando como referência o livro “O Quinze”, publicado em 1930 

pela escritora Rachel de Queiroz. Felipe Santana usa como base a história de Chico Bento, 

criado pela autora cearense, para fazer a comparação entre passado e presente. 

A reportagem em questão foi dividida em três capítulos e exibida nacionalmente 

entre os dias 28 a 30 de dezembro de 2015, pela Rede Globo. Neste artigo, porém, 

abordaremos apenas a primeira parte da produção para melhor aprofundamento da 

análise. 

Já a seleção do programa se deu a partir da importância que o Jornal Nacional tem 

para a televisão brasileira, sendo hoje o principal e o mais assistido telejornal do país, 

mesmo com a frequente queda de audiência6. Em outras palavras, o JN, como é chamado, 

está sempre sendo visto e, ao longo dos anos, tornou-se referência devido a sua qualidade 

técnica imagética, embora alguns estudiosos critiquem a opção da TV Globo de 

desenvolver o programa sob o aspecto técnico, deixando de lado fundamentos 

jornalísticos e éticos na produção do seu conteúdo7. 

Originalmente apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso ao curso de 

Comunicação Social na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, esta pesquisa 

procura descobrir as articulações estabelecidas na produção do objeto analisado e 

entender como o discurso e a imagem são construídas dentro da narrativa da reportagem 

em questão. 

Para isso, toma-se como base os conceitos de televisão, texto e gênero televisivo 

trabalhados, principalmente, por Duarte (2004), Jost (2004 e 2007) e Machado (2002). 

Como metodologia, utilizamos a teoria semiótica proposta por Algirdas Julien Greimas, 

                                                 
6 FELTRIN, Ricardo. Em quatro anos, “Jornal Nacional” perde 28% de seu público”. Uol: Tv e Famosos. Disponível 

em: http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2016/02/09/em-quatro-anos-jornal-nacional-perde-28-de-seu-

publico.htm>. Acessado em: 23 nov de 2016 
7 Sobre o assunto ver em: GOMES, Itânia M. M. O Jornal Nacional e as Estratégias de Sobrevivência Econômica e 

Política da Globo no Contexto da Ditatura Militar. Porto Alegre, Revista FAMECOS, Porto Alegre, v. 17, n. 2, p. 5-

14, maio/agosto de 2015. 
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cujo objeto de estudo é o texto e suas diversas linguagens, sejam elas verbais, não-verbais 

ou sincréticas. Para analisar o objeto de estudo, assistimos a reportagem, que está 

disponível online no próprio site do telejornal, transcrevemos o discurso e utilizamos 

determinadas imagens da matéria como referência no próprio corpo do artigo. 

 

O texto televisivo e os gêneros 

 Em meio à ascensão das mídias digitais e dos dispositivos móveis, a televisão 

ainda mantém seu posto como meio de comunicação hegemônico. Estando presente em 

95% dos lares do país8, a TV é a principal mídia utilizada pelos brasileiros, segundo a 

“Pesquisa Brasileira de Mídia”, de 20159. 

Em meio a determinado contexto, é significativo discutir a importância que essa 

mídia detém na sociedade contemporânea. Para Duarte (2004), por exemplo, a televisão 

é “incrível” e, muitas vezes, a única possibilidade de participação de um tempo histórico, 

isto é, sendo a oportunidade de acesso às diversas experiências de realidade, informação 

e comunicação que o indivíduo pode ter (p. 11). 

A realidade, inclusive, é uma palavra que se faz presente constantemente no 

conceito de televisão da autora, pois ela confirma o poder que essa mídia tem em 

transformar o mundo sensível, isto é, a própria realidade, em discurso:  

Ao converter o mundo em acontecimentos acessíveis ao cotidiano 

planetário, a televisão não só pauta o que é realidade como a reduz ao 

discurso, manifesto em textos que se constroem na inter-relação de 

diferentes sistemas intersemióticos e intermidiáticos (ibid. p. 11) 

 Para a autora, portanto, os textos são os produtos finais que a TV oferece à 

sociedade. Os textos televisivos se manifestam, ainda de acordo com Duarte, a partir da 

articulação de diferentes linguagens sonoras, como o verbal/musical, e visuais, como 

cenários, iluminações, cores, corpos, vestuário e gestos (ibid. p. 55). 

