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Resumo 

 

Este artigo tem por objetivo destacar as diferenças entre o videodocumentário e a 

videorreportagem através de uma análise bibliográfica. Ciente que ambos tratam dos 

temas de forma aprofundada a partir da realidade, onde as falas, gestos e expressões 

ganham destaque, características em comum que acabam contribuindo para as possíveis 

distorções, essa pesquisa contribui em destacar a linguagem, o planejamento e a produção 

dos dois formatos, bem como ampliar horizontes para outras abordagens a respeito do 

tema. 
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Introdução 

 

A linguagem audiovisual anda em um processo de convergência através das 

novas tecnologias, aumentando suas possibilidades para novas formas de captar e 

registrar sons e imagens, consequentemente possibilitando novas linguagens e ampliando 

o horizonte audiovisual. 

Existem diversas possibilidades para construir linguagens cinematográficas, 

afinal há muitas categorias que se distinguem principalmente pelas suas intenções e 

finalidades ao público que se destina. 

O videodocumentário por exemplo, possui características especificas como a 

atemporalidade e a voz própria. A principal discussão que gira em torno de todo o 

processo de criação audiovisual é se existe diferença entre a ficção e o documentário. Para 

Nichols (2009), essa discussão pode ser concluída ao afirmar que “todo filme é 

documental. Mesmo a mais extravagante das ficções evidencia a cultura que a produziu 

e reproduz a aparência das pessoas que fazem parte dela” (NICHOLS, 2009, p. 26). 
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3 Bacharel em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo pela UNIT/SE, email:  rafaelalmeida.jor@globo.com  
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Já a videorreportagem, mesmo com as características tradicionais do 

jornalismo presentes, possui elementos que diferem a sua narrativa e proporcionam ao 

telespectador mais interação com o conteúdo, utilizando linguagens em um tom coloquial 

e dispensando recursos como a gravação off, que dá lugar à uma narração dos fatos.  

Já que ambos formatos tratam dos temas de forma aprofundada a partir da 

realidade, onde as falas, gestos e expressões ganham destaque, características em comum 

que acabam contribuindo para as possíveis distorções, este estudo pretende destacar as 

diferenças entre a videorreportagem e o videodocumentário, tendo como base a 

linguagem, o planejamento e a produção como princípios que nortearão esta pesquisa. 

Diante das confusões que as duas linguagens geram para se distinguirem uma 

da outra, essa pesquisa contribui como uma tentativa de desvenda-las através de um 

estudo bibliográfico com autores de grande relevância para a temática, bem como ampliar 

horizontes para outras abordagens a respeito do tema. 

 

 

 

1. A linguagem audiovisual  

O surgimento da imagem em movimento através das primeiras invenções 

cinematográficas que deram reconhecimento ao cinema é um ponto chave para se discutir 

a linguagem audiovisual. Portanto, antes de adentrar no mérito da questão, este trabalho 

propõe apresentar um pequeno histórico dos primeiros vestígios do cinema, destacando 

sua importante participação como meio que possibilitou o nascimento da linguagem 

audiovisual.  

Segundo Costa (2006), a melhor maneira de explicar os primeiros vinte anos 

do cinema é relatando suas transformações constantes, afinal, apesar das práticas de 

projeção de imagens, sua história começa com os divertimentos populares, instrumentos 

óticos e pesquisas a respeito das imagens fotográficas. 

Seu surgimento não foi limitado à apenas um único descobridor. Ainda sem 

áudio, suas primeiras exibições aconteceram em 1883, no quinetoscópio5 de Thomas A. 

Edison, e 1895, foi registrada a primeira exibição dos irmãos Max e Emil Skladanowsky 

durante 15 minutos em um teatro de vaudevile, em Berlim. 

