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RESUMO

A presente investigação examina o uso que o Jornal Nacional (JN), da Rede Globo
de Televisão, faz do material audiovisual produzido por fontes externas ao campo
da notícia. A abordagem busca articular referenciais teóricos do cinema e do
jornalismo para compreender o papel desse tipo de conteúdo na narrativa noticiosa.
Para isso, trabalha com dois momentos distintos: no primeiro, estabelece o
assassinato de JFK, em Dallas, e os ataques ao World Trade Center, em Nova
Iorque, como marcos analíticos dos séculos XX e XXI, respectivamente, e funda as
categorias que servem de base para a etapa seguinte; no segundo, traz a análise de
acontecimentos relevantes cobertos pelo telejornal nos últimos quinze anos. O
exame demonstra que o JN, como produto da grande mídia, investe em entradas ao
vivo na tentativa de aproximar-se do tempo dos eventos captados pelos “amadores”
e, dessa forma, manter-se na competição pelo controle sobre a divulgação dos fatos
do mundo. Esta opção revela-se ambígua quando a decisão de transmitir em direto
prioriza as demandas de audiência da emissora comercial em detrimento dos
critérios jornalísticos, transformando o fluxo contínuo das imagens “reais” em mais
uma atração de sua grade. O estudo também permitiu constatar que o conteúdo
“amador” com ações em andamento funciona, nos relatos analisados, como instante
que favorece um movimento de duplo reconhecimento: da factualidade de uma
ocorrência e de si mesmo em relação a ela.

Palavras-chave: 1) audiovisual noticioso; 2) Jornal Nacional; 3) conteúdo “amador”;
4) 11 de setembro de 2001; 5) transmissão ao vivo
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ABSTRACT

This investigation examines how the Jornal Nacional (JN), the daily news show
broadcast by Rede Globo de Televisão, makes use of audiovisual material produced
by sources external to the news field. The approach seeks to connect theoretical
references from cinema and journalism to understand the role of this kind of content
in the news narrative. It therefore focuses on two distinct times: at the first, the
assassination of JFK, in Dallas, and the attacks on the World Trade Center, in New
York, are established as analytic milestones of the 20th and 21st centuries,
respectively, and forms the categories that serve as a basis for the next stage; at the
second, it reviews relevant events covered by the television news program over the
last fifteen years. The investigation demonstrates that the JN, as a product of the
mass media, invests in live feeds in an attempt to get closer to the time of the events
captured by "amateurs" and, therefore, hold their competitive position for controlling
the disclosure of the facts. This option is revealed as ambiguous when the decision
to broadcast directly prioritizes the commercial broadcaster's audience demands to
the detriment of journalistic criteria, transforming the continuous flow of “real” images
in another attraction in their schedule. The study also found that "amateur" content
with ongoing actions works, in the analyzed reports, as an instant that favors a
movement of dual recognition: that of the factuality of an occurrence and of oneself
in relation to it.

Keywords: 1) audiovisual news; 2) Jornal Nacional; 3) “amateur” content;
4)September 11, 2001; 5) live broadcasting
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Introdução
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O desenvolvimento desta investigação ocorreu no âmbito do grupo de pesquisa em
análise crítica da mídia e produtos midiáticos, Analítica1, com base no horizonte de
transformações que a comunicação contemporânea atravessa. As leituras e
discussões permitiram afinar o recorte da pesquisa a partir da perspectiva da
linguagem audiovisual inserida numa cultura de compartilhamento e em crescente
popularização, incentivada – de modo tácito – pela simplificação dos aparatos
tecnológicos de filmagem disponíveis no mercado.
Esta trilha conduziu o trabalho à seara jornalística e possibilitou um processo de
elaboração e reformulação constante do problema de pesquisa que a princípio
mostrou-se deveras fugidio. O interesse primordial do estudo era descobrir o que os
produtos noticiosos ganham (ou poderiam ganhar) do ponto de vista narrativo com a
utilização do material audiovisual produzido por “amadores”, postado em sites de
redes sociais - ou enviado pela web às redações – e incorporado às reportagens
televisivas. A questão que guiaria a análise passou a ser, então, a seguinte: qual é o
papel do conteúdo audiovisual “amador” no telejornalismo contemporâneo?
Um dos caminhos mais viáveis na busca pela resposta apontava para a observação
do uso que os telejornais de rede faziam dessas sequências vindas de fontes
externas por causa do rigor empregado na seleção desses conteúdos. Daí, a opção
pelo principal telejornal da emissora de TV aberta que possui maior penetração no
território nacional – o Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão – acabou por
configurar-se a escolha mais conveniente.
Entretanto, um exame exploratório preliminar revelou que ainda faltava estabelecer
parâmetros. Isto direcionou a análise para os acontecimentos do 11 de setembro de
2001, em Nova Iorque, que se destacou como marco do século XXI pelo impacto
provocado na memória coletiva e pelo farto volume de registros audiovisuais que
gerou. Foi este primeiro marco analítico que “convocou” seu antecessor análogo no
século XX. A referência traumática dos ataques ao World Trade Center (WTC) era
comparada ao luto vivido por ocasião do assassinato de John Fitzgerald Kennedy
(JFK), em 1963, em pleno exercício de seu mandato como presidente dos Estados

Para mais informações sobre o grupo, ver: http://blogdoanalitica.blogspot.com.br/p/home.html.
Acessado em 05 jul. 2016.
1
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Unidos da América. Instituiu-se, assim, a segunda baliza na trajetória que se
desenhava.
A metodologia foi construída a partir da combinação da análise de conteúdo com
ferramentas da análise fílmica que propõe dividir a obra em partes, examiná-las e
posteriormente voltar a reuni-las, extraindo sentido. A escolha da análise de
conteúdo deveu-se ainda a sua frequente utilização, desde o final do século XX, em
parceria com outras técnicas de investigação como a entrevista (BENEDETI, 2009,
p. 84), que – no caso deste trabalho – foi realizada com a professora e investigadora
do audiovisual, Manuela Penafria, da Universidade da Beira Interior (UBI), em
Portugal2.
Os procedimentos metodológicos foram aplicados em dois momentos distintos,
embora inter-relacionados: no primeiro, foram estabelecidas as categorias de
análise Z e N, respectivamente, a partir dos acontecimentos registrados por
câmeras “amadoras”, já mencionados como marcos dos séculos XX e XXI. Com
base no material gravado por Abraham Zapruder e Jules Naudet, foi feita a
identificação da característica principal de cada categoria. A categoria Z revelou-se
causal, enquanto a N manifestou forte traço casual.
A essa altura, já estava claro que a subjetividade dos modos de captação era uma
constante nos casos escolhidos. Partiu-se, então, em busca dos referenciais
teóricos do cinema com o objetivo de compreender os possíveis efeitos, na notícia
de televisão, da utilização dos recursos expressivos já amplamente explorados
pelas narrativas fílmicas. A ficção e o documentário foram úteis para situar as
reflexões relacionadas aos marcos analíticos e suas formas de inserção no mundo.
A etapa inicial do estudo permitiu, ainda, a elaboração da hipótese do 2º ato
narrativo, que parte da premissa de que na narrativa fílmica o ato intermediário é o
que apresenta a ação principal da trama e, portanto, a ação captada por um
“amador” em seu acontecer representa o segundo ato da narrativa noticiosa, pois é
essa sequência que vai favorecer a busca pelo antes (contexto) e pelo depois
(consequências) do evento gravado.

2

A íntegra desta entrevista está disponível no apêndice A desta tese.
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A outra hipótese formulada nesta fase foi a da aleatoriedade. Partindo da premissa
de que o acaso reforça o valor de verdade da notícia, tem-se que: quanto mais
casualmente eventos potencialmente noticiáveis forem captados por amadores,
maior será a probabilidade de que graus correspondentes de desordem social sejam
sentidos pela audiência quando da exibição desses conteúdos pela grande mídia.
Na segunda parte, as contribuições vindas do cinema ajudaram a mostrar a
plausibilidade de ambas as hipóteses a partir das semelhanças e das diferenças
encontradas na linguagem audiovisual dos filmes dos primeiros tempos3 – exibidos
como atrações em feiras, parques e cafés – e nas narrativas jornalísticas da
atualidade.
Isto foi feito com base no exame das coberturas realizadas pelo Jornal Nacional de
acontecimentos relevantes dos últimos quinze anos, o que revelou o funcionamento
do dispositivo audiovisual aqui chamado de Jornalismo de Atrações, isto é, a
estratégia de recorrer às entradas ao vivo como forma de competir com a
ubiquidade dos vídeos “amadores” ao aproximarem o JN do tempo do fato para que
a ocorrência seja submetida ao tempo da mídia.
É importante destacar que todas as considerações feitas nestas páginas configuram
uma das maneiras de se aproximar deste objeto altamente complexo, caracterizado
pela linguagem audiovisual popularizada e colocada a serviço do jornalismo deste
século, que, por sua vez, inscreve-se no contexto mais amplo de uma cultura de
compartilhamento, fruto de uma sociedade conectada.
Como não se pretendeu aqui dar conta de toda a complexidade vislumbrada, o
trabalho elegeu como foco as relações do conteúdo “amador” com a produção da
instância jornalística da grande mídia televisiva. Embora reconheça que parte desse
material volta a circular na rede e se espalha (JENKINS; FORD; GREEN, 2013),
ampliando sua visibilidade (THOMPSON, 2005, p. 37), a análise detida desse
aspecto demandaria uma observação específica. Em outras palavras, trata-se
apenas de uma leitura possível de parte de um fenômeno maior e, como tal,
mantém-se aberta ao debate construtivo com aqueles que se sentirem provocados.

Ver, por exemplo, as produções dos irmãos Lumière exibidas em 1895. Disponíveis em:
https://www.youtube.com/watch?v=lW63SX9-MhQ. Acesso em 01 mai. 2017.
3
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1.1 Definições Iniciais
Tanto a diversidade quanto a portabilidade dos equipamentos de gravação de vídeo
disponíveis hoje permitem a materialização de um elemento fundamental para os
relatos jornalísticos que antes precisava ser mediado pelas palavras: o como dos
acontecimentos. Ao serem exibidas, as cenas captadas revelam mais do que seria
possível descrever textualmente, elas alcançam cada espectador de maneira
distinta e se colocam numa dimensão capaz de proporcionar graus de afetação
também diferenciados.
Pode-se argumentar, em contrapartida, que o texto funciona da mesma maneira,
atingindo seus receptores de modos bastante variados. Entretanto, o resultado
produzido pelo impacto de “ver com os próprios olhos” gera um certo “efeito de
experiência” que quase faz desaparecer a mediação das câmeras ou celulares
diante do que é mostrado. Funciona como uma espécie de atalho ou portal para a
dimensão do sensível sem ter de passar antes pelo filtro da razão. Este ponto será
retomado adiante de forma mais detalhada.
O que nesta pesquisa entende-se como audiovisual noticioso compreende toda
composição jornalística que faz uso da linguagem audiovisual, tanto nos meios
tradicionais (cinema e televisão) quanto nos espaços da nova mídia digital em suas
diversas

plataformas

(computadores,

tablets,

smartphones

e

smarTVs).

Resumidamente, é toda produção em áudio e vídeo que resulta da atividade
jornalística e, portanto, possui necessariamente uma vinculação com dispositivos
midiáticos. Entretanto, o ponto de observação inicial é a imagem “bruta” do evento –
que contém a impressão de realidade (METZ, 1977) – captada por populares. Isto
quer dizer que a análise parte das lentes sociais (DALMONTE, 2013) para buscar
compreender como a instância jornalística trata o conteúdo audiovisual produzido
por essas fontes “externas”. Ou, como dito na introdução, esta investigação busca
compreender qual é a função do conteúdo externo nas produções audiovisuais
jornalísticas.
Daí a opção por acrescentar o prefixo “proto” à palavra “noticioso” como forma de
reconhecer que há ali potencial para ser transformado em uma composição
noticiosa, mas ao mesmo tempo enfatizar que não se trata de algo automático. A

7

intenção é destacar que o material bruto será submetido a um processo que poderá
ou não convertê-lo em notícia. As práticas colaborativas que interessam aqui são
aquelas resultantes das ações de produtores de conteúdo cinemático

4

em

articulação direta ou indireta com as instâncias profissionais de notícia, aquelas que
dão existência à chamada cultura de compartilhamento.
Embora seja forçoso utilizar termos como “colaborativo” ou “colaboração”, este
estudo afasta-se do que vem sendo convencionalmente tratado como “jornalismo
cidadão” para fazer alusão a conteúdos produzidos e disponibilizados pelo público
em geral. A escolha dessa expressão parece conter a incoerência de afirmar que
pode haver jornalismo sem a perspectiva da cidadania, o que não corresponde à
visão aqui exposta. Por outro lado, é preciso pontuar as diferenças existentes entre
a participação e a colaboração. Embora para Singer et. al. (2011) – o processo de
participação seja caracterizado por um “fazer com”, neste estudo o entendimento é
o de que a primeira está associada a um “fazer para” e a colaboração é que se
vincula a um “fazer com”.
É fundamental destacar ainda que o lugar de fala da autora desta investigação é a
esfera jornalística, a partir de onde se pretende observar o fenômeno. Para isso,
faz-se necessário examinar a figura 1 a seguir e verificar as articulações existentes
entre as principais instâncias comunicativas. Com Lippmann (2008, p. 31), é
possível afirmar que se trata de buscar a “relação triangular entre a cena da ação, a
imagem humana daquela cena e a resposta humana àquela imagem atuando sobre
a cena da ação”. Entretanto, o foco da análise, neste momento, recai na parte
superior do fluxograma mostrado abaixo (figura 1).
O vetor do fluxo representado pela chamada Grande Mídia é o de manutenção do
status quo. A existência dele faz com que o sistema da mídia permaneça como está:
com o poder de decidir o que importa ou o que vai compor a agenda pública nas

O termo cinemático aqui faz referência à natureza das imagens não estáticas. Ao contrário da
fotografia que “congela” o fluxo, um conteúdo cinemático preserva o movimento do “mundo” no
trecho captado. O pensador alemão Siegfried Kracauer dedicou-se ao estudo das técnicas
cinemáticas para desenvolver suas ideias sobre a teoria realista do cinema. Ver mais em:
KRACAUER, Sigfried. Teoría del Cine - la redención de la realidad física. Barcelona: Paidós, 1989, p.
62-64; ANDREW, J. Dudley. As principais teorias do cinema: uma introdução. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed., 2002, cap. 5, p. 93-112.
4
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mãos dos jornalistas. Para Deuze (2005), essa é uma questão que está relacionada
ao controle.
Ao tratar o jornalismo como ideologia, o pesquisador propõe primeiramente
considerar a maneira como os jornalistas atribuem sentido a seu próprio trabalho.
“No contexto particular do jornalismo como profissão, a ideologia pode ser vista
como um sistema de crenças característico de um grupo particular, incluindo – mas
não limitado a – o processo geral de produção de sentidos e ideias (dentro daquele
grupo)”.5 (DEUZE, 2005, p. 445).
Embora a noção de filosofia esteja mais afinada com o pensamento manifestado no
presente trabalho por sua vinculação com um conjunto de princípios basilares ou
fundamentos orientadores da ação, mais do que apenas com ideias ou crenças
compartilhadas, a proposta de Deuze é acatada aqui para permitir a revelação do
olhar interno dos profissionais desse campo ao redor do mundo.
A partir do estudo comparado que Weaver (1998) realizou em 21 países, Deuze
(2005) pôde inferir que, em nações democráticas, os jornalistas compartilham
características semelhantes e falam de valores similares no contexto do trabalho
diário, mas, para dar significado ao que fazem, a aplicação de tudo isso obedece a
uma variedade de formas. Nas palavras dele: “Jornalistas em todos os tipos de
meios, gêneros e formatos carregam a ideologia do jornalismo”.6 (DEUZE, 2005, p.
445).
Figura 1 – O Audiovisual Noticioso e a Cultura de Compartilhamento

Fonte: elaboração própria
No original: “In the particular context of journalism as a profession, ideology can be seen as a
system of beliefs characteristic of a particular group, including – but not limited to – the general
process of the production of meanings and ideas (within that group)”. (Tradução nossa)
6 No original: “Journalists in all media types, genres and formats carry the ideology of journalism”.
(Tradução nossa)
5
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No Brasil, não foi diferente. Num trabalho apresentado em 20137 como parte dos
estudos do Laboratório de Jornalismo Convergente 8 , verificou-se que mesmo os
jornalistas dos veículos online, com um perfil diferente daqueles das mídias
tradicionais, concordaram que o comportamento ético do jornalista teria mudado
pouco ao longo dos anos. A avaliação dos profissionais que produzem para os
dispositivos móveis, por exemplo, mostrou que os aspectos éticos e deontológicos
não sofreram grandes transformações. Para Flávio Tabak, repórter de ‘O Globo a
Mais’, os princípios do jornalismo são os mesmos: “Não considero que exista um
tipo de comportamento ético diretamente relacionado aos novos dispositivos”
(BARBOSA et. al., 2013, p.21). A repórter do ‘Folha 10’, Daniela Braga, não
discorda, apenas acrescenta que o jornalista “deve estar atento à sua conduta
quando interage com o leitor, sobretudo em debates acalorados, comuns hoje em
blogs e seções de colunistas” (BARBOSA et. al., 2013, p.21).
O controle sobre o processo de produção da notícia possui ainda uma forte
articulação com a questão da transparência e esta relação manifesta-se de forma
mais veemente a partir da inserção da tecnologia nas sociedades contemporâneas,
como pontua Mark Deuze.
Controle, como em iniciativas para remover a primazia da autoridade sobre
a agenda de notícias ou mesmo a experiência de contar histórias das mãos
de jornalistas (profissionais) em favor de práticas jornalísticas mais
responsivas, interativas e inclusivas. Transparência, como nos crescentes
modos como às pessoas - tanto de dentro quanto externas ao jornalismo é dada a chance de monitorar, verificar, criticar e até mesmo intervir no
processo jornalístico. Um elemento permite e acompanha o outro, é claro:
um controle mais compartilhado na captação das notícias e na narrativa
aumenta as oportunidades para a vigilância e a crítica processual 9 .
(DEUZE, 2005, p. 455)

A despeito do fato de a vigilância ter-se transformado em um assunto muito delicado
atualmente, uma vez que evoca os limites entre o que é público e o que é privado,
ou mesmo por manter latente a pergunta “quem tem o direito de vigiar quem?”, não
Ver íntegra do artigo em: http://bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/view/549. Acesso em: 22 jul. 2014.
Projeto cuja primeira fase (2011-2014) foi coordenada pelas professoras Suzana Barbosa e Lia
Seixas da Facom/UFBA e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
(FAPESB). Disponível em: http://www.labjorconvergente.info/index.html. Acesso em: 22 jul. 2014.
9 No original: “Control as in initiatives to remove primacy of authority over the news agenda or even
the storytelling experience from the hands of (professional) journalists in favor of more responsive,
interactive and inclusive journalistic practices. Transparency, as in the increasing ways in which
people both inside and external to journalism are given a chance to monitor, check, criticize and even
intervene in the journalistic process. One element enables and follows the other, of course: more
shared control over newsgathering and storytelling increases opportunities for surveillance and
processual criticism”. (Tradução nossa)
7
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são raros os clipes de flagrantes exibidos na grande mídia ou disponibilizados nos
sites das redes sociais digitais.
Os conteúdos audiovisuais externos que alimentam diretamente o sistema da mídia
tradicional são enviados pelos usuários que agem como "soldados". Em linhas
gerais, é como se eles acatassem a “ordem” do sistema midiático tradicional e
abastecessem as grandes redes de material audiovisual potencialmente jornalístico
que vai apenas aguardar o crivo profissional para alcançar credibilidade massiva.
Uma vez veiculado num telejornal, o trecho exibido empresta sua característica de
ubiquidade ao produto noticioso da grande mídia ao mesmo tempo em que dela
recebe a confiabilidade necessária para virar notícia ou mesmo compor um relato
profissional.
Por outro lado, caso o indivíduo resolva não enviar seu conteúdo audiovisual
diretamente para uma emissora de TV, mas, em vez disso, postá-lo em sua conta
do You Tube 10 , a atitude passará a ser semelhante à de um “semeador”, que
trabalha no sentido oposto ao do sistema constituído pela mídia tradicional, pois
força o agendamento das temáticas na ordem do dia e, muitas vezes, obriga a
grande mídia a acompanhar o que está sendo postado se não quiser perder poder
ou ficar de fora das discussões do momento. A semente ou conteúdo audiovisual
protonoticioso tende a se espalhar pela rede (JENKINS; FORD; GREEN, 2013) e
fazer brotar diversos ramos visíveis de conversação. Entretanto, mesmo que esse
material consiga um grande volume de compartilhamentos e, portanto, alcance
muita reverberação e espalhamento nas redes sociais, é importante destacar que
será difícil um conteúdo alcançar visibilidade na esfera do credível sem a
intervenção de um profissional capaz de apurar devidamente sua veracidade.
Deuze (2005) aborda a visibilidade ao tratar da transparência quando discute a
questão do poder. Contudo, uma vez que a mídia tradicional já oferece a visibilidade
massiva, esta característica também será discutida aqui a partir das contribuições
de Lemos (2007) que trazem uma reflexão específica sobre as mídias de funções
pós-massivas: “As mídias de função pós-massiva [...] funcionam a partir de redes
telemáticas em que qualquer um pode produzir informação, «liberando» o pólo da
emissão, sem necessariamente haver empresas e conglomerados econômicos por
10

Cf. YOU TUBE. Disponível em <www.youtube.com>. Acesso em: 16 jan. 2014.
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trás” (LEMOS, 2007, p. 125). O autor complementa sua descrição conforme exposto
a seguir.
As funções pós-massivas não competem entre si por verbas publicitárias e
não estão centradas sobre um território específico, mas virtualmente sobre
o planeta. O produto é personalizável e, na maioria das vezes, insiste em
fluxos comunicacionais bi-direcionais (todos-todos), diferente do fluxo
unidirecional (um-todos) das mídias de função massiva. As mídias de
função pós-massiva agem não por hits, mas por «nichos» [...]. (LEMOS,
2007, p. 125)

Embora se deva ressaltar que, de alguma forma, os nichos já estariam presentes
em mídias de funções massivas como a TV; por exemplo, nas grades de
programação definidas com faixas de horários estabelecidas de acordo com o
público de cada momento do dia, na proposição de Lemos (2007, p. 125), outros
aspectos diferenciam a função massiva: “um fluxo centralizado de informação, com
o controle editorial do pólo da emissão, por grandes empresas em processo de
competição entre si, já que são financiadas pela publicidade”. Neste ponto, o autor
destaca a busca por um hit ou sucesso de ‘massa’ como forma de manter as verbas
publicitárias e, consequentemente, obter cada vez mais lucro. Em seguida, continua
a diferenciar as mídias de função massiva como aquelas que “são centradas, na
maioria dos casos, em um território geográfico nacional ou local. As mídias e as
funções massivas têm o seu (importante) papel social e político na formação do
público e da opinião pública na modernidade” (LEMOS, 2007, p. 125). E, por fim,
ainda de acordo com este pesquisador da cibercultura, se dirigem à ‘massa’, isto é,
a “pessoas que não se conhecem, que não estão juntas espacialmente e que assim
têm pouca possibilidade de interagir” (LEMOS, 2007, p. 125).
Quando o jornalista da mídia tradicional (massiva) faz um movimento para noticiar
na TV o que já ganhou visibilidade nas redes sociais digitais 11 , isso permite
repensar, por exemplo, a noção de "furo". Enquanto nas mídias de funções
massivas o furo é um valor jornalístico que impele o profissional a querer dar a
informação antes dos outros, no contexto da relação entre as mídias massivas e
pós-massivas ele passa a ser um critério de seleção, uma vez que para ir ao ar no
telejornal o conteúdo precisa já ter repercutido fora dele para alcançar
noticiabilidade. Em outras palavras, é necessário que o assunto já tenha se
Para mais detalhes sobre essa discussão, ver o conceito de ciberacontecimento em BACCIN,
Alciane Nolibos. Redes Sociais e Ciberacontecimento – a dinâmica do processo interacional. Anais
do 4º Simpósio de Cibejornalismo. Campo Grande-MS, 2013.
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espalhado pela rede, o que significa que – de certa forma – não será mais novidade.
Um exemplo prático desse processo vem da TVi, uma das principais emissoras
comerciais de Portugal. O trecho transcrito abaixo é parte da pesquisa realizada
pela jornalista Sónia Sá na redação lusitana.
Ainda que o jornalista guarde no seu espaço profissional a decisão final sobre
o que é ou não noticiado – e como é noticiado –, ele não deixa de ser
persuadido, publicando ou emitindo os conteúdos que são mais vistos e
partilhados pelos cidadãos na rede, conforme podemos confirmar em
entrevista realizada a 19 de novembro de 2014 ao então diretor de informação
da TVI, José Alberto Carvalho: “Nós continuamos a ter uma escala de valores
editoriais, sólida e que seja vista como credibilizadora, mas não podemos
deixar de acompanhar os fenómenos de popularidade genuína que a internet
permite avaliar de uma forma muito clara, e, portanto, não devemos passar ao
lado dos fenómenos populares.” (SÁ, 2015, p. 366)

Esses fenômenos têm se mostrado como resultado da combinação de diferentes
formas de circulação dos conteúdos nos ambientes midiáticos da atualidade, uma
vez que revelam mudanças gradativas nos modos através dos quais as informações
foram sendo consumidas com o passar dos anos. Ao analisar este cenário de
constante interação, Dalmonte (2015, p. 100) identificou três fases do consumo de
acordo com a evolução percebida nos meios de comunicação: a) o consumo
partilhado; b) o consumo individualizado e c) o consumo privado e
compartilhado. No primeiro caso, os produtos do rádio e da TV eram consumidos
em grupos e a troca de impressões sobre eles era imediata; o segundo tipo tem
lugar a partir do “barateamento dos aparelhos receptores” quando o consumo ganha
um caráter privado e, na maior parte das vezes, individual. Já o terceiro, surge no
contexto de uma ampla oferta de produtos e “o consumo se dá de forma privada,
mas é caracterizado pelo imediato compartilhamento de impressões, explicitadas
por meio de sites de redes sociais” (DALMONTE, 2015, p. 100).
Ainda a partir das contribuições deste autor, destaca-se que “um mesmo produto
televisivo, por exemplo, passa a ser apropriado de distintos modos, integrando-se a
novas rotinas propostas por sites de redes sociais, como Facebook e Twitter”
(DALMONTE, 2015, p. 100). Essas novas práticas remodelam alguns papéis entre
as instâncias da produção e do consumo, instaurando processos de recirculação e
reverberação, muitas vezes, surpreendentes.
O caso da professora Jaqueline Carvalho que, em 2009, foi demitida da escola
infantil onde trabalhava após o vídeo de sua participação num show da banda “O
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Troco” ter sido postado no You Tube ilustra bem o imbricamento dessas relações.
Em alguns meses, a professora passou de consumidora (do trabalho da banda de
pagode) a produto midiático, quando as diversas versões da sua performance
durante a música “Todo Enfiado” se espalharam pela rede.
Há dois aspectos a destacar: o primeiro é que havia várias câmeras “amadoras”
registrando a apresentação do grupo e, consequentemente, a dança de Jaqueline.
Entretanto, em entrevista ao G1, o advogado dela afirmou que sua cliente “não fazia
ideia de que as imagens da coreografia fossem parar na internet" 12. A declaração
soa um tanto inverossímil se for vista de uma perspectiva que enxerga o borramento
da fronteira entre público e privado como um fenômeno homogêneo que ocorre ao
mesmo tempo e exatamente da mesma maneira em todas as esferas sociais. De
outro modo, também parece crível que alguém que decide subir num palco para
dançar diante de uma plateia equipada com lentes não estava mesmo preocupado
com a quantidade de espectadores.
O segundo aspecto a ser considerado é que a repercussão do caso na internet
gerou constrangimentos de tal ordem que a professora já não se sentia bem no
trabalho nem no bairro onde morava. Todavia, só com a demissão é que o assunto
virou pauta nacional e foi parar nos telejornais13. É como se a circulação do vídeo
anterior a este fato fosse “pura fofoca” presente nos sites de redes sociais e a
demissão teria sido o gancho necessário para os veículos jornalísticos entrarem no
caso. As consequências da postagem do vídeo (e suas versões) passaram a ser de
interesse público, uma vez que respingaram não apenas nas relações sociais de
Jaqueline, mas também nos vínculos institucionais da professora de uma escola
infantil de Salvador, na Bahia. Depois de carimbado pelos meios noticiosos
tradicionais que lhe conferem credibilidade, o episódio consolidado volta, então, à
internet e vai recircular e reverberar.
1.1.1 O Conteúdo Gerado pelo Usuário (CGU) e o audiovisual
Antes de avançar, é importante ressaltar que este trabalho investiga parte de um
fenômeno maior envolvendo o audiovisual noticioso na era da cultura de
Ver íntregra da reportagem do G1 em: http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1284085-5598,00PROFESSORA+DA+BAHIA+E+DEMITIDA+APOS+VIDEO+SENSUAL+CAIR+NA+WEB+DIZ+ADVO
GADO.html. Acesso em: 12 nov. 2015.
13 Ver reportagem do Jornal da Band em: https://youtu.be/n_fpYk0BwXk. Acesso em: 12 nov. 2015.
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compartilhamento. Compreende-se fenômeno aqui da mesma forma que Lopes
(2001) “como um processo, que se desenvolve em várias dimensões individuais e
coletivas” com atos e fatos que – sob a ótica dos indivíduos – se interpenetram em
três níveis: psíquico, social e midiático.
Entende-se o primeiro como o essencial das operações cognitivas
humanas, o segundo, como a construção e a integração do self à ordem
social simbólica e o terceiro, como a interação do conjunto do processo
comunicacional em um sistema de representação e de significação
baseado ou relacionado às mídias. (LOPES, 2001)

É esse o ponto de partida. Em outras palavras, o interesse desta pesquisa é tentar
delinear as principais características deste fenômeno nos três níveis citados por
Lopes (2001) e suas consequências mais evidentes.
Como um dos aspectos deste estudo é a colaboração, ou seja, a produção de
conteúdo audiovisual não pelas instâncias noticiosas, mas por fontes externas a
elas (KARL, 2012), será preciso trazer para a reflexão algumas ponderações sobre
a terminologia “jornalismo participativo” (também chamado de jornalismo cidadão ou
colaborativo), já largamente difundida. Quando Bowman e Willis (2003, p. 9)
definem este processo como “o ato de um cidadão, ou grupo de cidadãos,
desempenhando um papel ativo no processo de coletar, reportar, analisar e
disseminar notícias e informações” 14 , percebe-se com clareza que não há como
aplicar este conceito no presente estudo, uma vez que o material audiovisual objeto
desta observação não revela nenhum caráter analítico, nem dá pistas de se os
cinegrafistas envolvidos fazem desse tipo de captação uma forma de participação
cidadã.
Além disso, Bowman e Willis (2003) completam a definição dizendo que “a intenção
dessa participação é fornecer a informação independente, confiável, precisa,
abrangente e relevante que uma democracia requer”. Diante dos dados pouco
representativos e quase nada confiáveis encontrados numa pesquisa preliminar feita
no You Tube em 10/05/201315, não há como justificar a adoção desta terminologia

No original: “The act of a citizen, or group of citizens, playing an active role in the process of
collecting, reporting, analyzing and disseminating news and information”. (Tradução nossa).
15 No estudo exploratório realizado como parte dos trabalhos iniciais desta tese, foi possível verificar
a dificuldade de constituir, apenas a partir dos vídeos compartilhados no site, uma amostra confiável
que pudesse ser representativa para a presente análise, uma vez que, dos 11 milhões e 200 mil
resultados apresentados numa busca inicial pela expressão “9/11”, somente seis clipes relacionados
ao episódio do 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque foram definidos como válidos ao final das
etapas de filtragem.
14
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neste trabalho. Portanto, num primeiro momento, recorreu-se à expressão Conteúdo
Gerado pelo Usuário (CGU)16 numa tentativa de delimitar melhor as características
do conteúdo audiovisual compartilhado, sem, no entanto, deixar de reconhecer o
grau de imprecisão também existente nesta escolha, mas – por outro lado –
constatando a ausência de descrição melhor até então.
Ao realizar um estudo de caso sobre o Jornal Nacional com enfoque no uso dos
materiais produzidos por fontes que não pertencem ao campo jornalístico, Karl
(2012, p.17) identificou três tipos de imagem: as amadoras, as institucionais e as de
vigilância. Na investigação aqui proposta, trabalhar-se-á com as primeiras sem
desconsiderar o fato de que há casos em que esse tipo de material é captado por
profissionais do audiovisual. No entanto, ainda quanto ao uso do termo “jornalismo
participativo”, García-Avilés (2010, p. 252) destaca que “o conceito [...] está
progressivamente sendo substituído pela noção mais abrangente de “conteúdo
gerado pelo usuário” (CGU), que não inclui a referência ao “jornalismo” 17”.
Nesta linha de pensamento, é possível reforçar que o material postado em sites
como o You Tube não representa por si só conteúdo jornalístico, mas sim, matériaprima de considerável potencial noticioso capaz de enriquecer sobremaneira uma
cobertura profissional, inclusive porque pode conter o aspecto mais importante do
acontecimento a ser noticiado. Como sustenta Dalmonte (2009),
Sob o ponto de vista discursivo, percebe-se uma mistura entre as
instâncias enunciadora e destinatária, exemplificada por um jornalismo que
se pretende ainda mais realista. A qualquer momento, o leitor pode ocupar
o lugar de provedor de informação. Esta é uma importante estratégia usada
pelo jornalismo contemporâneo para se mostrar ainda mais realista,
simulando não haver mais limites entre o fato ocorrido, sua captação e
veiculação. O “momento único” pode ser transmitido de qualquer ponto, por
qualquer um. (DALMONTE, 2009, p. 12)

A transmissão feita de qualquer lugar por qualquer pessoa que possua os
dispositivos técnicos necessários é o cerne do fenômeno em estudo. Trata-se do
ponto de virada que transforma a cobertura dos atentados de 11 de setembro de
2001 num marco para a mídia contemporânea. Por isso, esse aspecto será
retomado mais adiante.
Do inglês User Genereted Content (UGC). Ver mais em: GARCÍA-AVILÉS, José Alberto. “Citizen
journalism” in European television websites: lights and shadows of user generated content.
Observatorio (OBS*) Journal, vol.4 - nº4, 2010, p. 251-263.
17 No original: “The concept of "citizen journalism" is increasingly being replaced by the more
comprehensive notion of “user-generated content” (UGC), which does not include the reference to
‘journalism’”. (Tradução nossa)
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Importa considerar que a incorporação dos conteúdos gerados pelos usuários no
material produzido por jornalistas profissionais já foi objeto do interesse de outros
pesquisadores (SINGER; DOMINGO; HEINONEN; HERMIDA; PAULUSSEN;
QUANDT; REICH; VUJNOVIC, 2011). Embora o foco da pesquisa anterior estivesse
nos jornais on-line da Europa, da América do Norte e de Israel, os desafios,
inclusive éticos, trazidos por esta configuração de forças que impele o jornalismo a
lidar com as demandas de uma audiência forjada num contexto interativo de
compartilhamento, parecem se estender aos demais veículos noticiosos da
atualidade, sendo a televisão aquele que, no Brasil, ainda oferece maior visibilidade.
Assim, faz-se necessário pontuar a importância do olhar na sociedade atual. Bacin
(2006) traz esta contribuição com os pressupostos da psicanálise. De acordo com o
pesquisador, vivemos o “imperativo do olhar – ‘sorria você está sendo filmado’”:
É um olhar alimentado pela insegurança das grandes cidades, que gera a
exigência da supervigilância com câmeras à espreita por todos os lados.
Somos dominados pelo olhar. Quinet (2004) considera o olhar onividente
(ver e ser visto em psicanálise), sob variadas formas: desde a proliferação
dos programas televisivos de voyeurismo e exibicionismo explícitos até a
generalização da vigilância, que multiplica as câmeras encontradas em
nossos passos todos os dias. [...] O olhar tornou-se o personagem principal
do mundo de Narciso. A visibilidade é o imperativo do espetáculo. (BACIN,
2006, p. 65)