A semiótica Greimasiana, que “procura descrever e explicar o que o texto diz e 

como ele faz, para dizer o que ele diz” (BARROS, 1990, p. 7), classifica esse tipo de texto 

como sincrético, que vai além do verbal ou visual, formado por mais de uma expressão. 

                                                 
8 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo de 2010. Brasil, 2010. Disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000008473104122012315727483985.pdf> 

Acessado em 27 set de 2016. 

 
9 Brasil. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Pesquisa brasileira de mídia 2015 : hábitos de 

consumo de mídia pela população brasileira. Brasília, Secom, 2014. Disponível em 

<http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-

atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf> Acessado em 27 set de 2016 
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É importante ressaltar que essa metodologia entende o texto de duas formas distintas: 

como objeto de significação e como objeto de comunicação. A primeira delas concebe o 

texto como um elemento organizado ou estruturado para que se chegue a um sentido; a 

segunda, o encara como objeto de comunicação entre indivíduos, produzido a partir de 

um contexto social e ideológico. Essas noções, na realidade, relacionam-se. Temos, 

assim, o texto como produto cultural elaborado através de um contexto específico, que, 

em última instância, lhe atribui sentido (ibid. p. 8). 

O texto televisivo, como bem explica Duarte (2004), se diferencia dos demais pelo 

processo de discursivização, isto é, pelo uso frequente de novas estratégias discursivas e 

mecanismos em sua construção - dentro de lógicas apropriadas à mídia - para contar uma 

narrativa (p. 23). Os textos televisivos, portanto, estão em constante atualização. 

Dessa forma, para melhor assimilação do público, busca-se organizar os textos 

televisivos a partir de suas características, classificando-os por gêneros. As próprias 

emissoras, por exemplo, fazem isso ao etiquetar os seus programas antes do lançamento 

para, assim, promover o produto em questão e satisfazer os telespectadores. Sobre isso, 

François Jost diz que: 

 

Emissoras, e também os jornais sobre sua programação ou os sites de 

internet, propõem então etiquetas que vão satisfazer essa incoercível 

necessidade do espírito humano de tornar conhecido o desconhecido, 

etiquetas essas que permitem reagrupar um conjunto de emissões 

dotadas de propriedades comparáveis e que caracterizam o que se 

convencionou chamar de gênero” (JOST, 2007, p. 60) 
 

Apesar de ser amplamente estudado pela literatura, o gênero encontra 

características distintas no ambiente televisivo por sofrer influência das condições de 

produção e de desenvolvimento técnico da TV. Assim, “a televisão vem constituindo seus 

gêneros/subgêneros, cujas estratégias, configurações e regularidades adequam-se aos 

princípios e lógicas, possibilidades e restrições que regem o próprio funcionamento do 

meio” (DUARTE, 2004, p. 67) 

Além de organizar as características comuns, o gênero auxilia na criação de 

sentido da própria narrativa. Em outras palavras, “pode-se afirmar que a categorização de 

gênero facilita a construção de sentidos, visto que oferece algum tipo de organização e 

aglutinação de recursos expressivos e de linguagens” (ROSÁRIO, 2007, p. 183). 

Dessa forma, os gêneros chegam até ao público e o auxilia na interpretação e 

significação do produto televisual. Esta é uma relação descrita por JOST (2004) como 

uma ligação entre emissor (televisão) e telespectador, sendo marca do gênero televisivo 
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(p. 18). Temos, assim, um processo de comunicação entre as emissoras, as pessoas que 

estão produzindo os textos televisuais e os telespectadores, destinatários das emissões.  

Essa ligação é feita a partir de um modelo de promessa defendida pelo próprio 

Jost. Com essa teoria, o autor afirma que ao determinar o gênero, subgênero e formato do 

texto que será veiculado, as emissoras de televisão estão prometendo tipos de programas 

ao seu público.  

