
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 1 

 

Possibilidades de construções televisuais no jornalismo cultural de Starte1 

Sofia Franco GUILHERME2 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 

 

Resumo 

 

O presente trabalho pretende investigar as articulações dos gêneros e formatos televisivos 

na construção de reportagens do jornalismo cultural.  Procuramos compreender de que 

maneira os programas especializados, por trabalharem com assuntos ligados as formas de 

expressão artísticas, tem em sua produção a possibilidade de explorar formas de 

construção audiovisual sofisticadas, que se diferenciam em alguns aspectos do tradicional 

telejornalismo. Para tal, escolhemos realizar a análise da Série Corpos exibida pelo 

programa Starte, no canal jornalístico GloboNews em abril de 2014. Esta análise não está 

focada no conteúdo dos programas, e sim na estrutura audiovisual da narrativa construída 

pelas reportagens. 
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O jornalismo cultural, por trabalhar com assuntos ligados as formas de expressão 

artísticas, tem em sua produção a possibilidade de explorar formas de construção 

audiovisual sofisticadas, que se diferenciam em alguns aspectos do tradicional 

telejornalismo. Especialmente os programas especializados produzidos por emissoras de 

televisão fechadas, que tem um público alvo mais especifico e com algum repertório 

inicial a respeito dos temas tratados. 

Este é o caso do corpus desta pesquisa, quatro reportagens sobre a dança 

contemporânea brasileira que compõe a Série Corpos no programa Starte, exibidas na 

GloboNews em abril de 2014. O programa, apresentado por Bianca Ramoneda, foi o lugar 

exclusivo da criação artística de diversas áreas dentro do canal dedicado especificamente 

ao telejornalismo. A série analisada mergulha no universo da dança, sendo que cada 

episódio tem duração de aproximadamente 20 minutos e se propõe a conversar com 

estudiosos de dança, críticos e coreógrafos para entender os valores atuais da produção 

artística nacional, seus processos de criação, bem como fazer um panorama da atividade. 
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Em seu livro Jornalismo Cultural (2011), Daniel Piza discute a diferença no tom 

e abordagem dos assuntos entre os cadernos culturais publicados diariamente e os 

suplementos especiais que saem semanalmente no jornalismo impresso, um debate que 

pode ser transferido para o telejornalismo. Podemos estabelecer um paralelo dessas duas 

modalidades com os telejornais diários e os programas especializados, respectivamente.  

Nos segundos cadernos as matérias são mais superficiais, valorizando as 

celebridades, e suas reportagens se tornam cada vez mais releases dos eventos. Essa 

abordagem se parece com aquela dada pelos telejornais diários, que ainda possuem mais 

uma desvantagem por não terem uma editoria cultural obrigatória todos os dias, como o 

impresso. Já os suplementos especiais do impresso tendem a trazer análises mais 

aprofundadas, tratando de temas ligados à erudição (PIZA, 2011: 53). Este tratamento 

voltado para um público “iniciado” nos assuntos culturais é esperado pelos programas de 

televisão especialmente sobre cultura, que tem este público alvo. 

 Por ter suas análises voltadas para os meios impressos, Daniel Piza destaca a 

diferença destes da TV, por serem capazes de maior aprofundamento e argumentação 

(IDEM, 2011: 47). Mas precisamos pensar em maneiras que a TV possa tentar trabalhar 

com as questões culturais de forma crítica e profunda também, deixando de lado o 

preconceito em torno deste meio, considerado menos sério e equilibrado.  

O presente trabalho não tem como objetivo analisar em profundidade o que a Série 

Corpos fala sobre a dança contemporânea brasileira, mas sim compreender como esta 

série trata do tema. Ou seja, esta análise não está focada no conteúdo dos programas, e 

sim na estrutura audiovisual da narrativa construída pelas reportagens. Para tal 

começaremos a discussão através de uma retomada teórica a respeito dos gêneros e 

formatos televisuais (JOST, 2004; SOUZA, 2004; MACHADO, 2010), e analisaremos 

como este estão articulados nas reportagens de Starte. 