Neste contexto, emerge uma figura já velha conhecida das audiências televisivas,
que, no entanto, nunca teve tamanho destaque. Rouba, literalmente, a cena o
cinegrafista “amador”.
1.1.2 O “amador” como parte integrante da mídia contemporânea
Os conteúdos audiovisuais colaborativos surgem com a “marca” do chamado
“cinegrafista amador”, que Bacin (2006) analisa no universo do telejornal e o
descreve como integrante de um grupo autônomo em vias de intensificação: “É uma
nominação que significa que aquelas imagens ali veiculadas foram produzidas por
alguém “manifesto”, não profissional, sem condição técnica ou vínculo institucional
requeridos pelas empresas jornalísticas” (BACIN, 2006, p. 68-69). O autor
acrescenta ainda que se trata de “uma distinção estratégico-discursiva que diz ao
telespectador que o que está ali não faz parte de sua gramática audiovisual”.
Entretanto, adverte que isso serve para estimular diversas sensações no
telespectador: “curiosidade pelo olhar diferente, inédito, desregulado, próximo do
que é a “realidade”; causa surpresa, provoca emoção, ao se deparar com cenas de
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brigas, assaltos, tiros, mortes, catástrofes, correrias, flagrantes de extorsão [...]”
(BACIN, 2006, p. 68-69). O cinegrafista amador, na visão de Bacin (2006), “opera no
imprevisto, ou na zona de sombra das práticas do telejornalismo; no acidental ou no
planejado, mas não se insere institucionalmente como tal”. Em outras palavras, é
caracterizado como “[...] um espião interesseiro e narciso que se multiplica no tecido
social, à medida que as ferramentas tecnológicas de captura do real aprimoram-se e
expandem-se, flexibilizando-se e tornando-se acessíveis a ele” (BACIN, 2006, p. 6869).
As implicações éticas que aparecem como consequências desse processo são
incontáveis até porque, se no âmbito profissional já há tanta dificuldade em delimitar
e fiscalizar os limites das práticas cotidianas, fica ainda mais complicado tentar
estender certas cobranças àqueles que não possuem qualquer compromisso com o
campo do jornalismo. Na visão de Traquina (2005), os jornalistas fazem parte de
uma “tribo”, uma comunidade interpretativa transnacional com modos próprios de
agir, de falar e de ver o mundo; de viver e sentir o tempo.
As primeiras pesquisas acadêmicas sobre o jornalismo como profissão começaram
a surgir de forma muito tímida no final do século XIX, “num número esparso de
países” (TRAQUINA, 2005, p. 151). Nos Estados Unidos, o estudo de David
Manning White (1950) trouxe a metáfora do gatekeeper aplicada ao trabalho
jornalístico pela primeira vez (ALSINA, 2009, p. 214-215).
Posteriormente, as pesquisas foram organizadas a partir de três perspectivas: a) a
funcionalista, representada pela figura do gatekeeper como um selecionador das
notícias a serem publicadas; b) a crítica, que revela uma politização da atividade
jornalística na figura do ‘defensor’, aquele profissional que se envolve com as
causas que noticia e se aproxima da função de cão de guarda (watchdog) e c) a
interpretativa, que concebe o jornalista como ‘produtor da realidade social’.
Enquanto o funcionalismo pretende manter o status quo e a perspectiva
crítica deseja modificar a realidade, a perspectiva interpretativa limita-se a
analisá-la. [...] Ou seja, nos deparamos com três atitudes diferentes. Os
funcionalistas ninam o povo para que não acorde, os críticos procuram
acordar a consciência do cidadão, e a perspectiva interpretativa analisa
como é que o povo dorme. Portanto, a perspectiva interpretativa observa o
jornalista como um construtor da realidade a partir de uma
institucionalização do seu próprio papel e de determinados mecanismos de
produção. (ALSINA, 2009, p. 214)
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Ainda que no dia a dia do mercado profissional essas vertentes não se apresentem
de forma tão estanque, cada uma é capaz de fornecer pistas para as variadas
representações dos jornalistas no universo simbólico. Do super-herói que vai salvar
o mundo ao vilão egoísta preocupado apenas com o próprio sucesso, passando
pelo sacerdote inteiramente dedicado à carreira e sem vida pessoal ou social, não é
difícil encontrar esses personagens na vasta produção do cinema hollywoodiano18.
Embora o alcance da produção da indústria cinematográfica estadunidense seja
bastante amplo no Brasil, vale ressalvar que no território nacional, de 1969 até
2009 19 , havia a exigência de formação específica para exercer o jornalismo 20 ,
diferentemente dos Estados Unidos, onde há necessidade de curso superior, mas
em qualquer área. Este aspecto de contexto pode se revelar significativo para
distinguir, do modelo ‘importado’ pelas vias da sétima arte, o perfil profissional que a
sociedade brasileira consolidou em seu imaginário, ao longo de quarenta anos.
Independente da polarização de opiniões em torno da exigência do diploma, o
jornalista que passa por uma formação específica na área tem a oportunidade de
‘olhar para dentro de si’ como profissional, de conhecer as demandas com as quais
terá de lidar e de – entre outras coisas – perceber como as mudanças sociais
redefinem as habilidades dele solicitadas, mas não afetam o papel reservado aos
membros desta categoria com o passar do tempo.
O mundo mudou, as sociedades tornaram-se mais complexas, o trabalho
passou a ser dividido cada vez mais e certos conhecimentos se
desenvolveram de tal forma que passaram a se constituir terrenos próprios
de saber. Assim, embora médicos, dentistas e veterinários estejam todos
atuando na área da Saúde, cada um realiza o seu trabalho. Bem como
arquitetos e engenheiros, jornalistas e publicitários, advogados e
promotores. Uma profissão é um conjunto de conhecimentos, técnicas e
formas de relação com o trabalho, que define uma atividade específica.
Quando temos um grupo social que desempenha as mesmas funções,
temos uma categoria profissional. (CHRISTOFOLETTI, 2002, p. 106-107)
Para mais detalhes sobre a representação do jornalista e do trabalho jornalístico no cinema
hollywoodiano dos anos 2000, ver projeto desenvolvido pelo jornalista Ricardo Stabolito Junior:
http://jornalismoecinema.wordpress.com/. Acesso em: 25 jul. 2014. Para referências a filmes de
outros períodos, ver Traquina (2005, p. 51-60).
19 Em 17 de junho de 2009, o STF – Supremo Tribunal Federal – acabou com a exigência de
formação específica para o exercício do jornalismo. O voto do relator do processo, ministro Gilmar
Mendes, foi seguido por mais sete ministros. Ver mais em: http://goo.gl/LoWH8; ver a íntegra do voto
em: http://goo.gl/6lNbfR. Acesso em: 25 jul. 2014.
20 Atualmente, a PEC 33/09, que tramita no Congresso Nacional com o objetivo de restabelecer a
exigência do diploma de nível superior em Jornalismo para o exercício da profissão no Brasil, foi
aprovada em segundo turno no Senado por 60 votos a 4. Ver tramitação em: http://goo.gl/lOAWtH.
Acesso em: 25 jul. 2014.
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Ter clareza disto leva o jornalista a uma reflexão constante sobre a prática, algo que
– até pela imposição da própria rotina de trabalho – é difícil conseguir apenas nas
redações. Mas, é uma ação de extrema importância para o autoconhecimento
profissional e contribui para reforçar os laços entre os integrantes do grupo.
A partir dessas trocas com os colegas de trabalho sobre as atividades laborais e
demais informações do metiê, é possível perceber a existência de um tipo de self21:
o self profissional, que – de acordo com Abraham (apud Pinho, 2008, p.47) –
baseia-se no conceito geral de self, sendo “uma de suas múltiplas estruturas,
simultaneamente dependente e independente dele”. Pode-se dizer, portanto, que o
self profissional do jornalista, possui dinâmicas semelhantes as do self grupal, já
que:
[...] para se tornar possível a concretização do self grupal, é preciso que
ocorram relações simbólicas, tanto conscientes quanto inconscientes, entre
as pessoas componentes de um grupo. Os símbolos e mitos expressados
comunitariamente, em atividades grupais, precisam ser significantes para a
maioria das pessoas do grupo e não somente para uma delas. [...] A
questão do self grupal não significa uma uniformidade de interpretação,
mas uma inter-relação significante entre as pessoas do grupo. (WACHS,
2010, p. 207)

A diferença básica é que o self profissional do jornalista tende a se sobrepor ao self
grupal dos jornalistas de um determinado veículo, por exemplo. Todos os jornalistas
por formação compartilham entre si diversas referências próprias do campo
profissional que escolheram, mas as equipes de cada redação podem acrescentar a
este repertório seu modo peculiar de apropriação dessas referências. Entretanto, no
contexto contemporâneo das práticas colaborativas, tudo pode ocorrer de forma
bastante

distinta,

pois

os

indivíduos

que

produzem

as

imagens

não

necessariamente comungam dos mesmos parâmetros éticos e técnicos 22 ou de
políticas editoriais que balizem suas ações. A decisão de gerar/publicar um
determinado conteúdo audiovisual, portanto, pode ser motivada por interesses
diversos.
Neste ponto, faz-se necessário explicar o uso das aspas na palavra “amador” e suas
congêneres ao longo deste trabalho. Embora a expressão “cinegrafista amador”,
21 A

definição mais formal de self é a que o identifica com um conjunto de auto-esquemas que
organizam as experiências passadas e são usados para reconhecer e interpretar os estímulos
relevantes no ambiente social (SIMON, 2004). (Tradução nossa)
22 Embora isso, às vezes, aconteça também entre jornalistas e radialistas numa mesma emissora, os
constrangimentos das normas organizacionais tendem a minimizar as eventuais discrepâncias.
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bastante utilizada nos telejornais leve a crer no contrário, a referência é
normalmente feita a um profissional autônomo que – a exemplo do jornalista
freelancer que negocia seus trabalhos com as redações – vende sua produção
regularmente às emissoras de TV. Este trabalhador vive desta atividade antes
mesmo da popularização da web e das redes sociais digitais. A figura nova que
desponta no contexto da colaboração audiovisual é o cidadão independente, sem
vínculo institucional, que – munido de celular, smartphone, tablet, câmera ou
qualquer outro equipamento portátil de gravação – se vê, eventualmente, diante de
situações com potencial noticioso. É por ele que se interessa este estudo e para
diferenciá-lo do ‘amador profissional’ far-se-á necessário o uso das aspas duplas
nos termos que estiverem relacionados a este cidadão comum ou às imagens por
ele produzidas.
Paralelamente a isso, a miniaturização que ajudou a popularizar o uso das câmeras
filmadoras remete ao que Agamben (2009, p. 44-45) chamou de “profanação”,
quando – em outro contexto – tratou de estudar os dispositivos. O filósofo italiano
explica que o termo surge do direito e da religião e se refere às “coisas que
pertenciam de algum modo aos deuses”. Sendo assim, eram retiradas do alcance
humano e consagradas, isto é, reservadas exclusivamente ao uso divino. A
profanação significa, então, o processo inverso. Ou seja, devolver aos seres mortais
o direito de uso de tais aparatos. “A profanação é o contradispositivo que restitui ao
uso comum aquilo que o sacrifício tinha separado e dividido.” (AGAMBEN, 2009, p.
45).
De maneira análoga, é possível considerar que esses equipamentos midiáticos de
captação de imagens e sons estavam consagrados, restritos aos “deuses da mídia”
representados pelas grandes organizações controladoras da comunicação.
Atualmente, porém, a profanação desses artefatos tecnológicos empoderou cada
indivíduo ao transformá-lo em parte integrante de uma espécie de mega-aparato
eletrônico que, a partir de suas lentes móveis atentas ao que ocorre ao redor,
consegue – potencialmente – contribuir de forma significativa para os processos de
construção e representação da realidade, só que, agora, partindo de pontos de vista
que colocam no centro das discussões, não grupos comerciais com políticas
editoriais estabelecidas, mas indivíduos autônomos que compõem uma coletividade,
um “eu” coletivo.
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O que chama atenção é que – voltando aos três níveis de manifestação do
fenômeno mencionados anteriormente – a forma como o indivíduo percebe e
interpreta o mundo passa a ser determinante para indicar o modo como ele se
incorpora à ordem simbólica e interage com o sistema midiático que ele próprio
compõe.
1.2 Recursos da Análise dos Conteúdos Cinemáticos Externos (CCEs)
Como forma de contribuir para futuras análises de CCEs aplicados a produtos
audiovisuais noticiosos, cabe descrever aqui os principais recursos utilizados nesta
pesquisa e suas respectivas funcionalidades. Aliada aos procedimentos de
subdivisão da obra em partes de acordo com a proposta da Análise Fílmica, surge a
necessidade de aplicação sistemática dos mecanismos de ‘exibição’, ‘pausa’, ‘volta’
e ‘repetição’ da sequência original. Enquanto a ‘exibição’ é a visualização da ação
da maneira que foi captada, a ‘pausa’, a ‘volta’ e a ‘repetição’ do que Kracauer
(1989) chamou de “fluxo da vida” são ocorrências específicas do universo
cinemático, isto é, só é possível alcançá-las uma vez que esse fluxo tenha sido
colhido do “mundo lá fora” (FLUSSER, 2012) e possa, assim, oferecer-se ao exame.
A ‘pausa’ permite que o(a) analista observe mais detidamente um frame específico,
é uma maneira de fugir um pouco da “pressa” do fluxo e fixar atenção total num
dado instante. Para Aumont e Marie (2009, p. 30), “é a partir de elementos
reconhecíveis na pausa na imagem que podemos construir as relações lógicas e
sistemáticas que são sempre o objectivo da análise”. Conforme a constatação de
Moraes (2012), a pausa audiovisual (AV) serve à reflexão, à divagação.
A pausa AV, então, realça, silencia, determina a velocidade. Subordina,
pergunta, exclama, explica, muda o tom. É efeito especial, é certo jeito de
se usar o som, a imagem, configurar a montagem. Ela possui uma dupla
potência: a de estender e prolongar, mas também a de cortar, por vezes
destilada e progressivamente, ação que faz atentar para o dúctil, viscoso,
pegajoso e duradouro. Consubstancia um tipo de imobilidade dotada de
uma força reversa capaz de matar ou dar vida eterna aos mortos.
(MORAES, 2012, p. 117)

Talvez seja exatamente essa força reversa da pausa audiovisual que conduz o(a)
analista quase automaticamente ao uso do recurso da ‘volta’. No contexto atual do
audiovisual noticioso, que lida com fatos a acontecer sendo registrados em vídeo, a
‘volta’ pode revelar a quem observa o que foi identificado neste estudo como
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desacontecimento23 audiovisual, isto é, uma experiência exclusiva do mundo das
imagens em movimento, uma espécie de resiliência fenomenológica própria da
linguagem audiovisual que possibilita visualizar midiaticamente a reversão dos
movimentos do mundo. O desacontecimento é um fenômeno que surge da pausa
AV e permite ver/experienciar o reverter do fluxo da ação ocorrida. Por contrariar as
leis naturais – já que rompe a irreversibilidade do tempo – não existe no mundo
macro, regido pelos princípios da Física Clássica.
Para citar um exemplo, o movimento de um copo caindo de uma mesa e quebrandose ao chão é relativamente comum de se ver no cotidiano. Mas, porque o mundo
caminha da ordem para a desordem, é muito improvável que – fora de um
dispositivo de mídia audiovisual – se consiga testemunhar o “desquebrar” do copo e
sua “desqueda” da mesa. E é fundamental perceber que não se trata de colar os
pedaços do copo após a quebra nem de evitar o acidente. O desacontecimento é a
existência de uma irrealidade. É a natureza audiovisual que, ao ser explorada,
proporciona a impressão de realidade reversa apta a transformar o fim em princípio
e o antes em depois. Flusser (2012, p. 31) acredita que os aparelhos produtores de
imagens foram inventados justamente com esse propósito de tornar “visíveis
virtualidades”, mas também de computar as virtualidades em “situações pouco
prováveis. A saber: em imagens”.
A ‘repetição’ é o recurso da análise que serve para fixar o fluxo da ocorrência na
memória. E este é um dos pontos mais complexos do universo audiovisual, pois, se
utilizado num exame minucioso que busca o esclarecimento, é revelador e capaz de
contribuir para restaurar a “verdade” dos fatos. Por outro lado, se explorado
exaustivamente numa transmissão ao vivo, corre o risco de gerar confusão
generalizada, afastando-se do propósito jornalístico, como será visto adiante. Ou
mesmo reforçando uma “formatação estético-ritualística especial” [special aestheticritualistic formatting] (KNUDSEN, 2003, p.120) própria do meio televisivo. Knudsen,
por exemplo, sustenta que:

É importante ressaltar que o termo é utilizado aqui num esforço conceitual próprio do campo
científico e, portanto, sem relação direta com o blog ou com o livro da jornalista Eliane Brum. Para
Brum, os desacontecimentos são as histórias das pessoas ditas anônimas, aquelas que
normalmente
não
viram
notícia,
as
vidas
que
ninguém
vê.
Disponível
em
http://desacontecimentos.com/. Acesso em: 08 set. 2015.
23

23

A repetição desempenha um papel especial na representação do trauma,
porque ela ao mesmo tempo simboliza o trauma (dessa forma processando
o trauma de algo que afoga você em algo que você pode controlar) e o
retém. Em outras palavras, a repetição é uma forma de simbolização que
“mantém as feridas abertas”, por assim dizer. É uma forma de simbolização
que mantém o trauma vivo bem como ao mesmo tempo o processa. As
imagens familiares do segundo avião indo em direção à torre do sul foram
mostradas nos noticiários repetidamente em loop. Essas imagens e sua
repetição eram o símbolo do evento. Pode-se dizer que é a repetição das
mesmas imagens que demonstra o modo como a televisão formatou o
evento. (KNUDSEN, 2003, p. 120 – itálico nosso)24

Os recursos da análise dos CCEs podem ser combinados entre si de formas
variadas dependendo da necessidade: ‘exibição’, ‘pausa’, ‘volta’ diretamente para o
início do trecho em estudo com o objetivo de provocar a ‘repetição’ da ocorrência
em seu fluxo original; ‘exibição’, ‘pausa’ e ‘volta’ com desacontecimento para
observação do refluxo do movimento registrado; posicionamento da ‘pausa’ em um
ponto específico e ‘repetição’ de um frame ou mais no intuito de alcançar detalhes
imperceptíveis sem este auxílio tanto no fluxo quanto no refluxo; e assim por diante.
Além disso, a eles ainda pode-se agregar velocidade (slow – câmera lenta – ou fast
– aceleração do trecho), ampliação do quadro ou de algum objeto, aumento ou
diminuição do contraste, do brilho, das cores etc.
A ‘volta’ e a ‘repetição’ são bastante semelhantes à primeira vista, entretanto, há
uma diferença fundamental entre uma e outra. É possível realizar a ‘repetição’ tanto
do fluxo quanto do refluxo, ou melhor, tanto do acontecimento quanto do
desacontecimento. Porém, apenas a ‘volta’, percorrendo visualmente quadro por
quadro na linha do tempo, consegue descortinar a reversão do movimento, a ação
desacontecendo. Para o jornalismo, o desacontecimento pode funcionar como um
poderoso elemento da análise que, aliado ao processo de investigação, ajudaria a
recompor a ordem histórica25.

No original: “Repetition plays a special role in the representa- tion of trauma, because it both
symbolises trauma (thereby processing trauma from something that washes over you into something
you can master) and retains it. In other words, repetition is a form of symbolisation that “keeps the
wounds open”, so to speak. It is a form of symbolisation that keeps a trauma alive as well as
processing it at the same time. The familiar pictures of the second plane on its way into the southern
tower were shown on the news re- peatedly on a loop. This picture and its repetition were the symbol
of the event. You could say that it is the repetition of the same pictures that demonstrates the way
television formatted the event”. (Tradução nossa)
25 Algo semelhante já vendo sendo feito em esportes como o vôlei e o judô, nos quais o recurso do
vídeo tem ajudado a esclarecer situações de dúvida antes que os árbitros determinem a pontuação
ou a penalidade. São os chamados desafios. É importante notar que o desacontecimento audiovisual
pode ser utilizado nesses dois esportes apenas pela equipe que analisa o lance polêmico, sem
24
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A propósito, quando se volta o olhar para a história e se relembra a escrita suméria
na qual glifos na argila materializavam imagens das ideias daquela civilização,
percebe-se que a mesma lógica de codificação está presente no sistema binário de
zeros e uns da contemporaneidade, só que em sentido inverso. Quer dizer, toda a
matéria existente no mundo atual pode ser transformada em bits (termo sugerido
por J. W. Tukey para simplificar a expressão binary digits), que são, no fundo, fruto
da mente criativa de Claude E. Shannon 26 e, portanto, uma idealização, uma
convenção.
Se a lógica dessa codificação for aplicada – grosso modo – à linguagem
audiovisual, poder-se-á extrair dela seus próprios “zeros e uns”, isto é, um sistema
binário básico que representa o cerne de sua estrutura. Em outras palavras, assim
como o bit é a menor medida da informação 27 , o frame é a menor medida da
informação audiovisual analógica. E, da mesma forma que um bit é formado pelos
dígitos zero ou um, o frame é composto por pausa e movimento. A informação
audiovisual digitalizada seria, então, como uma daquelas bonequinhas russas que
ficam dentro de outra maior, a Matriouska, já que teria seu código recodificado para
ser lido por um computador, essa máquina que funciona numa constante alternância
de passar e barrar o fluxo da energia. Surgem, então, os pixels (picture elements)
como elementos de uma matriz de valores que representam a cor (SCURI, 2002,
p.19). Se fosse possível simplificar, seria como dizer que o zero é a pausa e o um é
o movimento.
Entretanto, a complexidade aqui não pode ser desprezada. Como Pereira Júnior e
Cabral (2009, p. 38) demonstraram, a natureza digital da imagem abre um leque de
possibilidades que favorece a manipulação mais rápida nos processos não-lineares
de edição e permite até mesmo a alteração de forma quase ilimitada. Os autores
argumentam que “por ser digital, isto é, por ter seus valores de pixels representados
necessariamente ser mostrado no ar. Isto é diferente do replay que reexibe a jogada no seu fluxo
natural.
26 Shannon é o autor do trabalho intitulado “Uma Teoria Matemática da Comunicação” que foi
publicado em 1948 e hoje é considerado um dos estudos científicos mais importantes do século XX.
A íntegra do estudo em inglês pode ser vista em: http://www.cs.ucf.edu/~dcm/Teaching/COP5611Spring2012/Shannon48-MathTheoryComm.pdf. Acesso em: 09 set. 2015.
27 Cabe ressalvar que para os efeitos deste estudo – no qual não se pretende enfrentar a
complexidade da Teoria da Informação – recorre-se à lógica booleana, criada por George Boole,
onde o zero representa o falso e o um, o verdadeiro na construção de um circuito elétrico. Ou seja, o
zero é ausência e o um é presença de corrente elétrica. Para mais informações sobre este assunto,
ver: DAGHLIAN, Jacob. Lógica e Álgebra de Boole. São Paulo: Atlas, 2008.
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por bits e combinações de bits, pode ser transformada por um computador em
fração de segundos, minutos, dependendo do tipo de transformação e do poder de
cálculo do computador empregado na edição de notícias televisivas”.
Numa perspectiva mais ampla, a pausa poderia estar relacionada com o tempo e o
movimento com o espaço. Todavia, no universo audiovisual não é possível pensar
um sem o outro. A pausa e o movimento integram a “escrita” audiovisual de modo
semelhante àquele que faz com que o branco da página e o movimento do lápis no
papel sejam, juntos, os responsáveis pela transmissão das mais variadas
mensagens. Em outras palavras, a pausa faz parte do movimento e mesmo o
determina; ao passo que o movimento surge da pausa e a contém. Isto define o
ritmo da linguagem audiovisual, estabelece sua pulsação.
A acelaração (ou não) da pulsação caracterizaria os diversos estilos do audiovisual.
A intensidade do fluxo pode ser medida pela duração da ocorrência em si e o
aumento do número de ocorrências registradas indica uma variação no equilíbrio.
Daí surge a hipótese da aleatoriedade: quanto mais casualmente eventos
potencialmente noticiáveis forem captados, maior será a probabilidade de
experienciarem-se graus correspondentes de desordem social através da exibição
desses

conteúdos

pela

grande

mídia.

E,

no

audiovisual

noticioso

da

contemporaneidade, a tendência é que o aumento do uso desses registros externos
(CCEs) consolide, através de sua intensidade expressiva, a situação de vigilância
plena do espaço público – já tratada por autores como Bruno et. al. (2006) – que
pode ser usada para justificar a adoção de medidas governamentais de segurança
(GRUSIN, 2010).
Flusser (1985, p. 35-36), que chegou a teorizar sobre as relações entre as decisões
humanas e o acaso ao abordar a questão da automatização dos aparelhos28 no
universo da fotografia, defendia que “a simplificação proposital do processo de
produção [...] permite definir o conceito fundamental de programa: jogo de
permutação entre elementos claros e distintos”. Dessa forma, o jogo obedeceria ao
acaso e o acaso se tornaria uma necessidade, processo que ilustra a seguir através
do jogo de dados.

Para Flusser (1985, p. 5), aparelho é um “brinquedo que simula um tipo de pensamento” e
aparelho fotográfico é o “brinquedo que traduz pensamento conceitual em fotografias”.
28
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Exemplo extremamente simples de programa é um jogo de dados: permuta
os elementos “1” a “6” ao acaso. Todo lance individual é imprevisível. Mas a
longo prazo, o “1” será realizado em cada sexto lance. Necessariamente.
Isto é: todas as virtualidades inscritas no programa, embora se realizem ao
acaso, acabarão se realizando necessariamente. Se guerra atômica estiver
inscrita em determinados programas de determinados aparelhos, será
realidade, necessariamente, embora aconteça por acaso. É neste sentido
sub-humano cretino que os aparelhos são oniscientes e onipresentes em
seus universos. (FLUSSER, 1985, p. 35-36 – itálicos do original)

Atualmente, o universo fotográfico – no entender de Flusser (1985, p. 35-36) –
poderia ser definido como a “realização casual de algumas das virtualidades
programadas em aparelhos. Outras virtualidades se realizarão ao acaso no futuro. E
tudo se dará necessariamente”.
Ao aprofundar suas ideias numa obra posterior, este filósofo da mídia reforçou que
os aparelhos estão programados para transformar possibilidades invisíveis em
improbabilidades visíveis e definiu assim a imagem técnica: “virtualidades
concretizadas e tornadas visíveis” (2012, p. 29). Os programas contidos nos
aparelhos, por sua vez, “se opõem à tendência universal rumo à entropia” (2012, p.
32) ou, dito de outro modo, a situações mais e mais prováveis.
E a explicação de Flusser para isso é que os aparelhos são criados pelos seres
humanos, entes que lutam contra a tendência do universo a desinformar-se.
Preservar as informações existentes e criar novas são formas de evitar o completo
desaparecimento. Para este autor, portanto, “‘Informar!’ é a resposta que o homem
lança contra a morte. Pois é de tal busca da imortalidade que nasceram, entre
outras coisas, os aparelhos produtores de imagens. O propósito dos aparelhos é o
de criar, preservar e transmitir informações. Nesse sentido, as imagens técnicas são
represas de informação a serviço da nossa imortalidade” (FLUSSER, 2012, p. 32).
Mutatis mutandi, é possível imaginar o espaço-tempo como a dimensão física (ou
perceptível) da pulsação do mundo. Na ilustração corriqueira, inicialmente, pode-se
associar o corpo (matéria) ao espaço e a mente (pensamento) ao tempo. Isso ajuda
a pensar no que está relacionado ao espaço (corpo, movimento etc.) como o que é
“real” e naquilo que está relacionado ao tempo (pausa, convenções como as horas
etc.) como pertencendo ao campo do “imaginário” – ou mesmo “irreal” para alguns.
Ocorre que, nos meios de comunicação contemporâneos, é curioso perceber que –
mais uma vez – a lógica se inverte, pois passam a ser comuns expressões como
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“tempo real” nas frequentes referências à instantaneidade na circulação da
informação e “espaço virtual” quando se deseja mencionar o ambiente etéreo das
redes telemáticas. É quase como dizer que se trata da “realidade” de tudo que foi
imaginado convivendo com a “virtualidade” de tudo que foi realizado por alguém em
algum lugar num dado momento. Latência e existência num espelhamento mútuo.
Mais ou menos como as categorias do espaço-tempo fotográfico na visão
flusseriana: “Trata-se de espaço-tempo nitidamente dividido em regiões, que são,
todas elas, pontos de vista [...]. Espaço-tempo cujo centro é o ‘objeto fotografável’,
cercado de regiões de pontos de vista” (FLUSSER, 1985, p. 18). Ao citar exemplos,
o filósofo classifica as regiões espaciais de acordo com o tipo de visão que
proporcionam, a saber: muito próximas, intermediárias ou amplas e distanciadas.
Nos termos do autor: “Há regiões espaciais para perspectiva de pássaro, [...] de
sapo, [...] de criança. Há regiões espaciais para visões diretas com olhos
arcaicamente abertos, e [...] para visões laterais com olhos ironicamente
semifechados”. Exitem também, segundo Flusser (1985, p. 18), diversas regiões
temporais: “para um olhar-relâmpago, outras para um olhar sorrateiro, outras para
um olhar contemplativo. Tais regiões formam rede, por cujas malhas, a condição
cultural vai aparecendo para ser registrada”. Com base nisso, o autor descreve, a
seguir, o posicionamento do fotógrafo frente ao objeto quase como uma dança que
entrelaça as intenções do olhar com as variadas configurações do tempo e do
espaço:
Ao fotografar, o fotógrafo salta de região para região por cima de barreiras.
Muda de um tipo de espaço e um tipo de tempo para outros tipos. As
categorias de tempo e espaço são sincronizadas de forma a poderem ser
permutadas. O gesto fotográfico é um jogo de permutação com as
categorias do aparelho. (FLUSSER, 1985, p. 18 – grifos nossos)

Há quem defenda também que num processo de hibridação contínua a imagem
virtual pode se transformar em um “lugar” explorável, “mas este lugar não é um puro
‘espaço’, uma condição a priori da experiência do mundo, como em Kant. Ele não é
um simples substrato dentro do qual a experiência viria inscrever-se” (QUÉAU,
2008, p. 94). De acordo com as ideias deste autor, este lugar (imagem) passaria a
ser o “próprio objeto da experiência”. Em sua elaboração, “este lugar é, ele mesmo,
uma “imagem” e uma espécie de sintoma do modelo simbólico que encontra-se [sic]
na sua origem”. Além disso, neste caso, fica evidente que a “própria experiência
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desse espaço” funcionaria como um caminho de retorno ao modelo, “fonte da sua
inteligibilidade”. Em suma, “é a experiência interativa e progressiva do espaço que o
constitui epigeneticamente como “espaço” (QUÉAU, 2008, p. 94). Dessa maneira, a
imagem é vista como espaço que pode ser experienciado.
A imagem digital surge, então, para Machado (2007, p. 232) como uma “verdadeira
hipertrofia dos postulados estéticos do século XV”. O autor considera que isto ocorre
devido ao fato de ela ser hoje a realização do “sonho renascentista de uma
imaginação puramente conceitual, em que a imagem seria encarada e praticada
como uma instância de materialização do conceito”. A partir dessa reflexão, explica
que “os algoritmos [...] permitem restituir sob forma visível (perceptível) o universo
de pura abstração das matemáticas, ao mesmo tempo em que possibilitam também
descrever numericamente as propriedades da imagem” (MACHADO, 2007, p. 232).
A consequência disso é que as imagens geradas por esses algoritmos são cada vez
mais “calculadas, coerentes e formalizadas”. Machado (2007, p. 232) argumenta
que como se supõe haver algum tipo de relação “entre as formas da matemática e
as estruturas do universo, há também uma certa vontade mimética conformando as
imagens digitais, um certo sentido de realismo que, de alguma maneira, dá
continuidade ao princípio do registro fotográfico”. O raciocínio do autor se
desenvolve na mesma linha ao afirmar que:
Tudo isso pode ser constatado no grosso da produção imagética
computadorizada, que se mostra cada vez mais como uma simulação do
realismo fotográfico. Há, todavia, uma diferença: a partir do computador, o
“realismo” resulta visivelmente desencarnado, sem qualquer vinculação
direta com a paisagem registrada. O realismo praticado na era da
informática é um realismo essencialmente conceitual, elaborado com base
em modelos matemáticos e não em dados físicos arrancados da realidade
visível. (MACHADO, 2007, p. 232)

As imagens infográficas e as demais representações virtuais são as “imagens de
síntese” que na visão de Philippe Quéau (2008, p. 91), e de forma complementar ao
pensamento de Machado (2007) exposto acima, não estariam necessariamente
“desencarnadas”, mas sim encarnadas abstratamente “em modelos matemáticos e
em programas informáticos”. Por causa disso, inicialmente nem seriam mesmo
imagens e sim linguagem. Só num “segundo momento, e de modo sempre
incompleto, elas podem apresentar-se também sob a forma de 'imagens'”. Quéau
(2008, p. 93) recupera ainda um exemplo já emblemático quanto a essas
potencialidades: “Os programas de síntese da imagem podem agora produzir
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imagens perfeitamente “realistas”, indiscerníveis das fotografias ou das tomadas
reais. O Exterminador do Futuro II acaba de pôr em cena o primeiro ator sintético
capaz de rivalizar, pela sua animação e pelo seu realismo, com as estrelas de
cinema”.
Este é um universo de imagens técnicas que se aproxima daquele que Flusser
(1985; 2012) chamou de pós-histórico, pois transforma o pensamento linear,
sequencial e histórico pautado pela escrita textual em pensamento a partir de
superfícies imaginadas que, por sua vez, se baseiam no que o autor chamou de
código plano das imagens e que – do ponto de vista deste estudo – pode ter
contribuído para a transformação do modo de olhar contemporâneo. Por isso, é um
assunto a ser retomado mais à frente. Talvez, a mudança de mentalidade
recomendada por Quinn (2005) como necessária ao jornalismo nessa era da
convergência

possa

ser

verificada

com

base

no

mesmo

processo.

Cap. 2 - Os Marcos Analíticos Naudet e Zapruder:
a hipótese do 2º ato narrativo e os picos de leitura sensível
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2.1 Os atentados do 11 de setembro como marco para o audiovisual noticioso
do séc. XXI

O impacto causado pelos choques dos aviões nas torres Norte e Sul do WTC
permanece na memória do mundo quase quinze anos depois não apenas porque
provocou a morte de quase três mil pessoas29, mas também porque foi captado por
ângulos diversos através de equipamentos móveis de profissionais e “amadores”.
A produção do usuário e sua participação efetiva na construção das
notícias começaram a se salientar devido às câmeras portáteis, à ausência
de publicidade e ao fluxo contínuo de informações que chegavam e em
potencial. Como o desastre ocorreu em Nova York, onde os sistemas de
comunicação se concentram, a cobertura do 11/9 estava repleta de
câmeras, seja das emissoras ou dos indivíduos que presenciaram a
tragédia. Para que tanto conteúdo escoasse, as publicidades foram
sacrificadas em nome de uma cobertura ininterrupta. Os sites de notícia
praticamente lançaram um manifesto de colaboração para seus leitores;
todos poderiam ser repórteres. (MARTINS, 2013, p. 3-4)

Se agir como repórter num momento como esse é algo de extrema complexidade
para um profissional experiente do jornalismo, o que dizer dos não profissionais
colocados neste lugar? A força do evento se impõe de tal modo sobre os envolvidos
que é quase impossível não se deixar afetar. O material postado em sites como o
You Tube pode ser acessado a qualquer tempo através da busca por uma palavrachave. Embora o acervo disponível nesses repositórios da internet não seja
plenamente confiável, como já foi dito, é impossível não reconhecer o poder de sua
simples existência. E, como lembra Bacin (2006), não dá mais para desprezar esses
diversos olhares na hora de compor a notícia.
Os grandes acontecimentos que fogem à rotina e que, muitas vezes,
provocam um efeito surpresa na comunidade jornalística, dificilmente
contam com a presença dos profissionais da notícia, como ocorreu no
atentado às Torres Gêmeas de Nova York, o “11 de setembro” de 2001.
Quatro minutos depois do primeiro ataque, a rede de televisão norteamericana CNN começava a transmitir imagens das torres em chama [sic],
mas faltavam-lhe as informações iniciais, as cenas originais que
deflagraram a crueza dos ataques. Tal ausência foi preenchida, mais tarde,
por fontes anônimas, testemunhas oculares que participaram da construção
da notícia, denominados por crowdsourcing, termo apropriado para
designar as contribuições das fontes amadoras: garage scientists, amateur
videographers ou freelancers. (BACIN, 2006, p. 64)

Pela primeira vez na história do jornalismo, uma cobertura factual pôde contar com
um volume tão grande de imagens que mostravam o fato acontecendo diante das
Ver mais em: http://www.nytimes.com/2013/09/12/nyregion/on-9-11-anniversary-moments-ofsilence-and-reflection.html?ref=sept112001&_r=0. Acesso em: 30 out. 2013.
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câmeras. Evidentemente, por não se tratar de um evento planejado como os Jogos
Olímpicos e a Copa do Mundo, não havia também lugares determinados para o
posicionamento das câmeras das emissoras de TV e seus profissionais.
Talvez, exatamente por isso, as lentes que dominaram a cena e registraram como
tudo começou foram as populares, as “amadoras”30. As pessoas que estavam na
rua ou em prédios vizinhos, perplexas diante do que viam, passaram a registrar as
cenas que acabaram abastecendo as grandes redes de televisão e se cristalizaram
na memória coletiva.
O exemplo mais emblemático disso foi o choque do primeiro avião na Torre Norte
do complexo (ou WTC 1) captado por Jules Naudet que fazia imagens nas
proximidades do prédio para um documentário sobre a trajetória de um aspirante a
bombeiro dentro da corporação31. O filme de uma hora, quarenta e seis minutos e
onze segundos (1h46’11’’) foi produzido pelos irmãos franceses Jules e Gedeon
Naudet quando já viviam nos Estados Unidos e foram autorizados a filmar a rotina
daquele batalhão devido à ajuda de James Hanlon, um amigo bombeiro.
A montagem segue o formato de um programa de televisão com três blocos e um
apresentador. O início lembra um filme de ficção e depois do título entra o ator
Robert De Niro, como ele mesmo, falando para a câmera enquanto caminha pelas
ruas de Nova Iorque à noite. De Niro volta a aparecer mais adiante, demarcando a
divisão de blocos televisivos ainda como uma espécie de apresentador e no final,
quando se despede fazendo lembrar os telejornais norte-americanos: “Eu sou
Robert De Niro. Boa Noite!”.
Na manhã daquela terça-feira, Jules queria aumentar sua prática de filmagem que
começara havia poucas semanas. Decide, então, substituir Gedeon que era o
cinegrafista titular, pois tinha maior experiência com a câmera. A gravação pretendia
registrar apenas a equipe do quartel atendendo mais uma chamada rotineira,
verificando uma suspeita de vazamento de gás – que aparece aos 22’37’’ (vinte e
dois minutos e trinta e sete segundos) – mas, o que o cameraman substituto captou
na sequência foi um take raro que mostra bem como tudo começou (ver figura 2).