                                                 
5 Também conhecido como cinetoscópio, trata-se de uma grande caixa que permitia a visualização de 

filmes. 
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Dois meses depois, no o Grand Café6 acontecia a apresentação do 

cinematógrafo7 Lumière, realizada pelos irmãos Louis e Auguste Lumière em Paris. O 

cinematógrafo foi um marco na história do cinema por ser considerado o equipamento 

mais próximo do que se existe hoje. Tal constatação justifica a popularidade dos irmãos 

Lumière até hoje, apesar de não ter sido eles os primeiros a exibir um filme. 

Para Costa (2006), o sucesso dos irmãos Lumière se deve também as boas 

características técnicas do seu cinematógrafo. Era um equipamento leve e portátil que 

poderia captar imagens além dos simples estúdios, seus operadores, que atuavam como 

cinegrafistas, catalogavam vários tipos de imagens de diversos lugares do mundo. 

Esses primeiros anos do surgimento do cinema ainda não foram significativos 

para a possibilitar a construção da linguagem cinematográfica. Costa (2006) explica que 

isso está ligado ao fato de que nesse período o cinema estava misturado a diferentes 

formas de cultura, como o teatro, a lanterna mágica e o vaudeville, por exemplo, porém 

já estariam num estágio preliminar de linguagem.  

Para Jean-Claude Carriére (2006, p. 06, apud CRUZ, 2007, p. 19),  

 

Um filme ainda era, apenas, uma sequência de tomadas estáticas, fruto 

direto da visão teatral. Os acontecimentos vinham, necessariamente, um 

após o outro, em sequência ininterrupta, dentro daquele enquadramento 

imóvel, e podia-se acompanhar a ação bem facilmente. 

 

Nos seus estudos, Costa (2006) apresenta uma teoria do que era o cinema nos 

seus primeiros anos de nascimento a partir do historiador Tom Gunning. Inicialmente não 

era uma forma de contar histórias. Muito pelo contrário, sua finalidade era chamar atenção 

daqueles que estivessem assistindo de forma direta, objetivo expresso nas cenas, nas 

formas de atuação dos atores que saudavam a câmera. Essa foi uma estratégia que 

impossibilitava a construção do ficcional.  

A linguagem cinematográfica surge quando o olhar do espectador é projetado 

nas imagens, em destaque a criação de planos e enquadramentos. Como explica Bernadet 

(1996, p. 33 apud CRUZ, 2007, p. 20), 

 

os passos fundamentais para a elaboração dessa linguagem foram a 

criação de estruturas narrativas e a relação com o espaço. Inicialmente 

                                                 
6 Há quem diga que o Grand Café foi um tipo de lugar importante para o desenvolvimento do cinema, afinal 

eles eram um ponto de encontro para as pessoas que gostavam de beber, ler jornais e assistir cantores e 

artistas em suas apresentações. 
7 Aparelho desenvolvido para projeção de imagens em movimento. 
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o cinema só conseguia dizer: acontece isto (primeiro quadro), e depois: 

acontece aquilo (segundo quadro), e assim por diante. Um salto 

qualitativo é dado quando o cinema deixa de relatar cenas que se 

sucedem no tempo e consegue dizer ‘enquanto isso’. Por exemplo, uma 

perseguição: vêem-se alternadamente o perseguidor e o perseguido, 

sabemos que, enquanto vemos o perseguido, o perseguidor que não 

vemos, continua a correr, e vice-versa. Óbvio, para hoje. Na época, a 

elaboração de uma estrutura narrativa como esta era uma conquista 

nada óbvia. 

 

Mas o desenvolvimento da linguagem do cinema não se deu apenas com o 

surgimento dos novos enquadramentos e planos. A câmara também passa a se deslocar, 

explorando mais o espaço e o ponto de vista e olhar de quem está a manuseando e a união 

da imagem e do som permite a criação da linguagem audiovisual na qual é possível 

formular e transmitir uma mensagem com grande variedade de informações através dos 

seus próprios elementos, códigos e processo de construção. Entende-se por linguagem 

 

o ato ou efeito de transmitir e receber mensagens por meios de métodos 

e/ou processos convencionados, seja por meio da linguagem falada ou 

escrita, quer de outros sinais, símbolos; quer de aparelhamento técnico 

especializado sonoro e/ou visual (FERREIRA, 1986, p. 444, apud 

ALVES et al, 2008, p. 137-138). 

