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apresentação

REPORTAGEM 
EM PAUTA  
E REPÓRTERES 
EM TELA

Outubro de 2021, por quase dois anos a sociabilidade no Brasil tem sido 
exercitada entre telas, em um país que há muito se reconhece por meio da televisão. 
Ainda hoje essa é a tela por meio da qual a maior parte da população brasileira se 
informa sobre o que acontece no país e no mundo. Em um país de dimensões, e 
desigualdades continentais, a centralidade da TV e do telejornalismo como mídia, 
mantêm-se a despeito do surgimento de novos circuitos comunicacionais, de natu-
reza digital que, embora se apresentem na superfície como mais descentralizados 
e inclusivos, indefinem fronteiras quanto à autoria, processamento e destino final de 
mensagens em vídeo, confiabilidade. Nessa perspectiva o telejornalismo, como lu-
gar de referência e de conhecimento cotidiano, tem sido entendido em uma dimen-
são ampliada como jornalismo para telas (EMERIM; FINGER; CAVENAGHI, 2015).

Se as telas têm sido dispositivo para produção e acesso à informação jorna-
lística, ou que se apresenta como notícia por meio da mimetização de procedimentos 
e marcas narrativas, é porque nesses suportes temos acesso às reportagens que 
narram o país e o mundo a partir da atuação de repórteres. Por isso, é por meio da 
presença do Repórter na TV que Bruno Chiarioni e Igor Sacramento tecem em seu 
livro uma história dos programas de grande reportagem no Brasil. Organizada em tre-
ze capítulos a obra envolve um trabalho minucioso de pesquisa que associa reflexão 
teórica densa à investigação documental em acervos impressos, digitais e em vídeo, 
além de entrevistas com repórteres que integram nosso imaginário televisivo. Afinal, 
como argumentam os autores, o repórter por “estar perto do acontecimento para 
poder falar sobre ele estabelece o que chamamos de eixo de mediação” (p. 7).

Nas páginas do livro a atuação dos repórteres na televisão vai sendo investi-
gada a partir de emissoras e programas nos quais sua produção se materializou, e por 
meio dela tornou possível um dado conhecimento sobre temas, locais, personagens...a 
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verdade nas/ das telas.  Assim, ainda que o texto reconheça que há em curso uma crise 
de identidade sobre o lugar do repórter na reportagem, e nos programas de grandes 
reportagens que são a espinha dorsal do livro, a presença do jornalista em frente às câ-
meras, na cena de acontecimentos, atua segundo os autores como índice de realidade.  

Como mostram informações, memórias e reflexões reunidas nessa obra, 
se o repórter na tela da TV desempenha o papel de anfitrião nas gravações au-
diovisuais, atuando de forma performativa, algumas vezes em busca de um efeito 
empático junto à audiência, a voz do jornalista está sob controle de uma economia 
institucional de regulação. Face menos visível, e discutida das produções midiáticas, 
tal instância tem impactos importantes em toda a cadeia comunicativa, envolvendo 
as dimensões de seleção, realização, exibição, além, é claro do próprio modelo de 
financiamento e oferta audiovisuais, seja em TV aberta, fechada ou em streaming.

Nesse sentido, é importante o reconhecimento de que não apenas o aces-
so à história é feito por vestígios, efeitos-signo como defendem os autores, mas tam-
bém a própria presença do repórter na TV constitui um vestígio das grandes repor-
tagens, e da história dos programas em que esses profissionais atuaram. É por meio 
da atuação de repórteres como Amaral Netto, Gloria Maria, Goulart de Andrade, 
Lucas Mendes, Edney Silvestre, Francisco José, Ernesto Varela, Neide Duarte, Caco 
Barcellos, Roberto Cabrini, Renato Machado, Fernando Gabeira, entre outros, que os 
autores buscam compreender de que maneira no decorrer do tempo são (e)ditadas 
as estratégias discursivas dos programas de grande reportagem, percebendo even-
tuais tendências e marcas de aperfeiçoamento e/ou de transformação, à medida que 
a sociedade brasileira e sua relação com a mídia também se desenvolvia.