Exemplos em: http://goo.gl/d4CjO e em http://goo.gl/HmHrVu. Acesso em: 09 dez. 2013.
íntegra do documentário 9/11 – Inside the North Tower, lançado em 2002, está disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=tRso2ho5R4I. Acesso em: 22 ago. 2014.
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O Boeing 767 223ER32, que fazia o voo 11 da American Airlines e foi sequestrado
em Boston a caminho de Los Angeles com 92 pessoas a bordo 33 , passa por
Manhattan na altura dos edifícios fazendo um barulho alto e agudo que chama a
atenção de todos. Num gesto instintivo, o cinegrafista vira seu equipamento na
direção do World Trade Center a tempo de gravar o impacto34 da primeira aeronave
entre os andares 93 e 98 da estrutura que quando inaugurada, na década de 70,
podia suportar até o choque de um 727, o maior modelo utilizado pela aviação
comercial da época.
Esse trecho-chave de 10’’ (dez segundos) seria a peça principal de inúmeras
produções sobre o episódio, afinal ali estava o gatilho de um acontecimento que se
revelaria histórico. Todos os relatos audiovisuais do evento de alguma maneira
remeteriam àquele instante. Uns, repetindo o momento como se fosse preciso voltar
no tempo várias vezes para tentar tornar crível o que seria impensável. E outros,
reforçando sua importância por não possuí-lo, mostravam o que se seguiu e
narravam o que teria provocado tamanho estrago 35 . O conteúdo audiovisual
produzido por Jules Naudet foi parar em diversos telejornais em todo o mundo e
frequentemente é revisitado36.
Por sua complexa peculiaridade, o fragmento gravado por Jules Naudet será
chamado aqui de ponto cinemático inicial já que mostra não apenas como começa a
ocorrência geradora do que viria a ser um mega-acontecimento internacional, mas
também porque traz em si a potência para compor diversas narrativas audiovisuais,
não necessariamente noticiosas. Prova disso é sua inserção em reportagens de
telejornal, em documentário (longa metragem), em releituras catastrofistas ou

A aeronave da série 200 utilizada na época para os voos transcontinentais sem escalas da
American Airlines de Nova Iorque para San Francisco e Los Angeles possuía um total de 168
assentos. Ver mais detalhes em: http://www.aa.com/i18n/aboutUs/ourPlanes/boeing767.jsp . Acesso
em: 28 ago. 2014.
33 Desse total, 11 eram tripulantes e 81 eram passageiros, de acordo com as informações da Aviation
Safety Network, base de dados da Fight Safety Foundation (FSF), disponíveis em: http://aviationsafety.net/database/record.php?id=20010911-0. Acesso em: 28 ago. 2014.
34 Um estudo realizado pelo pesquisador do MIT, Eduardo Kausel, a partir dos diversos vídeos
disponibilizados publicamente, constatou que o avião bateu na Torre Norte a uma velocidade
próxima dos 700 km/h. Para informações mais detalhadas ver:
http://web.mit.edu/civenv/wtc/PDFfiles/Chapter%20III%20Aircraft%20speed.pdf. Acesso em: 28 ago.
2014.
35 Como foi o caso – analisado mais adiante - da cobertura da TV Globo naquele dia atípico.
36 Ver, por exemplo, material exibido pelo jornal da Globo News dez anos depois. A imagem de Jules
Naudet aparece aos 3’32’’ (três minutos e trinta e dois segundos). Disponível em:
http://goo.gl/cYwwIa. Acesso em: 09 dez. 2013.
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especulativas dos episódios, em vídeos de imagens híbridas e/ou de homenagem
aos mortos37, só para citar alguns.
Figura 2 – Captura de tela do primeiro avião batendo na Torre Norte

Fonte: Documentário 9/11- inside the North Tower

Como objeto empírico a ser estudado, este ponto cinemático inicial precisará ser
observado tanto no jornal televisivo quanto na produção documental para que se
possam evidenciar seus distintos usos. O ponto de partida será, então, o filme dos
irmãos Naudet.
2.1.1 Estratégias audiovisuais e efeitos de sentido
No programa teórico e metodológico da poética proposto por Wilson Gomes (2004,
p. 44), o pesquisador deixa claro que “o começo de tudo é a identificação daquilo
que compõe a experiência fílmica, daquilo que o filme faz com seus apreciadores,
daquilo que emerge da cooperação entre intérprete e texto” e completa afirmando
que alcançar o extrato dessa experiência significa a identificação dos tipos e modos
de sensações, sentimentos e sentidos que um filme determinado é capaz de
produzir na apreciação. As sensações viriam da estética da obra, os sentimentos
estariam relacionados à poética em si e os sentidos resultariam da composição
comunicacional.
Seguindo essa linha de pensamento, optou-se por separar o longa nos seguintes
atos: 1) O Novato; 2) A Tragédia e 3) A Equipe. Entretanto, o critério utilizado para a
Ver trabalho que mistura imagens gráficas do jogo eletrônico conhecido como GTA com cenas
reais dos ataques em: https://www.youtube.com/watch?v=2nk8Cu-0c5o. O fragmento gravado por
Jules Naudet aparece aos 2’21’’ (dois minutos e vinte e um segundos). Acesso em: 18 nov. 2014.
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fragmentação da obra não foi exatamente a divisão de blocos originalmente
proposta pela lógica da televisão e sim, a mudança de foco da narrativa. Nos 21’
(vinte e um minutos) iniciais, o personagem principal era Tony - o aspirante a
bombeiro - e seu treinamento estava em destaque; em seguida, nos próximos
quarenta e sete minutos (47’), a atenção se desloca para o ataque ao WTC e; na
terceira e última parte, estão os trinta e oito minutos (38’) restantes, nos quais é o
trabalho do corpo de bombeiros que assume o centro da cena.
A noção de ato aqui parte das ideias de Guimarães (2009) que colocam a estrutura
básica de uma determinada ação como o início do processo de construção do
roteiro de uma narrativa 38 qualquer. E a ação vai necessariamente gerar uma
mudança que estará relacionada com um “antes” e um “depois”. Dessa forma,
dentro da estrutura dramática, tem-se, então, três atos: o antes, o durante e o
depois da ação, mesmo que não apareçam assim todas as vezes39.
Cada ato terá uma função específica dentro de uma obra de ficção ou de
qualquer narrativa (e até de narrativas não-ficcionais). Os atos poderão
variar em tamanho e duração, de acordo com o tamanho da obra. Em
alguns casos, poderão até não estar na obra. Poderão estar subentendidos,
implícitos, elididos etc. Numa novela de 180 capítulos, o primeiro e o
terceiro ato poderão durar, cada um, apenas um capítulo e o segundo ato
poderá se estender pelos outros 178. Num filmete de 15 segundos, um ou
dois atos podem ser omitidos, ficando subentendidos. (GUIMARÃES, 2009,
p.45) – grifo nosso.

Considerando que os atos identificados neste estudo interligam a ação do ataque às
torres gêmeas à vida de Tony como aspirante a bombeiro (o antes) e à equipe de
um quartel específico de Nova Iorque, que ele passa a integrar como brigadista
profissional (o depois), é possível notar que logo no começo do primeiro ato, tem-se
a informação textual indicando o ponto de partida da história: 9 de junho de 2001,
pouco mais de três meses, portanto, antes do episódio que viria “roubar a cena” de

Entende-se narrativa aqui da mesma maneira que Motta (2007, p. 143): como algo que traduz os
conhecimentos objetivo e subjetivo do mundo em relatos. E combina-se essa noção com a de Becker
et. al. (2012, p. 17) que compreendem as narrativas jornalísticas audiovisuais na TV e na internet
como “práticas de jornalismo audiovisual”, pois identificaram que “essas distintas narrativas têm
sofrido influências mútuas e passam por um processo de hibridização mediadas pelas tecnologias
digitais”.
39 No caso do documentário analisado, todos os depoimentos utilizados foram gravados depois dos
atentados, entretanto, na montagem, eles são distribuídos ao longo de todos os atos (o antes, o
durante e o depois) e estão abordando aspectos relacionados ao foco narrativo de cada ato, como se
estivessem construindo um discurso sobre aquela história.
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Tony, mas também servir como cenário para sua transformação profissional e como
ponto de ataque40 da narrativa que estava sendo construída pelos irmãos Naudet.
O antes, neste caso, ocupa vinte por cento da obra (ver gráfico 1) e mostra a
expectativa do novato pelo grande momento de se transformar em herói salvando
alguém de um incêndio, mas, por outro lado, faz questão de inscrever no enredo o
sentimento de perda ao incluir imagens gravadas no enterro de um colega. Há
também uma tensão crescente, acentuada pela fala de De Niro em sua segunda
aparição, que deixa claro o tamanho da espera de Tony por sua verdadeira estreia
como bombeiro. Embora tenha apagado algumas chamas de um carro nesse
período, o rapaz se preparara para atender ao pedido de socorro decisivo durante
todo o verão estadunidense sem sucesso, o que remetia a uma superstição comum
entre os bombeiros de que algo grande estaria para acontecer. O ‘ato 1’ termina
numa descontraída noite de “jantar francês” no quartel, quando um novo texto surge
na tela dando conta de que se tratava da véspera da tragédia.
Do ponto de vista da montagem, detecta-se a existência de múltiplos narradores. O
primeiro é Roberto De Niro que, sempre em quadro, tendo a noite de Nova Iorque
como pano de fundo, traz uma voz mais contextual ao apresentar a história,
situando-a no cotidiano da cidade e na trajetória dos diretores. Dentro da trama, há
alternância entre as falas em off dos irmãos Jules e Gedeon Naudet e depoimentos
deles e dos bombeiros. O áudio é basicamente o das falas (em off ou não), porém
música, sobe sons dos treinamentos na Academia de Bombeiros, de sirenes, do
próprio avião em voo raso, de vidros sendo quebrados e dos gritos das pessoas nas
ruas também estão presentes nesse trecho de abertura do documentário,
antecipando o que estava por vir.
O momento que mais chama atenção no ato inicial é a apresentação do
protagonista. Aos 6’36’’ (seis minutos e trinta e seis segundos) ele se identifica
como “Antonius Benetatos, Tony”. Um pouco mais adiante, explica que aquele é seu
primeiro emprego e, na sequência revela o motivo de estar ali: “Pode parecer
arrogância, mas sempre quis ser um herói e esta é realmente a única coisa que eu

De acordo com Guimarães (2009, p. 54), o ponto de ataque é o que “deflagra o conflito” e – assim
como o clímax, que “é onde acaba o conflito” – é um elemento muito importante em qualquer história.
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poderia fazer para conseguir isso” 41. O curioso é que, mesmo percebendo que a
declaração de Tony não estava exatamente em sintonia com o imaginário altruísta
que se tem dos bombeiros, os diretores o escolhem para o papel principal. Tinha-se,
portanto, um candidato a bombeiro que pretendia a priori valer-se da profissão para
satisfazer sua própria vaidade e não alguém que gostaria de exercer a contento
suas atividades e – como consequência natural disso – poder se orgulhar de
eventuais feitos heróicos.
No final dessa parte da obra, a instância que predomina é a comunicacional,
responsável por modelar simbolicamente a narrativa como “a trajetória de um herói”.
Além disso, a estética e a poética se revezam, respectivamente, para: a) provocar
no espectador uma sensação de suspense – reforçada pelo fato de que todos os
elementos paratextuais já sinalizavam o que viria a seguir – e, b) tentar ativar os
afetos pelo personagem. A questão agora era apenas descobrir se Tony, o novato,
daria ou não conta da missão.
Gráfico 1 – Divisão da Narrativa

Fonte: elaboração própria

41
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O segundo ato começa no amanhecer do dia 11 de setembro com, talvez, as
últimas imagens de Nova Iorque ainda portando a imponência das duas torres em
Manhattan e uma música instrumental (piano) de fundo, que é sobreposta por uma
voz aparentemente saída de um rádio com a previsão de um dia magnífico com sol,
pouca umidade e temperatura média de vinte e seis graus (26°C). Ironicamente, um
dia perfeito para voar. E não é improvável que tenha sido escolhido também por
estão razão. Outra crença que circulou amplamente aposta na forma do número 11
que remete ao design dos dois prédios atingidos.
Ambas as torres derrubadas chegaram a ser consideradas as construções mais
altas do mundo quando foram inauguradas em 197442. Além de terem 110 andares,
os edifícios faziam parte do World Trade Center (WTC), um complexo de sete
estruturas comerciais onde o WTC 1 e o WTC 2 se destacavam, pois eram símbolo
do capitalismo financeiro mundial, já que abrigavam escritórios de mais de 400
empresas de vinte e cinco países no centro de uma das cidades mais importantes
do planeta. Nada era mais representativo do poder global do capital.
Nesta etapa do documentário está a imagem mais importante de todo o filme (figura
2) ou, como já foi dito, o ponto cinemático inicial captado por Jules Naudet. Este ato
é o “durante” da história. É ele que registra toda a ação da estrutura dramática. Não
sem razão, ocupa a maior parte do tempo da narrativa. São 47’ (quarenta e sete
minutos), o equivalente a 44% da obra (ver gráfico 1). São diversos áudios de
coberturas jornalísticas em variados trechos, há também sobe sons de ambulâncias,
testemunhas nas ruas comentando o ocorrido, o ruído do choque da segunda
aeronave na Torre Sul (WTC 2) e o barulho tão frequente quanto assustador de
pessoas se jogando das janelas. A confusão das conversas nos rádios dos
bombeiros dentro da Torre Norte é reveladora, pois mostra que mesmo os
profissionais mais treinados para lidar com situações daquele tipo pouco tinham a
fazer ali além de constatar sua impossibilidade de agir naquelas condições.
Enquanto as imagens das torres em chamas se repetem inúmeras vezes na
televisão, o protagonista do primeiro ato e herói em potencial, que havia passado o
verão inteiro esperando a chance de provar sua capacidade de salvar vidas, estava
Ver mais detalhes em: http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2011/09/09/torresgemeas-eram-os-predios-mais-altos-do-mundo-conheca-mais-sobre-o-wtc.htm#fotoNav=13. Acesso
em: 25 out. 2013.
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no quartel. Quase como uma vítima do próprio desejo de participar de um grande
incêndio, Tony recebera ordens de tomar conta da base vazia, já que todos estavam
reunindo esforços para tentar minimizar as consequências da tragédia, que – até
então – não se sabia ainda a que atribuir. Neste momento, o espectador compartilha
da sensação de frustração que domina Tony. O sentimento é de completa
impotência.
Contudo, nos instantes seguintes, quando alguns colegas vão chegando para
ajudar, Tony se junta a um deles, Larry Byrnes, um chefe de batalhão já aposentado
que se sente convocado pela dimensão do episódio, e segue para o WTC. O que se
pode dizer é que, depois de tudo isso, nada mais permaneceria como antes. Nem o
mundo, nem Tony.
2.1.1.1 Ativação do real vivido
Ainda nesse segundo ato, por volta dos 25’10’’ (vinte e cinco minutos e dez
segundos), Jules Naudet narra um dos momentos mais difíceis que viveu durante as
gravações do documentário. Logo depois de filmar o avião se chocando contra a
Torre Norte, ele e a equipe de bombeiros comandada pelo chefe Pfeifer, que havia
atendido uma chamada para verificar um vazamento de gás nas proximidades do
WTC, foram os primeiros a chegar ao prédio para tentar conter o incêndio. Jules
conta que perguntou se poderia entrar lá também e o comandante respondeu que
sim, mas que não se afastasse dele. O relato de Jules sobre o que ocorre no
instante posterior está transcrito a seguir:
Eu entro e ouço gritos. E bem à minha direita havia duas pessoas em
chamas, pegando fogo. Eu não quis filmá-las. Decidi que ninguém...
ninguém deveria ver isso.43

Não registrar as pessoas nessas condições parece ter sido a melhor decisão que
Jules poderia ter tomado naquele momento. Do ponto de vista ético, inclusive, foi
louvável. O que intriga é que, de alguma maneira, tentou-se incluir isso no filme a
partir de um relato verbal. As perguntas que surgem são muitas: ninguém deveria
ver aquilo, mas as pessoas deveriam saber que aquilo aconteceu? Por quê? O que
há de diferente nessas escolhas? Contar sem mostrar é menos traumático? O
diretor recorreu a uma espécie de eufemismo narrativo via voz ou, pelo contrário,
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estava mesmo tentando incrementar a dramaticidade da história ao deixar que a
imaginação de cada um completasse aquela sequência com base nos elementos da
própria experiência, funcionando como um gatilho capaz de ativar o real vivido
mesmo que para interpretar uma nova situação?
Considerando a narrativa fílmica, saber – através das imagens da entrada deles na
torre sobrepostas ao áudio do relato verbal posterior – que fora de quadro à direita
havia pessoas em chamas e não saber nem ver se alguém já estava indo socorrêlas pode colocar o espectador num estado de desespero talvez até maior do que o
que Jules Naudet tentou evitar não gravando as imagens. Todavia, é possível
também que a intenção tenha sido apenas a de conter um certo “excesso de
realismo”, que – paradoxalmente – levaria ao questionamento dos próprios limites
entre o que é “real” e o que não é, conforme o próximo tópico buscará abordar.
2.1.1.2 Incredulidade diante do real: leitura ficcionalizante?
Em variados momentos do ato 2 ouve-se referência a uma incredulidade
generalizada que toma conta das pessoas. Aos 30’45’’ (trinta minutos e quarenta e
cinco segundos) é a vez de Gedeon Naudet relembrar o que considerou mais
marcante na sua experiência de filmar como as pessoas reagiram àquele episódio.
“Os olhos delas diziam: isso não está acontecendo!”, relata.
O conteúdo filmado por Gedeon mostra muita gente paralisada nas ruas diante da
Torre Norte que parecia uma tocha de fumaça. Alguns falavam ao celular dando
notícias sobre o que viam ou querendo informações de parentes e amigos, outros
estavam boquiabertos mesmo, sem encontrar uma razão para o ocorrido. Sem
acreditar no que acontecia diante dos olhos.
Então, o que parecia ruim fica ainda pior: o segundo avião bate na Torre Sul.
Pessoas de várias partes do mundo estão ali tentando explicar – em diferentes
línguas – o sentimento comum que tinham testemunhado, umas choram, outras
começam a correr assustadas, carros do corpo de bombeiros circulam com as
sirenes ligadas e a equipe de brigadistas que está na Torre Norte recebe a notícia
do segundo impacto. A incredulidade no olhar das pessoas se transformara em
medo e agora são os próprios profissionais que duvidam do que veem.
Com os elevadores fora de serviço era muito difícil conseguir chegar até o foco do
incêndio. De repente, mais um estrondo do lado de fora. Era a Torre Sul que
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acabara de desabar. A realidade da tragédia se impõe com tamanha força que até
os bombeiros não tem mais como lutar e percebem que é mais prudente sair dali o
quanto antes. “Mayday!” soa no rádio interno da corporação, dando a ordem para
evacuar o prédio imediatamente.
Aos 47’37’’ (quarenta e sete minutos e trinta e sete segundos), mais um trecho de
áudio que se assemelha a uma transmissão radiofônica diz o seguinte: “O que
assistimos esta manhã parece um dos filmes que se vê em Hollywood: pessoas
andando pelas redondezas com celulares, chorando, levantando a cabeça para ver
o que restou do World Trade Center e balançando a cabeça, incrédulas.” 44 . A
impressão que dá é a de que um avião bater numa torre daquelas no coração da
cidade de Nova Iorque acidentalmente teria sido algo inimaginável, mas até possível
de conceber. Mas, dois aviões de voos comerciais dos Estados Unidos da América
cheios de passageiros se chocarem, propositadamente, nas torres gêmeas do
World Trade Center não fazia sentido algum.
Era a realidade de uma guerra subjacente mirando em alvos civis. A distorção da
tática militar do ataque surpresa levara para o centro do “mundo civilizado” a
barbárie dos campos de batalha. E isso era muito mais do que a dose diária de
“real” a que todos estavam acostumados. Principalmente, quando se trata da maior
potência do planeta.
O episódio que matou quase três mil pessoas e feriu mais de seis mil emprestou à
obra dos irmãos franceses o que Aristóteles (2003, p. 48) chama de acontecimento
patético (ou catástrofe) quando enumera os elementos da ação complexa: “o
patético é devido a uma ação que provoca a morte ou o sofrimento, como a das
mortes em cena, das dores agudas, dos ferimentos e outros casos análogos”.
Diante de tantos aspectos difíceis de enquadrar na “vida real”, será que ter
mostrado o processo de escolha do personagem principal (Tony, o aspirante a
herói), estar sendo apresentada por um ator “real” bastante famoso pelos filmes de
ficção em que atua (Robert De Niro, como ele mesmo) e ser conduzida por uma
alternância constante de narradores, embaralhando a possibilidade de constituição
de um “eu-origem” da mensagem, não se revelariam fatores capazes de contribuir
de alguma forma para que a montagem mobilizasse no espectador uma leitura
44
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ficcionalizante? A questão surge aqui como um exercício reflexivo a ser encarado a
partir das contribuições de Roger Odin e sua semiopragmática. De acordo com Odin
(2000),
a ficcionalização tem um status privilegiado. Em nosso espaço
sociocultural, o desejo de ficção se manifesta no interior de cada um de
nós, a ponto de parecer como “um desejo inerente à estruturação do
psiquismo”. Ainda a esse respeito, Jean-Marie Schaeffer considera tal
desejo como “uma conquista cultural indissociável da humanização”.
Significa dizer que a tarefa de ficcionalização não necessita de qualquer
contrato institucional prévio: o produtor do contrato reside em mim de tal
forma que não preciso fazer nenhum esforço para aceitá-lo; no mais das
vezes, nem tenho consciência da existência de um contrato45.

No caso do que aconteceu naquele 11 de setembro, em Nova Iorque, não há como
negar que os elementos dos roteiros mais espetaculares de Hollywood estavam
presentes: um dia que começa lindo; alguém – por acaso – filmando nas
proximidades; um “atentado terrorista” emblemático mostrado ao vivo para o mundo.
E tudo isso atravessado no meio do caminho de um aspirante a herói.
O estudioso Joseph Campbell, especialista em mitologia, defendia que “um herói
propriamente dito é alguém que deu a sua vida por algo maior ou diferente dele
mesmo” 46 . Entretanto, Campbell constatou que existe um padrão nas ações
heroicas das mais diversas civilizações do mundo, em diferentes épocas. É como se
todo herói tivesse que obedecer a um ciclo. E ele explica que “o ciclo do herói pode
ser visto como um simples ritual de iniciação quando a criança tem de abandonar
sua infância e tornar-se adulta. É como se ela tivesse que morrer, deixar morrer sua
personalidade infantil e voltar como um adulto responsável”.47 E é exatamente esta
a saga reservada a Tony na narrativa construída por Jules e Gedeon Naudet.
Ao pesquisar as visibilidades, visualidades e performances presentes nos
acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, Hamburguer
(2013) propõe uma releitura dos episódios:
Reconstruir essa narrativa audiovisual sui generis, construída de acordo
com algumas regras da ficção clássica, permite a especulação sobre
diferentes formas de apropriação das regras de construção do espetáculo.
As ideias de Roger Odin, constantes na introdução da obra De La Fiction (2000), que são
utilizadas neste parágrafo foram traduzidas por Sandra Straccialano Coelho.
46 Entrevista
audiovisual de Joseph Campbell concedida a Bill Moyers disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=qsnLL3fEqGA. Acesso em: 28 out. 2013.
47 Idem, ibdem. Cf. versão impressa: CAMPBELL, Joseph. O Poder do Mito – Joseph Campbell com
Bill Moyers. Betty Sue Flowers (org.). Trad. Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Palas Athenas, 1990.
Disponível
em:
http://gepai.yolasite.com/resources/joseph_campbell_%20o_poder_do_mito.pdf.
Acesso em: 28 out. 2013.
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Vale revisitar passo a passo os primeiros lances desse evento midiático
para entender as implicações dele para a definição do universo do
espetáculo, para a definição de visibilidades e visualidades. A ideia é
pensar que a sociedade do espetáculo pode ser, como foi, atacada a partir
de suas próprias convenções narrativas. O domínio das técnicas de
roteirização e de cobertura possibilitaria o jogo de forças em torno do
controle dos mecanismos de produção e difusão de conteúdos midiáticos.
(HAMBURGER, 2013, p. 44-45)

Os realizadores do documentário em análise entram nesse jogo no momento em
que resolvem ceder à lógica do espetáculo, destinando aos ataques e suas
consequências oitenta por centro de sua produção (ver gráfico 1), considerando que
o terceiro ato não se descola do segundo, ao contrário, reverbera a ação “dentro” do
quartel. Hamburger (2013, p. 54-56) destaca ainda que a exatidão contida na mise
en scène 48 dos atentados revela a existência de uma mente criativa hábil o
suficiente para recorrer às convenções da própria indústria cinematográfica
estadunidense. Nas palavras dela: “O sonho vanguardista da arte que se realiza na
vida ganha expressão terrível”. E a pesquisadora da USP acredita também que “os
atentados de 11 de setembro de 2001 continuam a reverberar. Ao contrário do filme
clássico, onde os finais são conclusivos, no plano extradiegético, os enigmas
resistem à resolução clara”.
Por outro lado, na visão de Nichols (2005, p. 180), a princípio é a origem do evento
que se mostra enganosa. Para ele, “o sentido de uma origem talvez seja a ficção
necessária para rejeitar a impressão de que o evento ocorre de forma sui generis,
mesmo que assim ele seja inicialmente experimentado, em especial se traumático”.
Nichols recorre a Hayden (1996, p. 20-21) para adotar a noção de “evento
modernista” neste caso e explica suas razões:
Ao contrário das coroações e das campanhas militares, dos movimentos
legalistas e das insurreições, o evento modernista resiste às formas
tradicionais da narrativa realista. Causa, trama, sujeitos, heróis ou agentes
narrativos – todos estes parecem inadequados à tarefa de lidar com
eventos da magnitude modernista. (NICHOLS, 2005, p. 179).

No raciocínio deste teórico do cinema documentário, os enquadramentos ou o que
chama

de

“protonarrativas”

partem

dos

reconhecimentos

ou

pseudo-

reconhecimentos feitos na hora de identificar o evento. “O “evento terrorista”
assume o seu lugar dentro de uma cadeia narrativa mais ampla, que o classifica e
Para uma leitura mais detida da noção de mise en scène, ver: BORDWELL, David. Figuras
traçadas na luz: a encenação no cinema. Trad. Maria Luiza Machado Jatobá. Campinas-SP: Papirus,
2008.
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lhe dá significado. Isto equivale a rotular ou estruturar – uma metacomunicação que
tem grande importância operacional, pois é ela que vai permitir o lançamento de
uma narrativa” (NICHOLS, 2005, p.182).
Diante disso e destacando que Odin (2012, p. 16) considera a oposição entre o
modo de leitura fictivizante49 e o modo de leitura documentarizante “um efeito do
posicionamento do leitor face ao filme” e, portanto, uma operação externa à obra e
“estritamente pragmática”, é possível dizer que o leitor/espectador, como terceiro
actante do sistema tripartite que envolve ainda a instância fílmica e uma instituição
qualquer, pode rejeitar o contrato de leitura documentarizante da obra dos irmãos
Naudet mesmo no segundo ato, partindo para um entendimento de que a
“realidade” nele contida serviu apenas como cenário para os atores da produção em
andamento, quase da mesma maneira que para filmes de ficção no estilo Nova York
sitiada (1998), como lembra Hamburger (2013, p. 48).
Entretanto, Odin (2012, p. 29) chama atenção também para a instabilidade deste
jogo tripartite quando adverte que “seria falso acreditar que essas relações
permanecem estáveis ao longo da leitura de um filme”. Isto leva a crer que o
espectador pode flanar – e em graus alternados – entre os diferentes modos de
leitura.
A intenção aqui é apenas destacar que o longa dos irmãos franceses traz diversos
aspectos de uma gramática ficcional que não passa despercebida em nenhum
momento da narrativa. E, como adverte Leal (2006, p.84) em relação à experiência
poética diante de um “texto”, não é possível reduzi-lo “a uma instância produtora,
instauradora de sentido. Ao contrário, o sentido surge como um resultado possível
num processo de interação em que a performance, um jogo, abre o texto para a
experiência de diferentes ordens”.
Como se buscou argumentar, isso se aplica também ao texto audiovisual dos
irmãos Naudet. O movimento do espectador, nesse caso, pode ser estabelecido
com base no que Leal (2006, p. 85) entende como a “vibração” da obra, ou seja,
“como um “posicionar-se”/“presentificar-se” para o receptor, mas em relação a um
vasto conjunto de outros textos”. Trata-se mesmo de um efeito estético
De acordo com Odin (2012, p. 14-15), o modo de leitura ficcionalizante engloba o modo de leitura
fictivizante, mas o inverso não ocorre, pois o primeiro é mais complexo e abrangeria a noção de mise
en phase, que é o processo relacionado ao engajamento gradual do espectador.
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continuamente negociado e, aqui, muitas vezes capaz de gerar um torpor que
anestesia diante do excesso de real.
No terceiro e último ato, as imagens da destruição fazem par com trechos de
música instrumental que evocam tristeza, a elaboração do luto se materializa nas
fotos dos desaparecidos formando uma espécie de mural da dor, um a um os
companheiros de equipe de Tony vão retornando à base e se alegrando ao rever os
colegas vivos. Nesta parte final com 38’ (trinta e oito minutos) de duração, o trabalho
dos bombeiros escavando os destroços na esperança de encontrar alguém com
vida divide espaço com os depoimentos de cada brigadista durante os instantes
vividos nas proximidades do WTC em colapso.
Embora estivesse dentro da Torre Norte – primeiro prédio alvejado e, portanto,
epicentro da ação dramática – a equipe do quartel de Tony fica quase refém do
episódio, uma vez que de dentro da torre não era possível saber o que se passava
do lado de fora e também não havia como combater as chamas que consumiam
aquela estrutura nem impedir que as pessoas se atirassem dos andares mais altos
atingidos pelo fogo. A ação da brigada liderada pelo chefe Pfeifer limitou-se
praticamente a retirar as pessoas que já se encontravam descendo as escadas ou
libertando as que estavam presas nos elevadores sem serviço. E não se está aqui
dizendo que isso é pouco, mas não foi suficiente para evitar o semblante de
frustração que eles próprios ostentavam.
Alguns se declararam desgostosos com a profissão, outros falaram da tristeza de
perder parentes, amigos ou parceiros de trabalho. Ainda durante este ato, Tony
relembra a fala do colega Ted impressionado com o que chamou de “chuva de
corpos”. Os barulhos desconcertantes, mencionados anteriormente enquanto eles
estavam reunidos no saguão da Torre Norte, haviam deixado ecos. Embora os
corpos em queda não apareçam no filme50, os diretores dão um jeito de informar ao
espectador a causa desses estrondos.

Ao contrário do que ocorre no curta México do diretor Alejandro González Iñárritu que utiliza
diversas imagens dos jumpers, como ficaram conhecidas as pessoas que saltaram das torres. O
filme
de
Iñárritu
–
analisado
no
capítulo
3
está
disponível
em
http://www.youtube.com/watch?v=OXttbDyv9Go e integra a obra maior September 11 na qual onze
diretores de países distintos mostram suas perspectivas sobre os ataques ao World Trade Center a
partir de produções de até 11 minutos 9 segundos e 1 quadro (11’09’’01). O projeto é do produtor
francês Alain Brigand e foi lançado no ano seguinte aos atentados (2002).
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É quando se observa a aplicação prática do que Chion (2008, p. 24) classifica como
“reciprocidade do valor acrescentado” ao abordar os sons do horror. O autor explica
que “o caso dos sons horríveis ou impressionantes, sobre os quais a imagem
projeta por sugestão um sentido que eles próprios não comportam, é o exemplo
desta reciprocidade”. Na montagem em estudo, a ausência de contato visual com a
fonte sonora potencializa a angústia causada pela dedução do que pode estar
provocando tais sons repetidos em intervalos curtos.
Todos sabemos que o cinema sonoro clássico, no qual se evitava mostrar
certas coisas, se socorria do som, para sugerir o espetáculo de uma forma
muito mais impressionante do que se o estivéssemos realmente a ver. O
exemplo arquetípico encontra-se no início da obra-prima de Aldrich, O Beijo
Fatal (Kiss Me Deadly), quando a fugitiva a que Ralph Meeker deu boleia é
apanhada pelos seus perseguidores e submetida à tortura: desta tortura, o
espectador vê apenas duas pernas nuas a debaterem-se, enquanto ouve
os gritos da infeliz. Eis, diríamos, um efeito tipicamente sonoro. É verdade,
mas na condição de explicar que aquilo que torna os gritos tão aterradores
não é a sua própria realidade acústica, mas aquilo que a situação narrada e
o pouco que vemos projetam sobre eles. (CHION, 2008, p. 24)

No documentário em análise também é assim. Mesmo quando o esclarecimento
chega, através da narração, a angústia não vai embora e somam-se a ela outras
sensações difíceis de descrever. Contudo, o que se torna mais surpreendente nesta
etapa da narrativa é o trecho do depoimento de Tony (1h36’) ao afirmar que gosta
de salvar vidas, mas – depois do que viu e viveu naquele dia – iria considerar a
possibilidade de ingressar no exército para matar pessoas.
É difícil de acreditar que o filme tenha se esforçado tanto para construir a figura de
um herói, utilizado um cenário-ação tão caro ao imaginário coletivo da atualidade e
no fechamento da história tenha resvalado no “fetichismo narrativo” que Nichols
(2005, p. 184) recupera de Santer (1992, p. 144) para fazer referência a um
dispositivo estrutural inconsciente que, na fantasia, anula a necessidade do luto e
simula inteireza, “tipicamente situando o local e a origem da perda em outro lugar”.
É como se os irmãos Naudet tivessem “mordido a isca” da protonarrativa midiáticogovernamental que rapidamente enquadrou o evento como “atentado terrorista” e –
desconsiderando a complexidade das relações dos EUA com os autores dos
ataques – transferido as responsabilidades das ocorrências para um inimigo externo
que deveria ser severamente punido ou mesmo eliminado. Nasce, assim, na obra
dos Naudet não o esperado herói Tony, mas, provavelmente, “Benetatos, o
vingador”.
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2.1.2 Acontecimento Midiático?
Quando Nelson Traquina (2005, p. 99) aborda os tipos de acontecimento, afirma
que os ataques às torres gêmeas em 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, são
um mega-acontecimento, mas não são um acontecimento midiático nos termos
descritos por Dayan e Katz (1994). Para estes autores, a despeito das diferenças
existentes entre estes tipos de evento, os acontecimentos midiáticos delinearam um
novo gênero narrativo que emprega o potencial único da mídia eletrônica para
comandar a atenção, universal e simultaneamente, a fim de contar uma história
primordial sobre acontecimentos cotidianos.
Os eventos classificados desta maneira possuem alguns atributos comuns, pois o
público é capaz de reconhecê-los como um convite, ou até um comando, para a
interrupção das atividades diárias. Por não serem rotineiros, propõem coisas
excepcionais para se pensar a respeito, para se testemunhar e para se fazer. São
proclamados históricos, possuem um ritual que lhes confere um caráter cerimonial,
com poder para mobilizar audiências muito grandes – uma nação, várias nações ou
o mundo – mantendo todos integrados num mesmo batimento cardíaco. Os grandes
eventos noticiosos (ou mega-acontecimentos) são, para Dayan e Katz (1994), outro
gênero de cobertura que ajuda, inclusive, a delimitar os contornos dos eventos
midiáticos.
Não há dúvidas, contudo, de que esta é uma formulação bem anterior à
popularização dos dispositivos móveis de gravação de vídeo que permitiram o
registro de takes variados do episódio do 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque,
incluindo o ponto cinemático inicial, captado por Naudet, e os subsequentes (choque
do segundo avião e desabamento das duas torres e do WTC 7), registrados por
diversas lentes sociais (DALMONTE, 2013). Apesar disso, constata-se – neste
momento – a impossibilidade de categorizar os eventos do World Trade Center
como midiáticos pela ausência do elemento cerimonial.
Entretanto, considerando que todos os demais aspectos listados se aplicam ao caso
e lembrando que Dayan e Katz (1994) consideram central na definição dos eventos
midiáticos o turning point ou ponto de virada – algo que marca o evento como um
divisor de águas, a passagem de uma era, uma mudança na velha forma de agir ou
pensar – propõe-se aqui revisitar do conceito a partir da nova configuração da mídia
nas sociedades contemporâneas.