 

A linguagem do cinema é expressa através do conjunto de planos, 

enquadramentos, movimentos de câmera e recursos de montagem que constituem o 

produto audiovisual e a constituição de um filme é representada por um grande número 

de imagens fixas denominadas fotogramas, formadas em sequência em uma película 

transparente e que numa certa velocidade em um projetor, originam uma imagem que se 

move. Se constrói assim uma narrativa que mais tarde ganha o acréscimo do som. 

Dessa forma, existem várias categorias de linguagem e cada uma transmite 

comunicação através de códigos e se distinguem principalmente pelas suas intenções e 

finalidades ao público que se destina. 

 

 

2. O videodocumentário 

Nichols (2010), um dos principais pensadores em estudos de cinema, destaca 

a relação estreita entre a definição de videodocumentário e os registros feitos pelos 

Lumière, que, segundo o autor, parecem guiar as pessoas para uma janela do mundo 

histórico: 
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Os filmes de ficção geralmente dão a impressão de que olhamos para 

dentro de um mundo privado e incomum de um ponto de vista externo, 

de nossa posição vantajosa no mundo histórico, ao passo que os 

documentários geralmente dão a impressão de que, de nosso cantinho 

no mundo, olhamos para fora, para alguma outra parte do mesmo 

mundo. (NICHOLS, 2010, p. 117) 
 

Os filmes feitos pelos Lumiére remetiam a reprodução do cotidiano da forma 

que se vê no dia-a-dia. Os takes feitos em apenas um plano, transmitem veracidade e 

imergem o telespectador em um mundo diferente, criado por meio da visão do cineasta. 

Pensar e diferenciar o cinema não-ficcional e as produções de ficção não é 

tão fácil como parece, tendo em vista que ambos carregam em sua essência a 

representação de uma cultura e a realidade das pessoas. O formato de representação será 

o ponto determinante da diferenciação dos gêneros.  

Na narrativa não-ficcional, o mundo é representado de forma concreta, 

valorizando aspectos da realidade social que são selecionadas pelo cineasta ou diretor da 

produção. O controle do universo da representação, em uma não-ficção é adquirido de 

forma gradual, tendo em vista que ele se molda as situações que ocorrem durante as 

filmagens e que não podem ser previstas e, mesmo assim, todo o controle da 

representação só estará totalmente nas mãos do diretor na montagem do filme. 

Por muito tempo acreditou-se que a não-ficção seria a verdade absoluta 

registrada pelas lentes de um cineasta, no entanto esse pensamento pode ser facilmente 

desfeito, se observada as possíveis manipulações na construção da narrativa não-

ficcional, ou seja, nem tudo que é visto no videodocumentário pode ser considerado como 

verdade absoluta. Nichols (2010) afirma que a crença no conteúdo do videodocumentário 

deve ser uma escolha de quem estar assistindo ao documentário: 

 

[Os documentários] Expressam nossa compreensão sobre o que a 

realidade foi, é e o que poderá vir a ser. Esses filmes também 

transmitem verdades, se assim quisermos. Precisamos avaliar suas 

reivindicações e afirmações, seus pontos de vista e argumentos relativos 

ao mundo como o conhecemos, e decidir se merecem que acreditemos 

neles (NICHOLS, 2010, p. 26) 

 

Tendo em vista a percepção de Nichols (2010), é preciso estar atento à 

compreensão implícita sobre a formação de pensamento crítico proporcionada pela 

narrativa. Dessa forma o público consegue desenvolver habilidades analíticas ou mesmo 

utilizar um pensamento já existente reforçando pontos de vistas ou descartando 
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argumentos. Por esse motivo, afirma que “os documentários de representação social 

proporcionam novas visões de um mundo comum, para que as exploremos e 

compreendamos” (NICHOLS, 2010, p. 27). 