A promessa, inclusive, é dividida em duas: 

 

“Os gêneros contêm uma promessa ontológica ou constitutiva [...]. Diz 

respeito ao pertencer a tal ou tal gênero. [...] Daí uma segunda 

promessa: a promessa pragmática que consiste em atribuir uma etiqueta 

genérica a um programa com o qual estão comprometidas a publicidade, 

os trailers, etc. Para influenciar as crenças dos telespectadores, as 

emissoras atribuem antecipadamente uma determinada denominação do 

gênero a uma emissão” (JOST, 2004, p. 18) 
 

A primeira promessa, portanto, diz respeito ao seu conteúdo. Se um programa faz 

rir, por exemplo, ele é classificado como uma comédia; se for classificado como uma 

comédia é porque faz rir. Esta é a promessa ontológica. Já a segunda, a promessa 

pragmática, refere-se justamente ao ato de etiquetar os programas feitos pela emissora ou 

produtora de televisão para influenciar na produção de sentido do telespectador, ela 

também tem fins comerciais. 

A classificação desses produtos, ainda nas palavras de Jost, respeitam uma lógica 

racional, cujo objetivo é criar bases claras para a organização dos gêneros televisivos. A 

hipótese defendida pelo autor é de que os gêneros são construídos a partir da relação que 

estes apresentam com três tipos de mundos diferentes: o real, o fictício e o lúdico. Ou 

seja, o gênero é formado através do tipo de referência de realidade que ele faz e, a partir 

disso, será mobilizador de crenças, saberes e expectativas do telespectador: 

 

Este é o papel do gênero e, mais particularmente, do nome do gênero: 

fixar o grau de existência do mundo submetido ao leitor ou ao 

espectador. O gênero é uma promessa global sobre esta relação que vai 

propor um quadro de interpretação global aos atores ou aos 

acontecimentos representados em palavras, em sons ou em imagens" 

(JOST, 2004. 35) 
 

O processo de interpretação das imagens, por exemplo, inicia-se com o mundo 

real, o mundo e o tempo em que vivemos. Isto é, “o primeiro reflexo do telespectador é 

tentar determinar se as imagens falam do mundo real ou não, e quais as ideias que se 

fazem deste mundo, pois essa visão de mundo varia de acordo com as idades e as culturas” 
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(DUARTE, 2007, p. 9). Os gêneros que referenciam o mundo real têm o objetivo de 

mostrar ou falar do mundo exterior, como os telejornais, os documentários, magazines, 

talk-shows, telerrealidades, docuficções e outras docurrealidades. 

Se não tem relação com o mundo real, os signos da ficção, então, fazem referência 

a um mundo “imaginário, mental, e nós exigimos que ele esteja disposto de tal maneira 

que a coerência do universo criado, com os postulados e as propriedades que o fundam, 

sejam respeitadas” (JOST, 2004, p. 37). Isto é, mesmo não tendo como base a realidade, 

a ficção deve criar e respeitar uma coerência que irá suceder os acontecimentos dentro da 

narrativa e cativar, assim, o público. Os gêneros fictícios são representados pelos filmes, 

telefilmes, novelas, telenovelas e séries. 

Porém, existem produtos televisivos que fazem referências a mais de um mundo 

ao mesmo tempo. Isso é o que Jost chama de “mistura de gêneros” ou “confusão de 

gêneros”, uma expressão que ultimamente se utiliza para identificar os produtos híbridos 

que aparecem no mercado de discurso televisivo: 

 

Na maioria dos casos, quando se fala de mistura de gêneros, não se faz 

referência à mistura de dois gêneros, stricto sensu, mas à mistura de 

dois mundos: docuficção, por exemplo, designa um programa que 

envolve simultaneamente dois tipos de crenças, uma que remete ao 

mundo real, outra à ficção, o que é contraditório” (JOST, 2004, p. 72) 
  

A mistura de gêneros, logo, ocorre quando há relações entre características de 

realidades diferentes. Os mundos referenciados se misturam, gerando produtos híbridos 

que não se enquadram totalmente nos moldes anteriores. 

Seguindo o pensamento de Machado (2004), é possível dizer que isso acontece 

pois a riqueza e a diversidade de gêneros são ilimitadas, visto que elas acompanham as 

possibilidades da atividade humana, que também é inesgotável. O gênero é, pois, um 

elemento flexível, que está em constante mudança a fim de garantir uma certa 

estabilização.  