48

Numa análise do episódio realizada no ano seguinte aos ataques, Coutinho e Felz
(2002) destacam aspectos que parecem reforçar o caráter espetacular das imagens:
Nas cenas da cobertura jornalística do atentado, a ficção se aproxima da
realidade, confirmando um enredo de fatos reais em diferentes
enquadramentos e muitas repetições. As imagens do atentado também
despertaram comoção, entre telespectadores e profissionais de TV e, na
mesma medida, eram portadoras de conteúdo noticioso capaz de mobilizar
audiências em todo o mundo. (COUTINHO; FELZ, 2002, p. 2)

A transmissão ao vivo pela televisão, que – como já foi dito – começa logo depois
do primeiro impacto, é outro aspecto que contribui para a discussão de que os
acontecimentos de 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, possam ser
considerados eventos midiáticos, apesar de não terem seguido um roteiro
previamente informado às equipes de TV. É como se os próprios sequestradores
dos aviões ou os líderes do grupo terrorista que assumiu a autoria dos atentados
tivessem se preocupado com todos os detalhes da ação, executada em longo prazo,
já que os pilotos-suicidas fizeram treinamento para conduzir jatos comerciais. Esta
preparação cuidadosa remete aos processos operacionais dos grandes cerimoniais.
E, neste caso específico, por atores que entendem bem a lógica da produção
televisiva, como sustenta Duarte (2004):
[...] Os atentados foram minuciosamente planejados por alguém que
dominava suas regras de produção e utilizou esse conhecimento
estrategicamente, acertando as ações empreendidas aos tempos e
espaços da construção do simulacro televisivo, isto é, de forma a fazer com
que os acontecimentos a eles correspondessem. Os quinze minutos de
intervalo entre a colisão do primeiro e do segundo aviões foram o espaço
cronológico necessário para as equipes de reportagem, com suas câmeras,
chegarem ao local a tempo de transmitirem em direto e ao vivo o ataque à
segunda torre, mas insuficiente, como ficou demonstrado, para colocar em
ação a defesa americana. (DUARTE, 2004, p. 15-16)

De volta ao pensamento de Dayan e Katz (1994) quando afirmam que grandes
eventos cerimoniais celebram a ordem e sua restauração, talvez seja possível
interpretar a sequência das ações dos terroristas como um plano radical para
restabelecer – ou redefinir – a ordem mundial. Por outro lado, o episódio deu
visibilidade global à Al Qaeda e agendou os interesses da rede terrorista
reconhecida, na época, como o principal inimigo dos Estados Unidos. Do ponto de
vista simbólico, os acontecimentos no WTC também podem ter servido como a
cerimônia de sagração do terror diante da maior potência do planeta. O gigante
poderoso com sofisticados aparatos de defesa não foi capaz de se proteger do ardil
de um nanico, que o fez tombar sem disparar um único tiro.
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2.1.3 Níveis de apreensão do “real”
É importante considerar ainda o contexto histórico que envolve os dois principais
personagens do conflito 51 e, ao fazer isso, encontra-se em destaque o termo
“fundamentalismo”, que, de acordo com os estudos de Moreira (2007, p. 13), é –
contraditoriamente – um movimento originário do protestantismo cristão do sul dos
Estados Unidos, mais especificamente, do estado do Tennessee.
Não deixa de ser um paradoxo o fundamentalismo nascer nos Estados
Unidos e na atualidade estar associado, erroneamente diga-se de
passagem, ao Islã, em tese, o principal foco da carga de negatividade que
o termo assumiu a partir do evento de 11 de setembro de 2001. Quando
surgiram, entre 1909 e 1915, os fundamentalistas se colocavam em uma
posição contrária à modernidade, ou seja, eram antimodernos. (MOREIRA,
2007, p. 13)

No que se refere ao movimento criado por Osama Bin Laden e operado pela
organização terrorista Al-Qaeda, o pesquisador menciona o uso da violência contra
civis – antes uma opção da minoria dos fundamentalistas islâmicos – como um
instrumento para impor um modo de pensar, entretanto observa elementos que são
cruciais para demarcar uma divisão definitiva não apenas com o fundamentalismo,
mas também com o Islã histórico. Os exemplos mais evidentes desses elementos
distintivos são a adoção de uma visão anti-imperialista, a utilização da internet
somada às novas tecnologias para realizar atentados, bem como, movimentar
volumes no mercado de capitais e a inserção da Jihad no processo de globalização.
Isso serviu para emprestar ao movimento um caráter pós-moderno e defini-lo como
neofundamentalista.
Na pós-modernidade, a perversão nas relações humanas, que é
dominante, vê-se livre para manifestar-se em várias formas, como violência
urbana, terrorismo. Podemos afirmar que há um esgarçamento do tecido
social, onde o individual sobrepõe-se ao universal, característico da
modernidade. Isso leva a uma desregulamentação, há uma pretensa falta
de lei, onde tudo é permitido. A violência apresentou-se como um ritual
islâmico, onde os suicidas, no caso dos ataques aéreos, ofereceram-se, em
sacrifício, para serem vistos, seduzindo a todos para suas justas causas.
Com o terror, a violência tornou-se mercadoria. (MOREIRA, 2007, p. 15)

Além da perversão nas relações humanas – que remete a questões éticas – e da
profanação das câmeras e dos gestos de filmar, geradora de consequências
Neste ponto, alguns aspectos entram no debate. Há um pano de fundo religioso compondo o
cenário político da ação ocorrida. A impressão é a de que as duas maiores religiões do mundo
entraram em guerra. No horizonte, parece se delinear o início de um confronto entre o Oriente,
representado pelo islã, e o Ocidente, pelo cristianismo. Para um aprofundamento nas especificidades
das duas religiões, ver: GAARDER, Jostein; HELLERN, Victor; NOTAKER, Henry. O Livro das
Religiões. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
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políticas, há outros dois aspectos que emergem dessa conjuntura e se vinculam aos
níveis simbólico e midiático do fenômeno. Para explicar a relação entre eles,
apresentar-se-á um exercício reflexivo a partir de três diferentes perspectivas: a do
neofundamentalismo islâmico, a estadunidense e a mundial.
Na primeira perspectiva, no nível um, referente ao indivíduo (self) e à forma como
ele percebe a si mesmo, está colocado um ‘servo de Alá’, que no nível da ordem
simbólica (o segundo) é concebido como uma ‘arma contra o inimigo de Alá’ e, no
último nível, correspondente ao sistema de representações da mídia, transforma-se
no ‘protagonista’ que conduz a cena, no ator social que comanda a ação e cria a
notícia em tempo real. E tudo isso justificado por sua submissão à vontade de Alá.
Do ponto de vista dos Estados Unidos, pode-se vislumbrar, no nível individual, um
membro da sociedade civil, um “cidadão comum”, que no nível simbólico vira uma
‘vítima do terror’ e no nível midiático assume o papel ‘coadjuvante’ do ator social
passivo, que se mostra abatido e desolado diante do golpe, apesar de todo o poder
que sua nação ostenta como potência global.
No resto do mundo, o primeiro nível é o do ‘espectador’, que simbolicamente (ou no
nível dois) já assume um dos lados e, dessa forma, se torna ‘aliado ou opositor’,
condenando ou – no mínimo – compreendendo os ataques, uma vez que, num
sistema globalizado, mesmo na posição de neutralidade, sofrerá as consequências
do conflito em alguma medida. E, finalmente, na interação com a mídia (nível três),
é ele que representa a audiência atônita diante do que vê.
Em outras palavras e de forma sucinta há um recado bem evidente que ecoa
através destes acontecimentos:
A organização Al Qaeda assume uma posição vanguardista do ponto de
vista político, como acentua o historiador inglês T. J. Clark, no sentido de
ser a única que oferece uma forma efetiva de oposição ao poderio dos
Estados Unidos. É claro que bin Laden sabe que não pode confrontar os
EUA nos campos político, econômico e militar, mas impôs um castigo que
humilhou os norte-americanos: o ataque às torres gêmeas do World Trade
Center [...]. Essa foi a forma encontrada para contestar o império. Os norteamericanos são vistos pelos fundamentalistas islâmicos como o Grande
Satã, o inimigo que deve ser exterminado. Os Estados Unidos representam
para os muçulmanos o fundamentalismo do mercado, cujo deus é o capital,
além de encarnar a figura do colonizador que pretende impor a democracia
sob o ponto de vista do Ocidente. (MOREIRA, 2007, p. 14)

Os acontecimentos a que o mundo assistiu, através das lentes profissionais e
“amadoras”, em 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, podem ser considerados
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demarcadores de um processo de reconfiguração da cobertura jornalística
audiovisual, já que depois desta data passou a vigorar um novo modus operandi de
produção. Há agora uma regra tácita para as produções audiovisuais que também
se aplica ao jornalismo. Não dá mais para cobrir megaeventos sem recorrer às
fontes “amadoras”. São elas que, provavelmente, trarão a ação. Isto é, trarão o
material cinemático factual, que registra o evento em curso. E esse contato entre
jornalistas e testemunhas-produtoras-de-conteúdo agora é facilitado através dos
sites de redes sociais. Em entrevista ao The Vancouver Sun 52 , o professor de
jornalismo da Universidade da Columbia Britânica (UBC), Alfred Hermida, lembrou o
atentado ao metrô de Londres quando ainda trabalhava para o site da BBC:
O que você lia no jornal costumava ser descrito como um primeiro rascunho
da história. Com o crescimento da Internet e das mídias sociais,
frequentemente esse primeiro rascunho é escrito pelas próprias pessoas
envolvidas na notícia. Eu me lembro quando estava no site da BBC News
no momento dos atentados de Londres em julho de 2005. Detalhes dos
ataques no metrô e em um ônibus de Londres não vieram apenas das
autoridades, mas também das pessoas compartilhando fotos e vídeos
granulados de passageiros em um trem bombardeado. Para mim, aquela
foi uma ilustração dramática de como nossa visão do mundo tinha mudado
quando qualquer um tem a capacidade e os meios para comunicar e
compartilhar a notícia.53

Embora a fala do professor Hermida mereça a ressalva de que as fotos e os vídeos
compartilhados no episódio de Londres não são necessariamente “a notícia” mas
podem potencialmente ser parte dela, o trecho que aborda a mudança na visão de
mundo é revelador. Os cinegrafistas profissionais, por mais cedo que chegassem,
iam ter perdido o começo da história. Tanto é assim, que – como se viu – só as
lentes de um “amador” captaram o choque do primeiro avião na Torre Norte do
WTC.
Ao acatar a proposta de decompor a obra em três dimensões com o objetivo de
isolar os meios ou recursos materiais utilizados na tentativa de enxergar as
estratégias criadas para alcançar os efeitos pretendidos no apreciador, foi possível
Ver a íntegra em:
http://www.vancouversun.com/entertainment/books/prof+book+examines+using+social+media/10382
499/story.html. Acesso em: 16 nov. 2014.
53 No original: “What you read in the newspaper used to be described as a first draft of history. With
the rise of the Internet and social media, often that first draft is written by the people caught up in the
news themselves. I remember when I was at the BBC News website at the time of the 7/7 London
bombings in July 2005. Details of the attacks on the underground and on a London bus came not just
from officials, but also from people sharing grainy photos and videos of passengers on a bombed
train. For me, that was a dramatic illustration of how our view of the world was changed when anyone
has the ability and means to report and share the news”. (Tradução nossa)
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encontrar no modo de estruturação da obra dos Naudet o que Gomes (2004)
chamou de composições estética, comunicacional e poética.
A opção metodológica de fragmentar o documentário 9/11 – inside the North Tower
para proceder a análise e reagrupar tudo num momento posterior permitiu a
identificação dos elementos mais valorizados em cada ato da narrativa. Na abertura
(ato 1), por exemplo, quando se instala o modelo simbólico do herói (em potencial),
fica evidente que estratégias audiovisuais como gravações do treinamento de Tony
na Academia de Bombeiros e depois os variados takes do dia-a-dia no quartel
mobilizam uma certa empatia de quem assiste com o novato, criando de saída um
sentido de saga, de aventura que traz consigo uma alta carga de expectativa. Temse, então, a composição comunicacional delineando a obra.
No segundo ato, a expectativa se transforma em incredulidade diante do que se vê
e em impotência até dos bombeiros mais experientes. Os sons captados de dentro
da torre geram um turbilhão de sensações que chega a paralisar. A composição
estética assume o comando da ação dramática. E no fim da narrativa (ato 3), há um
forte apelo de grupo, de convívio, de importância do coletivo nas imagens dos
abraços entre os colegas e na narração que destaca o contentamento de todos com
o retorno de cada um. Entretanto, uma frustração generalizada parece reinar no
quartel. A composição poética que prevalece neste trecho é também a que leva o
espectador ao desânimo absoluto.
O lado bom da tragédia – se é que isso é possível – seria o incansável trabalho de
equipe que o corpo de brigadistas realizou após o desmoronamento das
construções do WTC. Porém, o sentimento dele resultante fica em segundo plano
no contexto geral da história dos irmãos Naudet, que tinha Tony como protagonista.
É, portanto, para ele que se voltam os olhares agora: como se deu a transformação
do menino em homem? Como termina a saga do herói salvador?
Talvez, a intenção de mostrar Tony considerando a possibilidade de ir para o
exército se vingar dos inimigos que invadiram seu país de forma tão brutal, tenha
sido mais no sentido de reforçar sua vocação no estilo Capitão América54 – a partir

Deve-se esta contribuição aos colegas pesquisadores do IV Encontro Anual da AIM – Associação
de Investigadores da Imagem em Movimento – realizado de 15 a 17 de maio de 2014 na UBI.
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da perspectiva de uma guerra, como líder dos vingadores – do que na linha do herói
salvador Super-homem que a narrativa buscou construir o tempo todo. Mas, essa
seria, certamente, uma outra história.
2.1.4 A cobertura jornalística audiovisual e a hipótese do segundo ato
narrativo
Depois de examinar o documentário dos irmãos franceses, procedeu-se a análise
dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, a partir da
cobertura realizada pela TV Globo naquele dia. A escolha se deve ao fato de esta
sociedade empresária ser parte da maior rede de televisão em operação no Brasil55
e de sua forte inserção internacional56. Por questões operacionais relacionadas à
dificuldade de acesso aos arquivos da emissora, a opção foi também trabalhar com
o material disponível no You Tube, além dos conteúdos do site Memória Globo57.
Chegou-se, então, a um total de mais de cinco horas e meia, precisamente 5h43’24’’
(cinco horas, quarenta e três minutos e vinte e quatro segundos).
Esse tempo é o resultado da transmissão ‘ao vivo’ ininterrupta de 3h54’30’’ (três
horas, cinquenta e quatro minutos e trinta segundos) que começa pela manhã,
pouco antes das 10 horas: às 9h52’ – nove horas e cinquenta e dois minutos –
horário de Brasília, a Globo interrompe sua programação infantil com as primeiras
imagens de Nova Iorque (8h52’ – oito horas e cinquenta e dois minutos – horário
local) e vai até o início da tarde, invadindo o fade do Jornal Hoje 58 ; mais os
plantões59 dos intervalos dos programas da tarde (no capítulo 37 da novela A Gata
Comeu, no Vale a Pena Ver de Novo, e no filme Mudança de Hábito 2 – mais
loucuras no convento, na Sessão da Tarde), além das edições do Jornal Nacional
(57’01’’ – cinquenta e sete minutos e um segundo)60 e do Jornal da Globo (44’06’’ –

São 35 grupos que controlam 340 veículos de mídia distribuídos por todo o território nacional. Ver
mais em: http://donosdamidia.com.br/rede/4023. Acesso em: 31 ago. 2014.
56 A Globo possui sete canais de TV paga que transmitem sua programação em sinal digital, 24
horas
por
dia
para
países
de
todos
os
continentes.
Ver
mais
em:
http://globointernacional.globo.com/Americas/paginas/Institucional.aspx. Acesso em: 22 fev. 2016.
57
Ver
detalhes
em:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornalnacional/os-atentados-de-11-de-setembro.htm. Acesso em: 13 jun. 2015
58 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=-iPg3h9lyNQ. Acesso em: 31 ago. 2014.
59 No período vespertino, foram quatro entradas com duração variando entre 1’30’’ (um minuto e
trinta segundos) e 2’50’’ (dois minutos de cinquenta segundos), incluindo as vinhetas de abertura e
fechamento.
60 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=hTdwZOLIXxE. Acesso em: 31 ago. 2014.
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quarenta e quatro minutos e seis segundos)61. A cobertura deste dia noticioso na TV
Globo será observada aqui como um todo. Para isso, também será adotado o
mesmo programa teórico e metodológico de Gomes (2004), aliado ao procedimento
de subdivisão da obra em atos, utilizado no exame anteriormente exposto do
documentário 9/11 – Inside The North Tower.
Embora tenha sido concebida para possibilitar análises de narrativas fílmicas, a
proposta será aplicada às produções audiovisuais jornalísticas da emissora carioca
na tentativa de investigar a relevância expressiva da imagem em movimento com
som como elemento capaz de proporcionar ao espectador uma experiência fílmica
(ou audiovisual) de outra ordem: da ordem do simultâneo. Além disso, ressalte-se
com Motta (2007, p. 146) que “as narrativas são formas de relações que se
estabelecem por causa da cultura, da convivência entre seres vivos com interesses,
desejos, vontades e sob os constrangimentos e as condições sociais de hierarquia e
de poder”. Isto empresta à análise uma perspectiva relacional entre as instâncias
envolvidas.
2.1.4.1 O Tempo (e o Movimento)
Antes de avançar é necessário demarcar alguns aspectos relativos à temporalidade,
sem pretender, no entanto, exaurir toda a complexidade desta temática. O tempo –
assim como o movimento intrínseco da imagem – é um elemento de extrema
importância para os produtos que fazem uso da linguagem audiovisual inclusive
aqueles que são exibidos na televisão convencional em sinal aberto. A grade de
programação é um exemplo de como as emissoras buscam organizar suas
produções de acordo com o comportamento do público. Em linhas gerais, de
segunda a sexta, enquanto a maioria das pessoas se prepara para começar um dia
de trabalho, a TV oferece um noticiário bem cedo com a repercussão do que virou
notícia depois do último jornal da noite anterior e informações atualizadas do início
da manhã.
Quem fica em casa tem uma sequência de programas de variedades com prestação
de serviços, dicas de saúde, beleza, entretenimento e receitas diversas até a hora
do almoço, momento em que mais uma vez haverá conteúdo noticioso. Tanto para
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Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=U8P_pWGEW3M. Acesso em: 31 ago. 2014.
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aqueles que podem comer em casa quanto para os que se alimentam na rua, é a
chance de acompanhar o que os editores dos telejornais consideraram importante
de tudo o que aconteceu no período matutino, já que atualmente há monitores (ou
dispositivos móveis) espalhados por todos os lugares. Pela tarde, doses extras de
entretenimento em diversos formatos e à noite duas novas edições noticiosas: uma
no início e outra no final do turno, normalmente, intercaladas por filmes ou
possibilidades alternativas de diversão.
Algumas emissoras apostam tanto na formação de uma audiência cativa que já nem
anunciam mais suas atrações informando o horário tradicional. A TV Globo, por
exemplo, costuma adotar sua própria grade como “relógio” quando divulga que um
programa ‘x’ será exibido não na hora tal, mas “depois do programa ‘y’ ” de sua
grade. Ou seja, a autorreferência neste caso funciona como uma tentativa de
exercer controle sobre o telespectador que vai precisar acompanhar pelo menos
parte da programação para tentar estimar o horário do que tem interesse em
assistir. E, assim, poderá se familiarizar com as produções, memorizando mais ou
menos quando são exibidas. É quase como buscar estabelecer novas unidades
temporais. Não mais hora, minuto e segundo, mas sim: turno, programa e bloco.
Não seria difícil, então, imaginar pessoas que agendassem seus compromissos a
partir de frases como “nos vemos na casa de fulano depois da novela tal” ou “te ligo
quando acabar o Jornal Nacional”.
Percebe-se, portanto, o esforço da mídia para tornar seu próprio ritmo tão natural ao
cotidiano que a adaptação do telespectador seria quase orgânica, sem muita
resistência62. Isso remete aos ensinamentos do professor Clóvis de Barros Filho
(ECA/USP) sobre o presente, o passado e o futuro. Ao abordar a questão do tempo
a partir das reflexões de Santo Agostinho, Barros Filho explica que o autor de
Confissões nos apresenta dois tipos de tempo: o tempo do mundo e o tempo da
alma, sendo que o primeiro estaria ligado aos acontecimentos e o segundo às
mentes. E acrescenta:

Para uma abordagem dessas mediações e das transformações na comunicação para além do
telejornalismo a partir da perspectiva dos estudos culturais, ver o trabalho desenvolvido no âmbito do
Centro de Pesquisa em Estudos Culturais e Transformações na Comunicação (TRACC), coordenado
pelas professoras Itânia Maria Mota Gomes (UFBA) e Juliana Freire Gutmann (UFBA). Disponível
em: http://tracc-ufba.com.br/. Acesso em 05 mai. 2017.
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controlar as temporalidades é controlar a vida. De certa maneira, entender
o poder nas sociedades é entender o controle do tempo. Não o controle do
tempo do mundo, que é incontrolável, mas o controle do tempo das almas,
das percepções, das cadências práticas. (BARROS FILHO, s/d) 63

Seguindo esse raciocínio, seria possível pensar que já que o sistema midiático é
capaz de controlar o tempo das almas – como visto acima – mas não consegue
controlar o tempo do mundo, o grande clímax, que alcança noticiabilidade e ganha
cobertura jornalística, é quando a mídia realiza o perfeito alinhamento do tempo do
mundo com o tempo das almas ao mostrar uma ocorrência no exato segundo em
que “irrompe na superfície lisa da história” (RODRIGUES, 1993, p. 27). Talvez, por
isso, venha aquela estranha sensação de que tudo para enquanto a ação se
desenrola ao vivo, como nos atentados do 11 de setembro em Nova Iorque. Mas,
uma vez capturados/aprisionados por qualquer aparelho audiovisual, os “ecos”
desse instante podem ser reinseridos repetidas vezes no tempo das almas através
do fluxo da programação controlado pela mídia.
Se a mídia gerencia o tempo das almas através das atrações de sua grade e reedita
o tempo do mundo ordenando os acontecimentos como quer, de alguma maneira
ela não estaria, então, fundando o seu próprio tempo – um tempo arquitetado com
os ecos do mundo para reger o compasso das almas? Na tentativa de discutir os
diversos aspectos relacionados a esse questionamento, propõe-se voltar à
meditação agostiniana sobre a temporalidade. Nas inquietações a respeito desse
assunto escritas por volta do ano 400 d.C., Agostinho indaga:
Que é, pois, o tempo? Quem o poderá explicar facilmente e com
brevidade? Quem poderá apreendê-lo, mesmo com o pensamento, para
proferir uma palavra acerca dele? Que realidade mais familiar e conhecida
do que o tempo evocamos na nossa conversação? E quando falamos dele,
sem dúvida compreendemos, e também compreendemos, quando ouvimos
alguém falar dele. O que é, pois, o tempo? Se ninguém mo pergunta, sei o
que é; mas se quero explicá-lo a quem mo pergunta, não sei: no entanto,
digo com segurança que sei que, se nada passasse, não existiria o tempo
passado, e, se nada adviesse, não existiria o tempo futuro, e, se nada
existisse, não existiria o tempo presente. De que modo existem, pois, esses
dois tempos, o passado e o futuro, uma vez que, por um lado, o passado já
não existe, por outro, o futuro ainda não existe? Quanto ao presente, se
fosse sempre presente, e não passasse a passado, já não seria tempo,
mas eternidade. Logo, se o presente, para ser tempo, só passa a existir
porque se torna passado, como é que dizemos que existe também este,
cuja causa de existir é aquela porque não existirá, ou seja, não podemos
dizer com verdade que o tempo existe senão porque ele tende para o não
existir? (SANTO AGOSTINHO, 2008, p.111)
Íntegra da aula disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=eqtVHdO_VS0. Trecho citado, em
1h21’30’’. Acesso em: 22 out. 2014.
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A reflexão de Agostinho é deveras desconcertante, pois força quem lê a pensar na
evanescência em que está inserido, já que, de uma forma ou de outra, a capacidade
de raciocinar se manifesta em seres corporais e os corpos costumam ser afetados
pela passagem do tempo. Por outro lado, traz a ideia de que se o tempo não passa,
não pode ser chamado de tempo, mas sim de eternidade. É quase como dizer que o
tempo existe na medida em que passa e que esse passar compreende o intervalo
que vai de uma expectativa de existência (ainda não existe) a um deixar de existir
(já não existe). Entre esses dois marcos, que estariam representados –
respectivamente – pelo futuro e pelo passado, há o presente.
Se o presente só é tempo exatamente porque tende a deixar de existir, interessa
bastante ao jornalismo ou, melhor dizendo, é o tempo da notícia. Mais
especificamente, é o tempo da notícia audiovisual, que assume variadas formas na
medida em que constrói seus relatos. Daí surge a explicação para que a
colaboração audiovisual ou o compartilhamento dos vídeos de diversas fontes
externas ao campo jornalístico tenha alcançado tamanha importância no contexto
atual. A presença do colaborador com seu equipamento no local e no instante em
que o fato irrompe dá ao jornalista a chance de utilizar esse material no relato
noticioso que irá compor sobre a ocorrência e, assim, fazer com que o presente paradoxalmente - não passe, mas eternize-se na memória coletiva de uma
determinada sociedade ao ser midiatizado. Uma vez capturado por algum
dispositivo de gravação, o episódio ganha existência midiática, isto é, vai integrar o
presente da mídia (momento da transmissão), embora já tenha “deixado de existir”
no tempo do mundo.
Este raciocínio vai ao encontro do pensamento de Fechine (2006) quando trata das
estratégias de construção do tempo no telejornal para um estudo mais aprofundado
da transmissão direta na TV. As reportagens, entrevistas, entradas ao vivo etc. são
consideradas unidades de um todo que é o telejornal. Essas unidades são
consideradas

“enunciados

englobados”

ordenados

conforme

o

“enunciado

englobante implícito”, o TJ, exatamente porque foram colocados numa mesma
temporalidade demarcada pelo começo e pelo final da edição em que passaram a
se interrelacionar.
Essa temporalidade corresponde à duração, continuamente no presente, na
qual se dá a própria transmissão do telejornal. Essa duração da
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transmissão corresponde, do ponto de vista enunciativo, ao “agora” do ato
de enunciação que instaura o enunciado englobante (o telejornal
propriamente dito). Como em qualquer procedimento de discursivização,
esse “agora” da enunciação corresponderá a um “momento zero” da
“colocação em discurso” e é em relação a ele que o tempo dos conteúdos
enunciados irá se definir como concomitante ou não-concomitante.
(FECHINE, 2006, p. 140)

Nesse sentido, os vídeos “amadores” que trazem a ocorrência em fluxo, ou melhor,
a ação em andamento, seriam, portanto, o “agora” não da enunciação, mas sim do
conteúdo a ser enunciado quando – após os procedimentos produtivos do cotidiano
das emissoras – passarem a constituir uma das unidades englobadas. Isto quer
dizer que os conteúdos cinemáticos externos ao campo do jornalismo revelam
características semelhantes às das entradas ao vivo feitas pelos profissionais, já
que capturam o evento na hora exata em que ele acontece, embora sua exibição
num telejornal só venha a ocorrer num momento posterior.
É curioso notar que os registros dessas fontes alheias à área jornalística se
apresentam como um tipo de ao vivo assíncrono, ou seja, uma forma de captação
que obedece ao tempo do fato (tempo do mundo), mas não necessariamente ao de
sua transmissão (tempo da mídia). Ainda com Fechine (2006), talvez se possa dizer
que seriam o “agora” de conteúdos a serem enunciados de modo não-concomitante
com o “agora” da enunciação64. A utilização da expressão técnica ao vivo justificase uma vez que o cinegrafista que realiza a tomada encontra-se inserido na mesma
temporalidade do evento, é apenas a exibição que se dará num tempo diferido. Fato
e testemunha compartilham o mesmo “agora”.
Como lembra Dalmonte (2009, p. 105), ao revisitar as ideias de Agostinho, Ricoeur
(1994) aborda o triplo presente – o presente das coisas passadas, o presente das
coisas presentes e o presente das coisas futuras – como base da narrativa
jornalística.
O presente das coisas passadas refere-se à concepção histórica, que, em
sentido amplo, deve ser revisitada, pois é a historicidade dos fatos que
agrega sentido, atualizando o ocorrido, que pode ser apresentado
reinvestido de significados. O presente das coisas presentes é o fato
enquanto tal; é o anúncio ou apresentação de um acontecimento. O
presente das coisas futuras refere-se à influência no porvir que o
acontecimento narrado pode fazer ressoar. O evento narrado é capaz de
antecipar realidades, que podem ou não se concretizar, mas a idéia da
Essas considerações claramente não abrangem conteúdos captados por aplicativos como o
Livestream, que permitem ao usuário realizar a transmissão do evento escolhido em tempo real. Ver
detalhes em: http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/livestream.html. Acesso em: 12 dez. 2015.
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previsibilidade lança o leitor num movimento de espera, com base nas
expectativas apresentadas. (DALMONTE, 2009, p. 105)

Na sequência de suas ponderações sobre o tempo do jornalismo, Dalmonte (2009,
p. 106) conclui que “o triplo presente é o tempo do relato jornalístico por excelência”
e vai além ao afirmar que “a noção de temporalidade trina permite que o
acontecimento se torne inteligível, e o leitor se veja incluído não num simples relato,
mas num plano narrativo, compreendendo-se passado, presente e futuro”. É com
base neste raciocínio que surge a hipótese do segundo ato narrativo, elaboração
que propõe pensar os conteúdos “amadores” inseridos nos relatos jornalísticos
audiovisuais como filmes autônomos ou melhor como micronarrativas cinemáticas
da atualidade, que podem se configurar em distintas combinações dos três
momentos: o antes, o durante e o depois.
Cada momento pode ser identificado da seguinte maneira: caso a sequência
“amadora” apresente o evento em sua plenitude, isto é, traga a ruptura da
normalidade e o estado posterior do mundo após a ocorrência, será considerada um
filme de transição; se o material trouxer apenas o evento em andamento, será
classificado como de duração e, se registrar somente os instantes após o
acontecimento, será considerado de rescaldo. Há que se levar em conta também a
possibilidade de dois ou mesmo os três momentos aparecerem numa única
sequência, ampliando sua complexidade informativa e aumentando a intensidade
visual 65.
Portanto, esse conteúdo externo que captura o irromper de uma ação do mundo –
ou o “agora” de um acontecimento – traz para a narrativa jornalística audiovisual a
possibilidade de se aproximar mais do foco do seu relato. A notícia a ser reportada
decorrerá da ação, isto significa que o fato em si é o elemento que dispara todo o
processo produtivo do jornalismo e ocupa o centro da cena, o lugar de destaque,
embora a notícia propriamente dita seja maior do que o fato porque precisa ir além
(seja pelo passado, seja pelo futuro ou por ambos) para torná-lo compreensível. Do
mesmo modo que o auge da narrativa fílmica está no desenvolvimento da trama, do
conflito e situa-se no segundo ato da obra, o conteúdo cinemático externo - ao

A utilização desta terminologia aqui decorre da intenção de sublinhar os aspectos
representacionais contidos na linguagem audiovisual que podem fazer com que a composição
resultante pareça mais real do que o “real”.
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presentificar o "real" nas composições noticiosas - assume metaforicamente essa
mesma posição.
O relato jornalístico que se vale do conteúdo “amador” buscará os antecedentes do
evento, um contexto para a história (ato 1), frequentemente apresentado em fala ou
presença do âncora ou do repórter. E, dependendo do formato, no terceiro ato,
mostrará as perspectivas, os desdobramentos, as consequências, tentando
descobrir o que mudou com o ocorrido a partir de documentos e/ou de depoimentos
das fontes especialistas e testemunhais. Como dito anteriormente, tanto um ato
quanto o outro podem estar subentendidos na narrativa noticiosa.
O destaque do relato - o segundo ato ou o fato em andamento - vai, portanto, para a
ocorrência em si, para o seu “aparecer” no mundo da vida. Ou, nos termos de Seel
(2005, p. 139), para como ela “encontra nossos sentidos” [how it encounters our
senses]. Há pouco tempo isso se dava de modo indireto, através da descrição que o
repórter fazia do fato, muitas vezes na passagem. Hoje, porém, as tecnologias
permitem que variados tipos de imagem representem os eventos do mundo, dando
a impressão de um contato mais direto da "realidade" com a percepção daqueles
que se colocam na posição de espectadores.
O professor de filosofia da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, não estava
estudando o acontecimento jornalístico quando recorreu à expressão acima. Seu
interesse de pesquisa envolvia os objetos estéticos, todavia a reflexão que faz sobre
o conceito de ressonância mostrou-se útil aqui. Junto com outros teóricos da
atualidade, Seel (2005, p. 141) defende que a transcendência da forma projetada
está entre as possibilidades fundamentais da percepção estética. Contudo,
argumenta que esta transcendência é para ser entendida não como um “ir além do
mundo da aparência” [going beyond the world of appearance], mas, em vez disso,
como um “perder-se neste mundo” [as losing oneself in this world].
Ressonância, para Martin Seel (2005, p. 142), é um fenômeno não da
transcendência, mas da radical imanência do aparecer. Isto é a forma extrema da
manifestação estética e é, portanto, um estado potencial, embora improvável, dos
objetos estéticos de todos os tipos. O pesquisador de Frankfurt postula que a
ressonância “não é a causa mas apenas a ocasião” [It is not the cause but simply
the occasion] para uma percepção.
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Seel (2005, p. 143) estabelece ainda uma distinção entre a ressonância extraartística que vai chamar de ‘mera ressonância’ [mere resonating], pois “é uma
ressonância e nada mais” [it is a resonating and nothing more], e a ressonância
artística, que, por sua vez, "é um elemento duradouramente externo no processo de
articulação artística" [it is an enduringly foreign element in the process of artistic
articulation] e, embora não se aplique neste contexto, tende a servir nas
comparações.
Se a narrativa audiovisual jornalística da contemporaneidade fosse um desses
objetos estéticos, poder-se-ia, então, dizer que o seu segundo ato é a ocasião ideal
para a emergência de sua ressonância. Em outras palavras, o segundo ato narrativo
é o ponto mais sensível da composição noticiosa, o momento da ação por
excelência em existência pública, o ápice do processo de “aparecer” do
acontecimento. É quando o fato vira notícia. Do ponto de vista da atividade prática,
quem parece compreender com precisão esta proposta é um dos jornalistas mais
premiados da televisão brasileira.
[…] Marcelo Canellas: “Os fatos, os acontecimentos, os fenômenos - ou
seja lá que nome queiramos dar à matéria prima de nossa profissão não aparecem diante de nós como algo íntegro e totalizado. O
processo do conhecimento pressupõe a coleta desses fragmentos da
vida e sua conexão com antecedentes e consequências para que o fato
seja apreendido na sua totalidade”. (FORTES, 2009, p. 16)

E uma infinidade de fragmentos da vida, captada em vídeo 66 todos os dias por
pessoas espalhadas pelo mundo, tem integrado reportagens telejornalísticas em
muitos países justamente com o propósito de emprestar esse aspecto sensível e
subjetivo a um modelo profissional que sempre primou pela objetividade. Tanto é
assim que os jornalistas da emissora portuguesa TVi passaram a definir
informalmente esse tipo de conteúdo externo incorporado a suas edições como
“picos de realidade”67.
A plausibilidade dessa hipótese ganha mais consistência na medida em que se
verifica que Seel (2005) utilizou-se de diversos exemplos relacionados à música,

O termo “vídeo” tem sido utilizado nesta pesquisa como sinônimo de “linguagem audiovisual” com
o objetivo de simplificar a compreensão.
67 Esta informação foi uma contribuição da colega portuguesa Sónia Sá no debate que sucedeu a
conferência “O audiovisual noticioso na contemporaneidade”, ministrada pela autora desta tese na
Universidade da Beira Interior (UBI), em 15 de maio de 2015, durante seu estágio doutoral. Sónia
realiza sua pesquisa de doutoramento na redação da televisão mencionada.
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pintura e literatura para argumentar que a ressonância está presente em todos eles
e se vale dos elementos presentes em cada um para cativar o observador e se
estender como discurso de ressonância. A diferença, no caso dos produtos
jornalísticos, é que, por não serem reconhecidos como objetos artísticos, podem
acabar tendo o máximo do encontro sensível entre objeto e observador limitado à
mera ressonância, entendida como “um movimento agitado, irregular e resistente
dentro do jogo de formas” [a resistant, irregular, agitated movement within a play of
shapes] (SEEL, 2005, p. 153).
A forma narrativa audiovisual que empresta seu segundo ato como metáfora para o
clímax da composição noticiosa, não permite, entretanto, desprezar o conteúdo da
ação captada. O que faz com que a hipótese aqui proposta não esteja limitada à
aparência do relato, mas, ao contrário, só possa ser considerada a partir de uma
perspectiva que alinha forma e conteúdo cinemático. E, vai além disso, pois, como
Gutmann (2012) constatou em sua pesquisa de doutoramento em que analisa os
telejornais nacionais do Brasil entre 2008 e 2010, os relatos verbais exibidos por
esses produtos começam a abrir caminho para o domínio das imagens.
Nos telejornais contemporâneos, o ato de reportar um fato passado a partir
do acesso a fontes humanas, que, ao menos em tese, sintetiza o
procedimento central de qualquer produção jornalística (LAGE, 2003;
MEDINA, 2004; PEREIRA JR., 2006) cede espaço para o ato de flagrar
uma situação e projetá-la no tempo de duração do jornal. Nessa guinada
poética, as diversas formas de registros eletrônicos são incorporadas
enquanto forma de projeção do real, cujo sentido antes estava mais
centralizado na narração verbal do mediador e das suas fontes. Nesse
movimento, o telejornal se coloca enquanto autor desse tipo de registro,
englobando não apenas os fragmentos feitos por câmeras alheias, mas
também incorporando os aspectos estéticos das imagens amadoras como
dispositivo expressivo de autenticidade. (GUTMANN, 2012, p. 159)

Mais de meio século depois da chegada da TV ao Brasil, o jornalismo televisivo do
país dá sinais não de abandono completo da herança predominate do rádio, de
onde saiu a maior parte de seus profissionais, mas de reavaliação das propriedades
do meio audiovisual no qual se instalou. O telejornalismo nacional, aos sessenta e
cinco anos de idade, passa a valorizar uma outra lógica paralelamente à da escrita
racional e linear. Trata-se da lógica do discurso cinemático, uma maneira de pensar
que considera o tempo da imagem em fluxo, ou em movimento.
A essa altura poder-se-ia propor uma analogia do tempo da mídia – considerando
que sim, ele está fundado e rege as almas na contemporaneidade – com a ideia de
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tempo em Platão. Quando o filósofo grego afirma que o tempo é “uma imagem
móvel da eternidade”68 talvez fosse possível comparar o tempo da mídia com uma
tentativa de simulação dessa eternidade, dada a importância do presente para a sua
programação.
Entretanto, um olhar mais detido vai revelar que a mídia audiovisual consegue
apenas reinscrever em sua grade (ou, dito de outro modo, no seu presente) o
passado do mundo ou ainda antecipar algumas previsões/projeções sobre o que
está por vir. Então, o que parece mais adequado aqui é afirmar que, mesmo em
suas entradas ao vivo, quando consegue alinhar seu próprio presente com o
presente do mundo e com o presente das almas, a mídia televisiva é mais temporal
do que nunca. O mais próximo da eternidade que ela pode chegar é a passagem
dos tempos, ainda que repetida inúmeras vezes e até gerando sobreposições. Esse
aprisionamento no instante pode ser verificado, por exemplo, no choque do segundo
avião na Torre Sul do WTC de Nova Iorque durante a cobertura em exame.
É interessante notar que a eloquência daqueles dez segundos de Naudet – um filme
de transição, pois, embora curto, mostra a Torre Norte ainda intacta, sendo atingida
pelo avião e depois em chamas – não está presente nas horas e horas de cobertura
‘ao vivo’ da emissora brasileira. Mesmo tendo sido a primeira TV aberta do Brasil a
transmitir os instantes iniciais dos ataques, a Globo – com todo o seu poderio
tecnológico e escritório em Nova Iorque – não conseguiu exibir, no 11 de setembro
de 2001, o marco zero do acontecimento. Isto é, a despeito de toda a agilidade e
competência dos jornalistas envolvidos nos processos de apuração de informações
sobre o episódio69, a materialidade mais importante de uma cobertura audiovisual
naquele dia não se colocou ao alcance desses profissionais. Foi só no dia seguinte
que o ponto cinemático inicial dos atentados às torres gêmeas do World Trade
Center passou a compor os relatos jornalísticos da programação70.