Para compreender a verdadeira significância da produção videodocumental, 

é necessário conhecer todo o processo de produção, que mesmo sendo registrado de forma 

mais natural, com poucas interferências, passa por um duplo filtro de uma visão subjetiva 

sobre o tema abordado. “No fim do caminho, o ouro teria se transformado em chumbo -  

ou o chumbo em ouro, conforme o posicionamento crítico-, e a vida não seria nada além 

de ficção” (GAUTHIER, 2011, p. 23). 

 

2.1 Do planejamento à produção 

Uma questão que se tornou pauta nos debates acerca da produção documental 

envolve o planejamento do videodocumentário. É comum encontrar pessoas que 

acreditam que esse tipo de produto audiovisual não necessita de planejamento e 

preparação, como na narrativa ficcional, ou seja, não a intervenção criativa do cineasta 

não é utilizada, mas esse tipo de argumento já é considerado ultrapassado, como afirma 

Puccini: 

 

Documentário é também resultado de um processo criativo do cineasta 

marcado por várias etapas de seleção, comandadas por escolhas 

subjetivas desse realizador. Essas escolhas orientam uma série de 

recortes, entre concepção da ideia e a edição final do filme, que marcam 

a apropriação do real por uma consciência subjetiva (PUCCINI, 2007, 

p. 20). 

 

É importante observar também que o roteiro de documentário possui 

características próprias e, mesmo sendo planejado com antecedência, não pode ser 

previsível, possuindo a obrigatoriedade de dar espaço à novas possibilidades durante as 

filmagens. Mesmo com essa imprevisibilidade, quem norteará o cineasta ou diretor será 

o roteiro.  

Puccini (2007), afirma que os critérios para utilizados na construção do 

roteiro foram criados por meio da experiência prática de filmes de ficção, que se tornou 

o gênero preferencial do cinema industrial no século XX: 

 

Não obstante as evidentes diferenças na articulação do discurso entre 

os gêneros de ficção e o documentário, não é tão raro quanto se imagina 
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encontrarmos documentários feitos com roteiro seguindo o mesmo 

modelo de um filme de ficção. Uma rápida análise de alguns dos filmes 

produzidos por John Grierson (Night Mail, Harry Watt, Basil Wright 

Introdução ao Roteiro de Documentário 175 - 1936; Fires Were Started, 

Humphrey Jennings - 1943) é suficiente para constatarmos uma 

calculada construção dos planos de filmagem, articulados em função da 

montagem, cuidados só possíveis com uma prévia planificação do filme 

na forma de um detalhado roteiro cinematográfico (PUCCINI, 2007, p. 

18). 

 

2.2 O papel do roteiro na montagem 

É comum nas produções documentárias que o projeto realmente seja 

finalizado na pós-produção. Geralmente, os filmes de narrativas não-ficcionais, tendem a 

observar fatos e acontecimentos, além de coletar informações que só poderiam ser 

adquiridas pelo diretor nas filmagens. Essa impossibilidade de ter tudo “em suas mãos” 

na pré-produção direciona à montagem o papel de construir a narrativa do filme e definir 

o seu contexto. 

Tendo em vista essa realidade, é possível entender que o roteiro de pré-

produção serviu somente para as gravações e na melhor das hipóteses na orientação da 

criação de um novo roteiro para a montagem. Esse novo roteiro será direcionado 

exclusivamente ao editor de vídeo, como explica Puccini (2007):  

 

Deixamos o campo de planejamento das filmagens para entrarmos no 

campo de planejamento da montagem, etapa distinta da primeira por 

trabalhar com a seleção de um material mais restrito, limitado a um 

arranjo de combinações dentro do universo das imagens já captadas 

para o filme (PUCCINI, 2007, p. 23). 

 

Outro aspecto que marca o roteiro de montagem e o diferencia do roteiro de 

produção são os elementos, onde na produção o foco é o direcionamento das entrevistas 

e na montagem prevalece os elementos técnicos. 