Como propõe Marialva Barbosa (2012), uma das referências teóricas im-
portantes no livro, “o passado só se deixa ver sob a forma de processos comuni-
cacionais duradouros”. Presentes em arquivos videográficos, na crítica jornalística 
impressa, nos discursos tecidos em entrevistas, mas sobretudo em nossa me-
mória audiovisual e afetiva, as reportagens televisivas dão a ver um mundo, e se 
constituem em experiência também de pertencimento. Por meio das telas, e nelas 
da atuação de repórteres, somos parte de textos e contextos narrados e que por 
meio de uma pesquisa minuciosa os autores buscam interpretar.

No telejornalismo brasileiro, informações e conhecimentos são tecidos por 
meio de uma dramaturgia característica, em que repórteres assumem com frequên-
cia um tom testemunhal, como recomenda o manual da emissora há muito líder de 
audiência, ou outras escalações apontadas como típicas como Campbell, entre elas 

turista e detetive. Nas telas eles servem de inspiração para uma “repórter-mirim de 
mentirinha”, como resgata o texto, rememorando episódio em que a repórter Glória 
Maria interage com uma fã, mas também agem em alguns casos de forma politica-
mente interessada, e pouco transparente, como registram Chiarioni e Sacramento.

Por meio da atuação de repórteres é possível acompanhar nas páginas do 
livro a própria constituição da grande reportagem televisiva no Brasil, aquela capaz de 
apresentar temáticas complexas, situações e ambientes curiosos, investigar aspectos 
pouco conhecidos da realidade e representá-los de forma acessível em um país marca-
do pela oralidade, ainda que na mediação da tela televisiva. A obra ainda resgata a tra-
jetória de personagens importantes para o desenvolvimento desse gênero audiovisual, 
sua tecnicidade e ritualidade, e desvela tensionamentos do circuito cultural televisivo, 
atravessado pela economia, pela tecnologia, pela linguagem, entre outros aspectos.

Por meio da atuação de repórteres, do resgate de uma história dos pro-
gramas de grande reportagem é possível testemunhar momentos de censura e/
ou dependência militar, de investigação, de banalização do grotesco, de sensibili-
dade. Nas telas os autores salientam a presença dos repórteres e equipes como 
testemunhas dos acontecimentos, suscitando uma relação de copresença. A no-
ção de testemunho, aliás, é assumida como base conceitual da investigação na 
obra, enquanto a fidelidade das testemunhas garantiria a integridade jornalística, 
e televisiva. Ao acompanhar pelas páginas as atuações de repórteres que como 
testemunhas autorizadas tecem uma história possível dos programas de grande 
reportagem, e com eles de nossa memória, somos pela leitura da obra também 
convertidos em testemunhas. Por meio da importante obra de Bruno Chiarioni e 
Igor Sacramento, testemunhamos a busca de repórteres, seus erros e acertos, por 
meio do jornalismo audiovisual, para telas, levar esclarecimento aos cidadãos, e 
assim reduzir desigualdades. E essa história ainda está em curso, tensionada na 
contemporaneidade por novas ameaças a que temos acesso no Brasil também 
por meio das reportagens televisivas e da atuação de repórteres. 

Iluska Coutinho

REFERÊNCIAS
BARBOSA, Marialva. O presente e o passado como processo comunicacional. Matrizes, v.5, n.1, pp.145-155, 2012.

EMERIM, Cárlida; FINGER, Cristiane; CAVENAGHI, Beatriz. Metodologias de pesquisa em telejornalismo. In: Anais do 13ºSBPJor. 
Disponível em http://soac.unb.br/index.php/ENPJor/XIIIENPJor/paper/view/4593/1100; acessado em 02 de novembro de 2021. 