Cf. PLATÃO. Timeu-Crítias. Tradução Rodolfo Lopes. Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e
Humanísticos, 2011, p. 109.
69 A cobertura feita pelo Jornal Nacional, por exemplo, foi indicada ao Emmy Internacional em 2002.
A premiação é considerada uma das mais importantes da televisão para emissoras estrangeiras. A
Globo
ficou
entre
as
quatro
finalistas.
Ver
detalhes
em:http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-nacional/os-atentados-de11-de-setembro.htm. Acesso em: 13 jun. 2015
70 Um exemplo disso é a edição do Jornal da Globo da quarta-feria, 12 de setembro de 2001, que
traz a sequência captada por Jules Naudet numa reportagem de Rodrigo Vianna feita em São Paulo
com pessoas que sobreviveram aos ataques. O trecho cobriu um off que dizia “Na hora em que a
68

64

Numa comparação com o universo fotográfico, poder-se-ia dizer que – guardadas
as devidas proporções – a ideia de ponto cinemático inicial está fortemente
relacionada com o “instante decisivo” de Bresson71. Entretanto, em vez de “fixar” o
momento preciso como faz seu conterrâneo ilustre, Jules Naudet captura o lapso
perfeito de tempo que contém a ação. Nesse caso, uma ação jornalisticamente
elegível, pois tem potencial para ser noticiada. Não se trata de um único segundo
cristalizado, mas de dez preservados em sua transitoriedade. Ou seja, ao registro
estático soma-se o fluxo cinemático capaz de colocar o apreciador mais perto da
experiência “real”. Para Metz (1977), seria como explorar o que, no domínio fílmico,
é atribuído ao segredo de uma presença e de uma proximidade:
Reencontramos aqui a impressão de realidade, fenômeno de muitas
consequências estéticas, mas cujos fundamentos são sobretudo
psicológicos. Este sentimento tão direto de credibilidade vale tanto para os
filmes insólitos ou maravilhosos como para os filmes “realistas”. Uma obra
fantástica só é fantástica se convencer (senão é apenas ridícula) e a
eficácia de irrealismo no cinema provém do fato de que o irreal aparece
como atualizado e apresenta-se aos olhos com a aparência de um
acontecimento, e não como uma ilustração aceitável de algum processo
extraordinário que tivesse simplesmente sido inventado. Os assuntos de
filme podem ser classificados em “realistas” e “irrealistas”, como se queira,
mas o poder atualizador do veículo fílmico é comum aos dois “gêneros”,
garantindo ao primeiro a sua força de familiaridade tão agradável à
afetividade, e ao segundo seu poder de desnorteio tão estimulante para a
imaginação. (METZ, 1977, p. 17-18 – itálicos do original)

No jornalismo audiovisual, a “força de familiaridade” pode ser entendida como a
“identidade” ou “identificação” que as narrativas buscam criar com o espectador, por
exemplo, através da busca de personagens que possam “representar” os tipos
sociais. Já o “poder de desnorteio” é semelhante ao que tem sido cada vez mais
observado nos telejornais quando suas matérias incorporam os conteúdos externos
que mostram as ações em curso. O inusitado de fazer ver o que raramente se via
empresta ao material “amador” esse poder. É como se a “realidade” da
representação de um determinado acontecimento se desencaixasse do “real” por
alguns instantes e, pela tela da TV, se permitisse habitar a experiência de alguém
primeira torre foi atingida, o ex-marido de Carla estava subindo para o escritório no vigésimo quinto
andar. Só hoje pela manhã Raul conseguiu telefonar.[…]”. Ver reportagem em:
https://www.youtube.com/watch?v=-iPg3h9lyNQ (imagem citada em 4:03:36). Acesso em: 28 jun.
2015.
71 Henri Cartier-Bresson (1908-2004) foi o fotógrafo francês que aplicou em seu trabalho com a
câmera, bem como em seus escritos, a filosofia do momento exato de fazer o ‘clique’ e, dessa forma,
tornou-se proeminente no fotojornalismo mundial. Em seu livro The Decisive Moment – photography
by Henri Cartier-Bresson, utiliza uma epígrafe com o pensamento do Cardeal de Retz que parece
acompanhar toda a sua obra: “ Il n'y a rien en ce monde qui n'ait un moment décisif” (“Não há nada
neste mundo que não tenha um momento decisivo” – Tradução nossa)
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que não estava lá. Com Penafria (2003, p. 2), pode-se afirmar que "uma imagem
enquanto re-presentação tem a capacidade de tornar presente algo ausente.
Representar implica, necessariamente, tornar presente algo ausente".
Neste contexto, faz-se necessário voltar a Metz (1977) para um detalhamento
acerca da força da impressão de realidade no universo audiovisual. De acordo com
o pensamento deste autor, a impressão de realidade – que pode ser mais ou menos
acentuada, já que possui graus variados – tem sempre dois lados onde se pode
buscar a explicação: no aspecto do objeto percebido ou no aspecto da percepção.
Metz (1977, p. 19) explica ainda que “por um lado a duplicação é mais ou menos
‘parecida’, mais ou menos fiel a seu modelo, ela carrega em si uma maior ou menor
quantidade de indícios de realidade; por outro lado, esta construção ativa, que a
percepção é sempre, os manipula de modo mais ou menos atualizante”. Além disso,
os dois fatores interagem constantemente, por exemplo, quando uma reprodução
bem próxima do real desperta em quem assiste fenômenos de uma participação que
é igualmente perceptiva e afetiva, contribuindo, assim para conferir realidade ao que
é apenas cópia. Neste sentindo, prossegue o autor:
[...] devemos nos perguntar por que a impressão de realidade é tão mais
forte diante de um filme do que diante de uma fotografia, como o notaram
tantos autores e como qualquer um pode verificar na experiência cotidiana.
Há uma resposta que se impõe de imediato: é o movimento (uma das
maiores diferenças, sem dúvida a maior, entre o cinema e a fotografia), é o
movimento que dá uma forte impressão de realidade. (METZ, 1977, p. 19 –
itálicos do original)

Retomando, então, a análise: embora a emissora tenha registrado ‘ao vivo’ o
choque do segundo avião 72 (figura 3), considerado aqui um ponto cinemático
subsequente, a lacuna do “começo da história” permanece lá e é esta presença da
ausência que reforça a significação expressiva do fragmento seminal na condução
de uma cobertura jornalística. Sem ter como mostrar o início do acontecimento que
decidira noticiar, à mídia profissional restou a possibilidade de narrar tudo “em
tempo real”. Esta opção foi abordada por Franciscato (2005, p. 112) ao construir a
categoria descritiva ‘revelação pública’ no esforço de demarcar os fenômenos
contidos na “dimensão articulada e complementar” que compreende como
atualidade jornalística. Na visão deste pesquisador, a transmissão ‘ao vivo’ e a
Como as investigações posteriores revelaram, a segunda aeronave era um Boeing 767-222 que
fazia o voo 175 da United Airlines e bateu na Torre Sul do World Trade Center a mais de 800 km/h
entre os andares 78 e 84 com 65 pessoas a bordo (56 passageiros e nove tripulantes). Ver detalhes
em: http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20010911-1. Acesso em: 02 set. 2014.
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carga dramática do evento contribuiram para potencializar a capacidade que o
jornalismo possui de ‘tornar presente’ um discurso que está sendo publicamente
enunciado. Nas palavras dele:
Estas modalidades de jornalismo ‘ao vivo’ e em tempo real exacerbam o
seu poder de dizer (sua capacidade e legitimidade de produzir e transmitir
instantaneamente imagens e informações sobre o evento) utilizando modos
específicos de dizer baseados na tensão emotiva das imagens, na
velocidade de sua transmissão, no sentimento de envolvimento, na
dramaticidade da narrativa e na imprevisibilidade do desfecho. A ‘revelação
pública’ como componente temporal do jornalismo é, então, confirmada nas
práticas jornalísticas contemporâneas, mas com o acréscimo de alguns
aspectos novos, peculiares aos elementos expressivos mais adequados à
nova gramática da mídia. (FRANCISCATO, 2005, p. 253)

O evento a que se refere o autor acima não é o episódio do 11 de setembro de
2001, em Nova Iorque. É o sequestro do ônibus da linha 174 (Gávea – Central)
ocorrido no ano anterior na cidade do Rio de Janeiro, mas a reflexão se encaixa
perfeitamente, já que há diversos elementos em comum: o sequestro de um meio de
transporte coletivo em plena luz do dia, civis feitos reféns para dar visibilidade a
demandas criminosas e – quase em obediência patética – emissoras de TV em
prolongada transmissão, o que acaba por exibir a morte em tempo real.
Sem dúvida, a tecnologia que permite as entradas ao vivo ajudou a transformar a
gramática da mídia contemporânea. Entretanto, os “aspectos novos” mencionados
por Franciscato talvez mereçam um pouco mais de atenção da parte dos jornalistas,
especialmente os que trabalham com a linguagem audiovisual. O principal desafio
desses profissionais está na hora de estabelecer os critérios para a tomada das
decisões de entrar ou não no ar de imediato mesmo sem nada de concreto para
dizer, além da mera descrição das imagens; e depois de permanecer ou não
transmitindo continuamente por conta da audiência crescente até alcançar o “caráter
imagético de natureza perversa” que Monteiro (2002) identifica no olhar
contemporâneo. A autora descreve este processo da seguinte maneira:
Na tela uma nova dimensão imagética que leva o olho do indivíduo onde
(sic) ele não tinha até então o poder de penetrar. É o avesso da imagem. É
caracterizado um novo mecanismo através do qual a televisão altera o seu
modo de produção, abandona a ideia de levar ao espectador um produto
final, acabado, e passa a construir diante do espectador o acontecimento.
(MONTEIRO, 2002, p. 7 – negrito do original, itálico nosso)

O curioso é que, sendo assim, o jornalista parece obrigado a renunciar ao seu papel
de levar ao espectador o produto final “notícia” e fica a mercê do que ocorre diante
da câmera exatamente como faz o “amador”. Um raciocínio que – ao privilegiar os
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interesses de uma emissora de TV comercial comprometida com índices de
audiência em detrimento dos princípios jornalísticos de transmitir informação
checada e apurada da forma mais completa possível – é o adotado pelo então
diretor responsável pela Central Globo de Jornalismo (CGJ), Carlos Henrique
Schroder73:
Naquele instante, sequer sabíamos a causa do choque do avião na torre. As
informações eram contraditórias, não havia nenhuma razão para sair do ar.
Na hora, é tudo muito rápido, você decide tudo rapidamente com os
elementos que tem ao seu dispor. Uma coisa é certa: um incêndio como
aquele não acontece todo dia. Para mim, não havia outra decisão senão
manter o plantão.74 (grifo nosso)

A decisão da Rede Globo, entretanto, havia sido diferente na cobertura do
sequestro ao ônibus 174, ocorrida no dia 12 junho de 2000, quando a CGJ ainda
estava sob o comando de Evandro Carlos de Andrade. Os repórteres da emissora
entravam ao vivo ao longo da programação, mostrando a gravidade do episódio e
atualizando as informações. Ou seja, a opção, naquele momento, foi exatamente a
de preservar o telespectador do “avesso da imagem” a que Monteiro (2002, p.7) faz
referência. A emissora decidiu – também no calor dos acontecimentos - fazer uma
cobertura que apostava muito mais no trabalho jornalístico de informar com
responsabilidade e equilíbrio do que na dinâmica da mídia televisiva que sobrevive
da lógica da mostração (DAYAN, 2013) sempre a correr os riscos de transformar o
sofrimento alheio em espetáculo e, assim, contribuir para quadros agudos de tensão
ou mesmo para gerar situações de pânico. Mas, o comportamento responsável
durou pouco na redação carioca e o motivo pode ser encontrado no trecho abaixo,
retirado do próprio site Memória Globo:
Enquanto a Globo News ficou no ar, sem interrupções, ao vivo, com imagens
dramáticas do episódio, a Globo manteve sua programação normal,
inserindo flashes em seus intervalos comerciais. Por receio de que o
sequestro terminasse com um desfecho violento (o que de fato ocorreu), a
empresa preferiu não deixar a transmissão ao vivo ininterrupta na TV
aberta, para evitar que o público fosse surpreendido por imagens
impactantes. A decisão foi revista mais tarde pelo então diretor da Central
Globo de Jornalismo, Evandro Carlos de Andrade. Ele determinou, pouco
após o episódio, que coberturas de fatos prolongados que causassem
expectativa deveriam ser mantidas no ar sem interrupções, e que caberia às
famílias em casa tomar precauções. Decidir pelo público os limites do

Desde janeiro de 2013, Schroder assumiu o cargo de diretor geral da Rede Globo de Televisão,
sendo substituído por Ali Kamel na direção da CGJ. Cf.: http://www.grupoglobo.
globo.com/tv_globo.php. Acesso em: 17 jun. 2015.
74 Depoimento
disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/
atentados-de-11-de-setembro/mobilizacao-da-equipe.htm. Acesso em: 13 jun. 2015.
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acesso à informação – argumentou na ocasião – seria uma forma de
censura. 75 (negrito nosso)

A nova regra entrou em vigor em agosto de 2001, quando ocorreu o sequestro de
Patrícia Abravanel e, uma semana depois, do pai dela, o empresário e apresentador
do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), Sílvio Santos, que teve a casa arrombada
e foi feito refém por Fernando Dutra Pinto, o mesmo sequestrador de sua filha. O
site da emissora acrescenta que: “a experiência de mudar a grade de programação
em função de uma cobertura ao vivo contínua serviu de know-how para a
transmissão de outro fato importante ocorrido apenas uma semana depois: os
atentados de 11 de setembro de 2001.”
O argumento de que interromper a transmissão ao vivo de eventos desse tipo
poderia ser uma forma de censura é até compreensível numa organização com o
histórico da Globo. Na campanha pelas eleições diretas para Presidente da
República, por exemplo, os jornalistas que trabalhavam na emissora ficavam
frustrados quando não conseguiam cobrir as primeiras manifestações populares da
forma mais completa possível por conta das pressões que Roberto Marinho, então
presidente do grupo, recebia dos militares que ocupavam o Palácio do Planalto76. O
depoimento de Álvaro Pereira é particularmente esclarecedor:
Me lembro que foi muito traumático para a gente como jornalista ter vivido esse
período. Porque o governo usou ainda ali a última força que tinha para impedir
que se fizesse uma cobertura como deveria ter sido feita. Então, por exemplo,
eu me lembro que a Globo se preparou para transmitir, inclusive ao vivo, a
votação da emenda Dante de Oliveira, a emenda que estabelecia as eleições
diretas para Presidente da República. [...] Quer dizer, a Globo estava disposta
não só a entrar com flashes ao vivo, mas de repente em até interromper a
programação para entrar efetivamente acompanhando ali a votação pari pasu
de como votou o deputado tal. Então, a Globo estava muito determinada a dar
um prestígio grande a essa cobertura. Mas, foi uma frustração. Porque nós nos
preparamos, mas, quando chegou no dia, houve ali alguma ordem que impediu
que essa cobertura fosse ao ar. Essa cobertura ao vivo.77

No entanto, ainda assim, não convém a um profissional experiente confundir
censura com bom senso. É importante lembrar que os aparelhos de TV, mesmo
antes dos anos 2000 e principalmente com o processo de digitalização, não estão
mais apenas nos lares onde as famílias podem “tomar precauções”. Há telas de
Cf.: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/sequestro-do-onibus-174/
cobertura-ao-vivo.htm. Acesso em: 17 jun. 2015.
76 Para mais detalhes sobre a cobertura das “Diretas Já”, ver: http://memoriaglobo.globo.com/
erros/diretas-ja.htm. Acesso em: 17 de jun. 2015.
77 Ver a íntegra do depoimento em vídeo em: http://memoriaglobo.globo.com/erros/diretas-ja.htm.
Acesso em: 17 jun. 2015.
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variados tamanhos exibindo a programação televisiva em uma infinidade de locais
públicos ou mesmo privados com grande circulação de pessoas, que não
necessariamente podem controlar o que será assistido. Isso sem falar nas crianças
que ficam em casa desacompanhadas dos pais e que passam horas diante da
televisão. É bom não esquecer que o plantão da Globo interrompeu a programação
infantil da emissora naquela manhã de terça-feira.
Nos princípios editoriais do Grupo Globo, está escrito que “como princípio geral, não
se deve guardar notícia. Em geral, informação confirmada é informação
publicada”78. O problema é que nas primeiras horas dos ataques daquele 11 de
setembro de 2001 as informações ainda estavam muito desencontradas. Isto indica
que a decisão de Schroder de manter o plantão no ar provavelmente teve como
principal critério a força da imagem daquela fumaça densa e escura que saía da
Torre Norte.
No dia dos atentados ao WTC, Carlos Nascimento é quem ancora a transmissão
desde o início da sede da Rede Globo, em São Paulo, para aonde mais tarde
também se dirige Ana Paula Padrão. A apresentadora e editora executiva do Jornal
da Globo, na época, foi ajudar na cobertura, já que havia morado em Nova Iorque
por muitos anos quando era correspondente da emissora na cidade. Ainda pela
manhã, ao conversar com o colega Edney Silvestre, repórter do escritório local por
telefone, Nascimento ouve o seguinte:
Nascimento, a situação é muito confusa porque tinha acontecido primeiro o
choque de um avião que se acredita que seja um 737 de passageiros
contra uma das duas torres do World Trade Center. Agora, acabou de
acontecer, dezoito minutos depois deste choque do primeiro avião, um
segundo avião bateu numa segunda torre. A situação é muito confusa
agora. Ninguém consegue entender como isso aconteceu […].79

Com informações ainda bastante desencontradas, o telespectador é colocado no
meio da confusão. Isto fica evidente na fala de Nascimento transcrita a seguir:
[...] não há maiores informações. Imagino que os próprios bombeiros, as
próprias autoridades, a polícia... enfim... de Nova Iorque, estão tão atônitos
quanto nós, que estávamos aqui narrando o primeiro acidente quando
vimos o segundo. Vocês viram exatamente quando houve aquela explosão.

Ver a íntegra do documento em: http://g1.globo.com/principios-editoriais-do-grupo-globo.html.
Acesso em: 17 jun. 2015.
79 Trecho transcrito do material que registrou a transmissão ao vivo da TV Globo, de 1’58’’ a 2’28’’.
Disponível em: https://youtu.be/-iPg3h9lyNQ. Acesso em: 13 jun. 2015.
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[...] Agora, portanto, estão as duas torres do World Trade Center atingidas
pelo incêndio depois do choque com os aviões.80

A partir desse momento, a transmissão da Globo já começa a falar na hipótese de
atentado. Afinal, ficava difícil crer que aquelas “coincidências” eram mera
casualidade. Chega a circular a notícia – depois não confirmada – de que um grupo
palestino teria assumido os atentados. Na falta de informações confiáveis repetemse as “cenas obscenas” (MONTEIRO, 2002) à exaustão.
Figura 3 – Captura de telas do segundo avião batendo ao vivo na Torre Sul

Fonte: Rede Globo de Televisão

Cabe ressaltar que as produções em análise foram exibidas pela Rede Globo ao
longo o dia 11 de setembro de 2001 e, portanto, cronologicamente estavam todas
situadas no “durante” do acontecimento. Na transmissão ao vivo, o primeiro ato
narrativo está subentendido, o “antes” do primeiro ataque é revelado nos relatos dos
jornalistas quando dizem, por exemplo, que as pessoas estavam chegando para
exercer suas funções num dia normal de trabalho. O mesmo ocorre com o “depois”:
as consequências dos atentados são avaliadas nas falas dos especialistas
consultados. Nos dois telejornais levados ao ar na mesma data, esta prática inclui
ainda – conforme se verá mais à frente – o uso de imagens de arquivo 81 para
resgatar os episódios antecedentes que culminaram nesta ocorrência descrita por
muitos como “o primeiro evento global de mídia ao vivo”82 (GRUSIN, 2010, p. 11).
O segundo ato narrativo, portanto, é composto por sequências de imagens que
mostram o choque da segunda aeronave na Torre Sul do WTC e a queda de cada
um dos três prédios do complexo atacado. O clímax da narrativa audiovisual que se
desenvolve em tempo real apresenta-se, portanto, de forma bastante fragmentada.
Idem, ibidem, de 0’00’’ a 0’17’’ + 0’43’’ a 0’51’’. Acesso em: 13 jun. 2015.
De acordo com Jost (2015, p. 18), as imagens de arquivo remetem a uma situação de
“diagnóstico”, enquanto as imagens em direto (ou ao vivo) estariam associadas a um “prognóstico”.
82 No original: “first live global media event”. Tradução nossa.
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São quatro ações distribuídas ao longo de momentos espaçados da transmissão. O
primeiro trecho (avião 2 na torre 2) tem aproximadamente vinte e quatro segundos
(24’’) e é repetido várias vezes.
O que chama a atenção, entretanto, é que este segundo choque é um ponto
cinemático subsequente do evento, isto é, o ponto cinemático inicial que equivale ao
primeiro avião batendo na Torre Norte não é mostrado nessa transmissão da Globo.
A opção de alterar a programação para manter o fluxo da ocorrência na tela em
“tempo real” por tantas horas, pode ser entendida, a partir da contribuição de Sodré
(2009), como uma quebra de rotina no trabalho da redação que é também
mecanismo de disputa pela audiência.
Para a corporação jornalística, o que está sempre em jogo é uma
subreptícia economia da atenção, em cuja base está o hábito do
consumidor. Diz-se que, normalmente, “o hábito é uma segunda natureza”.
A mídia como criação tendencial de uma realidade própria, de um novo bios
existencial, seria o hábito como uma “terceira” natureza. Daí decorrem a
periodização e a rotinização das práticas de produção de notícias. E daí se
pode inferir a existência de dois níveis rítmicos: num primeiro nível, o que
ritimiza o cotidiano são as rotinas, inscritas individual e coletivamente na
vida social; num segundo nível, os acontecimentos, que pontuam – em
diferentes escalas de intensidade – essas rotinas. A menos que seja
totalmente imprevisto (portanto, a ruptura de um contínuo rotineiro, a
exemplo da destruição das Torres Gêmeas), o acontecimento é uma
pulsação, suscetível de tornar-se um ponto rítmico pela marcação do
sistema informativo. (SODRÉ, 2009, p. 25)

Se o acontecimento é a pulsação rotineira do sistema informativo, talvez não seja
incorreto pensar no fluxo ininterrupto de suas imagens ao vivo como uma
hemorragia interna. Há um escoamento de energia em larga escala que, embora à
primeira vista não pareça, enfraquece o jornalismo (e não são poucos os que já
sinalizam o fim deste campo). Não é algo tão evidente porque a mídia televisiva
externamente, para um público mais geral, estaria em franca demonstração de
poder, pois consegue atrair os olhares de imediato. Mas, a longo prazo, isso pode
significar a falência desse órgão vital para o corpo da sociedade contemporânea, já
que a informação visual que nele circula jorra em excesso nessas circunstâncias e
muitas vezes sem a devida apuração.
2.1.4.2 O 11 de setembro no Jornal Nacional (JN)
O Jornal Nacional – primeiro telejornal brasileiro a ser transmitido em rede para todo
o país – teve sua edição inaugural exibida em 1º de setembro de 1969. Depois de
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quarenta e seis anos no ar, de segunda a sábado, mantém-se como o principal
produto jornalístico da Rede Globo de Televisão. No início, era veiculado às 20h00,
agora começa a partir das 20h30. E, desde 1999, tem sua chefia editorial exercida
por William Bonner, profissional formado em Comunicação Social pela Escola de
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP).
Bonner acumula ainda a apresentação do telejornal, função que divide atualmente
com Renata Vasconcellos. Mas, na época dos ataques às torres gêmeas, seu par
na bancada do JN era Fátima Bernardes, também editora-executiva do programa,
além de esposa do apresentador.
Assim como a transmissão ao vivo analisada anteriormente, o JN do dia 11 de
setembro de 2001 era parte do acontecimento. Isto é, como a matriouska
(bonequinha típica russa que fica dentro de outras), a edição do telejornal daquela
noite estava inserida no tempo do evento, como fica claro no texto da escalada83:
[Fátima Bernardes]

ONZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E
UM.//

[William Bonner]

UMA

TERÇA-FEIRA

MARCAR

A

QUE

VAI

HISTÓRIA

DA

HUMANIDADE.//
[Fátima Bernardes]

A MAIOR POTÊNCIA DO PLANETA É
ALVEJADA PELO TERROR.//

[William Bonner]

WORLD

TRADE

CENTER,

NOVA

IORQUE.//
[Fátima Bernardes]

NO

MAIS

IMPORTANTE

FINANCEIRO

DO

CENTRO

MUNDO,

UMA

TORRE QUEIMA DEPOIS DE SER
ATINGIDA POR UM AVIÃO.//
[William Bonner]

ENQUANTO O INCÊNDIO AVANÇA

Para assistir ao vídeo da escalada do Jornal Nacional em 11 de setembro de 2001, ver:
https://youtu.be/6eBjlV45-8U. Acesso em: 14 out. 2015.
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NO ARRANHA-CÉU, UM SEGUNDO
AVIÃO É JOGADO CONTRA A TORRE
VIZINHA.//
((Sobe som – explosão/“Oh, My God!”))

[Fátima Bernardes]

E, EM MENOS DE DUAS HORAS,
DOIS DOS PRÉDIOS MAIS ALTOS DO
MUNDO

SE

DESFAZEM

NUMA

MONTANHA DE POEIRA E FUMAÇA.//
[William Bonner]

NA

CIDADE-SEDE

AMERICANO,

DO

OUTRA

PODER

AERONAVE

DESPENCA SOBRE O PENTÁGONO,
O

CENTRO

DE

INTELIGÊNCIA

MILITAR.//
[Fátima Bernardes]

E

MAIS

UM

BOEING

CAI

NA

PENSILVÂNIA.//
[William Bonner]

O PLANETA EM ALERTA GERAL.//

[Fátima Bernardes]

CHEFES DE ESTADO CONDENAM O
BANHO DE SANGUE.//

[William Bonner]

E REFORÇAM A SEGURANÇA NAS
FRONTEIRAS.//

[Fátima Bernardes]

BOLSAS DE VALORES E MOEDAS
INTERNACIONAIS SÃO ABALADAS
PELOS ATENTADOS.//

[William Bonner]

NOS TERRITÓRIOS OCUPADOS POR
ISRAEL, PALESTINOS COMEMORAM
A MAIOR OFENSIVA TERRORISTA
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DE TODOS OS TEMPOS.//
[Fátima Bernardes]

E, NA MADRUGADA, NO MUNDO
ÁRABE,

EXPLOSÕES./

RISCAM

O

CÉU

DE

MÍSSEIS
CABUL,

A

CAPITAL DO AFEGANISTÃO.//
[William Bonner]

O JORNAL NACIONAL MOSTRA A
ANÁLISE DE ESPECIALISTAS SOBRE
AS

CONSEQUÊNCIAS

DOS

ATAQUES.//
[Fátima Bernardes]

O DEPOIMENTO DOS BRASILEIROS
QUE

TESTEMUNHARAM

A

TRAGÉDIA.//
[William Bonner]

O APOIO OFICIAL AOS QUE ESTÃO
NOS ESTADOS UNIDOS.//

[Fátima Bernardes]

O

DIA

EM

UNIDOS
HORROR

QUE

OS

ESTADOS

EXPERIMENTARAM
DE

UMA

O

GRANDE

GUERRA.//
[William Bonner]

O

JORNAL

NACIONAL

ESTÁ

COMEÇANDO AGORA.//
((Roda Vinheta Abertura JN – 15”))
O primeiro detalhe que se destaca no texto de abertura do telejornal é a marcação
temporal. A data da edição não apenas é anunciada, mas também é declarada
histórica 84 . Isto é interessante porque mostra como através do seu discurso, o
jornalismo pode costurar acontecimentos atuais com uma memória coletiva baseada

Internamente, os profissionais que fizeram parte da cobertura daquele dia parecem também ter
tido esse sentimento. Carlos Henrique Schroder chegou a afirmar que “Foi uma jornada histórica” e
William Bonner disse que a “equipe pequena conseguiu se mexer para fazer História” (p. 340). Ver
mais detalhes em: MEMÓRIA GLOBO. Jornal Nacional: a notícia faz história. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed., 2004, p. 337-342.
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em outros eventos grandiosos e, a partir daí, fazer projeções. É um “hoje” que, ao
ser alinhavado com o passado, permite antever algumas possibilidades.
Esta parte do noticiário televisivo é chamada de escalada justamente porque a
narração dos fatos segue num crescendo para despertar e prender a atenção de
quem assiste. E, nesse contexto, a trilha sonora de fundo exerce um papel
fundamental, já que oferece uma vibração ascendente capaz de lançar no ar um
determinado nível de tensão que vai realizar um ajuste fino nos sentidos do
espectador. No caso do Jornal Nacional, o texto da escalada quase funda uma
métrica própria e a edição que intercala áudio e vídeo do casal de apresentadores
entre si, em primeiro plano, com as imagens correspondentes aos eventos dá o
toque final na definição do estilo.
Logo depois de atribuir significado àquela terça-feira, distinguindo-a das demais, os
jornalistas valem-se da voz passiva, um artifício pouco comum em chamadas
noticiosas, para demarcar o episódio no espaço. Neste caso, mais do que manter a
ordem direta (sujeito + verbo + predicado), era importante iniciar a frase com a
referência máxima do poder político e econômico até aquele momento.
Na sequência do texto, a voz passiva surge de novo e dessa vez evidencia a
ausência do ponto cinemático inicial. Como não dispunham do material captado por
Jules Naudet quando o primeiro avião bate na primeira torre, os editores do Jornal
Nacional optaram por estruturar sua redação a partir da imagem que possuíam: a da
Torre Norte em chamas após o choque.
Embora não seja possível negar a força de uma imagem como essa, é também
difícil deixar de reconhecer que o impacto da explosão da segunda aeronave,
mostrado em seguida, não seja ainda mais desconcertante. Uma explicação para
isso, talvez seja o fato de que a imagem da primeira torre queimando é um “estado”
em fluxo, algo que “está” acontecendo num intervalo aparentemente maior, como se
houvesse nele um grau qualquer de permanência. Não se vê o que provocou tanta
fumaça, mas se é informado a respeito disso. Já o trecho da explosão mostra uma
ação em fluxo, isto é, a causa e seu efeito; em cores e no seu próprio espaçotempo.

76

Neste ponto, percebe-se, então, que a primeira parte da escalada, anterior ao sobe
som da explosão foi toda redigida na voz passiva: a potência “é alvejada”, a torre “é
atingida” e o segundo avião “é jogado”. Isto evoca uma posição de vítima para
nação estadunidense diante dos ataques. O “oh, my God!” ouvido no sobe som da
explosão é uma reação bem comum no material “amador” disponível no You Tube
sobre este assunto. E é o principal indicador da surpresa daqueles que viram as
ações de perto.
Enquanto o documentário dos irmãos franceses faz uso do ponto cinemático inicial
dos atentados em seu segundo ato narrativo, ou seja, onde a ação principal se
desenvolve, o JN incorpora este ponto cinemático subsequente da explosão na
Torre 2 do WTC como a metáfora desse momento de clímax da narrativa fílmica.
São dois os takes que traduzem a frieza e a violência do fato: o primeiro em plano
aberto mostra, de um ponto de vista fixo e distante, a aproximação da aeronave pela
direita do quadro e o outro coloca o espectador no que parece ser a margem oposta
do East River, bairro do Brooklyn, e faz um rápido movimento de aproximação da
imagem (zoom in) quando ocorre o impacto.
Após a apresentação da vítima e do sofrimento que a atingiu, o telejornal passa a
descrever a velocidade (“em menos de duas horas”) e abrangência das investidas
(“outra aeronave despenca sobre o Pentágono” e “mais um Boeing cai na
Pensilvânia”) daquilo que chamou genericamente de “terror”. O sentido que surge,
então, é o de que se “a maior potência do planeta” encontra-se impotente diante dos
fatos narrados, o mundo inteiro está em risco, inclusive você aí no sofá.
Isto quer dizer que, as imagens transformam quem vê num observador que se
choca e, ao perceber que não tem como evitar a tragédia, se sente sufocado, sem
ar, diante das nuvens de poeira ou fumaça que estão em quase todos os takes
utilizados na escalada (apenas três dos dezesseis não trazem algum tipo de bruma).
A palavra, entretanto, faz crer que ele pode ser o próximo. Em segundos, os
sentimentos de solidariedade e pesar assumem feições de pânico e vulnerabilidade.
A primeira tentativa de minimizar esse estado em que colocou sua audiência
(“Chefes de Estado condenam o banho de sangue.”) é inóqua, uma vez que, na
prática, não servirá para proteger quem quer que seja. A segunda (“E reforçam a
segurança nas fronteiras.”), traz um pequeno conforto ao indicar que medidas de
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defesa estão sendo tomadas, mas o alívio é quase nulo diante da enumeração das
consequências econômicas (“Bolsas de Valores e moedas internacionais são
abaladas...”) e geopolíticas (“nos territórios ocupados por Israel, palestinos
comemoram...” e “na madrugada, no mundo árabe, explosões.”) dos episódios.
Fala-se, então, na análise de especialistas com a clara intenção de projetar o que
estaria por vir (futuro); dos depoimentos de brasileiros que estavam por lá para
reforçar ainda mais a identificação do público com o evento daquele dia (passado) e
do apoio oficial aos que foram de alguma forma afetados (presente).
E, quando se pensa que os batimentos cardíacos começariam a se normalizar,
percebe-se que o que o Jornal Nacional fez com sua ‘Escalada Cinzenta’, de menos
de dois minutos, foi sintonizá-la com as vibrações dos acontecimentos que abalaram
os Estados Unidos em menos de duas horas. Se a íntegra da edição prometia
mostrar “o dia em que os Estados Unidos experimentaram o horror de uma Grande
Guerra”, só a abertura do telejornal já seria suficiente para fazer os brasileiros
sentirem as ondas de arrepios que tomaram as Américas.
Após a escalada de um minuto e vinte e dois segundos (1’22”) entra a vinheta de
quinze segundos (15”) que começa com uma animação da logo do JN e termina
com os dois apresentadores enquadrados, em plano geral, na bancada. Esse trecho
inicial do programa foi analisado por Martins (2006) da seguinte forma:
A composição feita entre cenário e movimento de câmera, na abertura do
Jornal Nacional, é o primeiro forte indicador dos sentidos de onipotência
construídos para os apresentadores. É interessante relembrar que a
câmera parte da redação e, em movimento de elevação, vai até o mezanino
onde se encontram “a postos” William Bonner e Fátima Bernardes. Sua
posição espacial de superioridade indica também suas posições
hierárquicas no programa. O telespectador, depois desse passeio da
câmera, fica à altura deles, no mesmo ângulo, conseguindo visualizar, ao
fundo e mais abaixo, os tantos sujeitos da redação em suas atividades de
trabalho. Em complemento a isso, o cenário traz, ao fundo, um grande
globo terrestre, todo azul, mas fatiado na horizontal, posicionado nas costas
dos apresentadores. Em sobreposição parcial ao globo, flutua o logótipo do
JN. [...] Opcionalmente, pode-se ver ao fundo inúmeras telas transmitindo
imagens diversas. (MARTINS, 2006, p. 132 – itálico do original)

Só então, a apresentadora e editora-executiva do JN, Fátima Bernardes,
cumprimenta o público85 com um “Boa noite”, em primeiro plano, antes de iniciar a
O Jornal Nacional do dia 11 de setembro de 2001 foi visto por sete de cada dez brasileiros que
assistiam à televisão no horário. Cf.: BONNER, 2009, p. 26. Além disso, “seu noticiário bateu o
recorde de audiência daquele ano”. Cf.: MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 340.
85
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leitura – em plano médio - da primeira cabeça86 daquela edição, que também está
transcrita a seguir:
[Fátima Bernardes]

ERAM OITO HORAS E QUARENTA E
CINCO MINUTOS DA MANHÃ EM
NOVA IORQUE, NOVE E QUARENTA E
CINCO EM BRASÍLIA./ UM AVIÃO
AMERICANO

DE

PASSAGEIROS

BATIA EM CHEIO NUMA DAS TORRES
DO WORLD TRADE CENTER./ UM
ACIDENTE TÃO INIMAGINÁVEL QUE
IMEDIATAMENTE

CHAMOU

A

ATENÇÃO DE TODO O PLANETA./
MAS, NÃO ERA ACIDENTE.//
PARA A PERPLEXIDADE DO MUNDO
INTEIRO FORAM SE REGISTRANDO
ACONTECIMENTOS
ROTEIRISTA

QUE

DE

NENHUM

HOLLYWOOD

IMAGINOU./ E ERA TUDO REAL.//
ESTAVA

COMEÇANDO

O

MAIOR

ATENTADO TERRORISTA DE TODOS
OS TEMPOS.//
(( RODA VT))
A dimensão espaço-temporal dos acontecimentos é, mais uma vez, valorizada já
nas primeiras linhas. E agora com a preocupação de estabelecer um vínculo com a
rotina dos brasileiros. Algo como a ideia de “uma manhã comum de terça-feira”
praticamente impele o espectador a imaginar que da mesma maneira que tudo
aconteceu em “um dia como outro qualquer”, poderia ter se passado com qualquer
pessoa em qualquer lugar, ou seja, com ele no trabalho ou em alguma viagem.
A informação de que se tratava de um acidente perdurou exatamente por causa da
ausência do ponto cinemático inicial no dia noticioso da Rede Globo, pois caso os
86

Para ter acesso a um glossário de termos técnicos, ver o anexo A.
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jornalistas tivessem a sequência de Jules Naudet a sua disposição e a analisassem,
certamente iriam correr para apurar por que um avião daquele porte voava tão baixo
no centro de Manhattan num belo dia de sol.
Em seguida, o texto da cabeça faz referência à mesma perplexidade que os irmãos
franceses notaram nas pessoas que eles filmaram pelas ruas próximas ao WTC,
mas no Jornal Nacional o alcance desse estado atinge “o mundo inteiro” e numa
alusão aos pontos cinemáticos subsequentes, Fátima Bernardes afirma que “foram
se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era
tudo real”.
O que não foi dito nesse momento é que, muitas vezes, a lógica do meio televisivo
favorece uma certa “aliança entre realidade e fantasia” (MARTINS, 2006, p. 138).
Somente no encerramento da edição é que vai ao ar um clipe de um minuto e vinte
e segundos (1’21”) de imagens apenas com som ambiente, sem off, da cidade de
Nova Iorque destruída, lembrando as cenas de catástrofes tantas vezes exibidas na
ficção. O texto, transcrito a seguir, foi lido por Fátima Bernardes, ao introduzir o
material.