 

[...] a montagem trabalha com elementos que um roteiro literário 

normalmente não enfrenta, tais como a precisão do corte, as transições 

entre os planos, os efeitos gráficos e de imagem, mixagem de imagens 

e de sons, entre outros. Trata-se, é claro, de duas funções distintas: 

roteiro e montagem, mas vinculadas na própria essência de cada um dos 

ofícios. A escrita de um roteiro nasce de um desejo de montagem 

(PUCCINI, 2007, p. 23) 
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3. A videorreportagem 

A reportagem se constitui como uma das principais formas de apuração da 

notícia no jornalismo. E como relata Cunha (1990), ela se constituiu como  

 

[...] o levantamento em profundidade sobre fatos específicos 

determinados em forma abrangente e completa. É, portanto, o ato de 

pesquisar determinado assunto, de informa-se a seu respeito, a fim de 

transmiti-lo pelo noticiário de tevê. É uma tentativa de esgotar um 

assunto em todas as suas variáveis, decorrências, implicações e opiniões 

(CUNHA, 1990, p. 25). 

 

A partir da globalização e do avanço da tecnologia, inúmeras novas formas 

de se fazer jornalismo surgiram. Essa prática sofreu grandes impactos e necessitou de 

uma adaptação para conseguir seguir esse ritmo acelerado. 

 

No século XXI, o ser humano se recria a partir da mídia. O movimento 

iniciado há um século com o cinema e a televisão atinge um grau 

inédito, no qual as pessoas têm a possibilidade de criar uma nova 

identidade individual nas mídias eletrônicas, ao mesmo tempo em que 

o planeta se unifica quase à força no fluxo global de imagens e sentidos. 

[...] As pessoas estão mergulhadas em um oceano de signos e 

mensagens, mas quase não se dão conta disso. [...] Todos os espaços da 

vida cotidiana são preenchidos por relações de comunicação 

(MARTINO, 2007, p. 10). 

 

A videorreportagem foi umas das possibilidades que a globalização trouxe 

para a prática jornalística. A reportagem televisiva ganha nova forma, deixa de exigir 

alguns padrões e traz algumas preocupações principalmente para os jornalistas, porque 

esse tipo de linguagem “estabelece o conceito de que um repórter é capaz de produzir 

sozinho uma reportagem para televisão. Ele filma, entrevista, conta a história, edita e até 

pode apresentar a história que fez (BARBEIRO e LIMA, 2002, p. 75). 

Esse novo modelo de se fazer jornalismo surgiu na década de 1979, nos 

Estados Unidos e Canadá. De acordo com o Castilho (2004), o conceito do jornalista que 

atua na produção de suas próprias reportagens surgiu na década de 70 através do norte-

americano Jon Alpert, fundador da Downtown Community Television Center). 

No Brasil a videorreportagem surgiu através da TV Gazeta de São Paulo no 

final de 1987, com a finalidade de construir uma grade de programação diária, mas numa 

emissora que continha poucos recursos. Atualmente esse formato “é amplamente 
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utilizado na TV Cultura de São Paulo, que apresenta reportagens feitas nessa nova 

linguagem em todos os telejornais diários” (BARBEIRO e LIMA, 2002, p. 75). 

Apesar das diferenças de uma reportagem convencional, esse modo de se 

fazer jornalismo não perde as características da apuração dos fatos. Portanto, é importante 

deixar claro que o processo de produção de qualquer reportagem começa com a pauta. O 

produtor de telejornalismo produz esse material e em seguida encaminha para que o 

repórter vá produzir a matéria a partir dos seus direcionamentos.  

 

A pauta tem na televisão uma importância maior que em outros veículos 

por suas peculiaridades. A atenção exigida aos detalhes necessários 

para a elaboração de uma reportagem na TV aumenta a importância do 

planejamento (BARBEIRO e LIMA, 2002, p. 89). 