 

Formatos e gêneros televisuais 

A discussão dos gêneros e formatos televisuais é um importante ponto de partida 

para o estudo de produções audiovisuais analisadas nesta pesquisa, pois nos oferece 

chaves para pensar como estas estão articuladas dentro da programação e a relação 

estabelecida por elas com o público. Os gêneros são uma forma de mediação do conteúdo 

apresentado entre as esferas de recepção e produção.  
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No contexto da produção, estes conceitos apresentam função organizadora e 

classificatória dos programas dentro da programação da televisão dentro de cada 

emissora. No contexto da recepção são uma proposta de leitura da obra apresentada. 

Como aponta Rosário (2007), “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).  

O processo de definição dos gêneros e formatos é extremamente complexo e 

articula diversas lógicas presentes na estrutura da televisão e que contribuem para 

entendermos seu funcionamento enquanto mídia audiovisual, como aponta Chambart-

Hoillon (2007). Mais importante do que categorizar as produções analisadas, é 

compreender como elas estão inseridas neste processo e como os conceitos são 

mobilizados neste programa. 

Interrogando o formato atualizamos três lógicas que estruturam a mídia 

televisão: a produção, a programação e a recepção. Essas três 

perspectivas não são exclusivas; frequentemente elas interagem, embora 

não impliquem, como veremos, os mesmos desafios para a televisão e o 

público (Chambart-Houillon, 2007, p.142). 

 

O teórico François Jost, no livro Seis lições sobre televisão, propõe a observação 

dos gêneros enquanto promessas. Desta forma, o gênero anunciado pelos produtores é 

uma promessa de uma forma de relacionar o produto com o mundo, propondo um quadro 

interpretativo ao seu público. Assim, o gênero pode ser visto como uma interface, 

“responsável pela ligação entre emissor (televisão) e telespectador” (JOST, 2004: 18). 

Nesta perspectiva teórica, a promessa é um ato enunciativo que pode se confirmar 

ou não. Para Jost (2004), este modelo tem dois tempos, no primeiro momento a emissora 

propõe um gênero, e no segundo é papel do telespectador exigir que esta promessa seja 

cumprida e verificar se ela foi efetivada. 

A divisão dos gêneros não é estática e estável, eles se deslocam sobre um terreno 

comum a espectadores e produtores que lhes confere sentido. Como o processo de 

comunicação televisiva é dinâmico, cada produção não está necessariamente encaixada 

em uma classificação específica e o público escolhe como assistir aos programas. 

Portanto, é importante lembrar que “é difícil atribuir aos sentidos de um texto uma única 

interpretação” (JOST, 2004: 41). 

Pensando, então, nos dois tempos da promessa, temos primeiramente os emissores 

apontando para um gênero com o objetivo pragmático de despertar o engajamento do 
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público sobre os interesses e emoções procuradas no programa e a garantia de encontrar 

elementos exemplificados e anunciados na publicidade que o acompanha. No segundo 

tempo, os telespectadores escolhem como se relacionar com a obra, podendo ser, na 

classificação de Jost (2004), críticos, crédulos ou decadentes. 

Os telespectadores crédulos são aqueles que “levam ao pé da letra as promessas 

de sentido lançadas pela comunicação midiática do produto” (JOST, 2004: 41). Os 

críticos, ou céticos, são aqueles que buscam confirmação para as promessas anunciadas, 

pois desconfiam delas. E, por fim, os decadentes são os que desfrutam do jogo dos 

códigos e das experiências com a linguagem articuladas nas obras. 

Podemos relacionar este ponto de vista às proposições de Arlindo Machado, em 

seu livro A televisão levada a sério, que critica as abordagens políticas a respeito dos 

programas de TV por presumirem que os leitores dos meios audiovisuais são ingênuos e 

reproduzem acriticamente a opinião dos programas. Machado afirma, citando Dominique 

Wolton, que “a significação no telejornal é função do contexto cognitivo ou sociocultural 

do processo de interpretação, razão por que ela sempre transborda de qualquer intenção” 

(MACHADO, 2000: 100). Desta forma o mesmo telejornal pode ser interpretado 

diferentemente por espectadores variados, de acordo com seus valores e ideologias além 

de suas estratégias perceptivas ou cognitivas. O telespectador tem autonomia suficiente 

para selecionar o que é apresentado no fluxo televisual.  

Segundo Jost (2004), o que confere sentido aos gêneros no processo 

comunicacional da televisão é o terreno comum estabelecido pelos “mundos da TV”. 