Machado amplia a discussão e afirma que “os gêneros são categorias 

fundamentalmente multáveis e heterogêneas (não apenas no sentido de que são diferentes 

entre si, mas também no sentido de que cada enunciado pode estar “replicado” muitos 

gêneros ao mesmo tempo)” (MACHADO, 2004, p. 71). 

O mote da hibridação de gêneros, ainda de acordo com Machado, é visto como 

um caminho futuro para a produção dos textos televisuais: “quanto mais avançamos na 

direção do futuro, mais o hibridismo se mostra como a própria condição estrutural dos 
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produtos culturais” (ibid. p. 67-68). Portanto, o hibridismo, ao que tudo indica, continuará 

transpondo barreiras e alargando limites tanto para os modelos de produção como para os 

próprios produtos televisivos. 

 

O Quinze: a travessia 

No dia 28 de dezembro de 2015, estreava no Jornal Nacional o primeiro episódio 

de uma série dividida em três partes sobre a seca no interior do estado do Ceará. Intitulada 

“O Quinze: travessia”, a reportagem especial foi produzida por Helton Setta, roteirizada 

por Felipe Santana, com imagens de Alex Carvalho e edição de Eric Romar. 

Com o intuito de comparar a seca que assolou o estado nordestino em 1915 e a 

estiagem prolongada cem anos depois, em 2015, Felipe Santana usa como base a história 

de Chico Bento, criado pela autora cearense, para contrapor o passado e o presente. Toda 

equipe de produção, por exemplo, vai até o interior do Ceará para percorrer mais de 200 

quilômetros, entre as cidades de Quixadá, localizada na região central, e Fortaleza, capital 

do estado. Este foi o mesmo caminho feito pelo personagem principal da obra de Rachel 

de Queiroz.  

A reportagem inicia-se com um plano aberto de um sítio em um ambiente árido. 

Em seguida, a câmera começa a locomover-se, passando por cima da porteira, em direção 

à casa principal da propriedade. Nesse momento, ouvimos a voz do repórter Felipe 

Santana. Ele explica a importância desse lugar, que foi a casa onde hospedou, por muito 

tempo, a escritora cearense Rachel de Queiroz: 

 

As paredes dessa casa guardam uma história que começou a ser 

imaginada há exatos 100 anos. Foi o barulho do sertão que alimentou a 

imaginação de uma menina chamada Raquel. Ela tinha cinco anos de 

idade e o Ceará passava por uma das piores secas da sua história. Tão 

trágica que 1915 passou a ser conhecido apenas por o 1510 

 

A câmera chega finalmente na sala da residência, onde encontra-se um quadro 

com a imagem da escritora. Quando o repórter passa a falar sobre a infância de Rachel de 

Queiroz, aparecem imagens atuais de uma criança, sempre de costas, brincando na parte 

                                                 
10 SANTANA, Felipe. Um século depois, o drama da seca, retratado no livro ‘O Quinze’, se repete no 
Ceará. Rede Globo, 28 dez. 2015. Disponível em: < http://g1.globo.com/jornal-
nacional/videos/t/edicoes/v/um-seculo-depois-o-drama-da-seca-retratado-no-livro-o-quinze-se-repete-no-
ceara/4704081/>. Acessado em: 06 nov. 2016 
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de fora do sítio (ver figura 01), representando os primeiros anos da vida da autora que 

nasceu em 1910 e morreu 93 anos depois, em 2003. 

 

Figura 1 - Menina representa a infância da escrita Rachel de Queiroz 

 

Fonte: Rede Globo 

O repórter continua a contar a história da escritora, dizendo que “naquela época a 

menina tinha dois olhos, um coração e janelas. Com o que viu, anos depois, ela escreveu 

uma ficção muito próxima da realidade” (SANTANA, 2015). Nesse momento, a fala do 

jornalista é acompanhada ainda por imagens desfocadas da mesma menina - que 

representa Rachel, sem ser a própria autora – abrindo a janela da casa. 