[Fátima Bernardes]

O MUNDO ASSISTIU HOJE AO MAIS
BRUTAL

DE

TODOS

TERRORISTAS./

OS

SEM

ATAQUES
ARMAS

QUÍMICAS, SEM BOMBAS ATÔMICAS./
AVIÕES FORAM LANÇADOS CONTRA
SÍMBOLOS DO PODERIO AMERICANO./
O PÂNICO INSTALADO NO CORAÇÃO
ECONÔMICO DO PLANETA./ IMAGENS
DE FILME E QUE GOSTARÍAMOS DE
VER TÃO SOMENTE NAS TELAS DE
CINEMA.//
(( RODA VT))
Naquela noite, o Jornal Nacional praticamente duplicou de tamanho. Dos habituais
trinta e um minutos (31’), a edição chegou a uma hora dividida em cinco blocos (ver
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transcrição do Espelho Final – tabela 1). O primeiro e mais longo deles, com
dezesseis minutos e cinquenta e cinco segundos (16’55”), abriu com uma
reportagem de Edney Silvestre que teve mais de cinco minutos (5’05”), o que para
os padrões do JN87 já indica um tratamento mais do que especial a um tema. No off
inicial dessa matéria, o repórter reforça que “o maior ataque terrorista da história da
humanidade começou com o choque de um avião sequestrado um pouco antes”. A
imagem que cobre esse trecho é, de novo, a da Torre Norte já ardendo. Ou seja,
embora o texto convocasse sua força, o ponto cinemático inicial, a sequência de
Naudet, estava ausente da cobertura do JN.
Em compensação, o impacto no outro prédio, foi mostrado por três ângulos
diferentes: 1) de frente (por trás da Torre Norte), 2) de baixo (no nível da rua) e 3)
de lado (com a Torre Norte já atingida à direita do vídeo), que é repetido mais à
frente neste mesmo VT (ver figura 4).
Figura 4 – Segundo avião mostrado por ângulos diversos no Jornal Nacional

Fonte: Rede Globo de Televisão

A reportagem segue mostrando a correria e o desespero das pessoas nas ruas,
gente se jogando dos andares em chamas, o presidente George W. Bush
confirmando que “foi um atentado terrorista”, entrevista com brasileiros que utilizam
palavras como “horror”, “caos” e “terrível” para descrever o que testemunharam. Na
passagem, o repórter opta por uma narrativa não linear: primeiro ele diz que, no
lugar onde estavam os prédios do World Trade Center, agora só tem fumaça (ao
fundo visualiza-se uma grande nuvem branca), pois as estruturas vieram abaixo
após as explosões. Só depois entram as imagens das torres a ruir. Ambulâncias,
policiais e bombeiros circulam freneticamente antes de, num relance, a Torre Norte
ser mostrada em pé novamente antecedendo a sonora do engenheiro brasileiro,

87

Em dias normais, os VTs do Jornal Nacional duram, em média, um minuto e dez segundos (1’10”).
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Carlos Levi, que lança suspeitas de que os edifícios podem ter sido implodidos após
os choques.
Os desabamentos são repetidos diversas vezes em diferentes pontos de vista com
os gritos de “oh, my God!” sendo ouvidos em variadas oportunidades. Uma nuvem
gigantesca de poeira que quase alcança quem tenta fugir dela no chão, pessoas
sendo socorridas e a paisagem de Nova Iorque tomada pela fumaça são as visões
finais desta reportagem que abre o Jornal Nacional.
A nota coberta de cinquenta e oito segundos (58”) exibida a seguir é narrada por
William Bonner e traz imagens de arquivo para explicar como era a estrutura dos
prédios “mais altos de Nova Iorque”, além de utilizar a computação gráfica para
mostrar a localização das duas torres no sul da ilha de Manhattan. O material
também recupera, em áudio e vídeo, o atentado ocorrido no World Trade Center em
1993, cuja autoria foi assumida, na época, por Osama Bin Laden, que é tratado pelo
Jornal Nacional como “o terrorista mais procurado do mundo”.
O ataque ao Pentágono fica sob a responsabilidade do correspondente em
Washington, Luís Fernando Silva Pinto, que fecha um VT de dois minutos e vinte e
sete segundos (2’27”) com imagens do centro de inteligência militar dos Estados
Unidos em chamas e as pessoas entrevistadas se mostrando surpresas com a
fragilidade da própria nação. Algo que a passagem do repórter antecipa assim: “Não
só a violência do ataque e a tragédia que ele provoca assustam os americanos. A
simbologia é muito forte também. O coração das forças armadas foi atingido. A
capital desse país é muito mais vulnerável do que os cidadãos podiam imaginar”. E
a declaração do vice-almirante Steven Petropaoli não ajuda a diminuir a sensação
de medo e incerteza relatada por Silva Pinto. O militar afirma: “nós estamos ainda
sob ataque”.
Depois de mostrar o gigante todo-poderoso acusando o golpe, o telejornal cuida de
detalhar as medidas de proteção com uma matéria de Zileide Silva, explicando
quantos aviões foram sequestrados no total, que rotas faziam, quantas pessoas
estavam a bordo e em que consiste o plano de emergência que foi acionado. Este
VT tem apenas uma sonora com uma novaiorquina logo no início, não tem
passagem, vale-se de computação gráfica para criar as bases que trazem as
informações sobre cada aeronave.
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Há um trecho curioso quando a jornalista informa que “logo após o primeiro choque
na torre do World Trade Center, o plano de emergência dos Estados Unidos contra
ataques terroristas foi acionado. E, pela primeira vez na história americana, essa
imagem – aeroportos supermovimentados – não foi vista”. O uso dos arquivos
da emissora nesse momento é digno de destaque, uma vez que aparece como um
recurso de edição para substituir uma provável ausência da imagem dos aeroportos
parados. Funciona quase como a exibição de um “não-dado”, isto é, um dado que
não foi verificado na apuração daqueles fatos específicos, mas que a reportagem
audiovisual pôde dar a ver em negação. O áudio da fala de Zileide é que faz o
espectador perceber que ele está vendo na televisão o que não foi visto no “mundo
real” naquele dia.
Além das imagens de arquivo citadas, o material reúne também sequências vistas
durante a transmissão realizada pela manhã e outros conteúdos gravados da
fronteira com o México; dos parques da Disney e da sede da Nasa, na Flórida, bem
como da Space Needle, em Seattle, que foram todos fechados.
Tabela 1 - Transcrição do Espelho Final do Jornal Nacional
de 11 de setembro de 2001
Formato

Retranca

Ap

VT

ESCALADA

FB / WB

VT

ATENTADOS/WTC

FB

N/C

TORRES/ESTRUTURA

WB

VT

ATAQUE/PENTÁGONO

FB

VT

EMERGÊNCIA/PLANO

WB

VT

INIMIGOS/SUSPEITOS

FB

N/C

EXPLOSÕES/CABUL

WB

VIVO

NOITE/ NOVA IORQUE

FB

VT

PASSAGEM DE BLOCO

WB/FB

Repórter

Tempo

Tempo

Mat.

Total

--

1’37”

1’37”

EDNEY SILVESTRE

5’05”

6’42”

0’58”

7’40”

LUÍS F. S. PINTO

2’27”

10’07”

ZILEIDE SILVA

2’45”

12’55”

HELOISA VILLELA

2’07”

15’02”

0’28”

15’30”

1’13”

16’43”

0’12”

16’55”

--

-ZILEIDE SILVA
--

BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK
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VT

PRESIDENTE BUSH

WB

N/C

S. SEGURANÇA/EUA

FB

VT

CAOS/NOVA IORQUE

WB

VT

VOOS/BRAS/CANCELA

FB

VIVO

RESCALDO/N. IORQUE

WB

VT

PASSAGEM DE BLOCO

FB/WB

ARNALDO DURAN

1’43”

18’38”

--

1’19”

19’57”

JORGE PONTUAL

3’00”

22’57”

2’25”

25’22”

ZILEIDE
SILVA

0’50”

26’12”

--

0’12”

26’24”

BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK
VT

M. ÁRABE/REAÇÃO

FB

N/S

MEDIDAS/ISRAEL

FB

VT

MUÇULMANOS/BRAS

WB

VT

TENSÃO/LONDRES

FB

VT

LAFER/ESPECIALISTAS

WB

BRASILEIROS/NY

FB

VIVO
VT

PASSAGEM DE BLOCO

WB/FB

ERNESTO PAGLIA

2’53”

29’17”

--

0’13”

29’30”

ALBERTO GASPAR

1’54”

31’24”

MARCOS LOSEKANN

2’38”

34’02”

--

2’02”

36’04”

ZILEIDE SILVA

1’10”

37’14”

--

0’12”

37’26”

BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK
VT

RELATÓRIO/JADER

FB

N/S

PÉ JADER/RESPOSTA

FB

VT

MORTE/TONINHO PT

WB

N/C

MORTE/JOSÉ ERMÍNIO

FB

VT

MAPA/TEMPO

--

GIULIANA MORRONE

1’15”

38’41”

--

0’06”

38’47”

CACO BARCELLOS

2’04”

40’51”

--

0’17”

41’08”

FABIANA SCARANZI

0’26”

41’34”
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N/C

GUGA/ELIMINAÇÃO

WB

VIVO

INVESTIGAÇÕES/NY

FB

VT

REFLEXO/BOLSAS

WB

VT

PASSAGEM DE BLOCO

--

0’23”

41’57”

ZILEIDE SILVA

1’40”

43’37”

WILLIAM WAACK

3’14”

46’51”

--

0’11”

47’02”

FB/WB

BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK
VT

REFLEXOS/BRASIL

FB

VT

BRASILEIROS/EUA

WB

VT

APOIO/ITAMARATY

FB

VIVO

ÚLTIMAS/N. IORQUE

WB

VT

CLIPE/DESTRUIÇÃO

FB

N/S

ENCERRAMENTO

HERALDO PEREIRA

2’54”

49’56”

JOSÉ R. BURNIER

3’04”

53’00”

ROBERTO KOVALIK

0’48”

53’48”

ZILEIDE SILVA

1’25”

55’13”

--

1’21”

56’34”

--

0’26”

57’00”

FB/WB

//// FIM //// FIM //// FIM //// FIM //// FIM //// FIM //// FIM //// FIM //// FIM //// FIM //// FIM ////
/STAND BY //// STAND BY //// STAND BY //// STAND BY //// STAND BY //// STAND BY/

Ainda no primeiro bloco, foi exibida uma reportagem de Heloísa Villela com dois
minutos e sete segundos de duração (2’07”), que colocava Bin Laden como o
“inimigo número um” dos Estados Unidos e principal suspeito de ter planejado os
atentados. Imagens de arquivo do milionário saudita e da destruição causada por
suas ações violentas do passado são utilizadas enquanto o off relembra os
episódios e as mortes provocadas em cada um deles. Em 1998, duas embaixadas
americanas na África – uma no Quênia e outra na Tanzânia – foram bombardeadas
ao mesmo tempo, matando duzentas e vinte e quatro pessoas. Os ataques às
bases militares dos Estados Unidos na Arábia Saudita, em 1995 e 1996, e ao
destroyer USS Cole, no Iêmen, em 2000, também têm o líder da Al Quaeda como
possível responsável, de acordo com Villela.
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A repórter informa que há anos os Estados Unidos pedem a extradição de Osama,
mas o Afeganistão nega. O off diz ainda que Bush já tinha avisado que iria
responsabilizar o Afeganistão por qualquer ataque de Bin Landen. Na passagem,
Heloísa Villela afirma que “as autoridades americanas estão evitando falar em
suspeitos” e remete ao atentado de 1995, em Oklahoma, cujas suspeitas iniciais
recaíram sobre extremistas árabes e mais tarde o FBI descobriu que tinha sido obra
de um americano: Timothy McVeigh. A matéria acaba com a informação de que o
Secretário de Estado americano, Colin Powell, interrompeu uma visita oficial que
fazia ao Peru para voltar aos EUA, mas antes de deixar o país andino declarou o
que foi traduzido da seguinte forma: “eles podem destruir edifícios e matar pessoas,
mas nunca matarão a democracia”.
Embora tenha apenas vinte e oito segundos (28”), a nota coberta sobre as
explosões na capital do Afeganistão – com imagens vindas da CNN – colocada logo
após a reportagem que mostra onde Bin Laden se refugiou cria, de imediato, um
sentido de vingança, embora, no final do off, Bonner esclareça que assessores da
presidência dos Estados Unidos negaram que o governo americano tivesse atacado
Cabul, lançando a suspeita sobre os grupos de oposição ao regime Talibã.
Antes da passagem de bloco de doze segundos (12”) que encerra essa primeira
parte do telejornal, há uma entrada de Zileide Silva ao vivo de Nova Iorque
atualizando a edição com informações sobre o que está acontecendo na cidade que
foi o foco principal dos ataques. O stand up dura um minuto e treze segundos (1’13”)
e a repórter confirma que os EUA não tem nada a ver com as explosões em Cabul,
citando como fonte o Secretário de Defesa americano. Em seguida, há uma
referência à queda do WTC 7 que desabou no fim da tarde com as respectivas
imagens sendo rodadas e repetidas, em câmera lenta com círculo de destaque no
prédio, durante quinze segundos da fala dela.
O trabalho do que a repórter chamou de “um exército de dez mil pessoas”, bastante
explorado no documentário dos irmãos Naudet anteriormente analisado, no JN
desta noite recebeu apenas esta breve menção para dizer que, mesmo já sendo
noite, a procura por sobreviventes nos escombros não havia parado. Ela atribui ao
prefeito de Nova Iorque a informação sobre o número de feridos somente naquela
cidade: duas mil e cem pessoas; e estima o número de mortos em “dezena de
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milhares” antes de devolver para Bonner no estúdio. Zileide vai repetir suas
entradas ao vivo a cada final de bloco com tempos variados, como pode ser visto na
transcrição do Espelho Final da edição em análise (tabela 1).
Essa ideia de inserir a repórter na mesma temporalidade do âncora serve para
atualizar o fato passado no presente do telejornal, como observa Fechine (2006, p.
142) em sua definição de “tempo atual”88. Além disso, a dimensão espacial também
se mostra importante para prolongar o “agora” do acontecimento. Isto é, colocar
Zileide Silva falando de Nova Iorque, onde os estragos foram maiores, no momento
em que o Jornal Nacional está no ar, ajuda a construir esse efeito:
A adoção dessa estratégia de construção de uma continuidade espaçotemporal resulta, por fim, em um efeito de maior proximidade entre o
conteúdo enunciado e o próprio ato de enunciação por meio do qual se
diminui a distância entre o fato jornalístico e sua divulgação pelo telejornal.
(FECHINE, 2006, p. 143)

O segundo bloco do JN tem duração de nove minutos e vinte e nove segundos
(9’29”) e mostra o presidente George Bush recebendo a notícia dos ataques numa
sala de aula da Flórida, onde participava de um congresso sobre Educação; uma
nota coberta com sonoras volta a falar da questão da segurança. Mas, dessa vez a
abordagem recorre à ironia vivida por um país que lançou em maio de 2001 um
sistema de US$ 60 bilhões, capaz de derrubar mísseis inimigos logo após serem
disparados, e acabou sendo surpreendido pela violência extrema em seus aviões de
passageiros. Há também uma matéria que acompanha o caos que tomou conta da
cidade de Nova Iorque naquele dia. Na cabeça, William Bonner diz que “com uma
população em pânico e os transportes interrompidos, Nova Iorque parou”. Um dos
offs de Jorge Pontual destaca: “todos os túneis e pontes que levam à ilha de
Manhattan foram fechados” antes de um sobe som de buzinas nervosas e gritos de
policiais. E, na passagem, o repórter afirma o seguinte: “Time Square, o coração de
Nova Iorque, parou. As pessoas andam de um lado para outro na rua em estado de
choque”.
Nas entrevistas que se seguem, traduzidas pelo JN, um senhor lembra Pearl
Harbour, uma moça diz que “a América tem que responder com amor” e um policial
Yvana Fechine estabelece a seguinte distinção entre o “tempo atual” e o “tempo real”: enquanto
um se configura no trazer de um acontecimento já ocorrido para o presente do telejornal, o outro está
associado ao registro e à exibição de um evento que ocorre “no momento mesmo em que está sendo
transmitido pela TV” (FECHINE, 2006, p. 143).
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acredita que a cidade vai “dar a volta por cima”. As imagens mostram várias
pessoas na frente de um posto de doação de sangue e o repórter fala em
solidariedade. Muita gente sentou na calçada para ver as notícias pelo telão.
Diversos sobreviventes são ouvidos na reportagem, um deles era o prefeito Rudolph
Giuliani que estava em um prédio ao lado do World Trade Center e, segundo o
repórter, “chegou a ficar preso nos escombros, mas conseguiu sair pelo subsolo”.
Em sua declaração à imprensa, Giuliani afirma na tradução de Pontual, que “Nova
Iorque e a América são mais fortes do que esses bárbaros terroristas. A democracia
vai prevalecer”.
Este bloco traz ainda um VT sobre o cancelamento dos voos do Brasil para os
Estados Unidos e cita que alguns aviões que já tinham decolado precisaram
retornar por que não teriam como pousar. Uma das entrevistadas fala que entrou
em pânico e pensou logo na terceira guerra mundial. O off explica que a segurança
foi reforçada nos aeroportos brasileiros e a reportagem termina mostrando um casal
que desistiu de seguir viagem para a Europa por preocupação do que poderia
acontecer a partir de então. No final do bloco, como ocorreu antes, Zildeide Silva
volta ao vivo para falar da “situação de momento” e informa que os túneis e pontes
foram liberados, mas apenas para quem quer deixar a cidade. Ela transmite o apelo
do prefeito para as pessoas evitarem ir a Nova Iorque no dia seguinte e encerra
essa participação dizendo que as escolas públicas e as católicas não vão funcionar
na quarta-feira.
A passagem de bloco chama atenção para os destaques do terceiro bloco: a análise
das “consequências do terror para o futuro do planeta” e a comemoração dos
palestinos nos territórios ocupados por Israel. O primeiro VT desta terceira parte
mostra a reação do chamado “mundo árabe”. A reportagem de Ernesto Paglia
mostra pessoas eufóricas nas ruas do Oriente Médio. O texto informa que, para
quem vive ali, “os Estados Unidos são vistos como amigos do inimigo israelense,
portanto, inimigos que merecem o pior”. Entretanto, um outro trecho afirma que “há
muita gente disposta a festejar a desgraça alheia diante das câmeras internacionais,
mas os líderes do mundo islâmico querem se distanciar do terror” e entra uma
entrevista com o embaixador do regime talibã afegão condenando os ataques. A
matéria também traz o líder palestino Yasser Arafat expressando seus sentimentos
de pesar pelo ocorrido. Paglia conversa por telefone com o jornalista Mounir Safatli
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que, de Beirute, confirma o estado de alerta máximo nas forças armadas dos
seguintes países: Líbano, Síria, Iraque, Irã, Jordânia e Líbia. O repórter destaca que
a “imensa e pacífica comunidade muçulmana” que vive na Europa também está
preocupada com uma possível “onda de preconceito anti-árabe”.
Na sequência dessa reportagem Fátima Bernardes lê uma nota seca de treze
segundos (13”) informando quais as providências tomadas pelo governo de Israel
diante dos ataques e explicando que o primeiro-ministro Ariel Sharon decretou luto
no país. A apresentadora explica ainda que as fronteiras com o Egito e a Jordânia
foram fechadas como medida de segurança, além de mencionar o cancelamento da
viagem que o ministro da defesa israelense faria aos Estados Unidos. Logo depois é
exibida uma matéria de Alberto Gaspar sobre a comunidade muçulmana no Brasil.
O VT começa com imagens de uma mesquita do bairro do Cambuci, em São Paulo,
cobrindo um off no qual o repórter fala de “uma oração pela paz”.
Depois de dizer na passagem que, além de serem uma ofensa à religião islâmica,
os atentados também foram motivo de condenação por entidades de caráter mais
político na maior cidade brasileira, Gaspar entrevista um militante palestino e um
judeu líderes de uma entidade que defende a paz entre os dois povos. Embora não
cite o nome da entidade, é mostrada rapidamente a imagem de uma pomba branca
em pleno voo sobre o que parece ser o losango amarelo da bandeira do Brasil. O
pássaro tem a bandeira de Israel na asa esquerda e a da Palestina na direita e leva
no bico a balança da Justiça.
O texto que antecede as falas de ambos os representantes resume o pensamento
de que diante da forma como tudo aconteceu, a força não será a melhor solução
para esse conflito. No Rio de Janeiro, um integrante da juventude islâmica também
é ouvido e aparenta um certo receio de que os recentes acontecimentos possam
estimular algum tipo de preconceito contra os muçulmanos. Ele afirma que é preciso
apurar quem fez isso e condenar apenas quem praticou, pois generalizar seria uma
injustiça. A reportagem se encerra com o seguinte depoimento do rabino Henry
Sobel: “As boas relações entre a comunidade judaica e a comunidade muçulmana
no Brasil vão continuar sendo relações de respeito mútuo e cordialidade. Não
vamos importar terror para o Brasil”.
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A tensão na capital da Inglaterra foi a pauta que coube ao repórter Marcos
Losekann. Já no primeiro off, o correspondente em Londres diz que a tradicional
pontualidade dos britânicos foi esquecida naquela data em que o país parou diante
da TV para acompanhar as notícias que chegavam dos Estados Unidos da América.
As pessoas saíram mais cedo do trabalho, o pregão da Bolsa de Londres fechou
duas horas antes do horário habitual, o metrô parou, todos os voos da cidade foram
proibidos e as decolagens para os EUA foram canceladas. É na passagem que
Losekann explica a razão do clima de medo: “[...] A Grã-Bretanha é a principal
aliada dos Estados Unidos, costuma apoiar o governo americano em todas as
decisões políticas. Hoje essa amizade histórica deixou os cidadãos daqui com a
sensação de que Londres poderia ser o próximo alvo”. Os populares entrevistados
nas ruas reforçam a ideia de temor e o pronunciamento do primeiro-ministro, Tony
Blair, aborda aspectos como a solidariedade ao povo americano e a necessária
união de todo o mundo para acabar com o terrorismo.
A matéria traz ainda as manifestações de apoio às vítimas vindas de várias partes
da Europa: o presidente da França, Jacques Chirrac usou – segundo a tradução do
repórter – o termo “monstruoso” para descrever os ataques, Vladimir Putin,
presidente da Rússia, chamou os episódios de “tragédia terrível”, o chanceler
federal alemão Gherard Schoereder disse tratar-se de ato “abominável” e o
Secretário Geral da OTAN, George Robertson, “conclamou o mundo a formar uma
frente comum para combater o terrorismo”, nas palavras de Losekann.
O texto do correspondente da Globo em Londres informa também que “a União
Européia já convocou uma reunião de emergência para discutir um plano de ação”.
A reportagem termina com a informação sobre o reforço da segurança em todas as
embaixadas americanas da Europa e da Ásia e mostra que na frente da embaixada
de Londres flores foram deixadas em “homenagem às vítimas da violência que hoje
abalou o mundo”, de acordo com o repórter.
A análise política da situação pós-ataques exibida no Jornal Nacional veio de
especialistas em política internacional e também do então ministro de Relações
Exteriores do Brasil, Celso Lafer, que afirmou o seguinte:
É um episódio decisivo. Ele muda o funcionamenro do sistema
internacional. Ele coloca as sombras da incompreensão no centro da vida
mundial. Isso terá um efeito grande sobre tudo e sobre todos e mudará a
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maneira pela qual conduzimos a ação diplomática. Este evento é mais sério
do que qualquer outro nos últimos tempos e ele tem um alcance maior do
que foi o fim da Guerra Fria e a queda do muro de Berlim89.

Os outros entrevistados falaram em “descentralização do poder” mundial, de
mudanças no sistema de vigilância interna dos Estados Unidos, de respostas
militares contra Iraque ou Afeganistão, de política contra o terrorismo e do que foi
citado como “o problema do Oriente Médio”.
Depois dessas sonoras que foram editadas em um conjunto de pouco mais de dois
minutos (2’02”), Bernardes volta a chamar Zileide Silva, ao vivo de Nova Iorque,
para falar da situação dos brasileiros que por lá estão. A repórter informa que dez
empresas brasileiras tinham escritórios nas torres que caíram e muitos brasileiros
eram funcionários de corretoras que trabalhavam principalmente no vigésimo quinto
e no centésimo sétimo andar dos prédios. Um outro grupo trabalhava no subsolo
dos edifícios, onde havia um shopping center e funcionavam várias linhas de metrô
e trem: eram engraxates. Zileide encerra esta participação dizendo que o consulado
brasileiro não tinha divulgado uma lista com os nomes das vítimas, pois ainda não
se sabia a nacionalidade delas.
A passagem de bloco traz como destaques da quarta parte do telejornal as bolsas
de valores e as moedas internacionais que foram abaladas com os atentados e a
suspeita da polícia de que o assassinato do prefeito de Campinas tenha sido crime
político. Mas, o bloco abre com uma reportagem de Giuliana Morrone sobre o
relatório da comissão do Conselho de Ética que incrimina o senador Jader Barbalho
no caso do Banpará. O VT não possui nenhuma sonora, é feito apenas com as
imagens de trechos destacados do documento para cobrir o off e com a passagem
da repórter. Segue-se a ele uma nota pé dizendo que o senador Jader Barbalho não
vai comentar o resultado do trabalho da comissão do Conselho de Ética porque
ainda não teve acesso ao relatório. Pela primeira vez nesta edição o cenário é
alterado. Sai o selo com o fundo em tons de vermelho e o mapa dos Estados Unidos
vazado como uma janela para as torres gêmeas em chamas e a marca de uma mira
telescópica por cima – ora colocado à direita de Bonner, ora à esquerda de
Bernardes – e entra um cenário de fundo cor de laranja com uma foto de Jader
Barbalho, utilizado tanto para a leitura da cabeça da matéria quanto para a nota pé.
O depoimento do ministro vai dos trinta e quatro minutos e dezoito segundos (34’18”) até os trinta
e quatro minutos e cinquenta e dois segundos (34’52”).
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A cabeça da reportagem de Caco Barcellos sobre a morte de Toninho do PT é lida
por William Bonner tendo a redação como cenário neutro. O material dura dois
minutos e quatro segundos (2’04”) e traz sonoras de Luiz Inácio Lula da Silva,
Eduardo Suplicy e Geraldo Alckmin. O prefeito foi baleado dentro do próprio carro
depois de sair de um shopping de Campinas. Inicialmente, a polícia cogitou tentativa
de roubo, mas logo depois surgiu a suspeita de crime político. Suplicy, por exemplo,
afirmou aos repórteres que “nesses últimos meses houve, sim, ameaças ao prefeito
Toninho”. De acordo com o texto de Barcellos, “o crime parou Campinas hoje. Mais
de cinquenta mil pessoas foram ao velório” e “no final da tarde, uma multidão
acompanhou o cortejo pelas principais ruas da cidade”.
Como a morte de Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, ocorreu na noite
anterior e ele havia se destacado na política local por ter feito uma série de
denúncias de corrupção, este seria um dos principais assuntos da edição seguinte
do Jornal Nacional: “Em 11 de setembro de 2001, antes de os aviões se chocarem
contra o World Trade Center, o que de mais importante haveria no Jornal Nacional
seria o crime da noite de 10 de setembro: o assassinato do prefeito de Campinas,
Toninho do PT. Até então, naquela terça-feira, o JN teria 31 minutos líquidos de
duração” (BONNER, 2009, p. 26).
A morte do empresário José Ermírio de Moraes Filho, presidente do conselho de
administração do Grupo Votorantim, foi o assunto que sucedeu a reportagem de
Caco Barcellos. A notícia foi dada através de uma nota coberta de dezessete
segundos (17”) lida por Fátima Bernardes com informações acerca do que provocou
o óbito (câncer) e do local do velório – que estava sendo realizado no Hospital da
Beneficênça Portuguesa em São Paulo – e da cerimônia de cremação, a ser
iniciada às 10 horas da manhã seguinte.
Logo ao final da nota sobre José Ermírio, é colado o mapa-tempo apresentado por
Fabiana Scaranzi com a previsão de uma quarta-feira de chuva em boa parte do
país. O quadro tem vinte e seis segundos (26”) e traz ao fundo o mapa do Brasil
inserido em chromakey com cores variando de acordo com as temperaturas
esperadas em cada região. E, numa outra nota coberta, o JN registra a eliminação
de Gustavo Kurten na primeira rodada de um torneio de Tênis da Bahia. O
adversário de Guga foi o também brasileiro, Flávio Saretta, que empatou a partida e
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ganhou de Kurten no terceiro set. Com vinte e três segundos (23”) este material, lido
por Bonner, encerra a pausa dada na cobertura do 11 de setembro pelo principal
telejornal da TV Globo. No total, foram quatro minutos e trinta e um segundos (4’31”)
dedicados aos demais assuntos do dia.
Mais uma vez, ao vivo de Nova Iorque, Zileide é chamada para atualizar o rumo das
investigações. O cenário, então, volta a ser aquele que predominou durante toda a
edição, com o mapa vazado dos EUA sob uma mira telescópica que focaliza as
torres atingidas. A repórter diz que o FBI acabara de criar uma página na internet
para que as pessoas em geral pudessem contribuir com informações que
permitissem chegar aos autores dos atentados. De acordo com Silva, oficialmente,
nem a CIA nem o FBI tinha nenhuma pista concreta até aquele momento. Mas,
acrescentou que funcionários do Pentágono afirmaram mais cedo que tinham
informações do envolvimento de Osama Bin Laden. Nas palavras dela: “segundo
eles, só o bilionário saudita teria ousadia e recursos suficientes para organizar uma
série de atentados como estes”. No final desta penúltima entrada, Zileide informa
que a empresa aérea, American Airlines, já havia conseguido localizar todos os
seus aviões que estavam desaparecidos.
A repercussão dos ataques nos principais mercados financeiros do mundo foi o
tema do relato de William Waack, inserido após o link de Nova Iorque. A maioria das
Bolsas de Valores interromperam suas operações ou sofreram quedas significativas.
As primeiras palavras do off já davam conta do comportamento dos investidores
naquele dia:
As torres gêmeas arrasadas pelo atentado abrigavam mesas de
operadoras de mercado do mundo inteiro, no coração do capitalismo
globalizado. O impacto imediato foi muito mais além do que transformar um
símbolo em fumaça. As Bolsas de Nova Iorque, ali perto, e a Bolsa
Eletrônica da Nasdac, pelas quais pulsa a economia mundial, nem
chegaram a abrir. A onda de choque da explosão atingiu em cheio os
mercados europeus. A Bolsa de Londres fechou em baixa de 5,72 %, a
maior queda dos últimos trinta e cinco meses. A de Paris, baixa de 7,39%.
Há (sic) dois anos não caía tanto. Frankfurt: queda de 8,49%, maior baixa
dos últimos trinta e dois meses. Bolsa de Milão, baixa de 7,79%. No
México, as ações caíram 5,55%. Na Argentina, o pregão foi interrompido
quando a queda bateu 5,02%. Pela primeira vez nos últimos dez anos, na
Bolsa de Valores de São Paulo os negócios foram suspensos. Às onze e
quinze da manhã, o pregão já acumulava a queda de 9,18%, a maior desde
janeiro de 99, quando houve a desvalorização do Real.
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A reportagem segue com informações sobre a alta do dólar no Brasil, onde a moeda
dos Estados Unidos bateu em R$ 2,66 com alta de 2,03%, apesar da intervenção do
Branco Central, cancelamento de leilões de títulos públicos que somavam R$ 4,7
bilhões em papéis, alta de 13% no barril de petróleo, que chegou aos US$ 31,05.
Um economista entrevistado diz que esses efeitos tendem a se diluir com o tempo,
não serão permanentes. Para ele, “a economia é muito mais robusta e não é um
acidente ou um ataque terrorista que vai mudar grandes tendências e movimentos
profundos que estão ocorrendo no mundo”.
Na passagem para o quinto bloco, Fátima Bernardes chama atenção para “a aflição
das famílias de brasileiros que estão em Nova Iorque”, enquanto William Bonner
promete as últimas notícias sobre “o dia que vai marcar a história”. A etapa final do
TJ começa com uma matéria de Heraldo Pereira que aborda os possíveis reflexos
dos atentados ocorridos em Nova Iorque na economia brasileira. O VT mostra que
houve reforço na segurança das embaixadas dos Estados Unidos e de Israel em
Brasília, revista no consulado estadunidense no Rio de Janeiro feita pelo esquadrão
antibombas e evacuação dos consulados em São Paulo e no Recife. O texto do
repórter faz referência a uma nota divulgada pelo Itamaraty “condenando a violência
e lamentando as mortes”.
O então presidente Fernando Henrique Cardoso aparece em imagens sentado
diante da televisão, enquanto Pereira afirma que FHC acompanhou tudo do Palácio
da Alvorada e enviou uma carta de solidariedade ao presidente George W. Bush em
que repudia o ato terrorista. A reportagem traz ainda o trecho do pronunciamento do
mandatário brasileiro transcrito abaixo:
Em Nova Iorque já existe, no consulado, um conjunto de telefones à
disposição dos brasileiros para que eles possam acalmar suas famílias e
mostrar que nada lhes aconteceu. É provável que, diante da virulência dos
atos praticados, haja consequências em todo o mundo, principalmente
econômicas. E o Brasil é parte do sistema mundial e pode vir a ser direta
ou indiretamente afetado por essas turbulências. É inegável que se não
houver uma ação atenta do governo as consequências podem ser maiores.
E nós estamos atentos.90

Na passagem subsequente, Heraldo Pereira afirma que, para tentar se antecipar às
consequências desses acontecimentos e fazer uma avaliação de eventuais
O trecho do pronunciamento do presidente brasileiro encontra-se aos quarenta e oito minutos e
trinta e dois segundos (48’32”) indo até os quarenta e nove minutos e dezesseis segundos (49’16”).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hTdwZOLIXxE. Acesso em: 19 nov. 2015.
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desdobramentos na economia brasileira, FHC se reuniu “a portas fechadas” com
quatro ministros, entre eles o responsável pela pasta da Fazenda, Pedro Malan.
Após o encontro, o então presidente do Brasil convocou o Conselho de Defesa
Nacional. As imagens do conselho reunido cobrem um off que fala sobre “as
medidas para proteger os cidadãos americanos” e termina dizendo que o
encarregado de negócios dos Estados Unidos, na época respondendo pela
embaixada do país atacado na capital federal, foi tranquilizado pelo chefe de estado
anfitrião.
Relatos de sobreviventes brasileiros foram utilizados pelo repórter José Roberto
Burnier como parte de sua reportagem de três minutos e quatro segundos (3’04”)
fechada de São Paulo. Burnier aborda o congestionamento das linhas que
“aumentou a angústia de quem procurava informações sobre parentes nos Estados
Unidos. Em uma das operadoras, as ligações aumentaram quarenta vezes”. Há
referência a uma mãe de Uberaba ainda sem informações sobre o filho, Tiago, que
estava morando em Nova Iorque havia quatro meses e servia café em três andares
das torres gêmeas. A família de Fabrício Guimarães de Goiânia ouviu dele o
seguinte:
Eu cheguei, acho que uns quinze ou vinte minutos antes da explosão. Eu
cheguei em Nova Iorque e o taxista me chamou a atenção, eu tava na Long
Island Express Highway e deu pra ver muito bem a explosão em si. E
quando eu tava chegando mais ou menos perto do meu objetivo, que é
mais ou menos três a quatro quadras do World Trade Center, foi quando eu
vi a queda da primeira torre que foi uma coisa assim muito, mas muito
assustadora. Foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi em toda a
minha vida.91

A matéria traz ainda o depoimento do advogado Paulo Lins e Silva, também por
telefone e transcrito em GC na tela. Lins e Silva não embarcou no voo que ia de
Boston para Nova Iorque no avião que bateu na Torre Sul por uma razão bem
simples que foi explicada assim: “eu não entrei nesse voo pra Nova Iorque porque
era um voo muito cedo e nós estávamos exaustos voltando de Montreal pra pegar
um voo que retardou demais. Eu tô muito nervoso aqui nos Estados Unidos porque
tô com minha família e nós não sabemos quando é que nós vamos sair”.

O depoimento de Fabrício Guimarães, por telefone, foi transcrito em GC na tela e pode ser ouvido
a partir dos cinquenta e um minutos e quatorze segundos (51’14”) até os cinquenta e um minutos e
quarenta
e
sete
segundos
(51’47”).
Disponível
em:
https://www.youtube.com/
watch?v=hTdwZOLIXxE. Acesso em: 19 nov. 2015.
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Larry Pinto de Faria Junior é o último sobrevivente entrevistado por telefone neste
VT. Ele era funcionário de uma corretora e contou como conseguiu sair:
Eu estava trabalhando. Nós ouvimos aquele estrondo, aquele barulho muito
forte. Eu trabalhava no vigésimo quinto andar. Parecia a sensação de um
terremoto. O edifício balançou e balançou muito forte mesmo, muito forte. E
aí nós fomos pras saídas de emergência, pras saídas de incêndio... o medo
maior... foram dois medos: o primeiro medo foi na escada de incêndio,
porque não pode entrar pra nenhum andar - aquelas portas corta-fogo não
tem acesso aos andares, né? – e começou a subir a fumaça e um cheiro
muito forte de combustível. Deu medo. E pra descer vinte e cinco andares
de escada com milhares de pessoas tentando descer ao mesmo tempo...
graças a Deus não teve pânico. O segundo avião se chocou contra a outra
torre quando eu estava na escada. Eu não vi.92

Um stand up de Roberto Kovalick dá seguimento à edição. Durante quarenta e oito
segundos (48”), o correspondente explicou que o consulado brasileiro em Nova
Iorque tinha sido avisado pela polícia local de que só seria possível saber se havia
brasileiros entre as vítimas dentro de – no mínimo – dois dias e que segundo o
Itamaraty 800 mil brasileiros vivem nos Estado Unidos, 300 mil em Nova Iorque.
Kovalick afirmou também que foi criado um serviço telefônico que iria funcionar 24
horas por dia para oferecer informações às famílias no Brasil. O número era: 61 411
6456.
Em sua derradeira participação ao vivo desta noite, Zileide Silva volta a falar de
Nova Iorque para dizer que o presidente Bush já estava na Casa Branca e que dali
a pouco faria um pronunciamento num tom de “retaliação e impaciência”. A repórter
adianta que George W. Bush vai dizer à nação que “os Estados Unidos já foram
testados várias vezes, sempre venceram” e que agora “não vai ser diferente”. Silva
antecipa ainda que o presidente vai fazer um apelo ao seu povo “para que o país
volte ao normal”.
No fim do texto, a correspondente do JN em Nova Iorque informa que os 170
hospitais da cidade estavam lotados e as vítimas passaram a ser levadas para
outras cidades; ela diz também que a companhia aérea United Airlines acabara de
liberar – inicialmente – US$ 25 mil para os parentes das vítimas e que “o grupo de
oposição ao Talibã assumiu a autoria das explosões em Cabul”. Para encerrar, ela
Esta fala de Larry também recebeu o mesmo tratamento dos depoimentos dos outros
sobreviventes, pois foi igualmente transcrita em GC na tela. O material pode ser encontrado entre os
cinquenta e dois minutos e dezessete segundos (52’17”) e os cinquenta e dois minutos e cinquenta e
nove segundos (52’59”). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hTdwZOLIXxE. Acesso
em: 19 nov. 2015.
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lê a informação de que “a inteligência americana conseguiu interceptar mensagens
de Osama Bin Laden sobre os ataques” e enfatiza: “essa é a última informação que
nós estamos acabando de receber aqui no escritório da Globo em Nova Iorque”.
Antes de se despedir da audiência, Fátima Bernardes apresenta o clipe já
mencionado com imagens da destruição pós-ataques e, só então, finaliza o
telejornal, deixando claro o seguinte: “nós voltaremos a qualquer momento com
outras informações sobre os atentados terroristas nos Estados Unidos e com o
pronunciamento ao vivo do presidente americano George Bush. E ainda: novos
detalhes dos ataques, o socorro às vítimas e a reação do governo americano você
vai ver no Jornal da Globo. Até amanhã”.
Diante do exposto, é possível notar que no caso da cobertura audiovisual realizada
pelo Jornal Nacional, o segundo ato narrativo – isto é, o clímax dos relatos
noticiosos – está fortemente presente no primeiro bloco do telejornal. Apesar da
ausência do ponto cinemático inicial, a abertura do JN concentrou os pontos
cinemáticos subsequentes de duração e de transição que registraram o choque da
segunda aeronave na Torre Sul e seu posterior desabamento, além das pessoas
que pulavam dos prédios para fugir das chamas e do desmoronamento da outra
torre e as nuvens de poeira e fumaça. Esta constatação tende a reforçar a vocação
factual do produto analisado, ao mesmo tempo em que demonstra a importância da
imagem em movimento (ou da ação em fluxo) para a composição de narrativas
noticiosas com picos diversos de leitura sensível.
O segundo ato narrativo é retomado no último bloco da edição que durou uma
hora93 com os intervalos comerciais. Isto ocorre bem ao final, quando são reexibidas
as imagens da destruição. Nesse ponto, ao caráter factual soma-se uma
reivindicação quase poética que se aproxima de um lamento, mas que também traz
algo de surpresa e repreensão. O tratamento dado aos episódios do 11 de setembro
nos Estados Unidos foi um pouco diferente no jornal de fim de noite da mesma
emissora, o Jornal da Globo, que será examinado a seguir.

93

Cf.: BONNER, 2009, p. 26.
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2.1.4.3 O 11 de setembro no Jornal da Globo (JG)
A cobertura dos atentados prossegue no último telejornal da Rede Globo do dia 11
de setembro de 2001, conforme havia sido antecipado por Fátima Bernardes no
encerramento do JN. Enquanto o Jornal Nacional é ancorado no Rio de Janeiro, o
Jornal da Globo – na época comandado por Ana Paula Padrão – é exibido direto
dos estúdios da emissora carioca em São Paulo, desde 1993, quando Lílian Witte
Fibe assumira a bancada e a chefia editorial do noticiário que estreou em 1979 com
apresentação de Sérgio Chapelin, tendo Fábbio Perez como editor-chefe. Com uma
estrutura de quatro blocos, o JG, que dura em média trinta minutos (30’), também
cresceu naquela terça-feira, chegando a quarenta e quatro minutos e seis segundos
(44’06”) de produção, isto é, sem os comerciais.
Tabela 2 - Transcrição do Espelho Final do Jornal da Globo
de 11 de setembro de 2001
Formato
VT
VIVO

Retranca

Ap

Repórter

Tempo Mat.