 

Por seu formato dinâmico, as imagens captadas podem seguir com mais 

movimentos e planos-sequência mais longos. “O ideal é que a reportagem ao chegar da 

rua esteja pronta para ir ao ar depois de passar por uma rápida revisão feita pelo próprio 

videorrepórter” (BARBEIRO e LIMA, 2002, p. 76). 

Barbeiro e Lima (2002) apontam que a produção da videorreportagem 

privilegia a informação, sem dar muita atenção a sua qualidade plástica. Trata-se de um 

modelo mais próximo do público, deve ser utilizado em acontecimentos importantes que 

sejam capazes de despertar a atenção do telespectador. Assim, o videorrepórter tem 

liberdade para sair dos moldes do jornalismo habitual. Na sua construção, o 

videorrepórter se envolve na história que investiga e se torna uma testemunha do ocorrido. 

Na predominância das suas próprias características, a gravação do off8 da 

matéria é dispensada “[...] e dá lugar a uma narração dos fatos que estão sendo filmados 

e a história que ele pretende contar, e tem quase sempre um tom coloquial” (BARBEIRO 

e LIMA, 2002, p. 76). 

Um ponto bastante curioso nessa produção, é que os custos também 

influenciaram, afinal manter uma equipe fazendo o mesmo trabalho requer avaliar gastos 

além do salário de cada componente. Assim, significa uma boa e fácil alternativa para 

aquelas produções de baixo orçamento. Barbeiro e Lima (2002) destacam algumas 

reflexões a respeito dessa prática: 

 

                                                 
8 Off é a narração do texto que vai contar ao telespectador o que ele está vendo na tela da TV. 
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[...] a videorreportagem é mais ágil, uma vez que uma só pessoa se 

desloca, muitas vezes, dirigindo o seu próprio carro, moto, bicicleta, 

avião ou asa delta. As equipes tradicionais, ou ENGS, necessitam de 

três ou mais integrantes, carros de reportagem, equipamento mais 

sofisticado. Por isso, em algumas situações a videorreportagem leva 

vantagem na captação e difusão da notícia (BARBEIRO e LIMA, 2002, 

p. 76). 

 

Mas como explica Thomaz (2006), com todas essas características é 

percebível que o videorrepórter acaba com um acúmulo de funções e isso se torna 

polêmica dentro do jornalismo, além disso se trata de uma linguagem que acaba 

desmistificando o modelo de se fazer jornalismo determinado quando se iniciarem as 

primeiras produções de telejornalismo no Brasil. “Se, por um lado, a produção individual 

trouxe algumas facilidades e benefícios à indústria de televisão, por outro, este método 

inovador provocou receios, questionamentos e críticas de profissionais" (THOMAZ, 

2006, p. 12). 

Diante disso, Barbeiro e Lima (2002) relatam que independente do formato e 

de suas próprias características, a videorreportagem não desmerece o profissional 

treinado, ou seja, para toda as atividades desenvolvidas, o profissional precisa de 

“treinamento e agilidade para fazer ao mesmo tempo boas imagens, boas perguntas, bom 

enquadramento, bom texto” (BARBEIRO e LIMA, 2002, p. 77). 

Como exemplo temos o jornalista Paulo Castilho que a partir da TV Cultura, 

decidiu seguir como videorrepórter, ou “repórter abelha”, como são conhecidos. 

Atualmente atua em sua própria empresa, a R2Digital, a primeira empresa de 

videorrepórteres do Brasil. 

 

Apesar de utilizada por algumas emissoras, a videorreportagem sofre 

preconceito no mercado de trabalho. Alguns dizem que roubamos 

emprego; outros, que quem faz tudo sozinho não faz nada direito. Nós, 

ao contrário, vemos possibilidade de criar novas possibilidades de 

trabalho em função de uma nova tecnologia (CASTILHO, 2004). 