Porém, os gêneros se deslocam sobre estes mundos e os sentidos atribuídos a eles não são 

estáveis, e sim variantes. Esses “mundos da TV” dizem respeito à relação estabelecida 

pela emissão com o mundo representado, prometida pelos gêneros, que por sua vez irão 

inspirar um tipo de crença e adesão do espectador a cada programa.  

Os três mundos da televisão identificados por Jost são: o mundo real, o ficcional 

e o lúdico. O mundo real engloba os programas que pretendem representar objetos e 

acontecimentos do nosso mundo de forma referencial, sendo esperado deles um efeito de 

autenticidade. Neste mundo não estão apenas as obras audiovisuais informativas, mas 

qualquer programa que tenha em si um discurso de “verdade”. O espectador pode 

acreditar e “levar a sério” os conteúdos destes produtos por três motivos: 1) eles são signo 

do mundo e tem finalidade verificatória de eventos do nosso mundo, como telejornais e 

reportagens; 2) são signo do autor, pois expressam a verdade de indivíduos cuja 
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autoridade não é contestada, como os testemunhos e transmissões diretas; 3) são 

documentos quando trazem uma verdade incontestável, como os arquivos (JOST, 2004: 

36). 

O segundo mundo proposto por Jost é o ficcional. Este mundo se parece com o 

nosso mundo, mas não deve nada a ele no que diz respeito a autenticidade. Nele os 

programas fazem referência a um mundo inventado, mas que segue regras internas a ele 

mesmo, constituindo um mundo mental. Sua principal característica é a construção de um 

universo coerente, que não tem a obrigação de representar objetos e acontecimentos do 

nosso mundo. 

Finalmente, Jost propõe o mundo lúdico, onde estão os jogos e que tem a mediação 

como seu objeto. Neste mundo estão os programas que jogam com a linguagem 

audiovisual. O autor identifica quatro classes de jogos: Ilinx, Alea, Agón e Mimicry. Estas 

classes não compõe um mundo homogêneo, como esclarece Jost: 

O primeiro e o segundo são jogos que tem como finalidade essencial 

atividade lúdica em si mesma e, por isso, pode-se considerar que são 

essencialmente reflexivos. O competidor do terceiro grupo busca, através 

do jogo, o reconhecimento intelectual ou físico que repercute sobre a 

pessoa real, distinguida por seu mérito, qualquer que ele seja. Quanto ao 

último, ele parece recuperar a ficção na medida em que, como ela, sua 

coerência se avalia em relação as regras (JOST, 2004: 39). 

 

 Os programas exibidos na televisão e seus gêneros circulam entre as três pontas 

do triângulo dos mundos da televisão desenhado por Jost. Os gêneros migram entre os 

três mundos e os programas encontram diferentes formas de inserção no triângulo. 

O pesquisador brasileiro José Carlos Aronchi de Souza fez um extenso trabalho 

de identificação e classificação dos programas presentes na televisão nacional em seu 

livro Gêneros e Formatos na Televisão Brasileira (2004). Como conceito mais amplo ao 

qual os gêneros correspondem, ele classifica cinco categorias de acordo com a função 

exercida por cada programa, são elas: entretenimento, informação, educação, publicidade 

e outros. De acordo com o autor, “a categoria abrange vários gêneros e é capaz de 

classificar um número bastante diversificado de elementos que se constituem, na 

concepção de Martin-Barbero, no elo que une o espaço da produção, os anseios dos 

produtores culturais e os desejos do público receptor.” (SOUZA, 2004: 37). 

Enquanto os mundos da televisão e as categorias estão ligados ao gênero de forma 

mais abstrata, ligado à sua manifestação concreta está o conceito de formato. José Carlos 

Aronchi de Souza (2004) faz uma conexão entre os dois conceitos, definindo formato 
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como “a linguagem desenvolvida pela televisão para dar forma a um gênero de programa 

de televisão e transmiti-lo” (SOUZA, 2004: 183). 

Do ponto de vista prático e econômico da televisão, os formatos são ferramentas 

para normatização e padronização das atividades, resultando na melhora da venda dos 

programas produzidos, ressalta Chambat-Houillon (2007). A autora detaca que o formato 

é o “regime de representação audiovisual de um conceito de emissão” (2007: 143), ou 

seja, ele é a transformação de uma ideia em uma forma televisual.    