A partir disso, temos uma sequência de trechos seguidos mostrando janelas que se 

abrem sozinhas e expõem, do lado de fora da casa, o ambiente característico da seca, 

como a árvore morta, o cercado de madeira retorcida e o sol forte (ver figura 02). Essa 

sequência de imagens, portanto, serve para mostrar o ambiente vivenciado pela escrita, 

servindo de referência para a sua produção literária. 

 

Figura 2 - As janelas abertas para a paisagem do sertão nordestino 

 

Fonte: Rede Globo 
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As tomadas são acompanhadas pela voz do repórter, o qual começa a introduzir a 

história do romance “O Quinze”, escrito por Queiroz: 

 
Um dos personagens era um homem chamado Chico Bento. Sem 

chances de sobreviver ali, ele pega uma mula, a família e resolve retirar-

se. Uma viagem de 200km a pé, de Quixadá até Fortaleza. A saga desse 

retirante e o livro O Quinze são hoje um patrimônio, foram imaginados 

dentro dessa casa. (SANTANA, 2015) 

 

Enquanto a história de Chico Bento - personagem principal da narrativa criada por 

Rachel de Queiroz - é contada, a reportagem traz gráficos digitais que representam as 

personagens da trama. Como se dessem vida às figuras fictícias que estão no livro da 

autora, as silhuetas de um homem no cavalo, mulheres e crianças passam em retirada por 

uma das janelas abertas (ver figura 03). 

 

Figura 3 - Família de Chico Bento representada por gráficos 

 

Fonte: Rede Globo 

 

Para apresentar a autora, expor o contexto em que ela se encontra e contar a 

história de Chico Bento, Felipe Santana faz o uso de uma linguagem em terceira pessoa. 

Esse é um artifício utilizado frequentemente no jornalismo para criar um efeito de 

objetividade. Como bem explica Barros (1990), essa prática permite a fabricação de uma 

ilusão de distanciamento. É importante ressaltar que o termo “ilusão” é aqui utilizado 

porque, de acordo com a autora, todo discurso tem seus valores e seus fins. 

Barros também diz que, ao fingir distanciamento, a enunciação é neutralizada e 

faz apenas comunicar os “fatos” e o modo de ver dos outros. Com isso, “o jornal, com a 
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aparência de afastamento, evita arcar com a responsabilidade do que é dito, já que 

transmite sempre a opinião do outro, o saber das fontes” (p. 56). 

O processo de distanciamento através do discurso em terceira pessoa é chamado 

por Barros de “desembreagem enunciva”, cujo texto é produzido e referenciado no tempo 

do “então” e no espaço do “lá” (ibid. p. 55). Isso se confirma, por exemplo, na sequência 

de imagens das janelas e também nas animações que representam a família de Chico 

Bento, pois sempre é mostrado a parte de fora da casa, como se o cenário contado pelo 

repórter estivesse distante. 

Entretanto, após contextualizar a obra de Rachel de Queiroz, o repórter dá indícios 

de uma aproximação no texto ao iniciar a passagem - elemento estrutural da reportagem 

televisiva, na qual não só ouvimos o repórter, como também o vemos na imagem. Aqui 

ele diz: 

100 anos depois, que segredos ainda existem nesse caminho? A partir 

de agora a gente pisa nas pegadas de um personagem imaginário, numa 

busca pela salvação, um maior impulso de vida. Nada a partir daqui foi 

combinado. Tudo acontece ao acaso. Quanto de 1915 ainda existe em 

2015? Pra responder a essas perguntas começa agora ‘O Quinze: 

Travessia’ (SANTANA, 2015) 

 

Nesse trecho da matéria, Felipe Santana está sentado à mesa, dentro da casa em 

que Rachel de Queiroz passou a infância. Enquanto explica o início da viagem, cujo 

objetivo é percorrer o mesmo caminho feito pela personagem principal do romance “O 

Quinze”, o jornalista se levanta, pega um livro e um chapéu, coloca a mochila nas costas 

e sai da residência. 

A câmera acompanha-o de frente, em um plano aberto que se expande cada vez 

mais até o repórter sair de foco e restar somente a paisagem árida, como se mostrasse o 

início do caminho a ser percorrido pela equipe de produção do Jornal Nacional. 