 

Nesse aspecto, mesmo que a videorreportagem ainda seja pouco utilizada, e 

sofra com críticas, sua prática vem conquistando espaço nos meios jornalísticos. E apesar 

de continuar sendo uma atividade jornalística, ainda tem algumas características idênticas 

com outros tipos de produtos audiovisual. 
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4. Distinções entre as linguagens do videodocumentário e da videorreportagem 

Tendo em vista que a videorreportagem é uma atividade que trata de temas 

de forma aprofundada a partir da realidade, onde as falas, gestos e expressões ganham 

destaque, a sua forma de produção pode ser confundida com o documentário. É 

perceptível que ambos os gêneros tratam seus temas com aprofundamento nos registros 

da realidade, o que acaba contribuindo para as possíveis distorções a respeito do 

significado de cada um. 

Para isso, aqui serão destacadas as principais características técnicas e visuais 

de um documentário e essas, serão confrontadas com as propriedades da 

videorreportagem. 

A linguagem do videodocumentário à qual é utilizada hoje, surgiu a partir dos 

filmes de Robert Flaherty, em 1920. A experiência dos indivíduos em uma comunidade 

de esquimós encantou Flaherty que visitava àquela cultura pela primeira vez e que o 

instigou a registrar o que acontecia ali. Essa prática possibilitou a utilização do termo 

“documentar (ou documentário), inspirado na palavra francesa documentaire, que 

denominava os filmes de viagem” (LUCENA, 2012, p. 10). 

Mais adiante acontece o surgimento da televisão em 1925, que foi um novo 

marco para o cinema. A chegada do som, dois anos depois acarretou mudanças na 

produção de documentários. O jornalismo televisivo atua pela primeira vez em agosto de 

1928, quando o primeiro acontecimento ganhou uma cobertura jornalística.  

A partir de 1930 começam as discussões sobre as sonoras e o uso da voz, 

possibilitando assim novos estudos sobre a ideia de criar equipamentos mais ágeis e que 

possibilitassem novas formas de produções. No período da Segunda Guerra Mundial, a 

atividade jornalística já era atuante nesse cenário, quando começaram a surgir 

equipamentos mais modernos que facilitariam tanto a produção jornalística, quanto a 

cinematográfica. 

 

Os jornalistas e correspondentes de guerra começaram a testar, já 

durante a Segunda Guerra, câmera mais leves e silenciosas, que podiam 

ser carregadas no ombro (independentes dos tripés, portanto), e com 

películas mais sensíveis, que não mais careciam da forte iluminação dos 

refletores. Passaram a testar também os primeiros gravadores 

magnéticos leves e sincrônicos, equipamentos que viriam a se 

consolidar no final dos anos 1950” (LUCENA, 2012, p. 26). 
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Quando a prática do videodocumentário é confrontada com a 

videorreportagem, infere-se que ambas possuem diferentes formas de produção. Como 

Penafria (2001) explica, o documentário é constituído por uma estrutura dramática e 

narrativa, a qual "é constituída por personagens, espaço da ação, tempo da ação e conflito" 

(PENAFRIA, 2001). 

Diante disso, Nichols (2005) apresenta algumas diferenças da linguagem do 

documentário com noticiários televisivos e destaca alguns pontos que podem servir de 

comprovação para este estudo. 

 

Nos noticiários televisivos, a prova emocional funciona de maneira 

contrária à usual: o programa trabalha para acalmar a emoção, não para 

provoca-la. O que aconteceu no mundo não precisa nos perturbar, 

mesmo que realmente nos interesse. Não precisamos tomar nenhuma 

atitude específica, apenas assistir ao noticiário (NICHOLS, 2005, p. 

84).  

 

Inicialmente é possível destacar que a produção jornalística possui suas 

rotinas de produção. É perceptível que o documentário leva mais tempo para ser 

produzido, enquanto a reportagem preza pelo imediatismo e independente do assunto, ela 

é produzida de forma mais rápida. 

Segundo Penafria (2001), os procedimentos para a construção de um 

documentário são muito próximo do cinema, devido a escolha de planos, a estética de 

enquadramentos, iluminação, montagem e as fases de produção (pré-produção, produção 

e pós-produção). Na arte de documentar, não há limitação para a escolha do assunto.  