A linguagem televisual é composta por um conjunto de recursos auditivos e 

visuais, próprios da televisão ou apropriados de outros meios, dos quais a programação 

se apropria para constituir seus discursos. A organização destes elementos de linguagem 

em formas reconhecíveis e comumente utilizadas irão estabelecer os formatos. 

O formato, portanto, identifica a forma e o tipo de produção e se constitui 

na ordem da realização (DUARTE, 2004: 68), em nível dos recursos 

expressivos, articulando a estrutura dos programas de um mesmo tipo por 

meios das técnicas usadas no momento da pré-produção, da produção e 

da pós-produção. (ROSÁRIO, 2007: 187) 

 

É importante destacar as dificuldades encontradas, tanto no âmbito do mercado 

quando na esfera acadêmica, para se classificar e organizar os gêneros e formatos. A 

televisão é um meio onde esta classificação apresenta ainda mais desafios, visto que “essa 

mídia tem produtos significativamente diferenciados, além do que as classes de 

programas não partem necessariamente dessas duas espécies específicas (ficção e não-

ficção), mas de estruturas intricadas que se hibridizam e se multiplicam” (ROSÁRIO, 

2007: 184). 

Ressaltamos então o caráter dinâmico e fluído dos gêneros. Como coloca 

Machado, “por estarem inseridas na dinâmica de uma cultura as tendências que 

preferencialmente se manifestam no gênero não se conservam ad infinitum, mas estão em 

contínua transformação no mesmo instante em que buscam garantir uma certa 

estabilização” (MACHADO, 2000: 69). O mesmo pode ser dito sobre os formatos, que 

estão em constante mutação se influenciando uns aos outros e se rearticulando, 

atualizando antigos formatos e contribuindo para o surgimento de novos, o que torna 

interessante o estudo das relações de hibridização e transformação, bem como as 

tendências que seguem as produções da televisão. “O gênero sempre é e não é o mesmo, 

sempre é novo e velho ao mesmo tempo” (MACHADO, 2000: 69). 
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Desta forma, podemos pensar os gêneros e formatos como conceitos e estruturas 

que atravessam as produções televisuais e o fluxo de discursos da programação, ao invés 

de engessamentos dos programas em fórmulas fixas de realização. Estes conceitos 

compões um quadro interpretativo que nos permite estabelecer relações entre as diferentes 

obras audiovisuais veiculadas e analisadas. As interações entre os diferentes formatos e 

gêneros podem ser uma rica fonte de analises a respeito da produção audiovisual na mídia 

televisiva. Como aponta Rosário: 

Por fim, o que parece merecer discussão no âmbito do formato é o 

fenômeno de incorporação de recursos ou lógicas de outros formatos 

transformando o contexto original do formato primeiro. É interessante 

que se entenda tanto gêneros quanto formatos como processos dinâmicos 

e que, portanto, não são estanques, mas, ao mesmo tempo, é interessante 

pensar para onde se encaminham essas apropriações e hibridismos, bem 

como a que outras lógicas e formatos nos levam. (ROSÁRIO, 2007: 190).  

 

O engajamento do público e a aceitação de novos programas depende do 

reconhecimento de traços e marcas comuns a obras audiovisuais. Como destaca Chambat-

Houillon, “para que se opere uma empatia entre o programa e o público, novos encontros 

novos hábitos de recepção devem ser construídos para assentar esse gênero inédito.” 

(Chambart-Houillon, 2007:152). O formato tem, neste aspecto, importância no processo 

comunicacional da TV. “Sendo um auxiliar da programação televisual como arte do 

encontro, o formato contribui para especificar o tipo de relação que prende o telespectador 

às emissões.” (Chambart-Houillon, 2007: 154). 

Neste trabalho estamos focados nas produções jornalísticas da televisão, 

classificados tradicionalmente na categoria informativa, e os possíveis hibridismos 

operados com outros gêneros e formatos de diferentes categorias. Analisamos 

especificamente como o programa Starte articula estes conceitos na estrutura das 

reportagens que compõem a Série Corpos. 