Nesse trecho, Santana usa em sua fala uma locução pronominal com valor 

semântico de nós, “a gente”, para se incluir dentro do discurso, como se fosse uma 

autobiografia. Esse procedimento é chamado de desembreagem enunciativa e tem efeito 

de aproximação da narrativa. 

Além disso, podemos conceber o jornalista como um narrador da reportagem 

através de um dos conceitos da análise narrativa, o foco narrativo.  
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Com isso, o jornalista assume o papel de narrador. É ele o delegado da enunciação 

do discurso em primeira pessoa. Isto quer dizer que “o sujeito da enunciação atribuiu ao 

narrador a voz, isto é, o dever e o poder narrar o discurso em seu lugar” (BARROS, 2007, 

p. 57). 

Utilizando o conceito de “foco narrativo”, proposto pelo estudo da análise 

narrativa, conseguimos ir além. De acordo com GANCHO (2004, p. 30), o foco narrativo 

é a análise da função do narrador frente aos fatos narrados. Com isso, temos uma maior 

variedade de tipos de narrador de acordo com a forma que este se sobrepõe ou não no 

discurso do texto. 

Dessa forma, ainda no trecho da passagem, podemos dizer que Santana representa 

um narrador-testemunha, que vivencia os fatos narrados como uma personagem 

secundária e que pode observar os acontecimentos de dentro, dando ao telespectador o 

conteúdo mais verossímil, mais perto da verdade (LEITE, 1989): 

Porém, em grande parte da reportagem, cujo primeiro capítulo tem duração de 9 

minutos e 51 segundos, o jornalista se utiliza predominantemente do discurso em terceira 

pessoa. Coincidentemente, são esses momentos que não vemos mais o repórter no quadro, 

apenas escutamos sua voz. Quando isso acontece o repórter se transforma em um 

narrador-observador, cujo papel é parecido com o do narrador, “delegado da enunciação, 

mas não lhe cabe contar a história e sim determinar um ou mais pontos de vista sobre o 

discurso e dirigir seu desenrolar” (BARROS, 2007, p. 58). 

Essa organização de pontos de vista, ou seja, de saberes, também é um fator 

importante ao longo do discurso. No caso da primeira parte de “O Quinze: travessia”, o 

repórter, como narrador-observador, abre espaços de voz para as fontes entrevistadas ao 

longo de toda matéria. 

Ele faz isso a partir do discurso direto. Em uma das falas do agricultor José 

Francisco de Deus, um dos entrevistados que vive no sertão cearense em meio a estiagem 

prolongada, é reproduzido tanto o discurso do sujeito em questão como certos 

comportamentos, como uma tosse, uma pausa para organizar os pensamentos e ainda o 

choro. Durante a entrevista, Francisco está sentado em uma cadeira de balanço e com a 

camisa de botão entreaberta, trazendo uma ideia de informalidade e simplicidade, isto é, 

reafirmando a vida como ela é (ver figura 05).  
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Figura 4 - Entrevistado chora durante entrevista 

 

Fonte: Rede Globo 

 

Esse discurso direto, nas palavras de Barros, dá “veracidade a essa fala, pois não 

se trata de ‘dizer que ele disse’, mas de repetir ‘tais quais’ sua palavra” (ibid. p. 59). 

Felipe Santana também usa as falas de Rachel de Queiroz, sempre de forma direta, 

quando se quer retratar a seca de cem anos atrás, como acontece nessa parte aos quatro 

minutos de duração: 

 
Raquel de Queiroz descreveu o início do caminho assim: “O chão que 

em outro tempo a sombra cobria, era uma confusão desolada de galhos 

secos, cuja agressividade se acentuava ainda mais pelos espinhos”. 