 

Os temas abordados pelos documentários apresentam certa importância 

histórica, social, política, científica ou econômica e também 

aprofundam assuntos do cotidiano, vistos de uma perspectiva crítica. 

[...] A proposta de todo documentário é buscar o máximo de 

informações sobre um tema. Por isso, sua duração é maior do que as 

reportagens apresentadas pelos telejornais” (SOUZA, 2004, p. 145, 

apud THOMAZ, 2007, p.77). 

 

Já na videorreportagem a escolha das pautas é definida pelos critérios de 

noticiabilidade, que segundo NETO et al. (2001),   

 
[...] são recursos redutores de classificação da realidade. Eles reforçam 

um processo de fragmentação do real, ao acentuarem aspectos isolados 

de um fato. A notícia é um recorte no espaço e no tempo em relação a 

processos sociais mais amplos, e os limites deste recorte são, em parte, 
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estabelecidos por critérios de noticiabilidade (NETO et al., 2001, p. 

276). 

 

Outra diferença entre os gêneros é a presença do produtor durante as 

intervenções registradas. Apesar de ambos prezarem pela investigação e aprofundamento 

dos dados coletados, a videorreportagem possui a presença do videorrepórter, o que não 

acontece com o documentário, já que o documentarista não faz parte das ações que ali são 

registradas. 

A subjetividade9 é outro ponto destoante entre esses dois gêneros. Na 

reportagem, a imparcialidade do repórter é um fato fundamental na prática jornalística. 

Dessa forma, a videorreportagem além de veicular a informação, precisa apresentar 

ambos os lados que relatam determinado acontecimento. O intuito é não priorizar nenhum 

dos envolvidos e se manter imparcial a fim de provocar no telespectador a neutralidade 

do assunto abordado.  

O documentário por sua vez, preza pelo olhar do documentarista, considerado 

ponto de vista, que: 

 

[...] determina com quem o espectador se identifica e o modo como o 

espectador lê os planos (e o filme) e interpreta a ação. É través do uso 

da câmera de filmar e da montagem que o documentarista define qual o 

ponto de vista a transmitir e, consequentemente, qual o nível de 

envolvimento do espectador (PENAFRIA, 2001). 

 

Especificando outra característica que atua nos dois gêneros, o uso da voz que 

foi adicionada aos produtos audiovisuais em 1929, consequentemente passa a ganhar vez 

na produção dos documentários. Porém, essa prática não é uma obrigatoriedade nos 

documentários. 

Enquanto que na videorreportagem a narração preza pelo relato dos 

acontecimentos, no documentário, as imagens são tratantadas com mais importância 

porque não são utilizadas para ilustração, e sim pelo significado que possuem.  

Em tese, há diferenças que caracterizam a videorreportagem e o documentário 

como produções distintas, mas que não desvalorizam nenhuma delas. Ao contrário, dá 

oportunidade para que novas temáticas sejam abordadas em documentários, uma nova 

forma de tratar temas que podem não ser utilizados dentro do âmbito jornalístico. 

                                                 
9 Subjetividade é a percepção, visão e opinião do indivíduo que interferem na sua relação com o mundo, 

determinada por sua formação, crenças e valores. 
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Considerações Finais 

Tendo em vista os processos que envolvem a produção, construção narrativa 

e pós-produção do videodocumentário e da videorreportagem, é possível observar que 

ambos possuem como objetivo a veiculação de fatos com mais aprofundamento. Apesar 

de possuírem processos bem distintos, prezam pelo valor da informação.  

Contudo, destacando a imparcialidade como norteadora de sua produção, a 

videorreportagem não fomenta a reflexão, mas põe em pauta situações que são discutíveis 

na sociedade, como acontece no videodocumentário, que possuindo a sua carga opinativa, 

desenvolve um papel de condutor de informações que não chegariam às pessoas a não ser 

através desse produto audiovisual. 

Por fim, é necessário valorar esses dois produtos oriundos da linguagem 

audiovisual e entender a sua importância na sociedade.  
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