O gênero telejornalismo está intimamente ligado à categoria informação, pela 

classificação de Aronchi de Souza (2004). Além do formato telejornal, com ancoras que 

apresentam notícias, este gênero também desenvolveu outros formatos, de acordo com o 

autor, “são programas de debates e entrevistas, mediados pelos jornalistas da rede, e 

também os documentários e reportagens especiais, que ocupam os departamentos de 

jornalismo das emissoras” (SOUZA, 2004: 152). 

Quando associamos esta classificação com a perspectiva dos mundos da televisão 

de Jost (2004), percebemos que o telejornalismo está fortemente conectado ao “mundo 
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real”, encontrando nesta ponta sua principal inserção no triângulo. Mas não podemos nos 

esquecer da dinâmica dos gêneros e sua possibilidade de deslocamento entre os mundos. 

Sendo assim, podemos encontrar aproximações de programas jornalísticos, no caso desta 

pesquisa as reportagens culturais da Série Corpos, com características do mundo ficcional 

e os formatos geralmente associados a ele. 

A construção de um universo, como o estabelecimento do cenário nacional da 

dança contemporânea feito em nosso objeto, se dá por meio de recursos narrativos que 

são traços de obras ficcionais, como a construção de personagens e concepção de espaços 

e conflitos que impulsionam a narrativa. 

Para alguns pesquisadores, esta hibridização e aproximação das formas ficcionais 

em um programa que deveria, na visão tradicional sobre o jornalismo, ter um 

compromisso com a “verdade” é preocupante, pois instaura camadas dramáticas que 

podem gerar um afastamento do valor de objetividade essencial a atividade jornalística. 

Como aponta Rosário, um exemplo deste fenômeno “é o caso das reportagens que usam 

um personagem-chave para contar uma história, e para gerar sentidos de comoção usam 

efeito de zoom no rosto do sujeito que está emocionado – cai uma lágrima –, usam música 

instrumental de fundo, entre outros recursos.” (ROSÁRIO, 2007: 195). 

Ao mesmo tempo, outros estudos destacam a importância de reconhecer as formas 

de construção narrativas do discurso jornalístico e o estudo da mídias em sua 

materialidade discursiva para “superar com mais vigor a tradição da objetividade 

jornalística e da fidelidade ao texto por meio da assunção do caráter narrativo desses 

discursos e das marcas culturais neles presentes.” (SILVA; SOARES, 2013: 119). As 

autoras Silva e Soares realizam uma correspondência entre o fazer jornalístico e a 

tradução, fazendo uma crítica a noção do jornalismo como uma atividade capaz de 

apreender o real. 

Tal concepção desconsidera um postulado há muito reconhecido nos 

estudos literários ou cinematográficos, e só mais recentemente 

considerado pelos poucos estudos sobre discurso jornalístico: o de que, 

afinal, tudo é tradução, pois o (re)escrito nunca é original – o que vemos 

são camadas discursivas que se desdobram em outras, de modo 

infindável, a exemplo da metáfora, evocada por Barthes, da “teia de 

aranha” que envolve o sujeito em seu discurso, do qual aquele seria, 

simultaneamente, produto e produtor (SILVA; SOARES, 2013: 111). 

 

Quando percebemos o jornalismo como tradução de acontecimentos em textos ou 

reportagens audiovisuais, colocamos em primeiro plano sua capacidade de rearticular 
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elementos sociais e culturais em formas narrativas, que se desdobra em camadas 

interpretativas. Ao se sustentar na retórica de objetividade e imparcialidade, na tentativa 

de se afastar deste caráter tradutório, o jornalismo “perde de vista sua potência como 

acontecimento discursivo capaz de articular, de outros modos, elementos antes dispersos, 

traduzindo-os e recriando-os, dotando-os de novos sentidos sociais” (SILVA; SOARES, 

2013: 119). 

Sendo assim, não nos interessa qualificar as reportagens telejornalísticas como 

verdadeira ou falsas, de acordo com seu grau de autenticidade em relação ao mundo real. 

Elas são construções discursivas e narrativas que recuperam vestígios dos acontecimentos 

que se propões a representar. Desta forma, “as dicotomias iniciais se desfazem, diluindo 

a oposição entre verdade e linguagem, realidade e fantasia, pois o que temos são 

fabulações narrativas tecendo imaginários sociais, especialmente se tomarmos os 

discursos midiáticos como lugar privilegiado para tal articulação” (SILVA; SOARES, 

2013: 113). 