Hoje, essa paisagem só muda quando se encontra um descampado, que 

no próximo olhar se revela uma lagoa, gigante, sem gota d’água. E é 

por causa dela que acontece nosso primeiro encontro (QUEIROZ, 1993, 

p. 14 apud SANTANA, 2015) 

 

Neste caso, a voz da autora cearense é atribuída ao livro “O Quinze”, isto é, uma 

ficção. Quando isto acontece, as imagens utilizadas pela edição da reportagem não têm 

referências ao mundo sensível em que vivemos. Nesse momento, por exemplo, são 

utilizadas imagens de árvores, sombras e folhagens secas. Não se especifica na imagem, 

no discurso do narrador-observado e nem no próprio discurso da autora em qual local 

foram gravadas essas imagens (ver figuras 06). Portanto, nesse trecho, mesmo utilizando 

o discurso direto, que agrega valor de realidade, o repórter não se preocupa em dar 

referência ao público sobre esses acontecimentos. 
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Figura 5 - Enquanto descreve o caminho, imagens de sombra e de plantas são utilizadas 

no quadro 

 

Fonte: Rede Globo 

A partir da análise, pode-se dizer também que o tema abordado nesta primeira 

parte da série especial gira em torno da seca no sertão nordestino e como vivem as pessoas 

que estão nesse ambiente. Para reforçar esse tema, no campo da expressão, são utilizados 

elementos espaciais característicos de um ambiente semiárido, como a casa simples, a 

vegetação e a terra secas. Além disso, closes de pedaços de árvores cortadas e de mãos 

calejadas fazem sequência frequentemente com imagens aéreas de áreas imensas. É 

interessante notar também a predominância das cores amareladas e cinzentas, o que 

reforça a ideia de semiárido. 

 

Considerações Finais 

Na primeira parte da reportagem “O Quinze: A Travessia”, as características de 

um gênero informativo estão presentes na narrativa e no discurso do repórter Felipe 

Santana. É possível ver, por exemplo, o uso frequente do discurso direto, dando força e 

credibilidade à voz dos entrevistados. Nesses momentos, são mostradas imagens que 

reforçam a informalidade e a representação próxima da realidade, como o choro de uma 

personagem. Além disso, são utilizados elementos discursivos e narrativos que ancoram 

os fatos, como a localização das cidades visitadas pela reportagem e o nome e a profissão 

dos entrevistados. 

Porém, podemos concluir que também existem marcas de gêneros ficcionais na 

construção da reportagem em questão, ao começar, inclusive, pelo propósito da narrativa. 

Com “O Quinze: travessia” busca-se comparar o passado e a situação presente do interior 
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cearense utilizando referências do romance “O Quinze” de Rachel de Queiroz, ou seja, 

de uma obra fictícia.  

A ficção também está presente no discurso de Felipe Santana, quando este utiliza 

a voz de Rachel de Queiroz para fazer referência à seca de 1915. Nesses trechos, não 

temos acesso à uma realidade atual, pelo contrário, vemos e ouvimos as palavras presentes 

no romance, que apesar de ser verossímil, não passa de criação da própria escritora e da 

produção do telejornal. Por fim, o uso de imagens produzidas é a marca ficcional mais 

expressiva ao longo da reportagem de cunho informativo. Durante a passagem do 

repórter, Santana pega a mochila, o chapéu e sai da casa onde viveu Rachel de Queiroz. 

Essa cena provavelmente não aconteceu de forma espontânea, pelo contrário, ela foi pré-

produzida e pensada para ter valor simbólico durante a narrativa. Isso porque o vestir do 

chapéu e da mochila representam o início da jornada.  

Seguindo a fundamentação teórica de Jost e Duarte, pode-se dizer, então, que o 

objeto analisado refere-se a dois mundos ao mesmo tempo: o mundo real e o mundo 

fictício. Temos, assim, um exemplo de hibridações de gêneros. Pois, sendo representante 

de um gênero informativo, com seus respectivos traços, o objeto de estudo ainda consegue 

agregar características fundamentais de gêneros ficcionais, como a telenovela e as séries. 

Há uma mistura de atributos que transforma e atualiza a reportagem. Mais que isso, esse 

é um caminho que aponta para um futuro cada vez mais diversificado para o 

telejornalismo, que, inclusive, já dá sinais atuais, como mudanças no tom do telejornal e 

na própria linguagem das notícias e reportagens. Por fim, confirma-se a fala de Machado 

sobre a constante mudança que os gêneros sofreram e continuam sofrendo nos últimos 

anos. Com a hibridação, o gênero não morre, desenvolve-se.  
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