Tempo Total

ESCALADA

AP

--

1’32”

1’40”

NOVA IORQUE/AGORA

AP

ZILEIDE SILVA

1’14”

2’54”

1’08”

4’02”

1’17”

5’19”

0’19”

5’38”

VT

BUSH/PRONUNCIA

-

ZILEIDE SILVA

VT

WASHINGTON/NOITE

AP

NT

PÉ/WASHINGTON

AP

--

VT

N. IORQUE/CHOQUE

AP

JORGE
PONTUAL

2’33”

8’09”

VT

JABOR/COMENTÁRIO

--

ARNALDO
JABOR

1’49”

9’58”

N/C

TELEFONEMA/REFÉM

AP

--

1’26”

11’24”

NT

RELATO/AEROMOÇA

AP

0’16”

11’40”

N/C

KAMIKAZE/ORIGENS

AP

--

0’44”

12’24”

N/C

B. LADEN/HISTÓRICO

AP

--

1’40”

14’04”

N/C

EXPLOSÕES/CABUL

AP

--

0’49”

14’53”

VT

PASSAGEM DE BLOCO

AP

--

0’22”

15’15”

LUÍS F. S. PINTO

--
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BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK
N/C

TORRES/SÍMBOLO

AP

NT

T. MALÁSIA/ESVAZIA

AP

VT

ANÁLISE/IMPLOSÃO

AP

N/C

R. AMADOR/MÉDICO

AP

A/T

DEPOIMENTO/BRASIL

AP

VT

WTC/SÃO PAULO

AP

VIVO

AEROPORTOS/BRASIL

AP

VT

POVO FALA/ATAQUES

AP

VT

PASSAGEM DE BLOCO

AP

--

2’01”

17’16”

--

0’10”

17’26”

MÔNICA
SANCHES

1’28”

18’54”

--

1’48”

20’42”

--

1’13”

21’55”

RODRIGO
VIANNA

2’22”

24’17”

LÍLIA TELES

1’10”

25’27”

--

0’58”

26’25”

--

0’17”

26’42”

BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK
N/C

INCREDULIDADE

AP

NT

MENSAGEM/PAPA

AP

VT

BRASIL/MEDIDAS

AP

NT

BOLSAS/MUNDO

AP

VT

ECONOMIA/IMPACTOS

AP

NT

NEGÓCIOS/PROCESSA

AP

A/T

BRASILEIRO/RELATO

AP

VT

MORTE/TONINHO PT

AP

VT

PASSAGEM DE BLOCO

AP

--

1’28”

28’10”

--

0’12”

28’22”

DÉLIS ORTIZ

2’24”

30’46”

--

0’19”

31’05”

WILLIAM WAACK

2’34”

33’39”

--

0’28”

34’07”

--

1’13”

35’20”

EMERSON
RAMOS

1’48”

37’08”

--

0’23”

37’31”
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BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK //// BREAK
VT

FUTEBOL/RODADA

AP

EDUARDO
MORENO

1’08”

38’39”

VT

GUGA/ELIMINAÇÃO

AP

GIÁCOMO
MANCINI

1’13”

39’52”

NT

INVADE/CISJORDÂNIA

AP

--

0’18”

40’10”

VT

NY/VULNERÁVEL

AP

ARNALDO
DURAN

1’34”

41’44”

VIVO

N. IORQUE/SITUAÇÃO

AP

ZILEIDE SILVA

1’21”

43’05”

NT

MANCHETES/AMANHÃ

AP

--

0’07”

43’12”

VT

PARLAMENTO/CANTA

AP

--

0’30”

43’42”

NT

ENCERRAMENTO

AP

--

0’24”

44’06”

//// FIM //// FIM //// FIM //// FIM //// FIM //// FIM //// FIM //// FIM //// FIM //// FIM //// FIM ////
/STAND BY //// STAND BY //// STAND BY //// STAND BY //// STAND BY //// STAND BY/

A edição noticiosa do final da noite começa com a trilha característica da vinheta de
abertura enquanto um travelling percorre a redação/cenário em oito segundos
(0’08”) até a bancada onde – enquadrada em plano médio – está a jornalista Ana
Paula Padrão, que diz as seguintes palavras:
[Ana Paula Padrão]

BOA NOITE./ FOI O MAIOR, O MAIS
VIOLENTO,

O

ATENTADO

MAIS

OUSADO

TERRORISTA

DA

HISTÓRIA./ UMA DECLARAÇÃO DE
GUERRA.//
EM MENOS DE VINTE MINUTOS, UM
INIMIGO SEM ROSTO DESTRUIU, DE
UMA SÓ VEZ, OS CENTROS DA
ECONOMIA E DO PODER MILITAR
AMERICANOS.//
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EM WASHINGTON, O PENTÁGONO./
EM NOVA IORQUE, DUAS TORRES DE
CENTO

E

DEZ

ANDARES

QUATROCENTOS

E

METROS

ALTURA./

DE

SEGUNDOS,

O

COM

DEZESSETE

WORLD

EM
TRADE

CENTER VIROU UMA MONTANHA DE
ENTULHOS:

VIDRO,

CIMENTO

E

AÇO.//
NINGUÉM ARRISCA O NÚMERO DE
MORTOS,

MAS

SABE-SE

QUE

É

SUPERIOR A DEZ MIL.//
VOCÊ VAI VER AGORA, NO JORNAL
DA GLOBO, O DIA EM QUE O TERROR
MUDOU OS RUMOS DA HISTÓRIA DA
HUMANIDADE.//
((SOBE SOM AVIÃO BATE / TORRE
DESABA / MULTIDÃO CORRE))
E VOCÊ VAI VER TAMBÉM:
ENGRAXATES,

ANALISTAS

FINANCEIROS, EXECUTIVOS./ COMO
BRASILEIROS

QUE

WORLD

ESTAVAM

TRADE

CONSEGUIRAM

NO

CENTER

ESCAPAR

DA

TRAGÉDIA.//
((VINHETA JG))
RADARES,

SATÉLITES,

ANTIAÉREOS./

OS

MÍSSEIS
ANALISTAS

MILITARES TENTAM EXPLICAR COMO
A MAIOR POTÊNCIA DO PLANETA FOI
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ATINGIDA

EM

CHEIO

SEM

POSSIBILIDADE DE DEFESA.//
((VINHETA JG))
A BOLSA DE TÓQUIO ABRE EM
BAIXA./

O

MERCADO

ESTÁ

PARALISADO./

ATENTADO

VAI

ECONOMIA

MUNDIAL

AMERICANO
COMO

MEXER
E

O

COM

A

COM

O

BRASIL.//
AGORA, NO JORNAL DA GLOBO.//
((RABICHO TRILHA ESCALADA JG))

O texto da escalada do JG aposta num tom superlativo com expressões como “o
maior”, “o mais...”, “... da história”. As referências ao tempo (“em menos de vinte
minutos” e “em segundos”) colocam em destaque a agilidade de um rival que soube
penetrar em alvos estratégicos dos Estados Unidos sem ser notado. A destruição se
abateu sobre a principal metrópole do país e alcançou com força também sua
capital, sugerindo certo grau de onipresença e onipotência, o que, nas primeiras
horas, gerou muito pânico por não se ter a certeza de que havia terminado. A
sensação era a de que – com tantos aviões desaparecidos – qualquer lugar poderia
ser atingido. A menção à altura das torres e ao número de andares de cada uma
evoca a imponência dos prédios que emprestavam peculiaridade à paisagem de
Manhattan. Entretanto, o que os editores do Jornal da Globo parecem ter tentado
enfatizar foi que, em rápidos instantes, tudo isso ruiu, o símbolo do capitalismo
financeiro estava reduzido a “vidro, cimento e aço” num piscar de olhos.
A âncora do telejornal afirma que “ninguém arrisca o número de mortos” e logo
depois cede – ela própria – à tentação de arriscar quando sustenta que “sabe-se
que é superior a dez mil”. A diferença dessa estimativa para o número real de
vítimas foi gritante, como ficou demonstrado. Mesmo somando-se todos os
episódios de Nova Iorque, Washington e Pensilvânia, não chegou sequer a cinco mil
a quantidade de pessoas que perderam a vida nos atentados. Ainda assim,
evidentemente, não se trata de algo que possa ser considerado irrelevante. O
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restante do texto da escalada acaba não conseguindo evitar a repetição de algumas
abordagens já vistas na edição do Jornal Nacional, como por exemplo, as histórias
de brasileiros que trabalhavam nas torres e conseguiram escapar ou que estavam
morando em Nova Iorque e viram tudo de perto.
Ao contrário do que fez o Jornal Nacional, o JG não espelhou as entradas ao vivo
de Nova Iorque ao final de todos blocos. Mantendo Zileide Silva in loco, Ana Paula
Padrão optou por abrir a edição com as informações mais recentes daquela noite e
depois só voltar a chamá-la no último bloco. Em conversa através do telão com a
correspondente, Padrão pergunta sobre os sobreviventes. A resposta cita a rede de
TV NBC como fonte de uma notícia aparentemente sem confirmação, já que as
palavras de Silva foram: “sobreviventes podem ter sido localizados nos escombros”.
Sem mais detalhes, a repórter muda o foco para falar das investigações sobre a
autoria dos ataques, diz que a inteligência americana está concentrada no milionário
saudita Laden e que passageiros dos aviões sequestrados teriam dito a parentes
que um dos seguidores de Laden estava em uma das aeronaves.
Esta primeira participação de Zileide Silva na edição do Jornal da Globo sobre o 11
de setembro termina chamando o VT seguinte sobre o pronunciamento do
presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que de acordo com a jornalista,
durou cinco minutos (5’00”) e foi feito às 20h30 de Nova Iorque, 21h30 em Brasília.
Em sua fala, Bush prometeu que iria encontrar os responsáveis e levá-los à Justiça
e que não faria distinção entre os executores das ações e aqueles que os
esconderam. Numa tentativa de não se mostrar vencido, o presidente declarou,
segundo a tradução de Silva, que “os terroristas podem ter tocado as fundações dos
prédios, mas não as da América”, garantiu que “as instituições financeiras dos
Estados Unidos continuam fortes” e fez agradecimentos em resposta às
manifestações de solidariedade, além de reafirmar confiança na “capacidade de
recuperação dos norte-americanos”.
Logo depois da participação de Zileide Silva, a âncora do JG faz menção ao terceiro
avião que caiu na Pensilvânia antes de chamar Luiz Fernando Silva Pinto, em
Washington, local da queda do quarto avião e onde as imagens noturnas
mostravam que o incêndio no Pentágono ainda não estava controlado. O repórter
afirma que os bombeiros e as equipes de resgate iriam trabalhar por toda a noite
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para conter as chamas e na busca de possíveis sobreviventes. O correspondente
informa também que o expediente voltaria ao normal no dia seguinte e que as
Forças Armadas estadunidenses estavam preparadas para agir a qualquer
momento. Na sequência, o texto de Silva Pinto relembra o assassinato de JFK:
“Washington [...] está deserta. Nem em tragédias passadas como a morte do
presidente Kennedy, a capital esteve tão silenciosa”.
Na nota que se segue, Ana Paula Padrão utiliza a CNN como fonte da informação
de que o número de mortos no Pentágono era superior a oitocentos e que os
desaparecidos podiam variar entre cem e oitocentos. Somente na reportagem de
Jorge Pontual, espelhada após a nota de dezenove segundos (19”), é que o Jornal
da Globo recupera os acontecimentos do dia. A cabeça diz o seguinte:
[Ana Paula Padrão]

MAIS DE DOZE HORAS DEPOIS
QUE OS ATAQUES COMEÇARAM,
OS

AMERICANOS

CONSEGUEM

AINDA

NÃO

COMPREENDER

A

BRUTALIDADE DO PESADELO QUE
SE ABATEU SOBRE SUAS VIDAS./
DE

NOVA

REPORTAGEM

IORQUE,
É

DE

A

JORGE

PONTUAL.//
((RODA VT))
Mais uma vez, há uma referência temporal e, neste caso, sugerindo uma pausa que
poderia ter permitido ao povo atacado algum tipo de reflexão capaz de levar ao
entendimento da natureza violenta das ações praticadas. O primeiro off fala em
“dor”, “desespero”, “choque” e chuva de “metal, vidro, fogo”. E depois de um sobe
som das pessoas correndo para fugir de uma nuvem gigantesca de poeira, o
repórter conta que “não dá para respirar, ninguém entende o que está acontecendo”
e aí vem uma frase que revela – também aqui no Jornal da Globo, como ocorrera no
Jornal Nacional – a ausência do ponto cinemático inicial: “primeiro, um avião
mergulha num dos prédios do World Trade Center”, enquanto as imagens que
aparecem na tela são as da Torre Norte já atingida. O relato de Pontual prossegue
assim:
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os últimos andares pegam fogo, milhares de pessoas começam a ser
retiradas dos dois prédios. Parece cena de filme de desastre, mas o
roteirista enlouqueceu. O pesadelo está apenas começando. Um segundo
avião atravessa a outra torre bem no meio. [sobe som mulher gritando Oh,
my God! Oh, my God!] Um dia, foram os prédios mais altos do mundo,
vistos de qualquer lugar de Nova Iorque. A cidade inteira assiste sem
acreditar seu cartão postal em chamas. [sobe som da sirene dos bombeiros
com imagens da segunda explosão] E aí, o apocalipse. [imagens dos
edifícios desabando]: primeiro uma torre [sobe som queda 1], depois a
outra. Desaparecem na fumaça [sobe som queda 2]. Implodem como um
castelo de cartas. O símbolo orgulhoso do centro financeiro mundial vem
abaixo [sobe som queda 2 – outro ângulo]. Na rua, só se salva quem corre
muito. O muro de fumaça e pedra avança rápido. Uma fumaça amarelada
que cheira a enxofre, um inferno que engole tudo. Em todo o sul da ilha em
torno de Wall Street, novos incêndios e explosões. Mais uma torre
desmorona. Entre os milhares de mortos, ainda presos nos escombros,
bombeiros e policiais que tentavam salvá-los. Parece o fim do mundo...
mas não acaba. ”

Jorge Pontual grava um encerramento numa avenida que leva ao World Trade
Center e de onde ainda é possível ver a fumaça amarela ao fundo mais de doze
horas depois, como dito na cabeça do VT. O repórter se refere a Nova Iorque
naquele momento como “uma cidade fantasma” com “ruas quase desertas” e
“pessoas trancadas em casa com medo”, um cenário semelhante ao descrito por
Silva Pinto pouco antes em Washington. Pontual lança no ar uma pergunta que
serve de deixa para o comentário de Arnaldo Jabor exibido a seguir: “no meio da
poeira que cobre tudo, os sobreviventes apenas perguntam ‘por quê?’”.
O comentário de Arnaldo Jabor dura um minuto e quarenta e nove segundos (1’49”)
sempre com ele enquadrado em plano médio, sem recorrer a nenhuma imagem dos
atentados. Olhando diretamente para a câmera num cenário azul neutro, Jabor
revela sua visão do que aconteceu da seguinte maneira:
Essa tragédia vai mudar a história do século XXI. Muda a ideia de poder. A
imensa força americana foi humilhada por meia dúzia de fanáticos. Além
disso, a América perdeu a inocência. É a primeira vez que uma guerra
acontece dentro de casa. Pela pior forma, ela se descobriu frágil,
vulnerável, como o resto do mundo. Isso pode relativizar a autossuficiência
americana. A morte é democrática. Foi abalada também a crença na razão
ocidental. A democracia foi atacada pela teocracia. Política e religião se
uniram dentro dos terroristas suicidas. Para um fundamentalista do Islã, a
morte pode ser um prêmio, uma gloriosa subida ao paraíso. Vai mudar
também o ritmo da globalização da economia e da política porque é incrível
mas, através deste horrendo crime, o mundo dos loucos e miseráveis se
fez presente no ocidente capitalista. Daí, a América terá de examinar os
deveres de sua liderança. É claro que vai haver retaliação, é inevitável.
Mas, punir os culpados não resolve nada. A médio prazo, devemos pedir a
Deus, ou a Alá, que Bush e a direita americana não enlouqueçam pela
paranoia para a felicidade da voraz indústria de armamentos. Finalmente,
vamos esperar que a América não esqueça que a sua potência pressupõe
paciência com o atraso e com o irracionalismo. O Islã não vai mudar nunca.
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O ocidente, sob a liderança da América, é que terá de ser racional e
benevolente com as diferenças culturais do mundo. Do contrário, o século
XXI pode virar uma infinita viagem de sangue e terrorismo.

Pautado pelo tom das mudanças que iriam ocorrer a partir daquela data, Jabor
enfaticamente reforça o quanto esses episódios representariam um ponto de virada
na história mundial. Desde então, grandes eventos inesperados ou tragédias
avassaladoras sempre poderão trazer à memória as imagens daquela manhã de
terça-feira nos Estados Unidos da América. Essa “duplicação do mundo”, como bem
lembrou Sontag (2004), está fortemente relacionada com a proliferação das
câmeras.
As câmeras começaram a duplicar o mundo no momento em que a
paisagem humana passou a experiementar um ritmo vertiginoso de
transformação: enquanto uma quantidade incalculável de formas de vida
biológicas e sociais é destruída em um curto espaço de tempo, um
aparelho se torna acessível para registrar aquilo que está desaparecendo.
(SONTAG, 2004, p. 26)

O primeiro bloco do JG continua com uma nota coberta de um minuto e vinte e seis
segundos (1’26”) que traz informações sobre os telefonemas que os passageiros
dos aviões sequestrados deram para seus familiares. Entre eles está o de Bárbara
Olson, comentarista da CNN, que ligou para o marido duas vezes e disse que os
sequestradores tinham facas e estiletes. O texto da nota lida por Padrão afirma
ainda que, segundo Olson, os terroristas obrigaram os tripulantes a ir para o fundo
da aeronave, enquanto eles assumiam o comando. Outra nota, esta sem imagens,
faz referência ao relato de uma aeromoça que ligou para o número de emergência e
contou que seus colegas de voo “estavam sendo atacados a golpes de faca e que o
avião tinha sido desviado para Nova Iorque”.
Mais três notas cobertas são exibidas antes do fim deste bloco, que é o maior da
edição com quinze minutos e quinze segundos (15’15”). A primeira recupera a
origem dos pilotos kamikaze, situando o surgimento dessa tática suicida na
Segunda Guerra Mundial; a segunda traz um breve perfil do principal suspeito de ter
orquestrado os ataques. O saudita Osama Bin Laden é considerado “o terrorista
mais procurado do mundo” e apresentado ao público do JG conforme a transcrição
abaixo:
Quarenta e quatro anos, uma personalidade de contrastes. Osama Bin
Laden é tímido e humilde nas raras entrevistas que concede em seu quartel
general, nas montanhas do Afeganistão. Mas, revela toda a sua audácia e
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seus milhões de dólares ao financiar e comandar atentados terroristas no
mundo inteiro. Bin Laden é acusado de tramar os ataques às embaixadas
americanas no Quênia e na Tanzânia, em 98. Foram duzentos mortos. Em
outubro de 2000, explodiu um destroyer americano num porto do Iêmen,
matando dezessete marinheiros. Nem parece que Bin Laden foi, nos anos
80, parceiro dos Estados Unidos no combate as forças da União Soviética
durante a Guerra Fria. Mas, o fim do Comunismo fez do aliado o alvo. Hoje
considera os Estados Unidos o maior inimigo do mundo muçulmano. Bin
Laden formou um exército de fanáticos islâmicos com o objetivo de declarar
a Guerra Santa contra os americanos, ganhou o apoio velado da milícia
Talibã, grupo que hoje controla 90% do Afesganistão. E, por isso,
conseguiu montar seu quartel general nas montanhas daquele país.

Na terceira e última nota desta primeira parte do telejornal, o assunto tratado é o
bombardeio em Cabul, capital do Afeganistão. O texto diz: “o mundo pensou que a
retaliação americana já tinha começado. O Tabibã respondeu com baterias
antiaéreas”. Mas, o governo dos Estados Unidos negou a autoria do ataque e a
suspeita voltou-se para a oposição ao Talibã lá mesmo em Cabul. Na passagem de
bloco, a apresentadora destaca “as causas da catástrofe” e “a palavra dos
especialistas” para esclarecer se os prédios caíram apenas por conta do impacto
dos Boeings ou se havia dinamite em suas fundações.
O segundo bloco desta edição tem onze minutos e vinte e sete segundos de
duração (11’27”), trazendo logo no início uma nota coberta sobre as Torres
Gêmeas. O material, que dura dois minutos e um segundo (2’01”), informa que “em
seus vinte e seis anos de existência, o World Trade Center foi visitado por cerca de
trinta e cinco milhões de pessoas” e que era o local de trabalho de outras quarenta
mil. Utilizando imagens de arquivo a nota relembra ainda o atentado de 1993 no
estacionamento do complexo mais famoso de Wall Street. De acordo com o texto,
as ações provocaram a morte de seis pessoas e feriram centenas. Numa nota
subsequente, que funciona como nota pé, a âncora do JG explica que uma das
torres Petronas da Malásia foi esvaziada por medida de segurança.
A repórter Mônica Sanches fica encarregada de fechar, do Rio de Janeiro, o VT
sobre a análise da implosão dos prédios. Na cabeça dessa reportagem, Ana Paula
Padrão pergunta: “Mas, será que apenas o avião conseguiu vencer o gigante ou
será que haveria explosivos nas colunas de sustentação?” e ela mesma encaminha
a resposta: “[...] especialistas dizem que, a princípio, um outro fator ajudou a acabar
com os dois prédios”. O problema é que a matéria traz apenas um especialista, o
engenheiro, Moacir Duarte, apresentado como “um dos poucos especialistas em
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controle de catástrofes no Brasil” e o que ele diz é que o modo como os aviões
atingiram as torres fez com que as tubulações de gás se rompessem e – em contato
com a grande quantidade de combustível dos tanques cheios para as longas
viagens que fariam – o gás liberado causasse a imensa bola de fogo.
Em outras palavras, a notícia destacada, inclusive, na passagem de bloco como a
“análise de especialistas” não mostra experts que foram ao local examinar os
destroços das construções como era de se esperar. A “análise” resume-se, na
verdade, à opinião de um único profissional sobre o que pode ter acontecido pura e
simplesmente a partir do que observa nas imagens que lhe são disponibilizadas.
O material que vai ao ar na sequência é o registro amador feito por um médico que
estava nas proximidades quando as estruturas começaram a ruir. A transcrição da
cabeça segue abaixo:
[Ana Paula Padrão]

DE TODOS OS REGISTROS OBTIDOS
ATÉ AGORA DO INFERNO EM QUE SE
TRANSFORMOU
CENTER,

UM

O

WORLD

CONSEGUE

TRADE
DAR

A

DIMENSÃO DO HORROR VIVIDO POR
VÍTIMAS

E

POR

EQUIPES

DE

RESGATE.//
AS IMAGENS FORAM FEITAS POR UM
MÉDICO AMERICANO, O DOUTOR MIKE
HITH.//
((RODA VT))
O off coberto com as imagens feitas pelo médico – e já identificadas com a inscrição
“amateur vídeo” no canto superior esquerdo da tela e com a tarja “Breaking News –
América under attack” da CNN no rodapé – dizia o seguinte:
quando uma das torres dasaba, o barulho para quem estava lá embaixo é
ensurdecedor. [sobe som do desabamento e da fala do médico “I hope I’ll
live”] Uma nuvem de fumaça e escombros se aproxima, ameaçadora. O
médico se protege atrás de um carro. O que, segundo ele, praticamente
salva sua vida. [sobe som] O ar é irrespirável. O médico pede para usar por
poucos minutos a máscara de oxigênio de um colega. [sobe som] Outro
médico o reconhece e pede para que ele se aproxime. [sobe som] Aqui, ele
se filma e diz que a polícia o impediu de entrar no prédio. Mas, consegue
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registrar, com sua câmera amadora, todo o desespero das equipes de
resgate. [sobe som rádio]

O conteúdo cinemático externo gravado por Rith permanece no ar no Jornal da
Globo por quase dois minutos – mais precisamente, um minuto e quarenta e oito
segundos (1’48”). Mais tempo do que o que foi dado, por exemplo, a Zileide Silva
para, na abertura do telejornal, passar as informações mais recentes de Nova
Iorque. A correspondente fez o seu primeiro relato ao vivo desta edição em um
minuto e quatorze segundos (1’14”).
O vídeo amador de Mike Hith oferece ao JG mais um pico de leitura sensível, isto é,
um novo ângulo de observação do desabamento de um dos edifícios: o do nível da
rua. Isto permitiu que o telespectador que estava à segura distância de uma janela
alta fosse jogado de repente a poucos metros do prédio em colapso, no meio da
névoa trazida pela poeira em suspensão e quase sem fôlego junto com o médico.
Como a filmagem de Hith obedece a um outro regime, diferente daquele instaurado
pela leitura racional que conduz à compreensão, quem assiste a esse trecho do
telejornal não apenas vê aquelas imagens, mas também as experiencia. Ocorre algo
semelhante com o que Reis Filho (2012) descreve em relação ao filme Planoconsequência, de Rodrigo Minelli (2005).
[…] perdemos a noção de nossos próprios limites, misturamo-nos ao que é
filmado, somos fortemente envolvidos na experiência. Plano-consequência
cria um novo tipo de imagem, uma que poderíamos chamar de imagemexperiência, produzida na proximidade, no contato ou no encontro entre os
corpos: o corpo dos personagens, corpo da câmera e do espectador. Essa
imagem ativa uma percepção verdadeiramente háptica, funcionando pelo
tato. (REIS FILHO, 2012, p. 85)

Embora o exemplo trazido pelo autor acima mostre o que denominou “cenas de
intimidade” entre o realizador do filme e sua esposa, a semelhança com o material
de Hith está justamente no que diz respeito à experiência. Outros sentidos além da
visão e da audição são acionados pela maneira como as imagens foram captadas.
Quase é possível sentir o cheiro da destruição e o impacto de pequenos destroços
na pele quando a nuvem de poeira envolve a câmera. A sensação de sufocamento
seguida da dificuldade de respirar também se faz presente.
Isto remete ao que, em seus estudos sobre os chamados neurônios espelho [mirror
neurons] e o cinema, o neurocientista italiano, Vittorio Gallese, e o pesquisador do
audiovisual Michele Guerra identificaram como o fenômeno da simulação encarnada
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[Embodied Simulation (ES)]. De acordo com essa teoria, é o próprio corpo do
espectador que está no filme e com todas as suas reações sensório-motoras. A
explicação para isto vem da descoberta do mecanismo espelho [mirror mechanism
(MM)] ou seja, as propriedades funcionais dos neurônios espelho. Devido a essas
características do cérebro humano, “observar uma ação causa no observador a
ativação do mesmo mecanismo neural que é desencadeado ao executar aquela
ação por si mesmo” (GALLESE; GUERRA, 2012, p. 184)94. E, com o auxílio de
técnicas de investigação da atividade cerebral a partir de imagens de ressonância
magnética, os estudiosos constataram ainda que o mecanismo espelho (MM) é
aplicável também no campo das emoções e sensações.
Testemunhar outra pessoa expressando uma dada emoção como desgosto
ou dor, ou passando por uma dada sensação como o toque ativa algumas
das áreas cerebrais víscero-motoras [...] e sensório-motoras [...] ativadas
quando alguém experiencia a mesma emoção ou sensação,
respectivamente. Tais ativações compartilhadas fundam um estímulo
aparentemente externo (a emoção ou sensação de outra pessoa) em nossa
habilidade experiencial pessoal com a mesma emoção ou sensação.
(GALLESE; GUERRA, 2012, p. 184-185)95

Esse conjunto de elementos aponta para o que alguns autores (GUMBRECHT,
2010; TAUSSIG, 1993; FLUSSER, 2012) atribuem a uma certa magia mimética
contida na imagem. E que é capaz de proporcionar intensos graus de experiência,
principalmente quando somada ao realismo do movimento, aspecto destacado pela
investigadora da imagem em movimento, Manuela Penafria, em entrevista à autora
desta tese96. Penafria explica que “o movimento é aquilo que faz toda a diferença.
Aquilo que tínhamos antes era a imagem fixa, a imagem fotográfica. A grande
novidade foi efetivamente a possibilidade de haver uma imagem em movimento”.
Entretanto, a professora destaca dois aspectos importantes, a saber:
1) [...] a imagem das coisas que mexem, ou seja, temos uma imagem por exemplo - de alguém a passar como faziam os Lumière, chegavam os
congressistas, chegava o comboio etc. Todas essas imagens que nos
mostram coisas a mexer; 2) e [...] o movimento em si, independentemente
da coisa que mexe, independentemente de ser uma pessoa, uma bicicleta,
No original: “observing an action causes in the observer the activation of the same neural
mechanism that is triggered by executing that action oneself”. (Tradução nossa)
95 No original: “Witnessing someone else expressing a given emotion like disgust or pain, or
undergoing a given sensation like touch activates some of the viscero-motor […] and sensory-motor
[…] brain areas activated when one experiences the same emotion or sensation, respectively. Such
shared activations ground an apparently external stimulus (someone else’s emotion or sensation) in
our personal experiential acquaintance with the same emotion or sensation”. (Tradução nossa)
96 A entrevista, realizada em 28 de maio de 2015, nas dependências da Universidade da Beira
Interior (UBI), na Covilhã, em Portugal, está disponível na íntegra no apêndice A.
94
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um comboio, a questão de ser um movimento em si também é importante e
isso também se dirige ao espectador. [...] O movimento em si é imaterial,
portanto, não é dado ao tato. Eu para saber que um determinado objeto é
real, como este rato de computador, ele é-me dado ao tato. Ou seja, o
volume é-me dado ao tato, é material. [....] Portanto, há esses dois
aspectos que são absolutamente fundamentais. Não há só as coisas a
mexer. Independentemente daquilo que mexe, há a questão do movimento
em si que é absolutamente fundamental. (PENAFRIA, 2015, p. 1)

De volta ao espelho do Jornal da Globo, o depoimento de uma brasileira, por
telefone, de Nova Jersey, transporta o espectador da ação vivenciada por Hith na
cena do desmoronamento para a emoção de alguém que tinha uma relação
qualquer com uma paisagem que fora bruscamente modificada. Enquanto imagens
dos pontos cinemáticos subsequentes cobrem sua fala, Vanda Ferreira expressa
seus sentimentos conforme transcrição abaixo.
Até então, eu tinha uma vista lindíssima com os dois edifícios do Twin
Towers, né? Maravilhosos aqui, à noite. E, hoje de manhã, eu pude
presenciar uma coisa tão triste, tão chocante... uma sensação muito grande
de tristeza, de derrota, um sentimento assim de pensar “meu Deus, será
que uma coisa pior pode acontecer? Quem sabe uma terceira guerra”... foi
muito triste! E aí aquilo ainda em chamas e... a gente vendo daqui da
janela, né? que é do outro lado do rio [Hudson]... e ver tudo aquilo, um
verdadeiro inferno de fumaça e de fogo, né? Depois, acho que dentro de
mais ou menos uma meia hora, a outra torre também, da mesma maneira,
implodiu, foi tudo para baixo. E é uma coisa realmente muito, muito triste e
lamentável pensar que quantas vidas não devem ter perecido aí hoje de
manhã.

Uma reportagem de Rodrigo Vianna, que vem logo depois do testemunho da
moradora de Nova Jersey, aborda o dia também atípico num prédio da capital
paulista que leva o mesmo nome do complexo nova-iorquino. Um trecho do off após
a passagem afirma: “a segurança do prédio foi reforçada, mas a direção do World
Trade Center de São Paulo diz que não teme ataques terroristas”. A matéria informa
também que o consulado de Israel na metrópole brasileira foi fechado, bem como
sinagogas, clubes e escolas judaicas. Numa rápida sonora, o rabino Henry Sobel,
declara: “é uma tragédia internacional com consequências imprevisíveis”. O repórter
segue seu texto relatando que “na maior mesquita do país, os muçulmanos rezaram
pela paz e condenaram os ataques”, embora a imagem mostre apenas o presidente
da Sociedade Muçulmana, Mohamed Murad, em gesto de oração. O VT termina
com a informação do fechamento do consulado americano a partir do meio-dia “por
ordem da embaixada em Brasília”. A rua que abrigava a representação diplomática,
no bairro dos Jardins, foi isolada pela polícia e a consulesa saiu no fim da tarde
“escoltada e em silêncio”.
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Mais uma entrada ao vivo integra o telejornal. Desta vez, é a repórter Lília Teles
que, do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, atualiza a edição
com notícias do cancelamento de trinta voos com destino aos Estados Unidos e da
suspensão de vistos, além da intensificação da fiscalização e do controle de
segurança em todos os aeroportos do Brasil. Teles aparece, inicialmente,
enquadrada em primeiro plano ao lado dos guichês das empresas aéreas
completamente vazios ao serem focalizados após um movimento de câmera que
combina zoom out com leve panorâmica para a direita e que sofre reversão antes
de a repórter devolver a palavra para o estúdio, de onde Ana Paula Padrão
apresenta o próximo assunto ao ler a seguinte cabeça:
[Ana Paula Padrão]

CENAS

CHOCANTES,

POPULAÇÃO

ATÔNITA./ DIANTE DE UM MONITOR DE
TEVÊ,

EXPRESSÕES

DE

HORROR,

MEDO, PERPLEXIDADE, INDIGNAÇÃO.//
COMO
MUNDO,

EM
O

MUITOS

LUGARES

BRASILEIRO

DO

TAMBÉM

PAROU PARA VER O MAIOR ATAQUE
TERRORISTA DE TODOS OS TEMPOS.//
((RODA VT))
No último VT antes da passagem para o terceiro bloco, o Jornal da Globo volta a
exibir as imagens dos pontos cinemáticos subsequentes. O material de cinquenta e
oito segundos (0’58”) traz frases curtas de pessoas nas ruas do Brasil intercaladas
com as imagens do drama vivido por outras pessoas nas ruas de Nova Iorque. O
choque do segundo avião, uma mulher sendo socorrida, as torres desabando
enquanto se vê gente a correr da fumaça que toma conta de tudo. Esses takes
rápidos se juntaram às cenas de brasileiros que pararam diante dos aparelhos de
TV e a uma música de fundo que, ao lembrar batalhas épicas, emprestou certa dose
de melancolia e tensão ao material. A seguir, a transcrição do que foi dito pelos
entrevistados:
“Guerra. É primeira coisa que passa em nossa cabeça.”
“Um descontrole total da humanidade.”