E são os estudos sobre narrativa, e suas implicações na configuração do 

imaginário social, um dos principais investimentos para problematizar 

a hegemonia da referencialidade, com crítica enfática sobre o conceito 

de objetividade jornalística, afirmando que “o jornalismo é uma 

narrativa. Mesmo que narre elementos não ficcionais, ele organiza os 

fatos sob o formato de uma história e apresenta traços que identificam 

qual tipo de história está contando” (PONTES; SILVA, 2010, p. 53). 

Faz-se, portanto, como fabulação, conjunto de várias traduções 

entremeadas pelos discursos. (SILVA; SOARES, 2013: 116). 

 

Observamos nas reportagens que compõe o corpus desta pesquisa esta operação 

jornalística como tradução, na medida em que realiza a construção de um mundo mental, 

ou um mundo discursivo, que representa uma parte do universo da dança contemporânea 

brasileira. Além deste ponto de intersecção do “mundo real” com o “mundo da ficção” 

(Jost, 2004), notamos na escolha da estrutura do programa, uma série de reportagens, uma 

aproximação ao formato seriado, muito utilizado no gênero teledramaturgia para 

narrativas ficcionais. De acordo com o conceito proposto por Arlindo Machado: 

Chamamos de serialidade essa apresentação descontínua e fragmentada 

do sintagma televisual. No caso específico das formas narrativas, o 

enredo é geralmente estruturado sobre a forma de capítulos ou episódios, 

cada um deles apresentado em um dia ou horário diferente e subdividido, 

por sua vez, em blocos menores, separados uns dos outros por breaks 

para entrada de comerciais ou de chamadas para outros programas. Muito 

frequentemente, esses blocos incluem, no início, uma pequena 

contextualização do que estava acontecendo antes (para refrescar a 

memória ou informar do espectador e não viu o bloco anterior) e, no final, 
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um gancho de tensão, que visa manter o interesse do espectador até o 

retorno da série depois do break ou no dia seguinte. (MACHADO, 2000: 

83) 

 

As quatro reportagens, transmitidas uma por semana ao longo de um mês, 

constroem uma narrativa temática, cada uma podendo ser assistida independentemente 

sem prejuízo do entendimento, e a conexão entre elas é o assunto tratado, mas seus 

protagonistas (cada coreógrafo e companhia de dança) são outros. A figura da repórter, 

enquanto personagem e narradora, e elementos audiovisuais que se repetem criam a 

coesão e unidade da série, além de chamadas ao começo e final de cada reportagem que 

às insere no conjunto e convidam o espectador a assistir as outras partes. A repetição é 

uma característica da serialidade, onde “cada novo episódio repete um conjunto de 

elementos já conhecidos e que fazem parte do repertório do receptor ao mesmo tempo em 

que introduz algumas variantes ou até mesmo elementos novos” (MACHADO, 2000: 89). 

 

Estrutura e linguagem audiovisual na Série Corpos 

As reportagens da Série Corpos são compostas por uma introdução de cerca de 

três minutos, seguida da vinheta de abertura do programa, e dois blocos de 

aproximadamente 10 minutos cada, separados por um intervalo comercial. Para o objetivo 

deste trabalho vamos focar a análise no primeiro episódio, especialmente em sua abertura, 

que estabelece a estrutura que será utilizada por todas as reportagens da série. 

A reportagem é uma forma de construção do acontecimento dentro de um contrato 

de comunicação midiático. O contrato institui um quadro de restrições dentro do qual 

ocorrerá a encenação da informação. O produtor joga com os elementos do contrato de 

acordo com a situação de comunicação e com os efeitos que pretende produzir, unindo o 

desafio da credibilidade e atraindo o público (CHARAUDEAU, 2012: 129). 

Em todas as reportagens desta amostragem, e na grande maioria das reportagens 

culturais, os eventos são narrados posteriormente, sendo utilizados então recursos de 

roteiro e montagem para reconstituir os acontecimentos, tornando-os inteligíveis ao 

espectador. Elas unem fragmentos de filmagens das produções culturais abordadas em 

diversos ângulos e enquadramentos, com depoimentos para a câmera em primeiro plano, 

principalmente de artistas e críticos de dança, e também utilizam bastante imagens de 

arquivo dos artistas e produções. 
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Arlindo Machado (2000) caracteriza o telejornal como uma “polifonia de vozes”, 

onde a notícia reconstrói o acontecimento a partir da combinação de diversos pontos de 

vista, envolvendo vários enunciadores, diferentes entonações e níveis de dramaticidade, 

sem que um se sobreponha ao outro cabendo ao espectador interprete sua versão dos fatos. 

Nesta forma narrativa o repórter enviado para cobrir o evento é apenas mais um 

enunciador, que contribui para a multiplicidade de vozes.  

Em paralelo à ideia de polifonia encontramos o conceito de policromia proposto 

por Souza (2001). A autora argumenta que as imagens também possuem suas 

heterogeneidades na estrutura visual, no jogo entre os elementos da linguagem não verbal, 

o ângulo, as cores, detalhes, enquadramentos, representam diferentes perspectivas do 

objeto tratado. “Ao definir a policromia como rede de elementos visuais, implícitos ou 

silenciados, verifica-se que são esses os elementos que possibilitarão as diferentes 

interpretações do texto não verbal.” (SOUZA, 2001: online). 

Apesar das reportagens culturais levantadas possuírem uma multiplicidade de 

perspectivas visuais e apresentadas nas falas, estas são majoritariamente complementares, 

não conflitando as opiniões a respeito de uma produção artística. Poucos são os pontos de 

vista apresentados que se contradizem ou apontam lados divergentes a respeito do 

acontecimento abordado na reportagem de cultura.  

A televisão é um dispositivo que mistura a linguagem verbal e a linguagem não 

verbal onde imagem e fala estão “numa solidariedade tal, que não se saberia dizer de qual 

das duas depende a estruturação de sentido” (CHARAUDEAU, 2012: 109).  A Série 

Corpos faz amplo uso deste jogo enunciativo para construir uma concepção de dança 

contemporânea. As reportagens utilizam imagens que complementam o sentido das 

palavras, não apenas reiterando o discurso verbal, mas mostrando visualmente aspectos 

da produção cultural sendo abordada. 

Um bom exemplo desta construção é a introdução das reportagens. O contato 

inicial do espectador com o programa é através de uma montagem de clipes de 

espetáculos de dança acompanhados de trilha sonora musical e narração em off.  

O primeiro episódio, de maneira especial sua introdução, fornece aos espectadores 

um repertório visual de dança que será usado como referência ao longo da série. A seleção 

dos clipes apontada para a escolha de coreografias facilmente reconhecíveis por seu estilo, 

figurino, linguagem corporal, bailarinos que são personalidades importantes ou por 

representarem momentos marcantes da história da dança. Por exemplo, a primeira cena é 
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a sequência de Gene Kelly cantando e dançando com seu guarda-chuva na canção título 

do musical "Cantando na chuva", grande sucesso dos anos 1950, que até hoje é lembrado 

pelo público.  

Logo em seguida se inicia uma sequência ao som de Uakti, da trilha composta 

especialmente para o espetáculo 21 do Grupo Corpo que marca um momento de virada 

nas coreografias desta companhia brasileira. Os espetáculos que compõem esta parte da 

introdução não seguem uma ordem cronológica, nem estão organizados de acordo com 

seus estilos, mas formam um quadro heterogêneo, com coreografias que passam pelo 

clássico, moderno e o contemporâneo, construindo um trajeto pela dança e seus diversos 

estilos. 

No primeiro minuto não há nenhuma forma de discurso verbal. Toda a narrativa 

se constrói não-verbalmente, e podemos estabelecer uma relação entre a montagem 

audiovisual e a montagem coreográfica, já que uma preocupação clara na edição destas 

imagens é a dinâmica e o ritmo. A movimentação dos corpos em cena segue os compassos 

e acentos da trilha musical. Esta forma de construção audiovisual da narrativa exemplifica 

o caráter hibrido do programa Starte, que explora estruturas diferentes do tradicional 

jornalismo, muito verborrágico e dependente do discurso verbal. 

A interação entre texto e imagem pode ser observada claramente quando a repórter 

Bianca Ramoneda começa a narração em off para apresentar a concepção de dança como 

forma de expressão que será construída pela série de reportagens. As imagens nesta parte 

da introdução continuam sem uma linearidade cronológica, mas ilustram o que está sendo 

dito no discurso verbal, reiterando as características descritas pela jornalista.  

A reportagem destaca a relação entre corpo e espaço que se estabelece nesta arte, 

especialmente as habilidades necessárias aos bailarinos, protagonistas das imagens que 

acompanham as palavras e demostram através de sua fisicalidade as qualidades elencadas 

pela narração. Eles desenham com o corpo no espaço (figura 1), desafiam as leis da 

gravidade (figura 2), demostram equilíbrio e flexibilidade (figura 3), força e delicadeza 

(figura 4), e preenchem cada gesto com a alma de seu intérprete (figura 5). 
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Figura 1:"Desenhar com o corpo no espaço" Figura 2: "desafiando as leis da gravidade" 

   
Figura 3: "Equilibrio e flexibilidade"  Figura 4: "força e delicadeza" 

 
Figura 5: “preenchendo cada gesto com a alma” 

O telejornal só pode falar sobre aquilo que está mediado, só pode mostrar os fatos 

que forem capturados por suas câmeras e correspondentes ou tenham testemunhas, leigas 

ou oficiais. O repórter não é apenas um observador, ele se torna parte da narrativa, o que 

confere maior realismo e credibilidade à reportagem. A presença da televisão no local e 

tempo do acontecimento é essencial para legitimar o discurso e por que esta é a condição 

principal da sua enunciação.  

Por este motivo, vemos em todas as reportagens a presença central da repórter 

Bianca Ramoneda nos espaços de criação próprios de cada companhia representada na 

Série Corpos, enquanto ela entrevista pessoalmente seus coreógrafos. Além disso, sua 

voz na narração em off de todos os programas é uma forma constante de lembrar o 

espectador de sua presença e de seu testemunho das produções descritas e apresentadas 

imageticamente na tela. 

As informações apresentadas em um telejornal não podem ser inventadas, elas 

devem obedecer ao critério de credibilidade da instância midiática. Portanto para produzir 

uma reportagem é preciso utilizar fontes de informação internas ou externas ao mundo 

das mídias. 

Pela classificação de Charaudeau (2012), as fontes internas às mídias podem ser 

do próprio organismo de produção (correspondentes, enviados especiais e arquivos 
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próprios) ou de outros organismos (agências de informação e indústrias de serviços e 

outras mídias). As fontes externas podem ser institucionais (Estado-Governo, 

Administrações, Organismos sociais, políticos e representantes sociais) ou não 

institucionais (testemunhas, especialistas ou representantes de corpos profissionais). 

As fontes de informação mais utilizadas pelas reportagens da série analisada são 

as não institucionais externas à mídia, especialmente artistas e críticos de dança, que são 

classificados como especialistas por possuírem o saber especializado a respeito da 

produção cultural da qual participam. As entrevistas são o fio condutor da narrativa do 

programa e são gravadas em planos médios e fechados, com os sujeitos em cena 

identificados por nome e profissão, o que confere legitimidade e autoridade as fontes. 

 

Considerações finais 

Podemos perceber, através da análise da Série Corpos, produzida pelo programa 

Starte na Globo News, que o jornalismo cultural, ao se debruçar sobre produções 

artísticas, pode explorar novas possibilidades audiovisuais. Articulando hibridismos entre 

gêneros e formatos televisivos, este programa cria uma estrutura narrativa que diverge 

daquela tradicionalmente utilizada pelo telejornalismo. 

Os temas culturais contribuem para que o jornalismo encontre uma liberdade na 

construção de suas reportagens e utilize recursos visuais, de montagem e edição de som 

e imagens, além do texto para compor uma narrativa audiovisual mais rica. Ao mesmo 

tempo, esta produção mais sofisticada faz com que o espectador consiga compreender 

mais claramente e com maior complexidade o assunto abordado. 

Desta forma, a televisão mostra uma capacidade de ultrapassar seu estereótipo de 

meio superficial e pode buscar possibilidades mais críticas e aprofundadas de fazer 

jornalismo. As emissoras fechadas, e particularmente os programas especializados, 

apresentam um local propicio para a experimentação destas possibilidades.  
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