112

“A situação de insegurança é muito grande.”
“Nossa... demais. Parece um filme de terror.”
“Uma catástrofe muito grande.”
“Nós todos ficamos com medo.”
“Tô chocada, tô chocada mesmo...”
“Jamais eu pensei que isso pudesse acontecer.”
“Muita tristeza. É lamentável!”
“A gente não sabe qual é a reação que os Estados Unidos
pode tomar, né?”
“Eu tenho medo das consequências desse episódio, né?”
“Qual o futuro dos filhos, dos netos, eu que já tenho netos,
né?”
A passagem de bloco destaca o tema da nota coberta que abre a terceira parte do
telejornal: “nos quatro continentes, a indignação dos chefes de estado”. O texto da
nota de abertura traz as declarações dos governantes de diversos países. De
acordo com Padrão, Tony Blair, primeiro-ministro britânico na época, afirmou que “o
terrorismo é um novo mal que precisa ser combatido”; o então presidente francês,
Jacques Chirrac, “classificou os ataques de monstruosos”; o chanceler alemão
naquela data, Gerard Schoereder “afirmou que o atentado terrorista nos Estados
Unidos são uma declaração de guerra ao mundo civilizado”; o presidente da Rússia,
Vladimir Putin disse que “um ato tão desumano não pode ficar sem punição”; o
primeiro-ministro israelense do período, Ariel Sharon, chegou a decretar um dia de
luto em seu país e considerou os ataques obra de “forças da escuridão”; o então
líder da Autoridade Palestina, Iasser Arafat, usou repetidamente a palavra
“inacreditável”.
E a nota mostra também que “em Jerusalém Oriental, palestinos saíram às ruas
para celebrar a derrota do inimigo”. Logo em seguida, numa nota sem imagens de
apenas doze segundos (0’12”), a âncora do JG lê uma mensagem do Papa, que era
João Paulo II, para George W. Bush. O pontífice descreveu os acontecimentos
como “atos de horror inenarrável que lançaram o país em um momento trágico e
sombrio”. A reportagem de Délis Ortiz traz de novo o foco para o Brasil e volta a
falar em reforço na segurança tanto no espaço aéreo quanto no terrestre, o plantão
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do Itamaraty já divulgado no Jornal Nacional por Roberto Kovalick, é relembrado
para a audiência do fim da noite, assim como a convocação do Conselho de
Segurança Nacional pelo então presidente, Fernando Henrique Cardoso.
Em outra nota seca, a apresentadora transmite as informações sobre as bolsas de
valores que já abriram do outro lado do mundo, o que funciona quase como uma
preparação para chamar a reportagem seguinte, de William Waack, sobre os
impactos dos atentados na economia do Brasil. Além do que já antecipara no VT
para o JN, o repórter acrescentou nesta versão do seu relato, uma entrevista com o
professor Simão Silber, de economia internacional, que enumera algumas das
possíveis consequências para economias como a brasileira nos seguintes termos:
“claramente, os empréstimos serão mais cautelosos, a taxa de risco deve aumentar
um pouco, os mercados ficarão mais voláteis. Se isso se materializar num prazo
maior, significa maior dificuldade de conseguir recursos”. O outro especialista ouvido
foi o analista econômico, Luiz Paulo Rosemberg, que estimou um período de dez
dias para as economias americana, brasileira e europeia retomarem seus ritmos
normais, caso a reação dos EUA fosse “rápida, categórica e definitiva”, mas isso
aconteceria “numa trajetória de recessão” já anteriormente traçada.
À continuação das notícias, ouve-se mais uma nota seca sobre economia. Agora, a
informação

é

sobre

os

negócios

realizados

por

grandes

grupos

de

telecomunicações, corretoras de valores e bancos de investimento dos EUA que
tinham suas sedes nos andares do World Trade Center. Parte dos negócios dessas
organizações não pôde ser processada. Um trecho da nota diz que “tudo se perdeu
no meio dos escombros. Por isso, o banco central americano e de outros países,
entre eles o Brasil, garantiram as operações do mercado financeiro internacional”.
No relato de um brasileiro que estava trabalhando no vigésimo quinto andar do WTC
e conseguiu sobreviver, um detalhe também presente no documentário dos irmãos
Naudet chama atenção. André Kamikawa cita o olhar dos bombeiros que entravam
nas torres como algo que não deve esquecer: “o que mais me chocou foi o olhar no
rosto dos bombeiros porque você via que eles já sabiam o que estava acontecendo
e subiam aqueles andares, carregando todo aquele equipamento que eles usam
[...]. E o olhar deles era assim muito abalado, né? E isso ficou muito marcado”.
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Após esse relato do brasileiro, o JG faz sua primeira quebra na cobertura do 11 de
setembro para tratar do assassinato do prefeito de Campinas, Antônio da Costa
Santos, o Toninho do PT. A reportagem de Emerson Ramos é um pouco menor que
a fechada por Caco Barcellos para o Jornal Nacional, tem um minuto e quatenta e
oito segundos (1’48”). O repórter avança em relação ao que foi dito no telejornal
anterior, mostrando um trecho da fala de Toninho, horas antes de morrer, em que
diz que se algo acontecesse com ele a vice seria “a primeira prefeita da história de
Campinas” e informando, na passagem, que “seis suspeitos chegaram a ser
detidos, mas foram liberados por falta de provas”.
A passagem de bloco diz que na quarta e última parte do TJ, o telespectador teria
“novas informações sobre os atentados em Washington e Nova Iorque” e, em
seguida, a apresentadora dá ênfase a uma informação que não tinha sido
confirmada. Padrão destaca: “É incrível, mas, sob os escombros dos prédios,
sobreviventes usam o celular para pedir ajuda”. Quem não assistiu ao último bloco,
não teve como saber que ainda não havia qualquer comprovação de que isso de
fato aconteceu, pois apenas quando faz sua derradeira entrada ao vivo nesta edição
é que Zileide afirma se tratar de algo que ainda carecia de confirmação.
Antes desse link final – em que Silva afirma que parte da cidade de Nova Iorque
está “sem água, sem luz, sem leite, sem metrô”, que “setenta e oito policiais estão
desaparecidos e, pelo menos quatrocentos bombeiros podem estar mortos” e que
sobreviventes haviam sido retirados dos escombros de onde também foram
removidos dois mil corpos – foi exibido um VT sobre futebol e outro sobre a
eliminação de Guga na primeira rodada de um torneio de Tênis na Bahia, além de
uma nota pelada sobre uma invasão na Cisjordânia que resultou na morte de três
palestinos e de uma reportagem de Arnaldo Duran que aborda a fragilidade do
sistema de defesa dos Estados Unidos. Na cabeça, Ana Paula Padrão afirma que
“foi um golpe profundo na auto-estima da única superpotência mundial”.
Após a participação da correspondente Zileide Silva, uma nota de apenas sete
segundos (0’07”) sobre as manchetes dos jornais da quarta-feira em que a âncora
antecipa que o que será visto é “o terror” e um pequeno VT de trinta segundos
(0’30”) com imagens da CNN dos parlamentares americanos cantando “God bless
América, my home, sweet home!”, o Jornal da Globo é encerrado com o seguinte
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texto: “Ainda há muitas perguntas a responder ‘Como isso pode acontecer?’ ‘Por
quê?’ ‘Como pôde falhar a segurança americana?’ Mas, uma coisa é certa: a
história mundial é outra daqui para a frente. Amanhã a gente volta. Até lá”.
Dos quarenta e quatro minutos e seis segundos (44’06”) de duração da íntegra do
JG na noite dos ataques, apenas quatro minutos e nove segundos (4’09”) foram
dedicados aos demais assuntos. Enquanto o clímax dos episódios foi destacado no
primeiro e no último blocos do Jornal Nacional, o JG optou por distribuir os picos de
leitura sensível em todos os seus quatro blocos. Mesmo sem exibir o ponto
cinemático inicial, gravado por Jules Naudet, o telejornal comandado por Ana Paula
Padrão explorou os pontos cinemáticos subsequentes em reportagens, notas
cobertas, audiotapes, passagens de bloco e stand up ao vivo.
Considerando que os telejornais, em períodos de eventos dessa natureza, se
transformam em grandes narrativas temáticas que abordam diversos aspectos do
assunto principal da edição, pode-se dizer que o Jornal da Globo buscou prolongar
o clímax da sua abordagem sobre o 11 de setembro de 2001 reativando os pontos
cinemáticos subsequentes de transição e duração – como o momento em que a
segunda aeronave bate na outra torre, enquanto as câmeras mostravam o incêndio
na Torre Norte, por exemplo – e faz isso ao longo de seus mais de quarenta e
quatro minutos de exibição.
O choque do segundo Boeing na Torre Sul e seu posterior desmoronamento; o
rombo gigantesco na Torre Norte de onde saia uma densa fumaça acinzentada;
pessoas penduradas nas janelas para fugir das chamas (algumas acenando com
tecidos, outras se jogando em desespero); o desabamento ulterior da primeira torre
atingida e as nuvens de poeira tomando as ruas da cidade de Nova Iorque,
enquanto há gente correndo por toda parte, foram imagens insistentemente
repetidas. De certa forma, essa evidência remete a um pensamento de Sontag
(2004) em relação à fotografia, mas que se aplica perfeitamente aqui:
Nosso próprio senso de situação articula-se, agora, pelas intervenções da
câmera. A onipresença de câmeras sugere, de forma persuasiva, que o
tempo consiste em eventos interessantes, eventos dignos de ser
fotografados. Isso, em troca, torna fácil sentir que qualquer evento, uma vez
em curso, e qualquer que seja seu caráter moral, deve ter caminho livre
para prosseguir até se completar – de modo que outra coisa possa vir ao
mundo: a foto [ou vídeo]. Após o fim do evento, a foto [ou vídeo] ainda
existirá, conferindo ao evento uma espécie de imortalidade (e de
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importância) que de outro modo ele jamais desfrutaria. Enquanto pessoas
reais estão no mundo real matando a si mesmas ou matando outras
pessoas reais, o fotógrafo [ou cinegrafista] se põe atrás de sua câmera,
criando um pequeno elemento de outro mundo: o mundo-imagem, que
promete sobreviver a todos nós. (SONTAG, 2004, p. 21 – colchetes
nossos)

Embora o ponto cinemático inicial do 11 de setembro de 2001 seja um take raro
captado por Naudet, os demais acontecimentos ocorridos naquela data foram
registrados em fotos e vídeos incontáveis por diversos ângulos. Algo diferente,
portanto, do que se passou com o caso Kennedy, escolhido como o outro marco
desta análise, a ser considerado mais detidamente no próximo tópico.
2.2 O assassinato de JFK como marco para o audiovisual noticioso do séc. XX
A existência da televisão brasileira data de 195097, porém somente a partir do final
dessa década 98 e, principalmente, dos anos 60 99 com o advento do VT ou
videoteipe 100 - “encomendado especialmente para registrar a inauguração de
Brasília, a nova capital do país” (REZENDE, 2000, p. 107) - é que se passa a ter a
maior parte da produção audiovisual das emissoras nacionais documentada com um
pouco mais de qualidade técnica.
Antes disso, era tudo muito precário. Ou se fazia “ao vivo” ou se filmava com
câmera de 16 milímetros sem som direto. O filme precisava ser revelado para
depois passar por cortes físicos no processo de edição. E isso levava horas, o que
ajudava a manter a instantaneidade como um privilégio do rádio.
No dia 18 de setembro de 1950 foi inaugurada oficialmente a primeira emissora de TV no país. Era
a PRF-3 TV Difusora, pertencente ao empresário Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de
Melo, dono do grupo dos Diários Associados. Mais tarde, a emissora – que também foi a primeira da
América Latina - viria a ser a TV Tupi de São Paulo. Entretanto, há registros de experiências
televisivas realizadas na década de 1940, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Juiz de Fora.
Ver mais sobre esse assunto em: LINS, Flávio. 1948: o pioneirismo da televisão em Juiz de Fora.
Revista Brasileira de História da Mídia, v. 1, n. 2, jul/dez 2012, p. 41-50 e em PATERNOSTRO, Vera
Íris. O Texto na TV: manual de telejornalismo. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999, p. 27-37.
98 Edgard de Amorim faz referência ao uso do vídeo no Brasil já em 1957. Não foi no jornalismo, mas
o momento é citado como “a primeira experiência em videoteipe” feita num programa de Chico Anísio
exibido pela TV Rio, canal 13 do Rio de Janeiro, em que o humorista falava com ele mesmo. Ver
mais detalhes em: AMORIM, Edgard de. História da TV Brasileira. São Paulo: Centro Cultural São
Paulo, 2007, p. 10.
99 Em 19 de novembro de 1960, os Diários Associados inauguram a TV Itapoan, sua afiliada em
Salvador e a primeira emissora de TV da cidade. Ver detalhes em: SPANNENBERG, Ana Cristina et.
al. Do Ceticismo à Consolidação: a TV na Bahia – notas sobre a primeira década de televisão em
Salvador. Revista Brasileira de História da Mídia, v. 1, n. 2, jul/dez 2012, p. 31-39.
100 Do inglês videotape, significa literalmente fita de vídeo, mas também dá nome ao “equipamento
eletrônico que grava [em fita magnética] o sinal de áudio e vídeo gerado por uma câmera”
(PATERNOSTRO, 1999, p. 153).
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Por causa da demora na revelação e montagem dos filmes, a transmissão
de imagens dos fatos sofria um atraso de até doze horas entre o
acontecimento e sua divulgação nos telejornais. E essa situação só se
alterou com o Repórter Esso, em que o apoio de um anunciante de grande
porte e o acordo com a agência de notícias norte-americana United Press
International (UPI) proporcionou a libertação da narração exclusivamente
oral e o uso mais frequente de matérias ilustradas. (REZENDE, 2000, p.
106-107)

Quando um dos grandes marcos da história do jornalismo mundial ocorre, o Brasil já
possuía várias emissoras de TV, entre elas a Tupi, a Record e a Excelsior. A TV
Globo, como a conhecemos hoje, ainda não exisitia.
2.2.1 Antes do 11 de setembro de 2001
O ano era 1963 e o foco das atenções volta-se para a cidade de Dallas, no estado
do Texas, Estados Unidos da América. Na sexta-feira, 22 de novembro, o
presidente John Fitzgerald Kennedy (JFK) desembarcou com a primeira-dama
Jacqueline Kennedy no aeroporto Love Field por volta das 11:30 da manhã (horário
local).
A visita era parte da campanha pela reeleição e, como fazia sol, a comitiva segue
para o centro da cidade em carro aberto. Na frente, ao lado do motorista, Bill Greer,
senta-se o agente do Serviço Secreto, Roy Kellerman. No banco atrás dele está o
casal Connally: John, então governador do Texas, e Nellie, sua esposa. Os dois
últimos assentos da limusine presidencial 101 , que eram eleváveis 102 , estavam
reservados às estrelas da festa: Kennedy e Jackie. O clima de euforia podia ser
visto ao longo de todo o percurso da caravana. A população acenava das janelas
dos prédios e das calçadas.
Abraham

Zapruder,

um

costureiro

ucraniano

admirador

do

presidente

estadunidense, já estava posicionado num pequeno pilar de concreto perto do lugar
que ficou conhecido como Grassy Knoll com sua câmera Bell & Howell 103

Originalmente, o veículo era um Lincoln Continental, quatro portas conversível fabricado pela Ford
em 1961 e modificado no mesmo ano para atender às demandas da Casa Branca. No serviço
secreto dos EUA, o automóvel ganhou o codinome de “X-100”.
102 O assento traseiro hidráulico que podia ser elevado em dez polegadas e meia fazia parte das
características especiais que o carro recebeu antes de transportar JFK. Ver mais sobre este assunto
em: https://www.thehenryford.org/research/kennedyLimo.aspx. Acesso em: 02 jul. 2015.
103 A câmera de Zapruder era uma 414 PD, série Diretor, um modelo considerado de última geração
na época. Hoje, o equipamento faz parte do acervo do museu sobre a morte de JFK, que foi montado
no sexto andar do prédio do depósito de livros escolares, em Dallas.
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abastecida com filme de 8 milímetros colorido 104 , para gravar a passagem da
comitiva pela Rua Elm na Praça Dealey. Ele não era o único disposto a eternizar
aquele momento, muitas outras pessoas filmaram e tiraram fotografias da passagem
do visitante ilustre105.
Mas, às 12:35 daquela manhã, apenas ele consegue o que hoje é considerado o
mais significativo registro “amador” de um evento em todos os tempos106. Joel Black
(2002), por exemplo, não hesita em afirmar:
Agora que as mídias de gravação de filme e de vídeo regularmente exibem
espetáculos públicos de violência, comoção, ou humilhação [...], não é mais
necessário estar presente nesses eventos, ou mesmo estar vivo quando
eles acontecem. Nenhum evento mostra isso mais claramente do que o
assassinato filmado do Presidente Kennedy, que marca um decisivo ponto
de virada no projeto de colocar o século vinte em filme. (BLACK, 2002, p.
122)107

Na sequência de vinte e seis segundos, Zapruder capta o momento exato em que
os tiros atingem JFK. Em meio a gritos e muita correria, a limusine acelera em
direção ao Parkland Memorial Hospital. É de lá que vem a confirmação da morte,
aos 46 anos, do trigésimo quinto presidente dos EUA, às 13:00 em Dallas (CST),
14:00 em Washington D.C. e Nova Iorque (EST), 16:00 em Brasília.
Poucos instantes depois do tiroteio, CBS 108 , NBC 109 e ABC 110 , as principais
emissoras

estadunidenses

de

televisão,

na

época,

interromperam

suas

O Kodachrome II de 8mm era um filme mudo popular entre os amadores na década de 1960, pois
era mais barato que o de 16 mm. Lançado pela Kodak no início dos anos 1930, foi o antecessor do
famoso Super-8, introduzido no mercado em 1965. Ver outras informações sobre isso em:
motion.kodak.com/motion/Products/Production/Spotlight_on_Super_8/Super_8mm_History/index.htm
. Acesso em: 06 jul. 2015.
105 Ver, por exemplo, os registros de Orville Nix, que estava do lado oposto à posição de Zapruder,
disponível em: https://youtu.be/vNIXfiii_vo; o de Robert Hughes, que mostra a limusine passando
pela Rua Houston e virando para a Rua Elm, disponível em: https://youtu.be/N9EOdyjdgpU e o de
Tina Towner, que pega Jacqueline olhando na direção de sua câmera um pouco antes do depósito
de livros, disponível em: https://youtu.be/WmeaYWr3qZk. Acesso em: 06 jul. 2015.
106 A sequência gravada por Zapruder está disponível em qualidade melhorada e câmera lenta em:
https://youtu.be/iU83R7rpXQY e combinada com o áudio da polícia de Dallas em:
https://www.youtube.com/watch?v=E7ao-TD-mu0. Acesso em: 02 jul. 2015.
107 No original: “Now that the recording media of film and video regularly present communal
spectacles of violence, sensation, or humiliation [...], it is no longer necessery to be directly presente
at such events, or even to be alive when they take place. No event shows this more clearly than the
filmed assassination of President Kennedy, which marks a decisive turning point in the project of
putting the twentieth century on film”. (Tradução nossa)
108 A divisão de TV da Columbia Broadcasting Sistem foi fundada em 1941 por William Paley. Ver
detalhes em: http://www.cbscorporation.com/. Acesso em: 07 jul. 2015.
109 A divisão de TV da National Broadcasting Company foi inaugurada em 1939 por David Sarnoff.
Ver detalhes em: http://www.nbcuniversal.com/our-history#decade_2. Acesso em: 07 jul. 2015.
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programações111 para dizer que o presidente havia sido baleado juntamente com o
governador enquanto atravessavam o centro da cidade em direção ao Trade Mart,
local onde Kennedy estava sendo esperado para um almoço em que faria um
discurso. As primeiras informações eram de que JFK estava gravemente ferido e
que John Connally estaria sendo submetido a uma cirurgia de emergência.
Com imagens em preto e branco ou em cores instáveis, apresentadores falando
diretamente da redação, lendo as informações que chegavam de estúdios
improvisados ou falando com os repórteres de campo por telefone e muitas falhas
técnicas no ar, o telejornalismo viveu um momento histórico. Nunca antes se havia
mexido daquela maneira nas grades de emissoras comerciais, suprimindo inclusive
os intervalos para anunciantes por tantas horas seguidas.
Durante os três dias do funeral, que invadiu o final de semana, a televisão manteve
a cobertura em direto e registrou momentos que se tornaram emblemáticos como o
modo que o pequeno John Fitzgerald Kennedy Junior – apelidado de John-John –
encontrou para se despedir do pai soldado112 no dia em que completava três anos.
No Brasil, o mais provável era que a informação sobre a morte de Kennedy
chegasse pelo rádio, através do Repórter Esso, que tinha a maior audiência na
época e era famoso pelos slogans “o primeiro a dar as últimas” e “testemunha
ocular da história”. Antes da estreia na TV Tupi, em 1952, com o nome “O Seu
Repórter Esso”, o programa já era sucesso nas ondas radiofônicas nacionais desde
1941. Ocorre que, justo naquele dia, os radialistas brasileiros paralisaram suas
atividades por melhores salários 113 . E a televisão, pelas limitações técnicas que
possuía, só receberia imagens do episódio 48 horas depois114.

A divisão de TV da American Broadcasting Company foi fundada em 1948. Ver site em:
http://abc.go.com/. Acesso em: 07 jul. 2015.
111 A ABC News entrou com boletins e depois interrompeu a programação para transmitir as
informações ao vivo. Ver íntegra em: https://youtu.be/nzYvsaieR4g; Os boletins e a transmissão da
CBS News podem ser vistos em: https://www.youtube.com/watch?v=c7fCpdvcl7k e a transmissão da
NBC News está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eB9am3HGQs0. Acesso em: 07
jul. 2015.
112 Ver o registro feito pela CBS em: https://youtu.be/Pz5waH25x4U. Acesso em: 08 jul. 2015.
113 Ver mais sobre isso em KLOCKNER, Luciano. O Repórter Esso: a síntese radiofônica mundial
que fez história. Porto Alegre: AGE: EDIPUC, 2008, p. 145.
114
Cf. revista Época sobre os grandes funerais do Brasil e do mundo em:
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI80887-15227,00.html. Acesso em: 02 jul. 2015.
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Mas, o filme de Zapruder só viria a público por aqui mais de dez anos após o
assassinato do presidente Kennedy115. Os direitos sobre o conteúdo impresso foram
vendidos para a revista Life Magazine por US$ 50 mil (ver figura 5), divididos em
dois pagamentos de US$ 25 mil.
Figura 5 - Contrato de cessão dos direitos de impressão do conteúdo (JFK)

Fonte: Revista Life Magazine - Time.com/life

Os fotogramas foram publicados em preto e branco e sem o frame 313 116 numa
edição histórica (ver figura 6). Dois dias depois de fechar esse acordo inicial, a
revista adquire todos os direitos sobre o conteúdo audiovisual pelo valor adicional
de US$ 100 mil. Em 1975, após a primeira exibição da sequência em televisão117, a
Life vende de volta os direitos para a família Zapruder pelo valor simbólico de um
dólar.
Em 1978, os herdeiros de Zapruder entregam o material ao Arquivo Nacional do
país para ser preservado e guardado - como cortesia - em seu acervo. Em 1997, o
filme passa por um processo de digitalização. E, finalmente, em 1999, o material foi

Ver matéria do Fantástico, exibida em 1975, que mostra “com exclusividade mundial” uma análise
“dos filmes do assassinato”, incluindo o de Zapruder em: https://www.youtube.com/
watch?v=scvzFGzLpKo. Acesso em: 02 jul. 2015.
116 O quadro que registra o exato momento em que o tiro atinge a cabeça de JFK acabou se
tornando alvo de uma longa polêmica com o passar dos anos, pois muitos acreditam ter havido
manipulação nesse ponto do filme. Ver, por exemplo o site de John Costella sobre isso:
http://assassinationscience.com/johncostella/jfk/intro/wound.html. Acesso em: 06 jul. 2015.
117 O primeiro programa de TV a exibir o material na íntegra foi o “Good Night America”, apresentado
por Geraldo Rivera, em março de 1975. Disponível em: https://youtu.be/nxCH1yhGG3Q. Acesso em:
06 jul. 2015.
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avaliado em US$ 16 milhões118, que o governo dos Estados Unidos pagou à família
para ter a posse definitiva do material.
Figura 6 - Capa da Life Magazine e fotogramas do filme de Zapruder publicados na
edição especial do dia 29 de novembro de 1963

Fonte: John F. Kennedy Presidential Library and Museum Online Store (capa) e páginas time.com/life

Da mesma maneira que o seguimento de dez segundos registrado por Naudet em
2001, o material de vinte e seis segundos de Zapruder, captado em 1963, veio a
integrar, mais tarde, diversas narrativas tanto noticiosas quanto ficcionais. Um bom
exemplo da ficção é o filme de Oliver Stone, lançado em 1991, com o título “JFK - a
pergunta que não quer calar”119. O ator Kevin Costner, no papel principal, interpreta
o então promotor do estado da Louisiana, Jim Garrison, que - não convencido pela
versão oficial sustentada no relatório da Comissão Warren120 - decide iniciar sua
própria investigação.
Garrison consegue acusar Clay Shaw, um dos mais poderosos empresários de New
Orleans, de envolvimento numa conspiração para matar o presidente Kennedy.
Durante o julgamento, o promotor recupera em detalhes toda a dinâmica do crime
desde os horários das ações dos envolvidos até a trajetória das balas, passando por
informações reveladas por quem viu o desfile de vários pontos da praça mas, ou

Cf. Revista Life disponível em: http://time.com/3491195/jfks-assassination-how-life-brought-thezapruder-film-to-light/. Acesso em: 02 jul. 2015.
119 O título original é “JFK”.
120 Ver a íntegra do relatório em: http://www.archives.gov/research/jfk/warren-commission-report/.
Acesso em: 03 jul. 2015.
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não foi ouvido pela equipe de Earl Warren - presidente da Suprema Corte dos EUA
que também liderou a comissão - ou teve seu depoimento alterado.
A exposição do caso ocupa quase uma hora da obra de Stone - que tem mais de
três - e é um exemplo de investigação que utiliza como base o filme amador do
costureiro Abraham Zapruder. No texto da ficção, Kevin Costner afirma que o
conteúdo ainda não havia sido mostrado ao povo americano antes de exibi-lo no
tribunal em 1969. A reação do público durante a apresentação das imagens permite
inferir as razões que levaram ao seu ineditismo. E a justificativa do promotor para
expor material de tamanha crueza numa corte se amparava na busca de descobrir o
que realmente teria acontecido naquele outono em Dallas para que a justiça
pudesse, enfim, ser feita.
2.2.2 A Síntese Dramática
A ideia que de o filme de Zapruder recuperaria a verdade é interessante por uma
série de motivos. Primeiro porque aparece como uma espécie de elemento
surpresa, já que ninguém esperava que algo assim pudesse ter sido gravado em
1963; segundo porque, pelo fato de ser uma obra “amadora”, não traria com ela os
comprometimentos muitas vezes atribuídos a conteúdos feitos pelos profissionais da
mídia 121 ; terceiro porque mostra como o presidente reagiu aos disparos e isso
poderia ajudar a identificar a localização do atirador ou dos atiradores; e quarto
porque, em sua breve duração, a sequência traz um antes, quando a comitiva entra
na Rua Elm com o presidente vivo e acenando para a população; um durante,
Kennedy sendo baleado na garganta e na cabeça, além da reação das outras
pessoas no carro; e um depois, quando a limusine acelera em direção ao Parkland.
Entretanto, é curioso notar que esse mesmo material foi utilizado também pela
Comissão Warren para sustentar sua versão dos fatos, contestada pelo Jim
Garrison real em seu livro “Na Trilha dos Assassinos” publicado em 1988 que, por
sua vez, inspirou Oliver Stone a produzir “JFK - a pergunta que não quer calar”. De
acordo com o relatório oficial, naquela manhã, foram apenas três os tiros ouvidos na
Embora este argumento possa parecer um tanto ingênuo, há quem o defenda. A ideia de que a
imagem capturada por sujeitos alheios ao fazer jornalístico seja mais sincera, já que não está
vinculada à linha editorial de nenhum veículo é sustentada, por exemplo, em: ANDRADE, Ana Paula
Goulart de; AZEVEDO, Sandro Torres de. A Construção da Notícia e o Telejornalismo Apócrifo.
Revista Mídia & Cotidiano, nº 1, jan/abr 2013, p. 89.
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Praça Dealey e todos saíram do rifle de Lee Harvey Oswald 122 que estava
posicionado a cerca de oitenta metros de distância, no sexto andar do Depósito de
Livros Escolares do Texas, onde trabalhava. O edifício fica na esquina da Rua
Houston com a Elm e foi lá que a polícia encontrou um rifle e três cápsulas
deflagradas. Oswald foi preso num cinema perto dali menos de uma hora depois da
divulgação da morte de JFK. Na explicação do governo, uma bala teria atingido
Kennedy nas costas, saído pela garganta e ferido ainda o governador Connally que
estava sentado logo à frente. O tiro fatal teria acertado a cabeça do presidente na
parte posterior direita. Não haveria, portanto, evidências de que outros atiradores
tivessem participado do crime.
Para contrapor essa visão, Jim Garrison utiliza o número de ferimentos das vítimas Kennedy e Connally - e a posição de cada orifício de bala nos corpos, descrevendo
a possível trajetória dos três projéteis lançados. Desse raciocínio, ilustrado por ele
para o juri, resulta o que chamou de “Teoria da Bala Mágica”, já que, sozinha, a bala
teria conseguido fazer sete ferimentos em duas pessoas. Na sequência, o promotor
exibe o filme de Zapruder e repete várias vezes o movimento da cabeça de
Kennedy após o impacto do tiro: “para trás e para a esquerda”. Um dos tiros, então,
teria saído não da arma de Oswald que estando atrás, empurraria a cabeça para a
frente, mas de outra, posicionada do lado direito da rua e um pouco mais à frente do
carro do presidente. A análise dessa imagem, somada ao depoimento de diversas
testemunhas que disseram ter visto uma fumaça na colina gramada [grassy knoll],
coloca um segundo atirador na Praça Dealey.
Como visto, ao ser usado para contar tantas histórias, o filme de Zapruder acabou
sendo contaminado pela atmosfera de suspeitas que ainda hoje paira sobre o caso
Kennedy. Não foi à toa que, ao comparar o filme de Zapruder com a obra Blow-

Dois dias após a morte de John Fitzgerald Kennedy, no domingo, 24 de novembro de 1963, Lee
Oswald - detido por suspeita de assassinato do presidente e de um policial do Texas – é baleado “à
queima roupa” ao vivo diante das câmeras de TV, enquanto estava sendo transferido da delegacia
para a prisão de Dallas. O tiro atinge o estôgamo e Oswald morre pouco depois no mesmo hospital
onde JFK fora atendido. O empresário da noite conhecido como Jack Ruby - que fez o disparo, foi
preso e morreu na prisão - entraria para a história como autor do primeiro assassinato transmitido ao
vivo pela televisão. Ver cobertura da NBC na época, comentada pelos profissionais envolvidos em:
https://www.youtube.com/watch?v=tjphDSY5QJ4. O material documentado pela KRLD-TV, afiliada
da CBS News em Dallas na época está disponível em: https://youtu.be/m5khMFFKslw. Acesso em:
08 jul. 2015.
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Up 123 de Antonioni, Black (2002) chega a uma instigante constatação para os
profissionais do audiovisual noticioso da contemporaneidade. Na visão deste
pesquisador do cinema e da mídia,
[...] embora o filme de Zapruder preserve um registro da morte de JFK,
aquele registro é incompleto porque a figura do atirador (ou atiradores) no
ato do tiro continua ausente. O filme de Zapruder fracassa em por termo às
teorias da conspiração sobre a morte de JFK porque enquanto ele mostra o
presidente sendo baleado, ele não mostra, e não pode sequer estabelecer,
quem está fazendo o disparo. Sua importância está fora do quadro. O filme
ficcional de Antonioni sugere que o aparato fotográfico pode oferecer um
registro completo dos eventos desde que fatores contingentes não
intervenham, enquanto o filme da vida real de Zapruder levanta dúvidas de
que tal descrição tão completa seja alguma vez possível. (BLACK, 2002, p.
129)124

A morte de Abraham Zapruder em 1970 tornou ainda mais complicada qualquer
tentativa de esclarecer alguns aspectos como o fato de ele não ter olhado (nem
apontado a câmera) para a direção de onde teria vindo o barulho do tiro fatal.
Todavia, para os propósitos desta tese, o filme de Zapruder - embora tenha sido
originalmente captado sem áudio - será considerado também um marco da análise,
pois acredita-se que esta é uma característica conjuntural do início do processo de
captação das imagens em movimento. Por sua importância histórica e por ter sido
feito por uma fonte externa ao meio profissional do jornalismo, o material deu origem
a uma categoria analítica identificada como “Z”. A característica principal dos
conteúdos classificados em “Z” é a mesma que chama atenção na obra de
Zapruder, isto é: a apreensão completa da ação125, a captura plena do movimento
que muda o mundo, a síntese dramática do evento. E, sendo assim, pode ser
trabalhada de variadas maneiras para caber em diferentes gêneros, como fez Oliver
Stone.

No Brasil, o título do filme dirigido por Michelangelo Antonioni, em 1966, foi traduzido como Blow
up – Depois Daquele Beijo. Ver detalhes em: https://youtu.be/-_FTE6ML0lQ. Acesso em: 09 dez
2015.
124 No original: “[...] although Zapruder’s film preserves a record of JFK’s death, that record is
incomplete because the figure of the gunman (or gunmen) in the act of shooting remains missing.
Zapruder’s film fails to lay to rest the conspiracy theories about JFK’s death because while it shows
the presidente being shot, it doesn’t show, and can’t even establish, who is doing the shooting. Its
significance lies outside the frame. Antonioni’s fictional film suggests that the photographic apparatus
can provide a complete record of events as long as contingente factors don’t intervene, while
Zapruder’s real-life film raises doubts that such a complete account is ever possible”. (Tradução
nossa)
125 Apesar de alguns investigadores como Max Holland acreditarem que houve mais um tiro anterior
ao momento em que Zapruder começa a gravar, o que está sendo considerado para os efeitos deste
estudo é que o filme funciona como uma micronarrativa, pois registra uma ruptura na normalidade, a
transição de um estado a outro nos movimentos do mundo.
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Stone coloca-se no extremo oposto ao do “cinema directo”. E é nesse outro
extremo que consegue elaborar uma verdade fundamentada sobre um
acontecimento filmado por acaso. Se um registo tiver alguma característica
distintiva será, seguramente, o da sua maleabilidade para fazer parte de
diferentes discursos. (PENAFRIA, 2003, p. 8)

Quando o registro audiovisual “amador” de vinte e seis segundos gravado pelo
ucraniano, morador de Dallas, Abraham Zapruder, no dia do assassinato de John
Fitzgerald Kennedy, em 22 de novembro de 1963, é comparado com a sequência de
onze segundos captada pelo francês radicado em Nova Iorque, Jules Naudet,
durante os atentados do 11 de setembro de 2001 - já anteriormente estabelecida
como marco - pode-se perceber que uma outra categoria se estabelece. A categoria
“N”, portanto, dará conta dos conteúdos de autores externos ao campo jornalístico
que capturam o ponto cinemático inicial de um evento com diversos pontos
cinemáticos subsequentes.
A categoria Z surge de um marco ocorrido nos anos 1960 e, talvez por isso, se
apresenta de forma bastante individualista, focado na figura e no nome de Abraham
Zapruder. Além disso, o foco de sua filmagem também era único: o presidente dos
Estados Unidos da América. O filme traz o ponto cinemático que, em si mesmo,
representa o núcleo da ação principal. Gravado em plano-sequência, inicialmente foi
vendido para proveito de somente um meio de comunicação: a Life Magazine.
A categoria N, por sua vez, nasce na virada do terceiro milênio, em meio a um novo
despertar das demandas coletivas. Jules Naudet dividia sua câmera com o irmão
Gedeon. A intenção inicial dos dois era filmar um batalhão do Corpo de Bombeiros
de Nova Iorque para mostrar como, através de uma rotina específica, o grupo
transformava um recruta em profissional. Além disso, ao contrário do material de
Zapruder, o filme de Naudet não contém a ação mais importante do episódio, mas
sim a primeira de uma série de ações em sequência. E o trecho do choque do
primeiro avião na Torre Norte chegou a ser incorporado a diversas narrativas
audiovisuais noticiosas sem que os direitos sobre a imagem tenham sido
violados126.
Outro aspecto importante que atribui certa complexidade a ambas as categorias
está relacionado à presença de seus autores nos locais dos eventos e à forma
Para mais informações sobre o uso adequado de obras com direitos autorais nos Estados Unidos,
ver: http://copyright.gov/fair-use/. Acesso em: 08 jul. 2015.
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através da qual conseguiram os respectivos registros. Abraham Zapruder
interrompe momentaneamente suas atividades habituais para assistir à passagem
da caravana presidencial na cidade onde morava, fazendo com que a visita de
Kennedy fosse a causa da existência do filme. O resultado é um testemunho
audiovisual causal. Porém, embora Zapruder estivesse lá por causa desse
acontecimento específico, é por acaso que capta a violência do disparo que põe fim
à vida do presidente dos Estados Unidos da América.
Com Naudet acontece exatamente o contrário. Ao dar continuidade à atividade
prevista de gravar imagens dos brigadistas em seu trabalho diário, vai parar por
acaso numa rua que oferece um ângulo sem obstáculos para filmar a aeronave
segundos antes do impacto na Torre Norte e, porque estava lá e subitamente
percebeu algo estranho, acabou registrando uma das poucas sequências
conhecidas do início dos ataques ao WTC de Nova Iorque. Tem-se, portanto, um
testemunho audiovisual casual.
Resumidamente, Zapruder filma o tiro fatal porque queria guardar uma lembrança
de Kennedy na cidade em que escolheu morar; Naudet registra o início dos
atentados às torres gêmeas porque gravava seu documentário nas proximidades.
Em outras palavras, um estava lá porque queria filmar, o outro filma porque estava
lá. Estas são as características definidoras de cada categoria. Mais adiante, no
capítulo 4, as categorias serão aplicadas na observação de eventos dos últimos
quinze anos com o propósito de observar o grau de aleatoriedade presente nessas
ocorrências.
Outro aspecto que merece destaque é a relação dos marcos analíticos com os
processos de remediação (BOLTER; GRUSIN, 1998) e premediação (GRUSIN,
2010). Ambos os filmes apresentam traços fortes de apagamento da mediação ao
proporcionarem experiências que se aproximam do encontro imediato com o “real”,
rementendo à lógica da imediação que juntamente com seu oposto – a
hipermediação
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contemporânea pelo cinema dos primeiros tempos).
Interessa perceber, contudo, que apenas o material de Naudet como fragmento que
foi de uma ação maior, parece funcionar como peça de um quebra-cabeça que vai
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se completando na medida em que pontos cinemáticos subsequentes tornam-se
disponíveis em rede. Essa configuração indica que, diferentemente do que ocorre
no século XX, agora a dinâmica da vida cotidiana parece estar inevitavelmente
submetida à cultura da mediatização, que produz conteúdos compartilháveis a todo
instante e de modo ubíquo. Isto abre caminho para a vivência da realidade da
imagem mais real do que o “real”, destrava as possibilidades de acesso a uma
hiperrealidade contida na virtualidade mediatizada. Talvez por isso Grusin (2010)
chame atenção para a formação temporal e afetiva da sociedade conectada de hoje
diante do regime midiático da premediação.

PARTE II
Cap. 3 - Jornalismo de Atrações: a contribuição dos
vídeos “amadores” para a narrativa jornalística
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3.1 As atrações audiovisuais
Diante do que foi visto até aqui, espera-se ter deixado claro que o audiovisual
noticioso compreende toda a produção em áudio e vídeo que resulta da atividade
jornalística e, portanto, possui uma vinculação direta com os equipamentos
midiáticos. A adoção dessa terminologia mostrou-se necessária a partir do momento
em que foi preciso encontrar uma maneira de fazer referência ao objeto de estudo
do campo do jornalismo que se vale da linguagem audiovisual antes mesmo de
atrelá-lo a qualquer suporte.
Ainda que algumas das pinturas gravadas – há mais de trinta mil anos – nas
paredes das cavenas já esboçassem uma tentativa de representação do movimento
em figuras de animais127 e que a fotografia ao longo dos séculos e ao seu próprio
modo também tenha buscado registrá-lo, o fluxo das ações cotidianas ganha as
telas e se populariza de fato com o cinema, que já nos primeiros anos de existência
constrói uma relação com seu espectador. A esta concepção de cinema anterior a
1906, Tom Gunning (1997, p. 57) vai chamar de “o cinema de atrações” [the cinema
of attractions].
O cinema de atrações, tal como foi descrito por Gunning, é - antes de mais - um
cinema que tem como base “sua habilidade para mostrar coisas” [its ability to show
something]. O termo “atrações” vem do jovem Eisenstein128 que tentava encontrar
um modelo de análise para o teatro. Na busca por uma “unidade de impressão” da
arte teatral, deparou-se com a palavra “atração”, significando algo que “sujeitava
agressivamente o espectador a um ‘impacto sensitivo ou psicológico’” [aggressively
subjected the spectator to ‘sensual or psychological impact’] (GUNNING, 1997, p.
59). Gunning toma o cuidado, porém, de destacar que utilizou o termo em parte para
sublinhar a relação com o espectador que as práticas antigas de vanguarda
compartilhavam com o cinema dos primeiros tempos: aquelas da confrontação
exibicionista.

O
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a

montagem

de
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Ver a respeito disso o documentário dirigido por Werner Herzog (2010) sobre a caverna de
Chauvet, no sul da França. Disponível em: http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/o-documentario-acaverna-dos-sonhos-esquecidos. Acesso em 18 jul. 2016.
128 Sergei Eisenstein é considerado um dos grandes nomes do cinema soviético por seu pioneirismo
nas técnicas de montagem. Em suas obras, utilizava um cálculo matemático do efeito das produções
com o objetivo de gerar sentido e despertar emoções. A isto denominou “atração”. Um exemplo
clássico dessa “montagem das atrações” é a obra A Greve de 1924, disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=uLiNKaUp0AA. Acesso em 04 abr. 2016.
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‘experimentalmente regulada e matematicamente calculada’ exigida por Eisenstein
difere enormemente desses primeiros filmes.
Quanto ao espectador, é importante pontuar que essa figura tão estudada quanto
fugidia revelou a Rancière (2010, p. 10-11) uma sutil contradição interna a qual
denominou “o paradoxo do espectador” ao examinar a audiência de um espetáculo
teatral. Para este filósofo, alguns críticos dizem que “ser espectador é um mal”129. E,
na compreensão dele, há duas razões para isso. A primeira está associada ao fato
de que “ver/olhar é o contrário de conhecer”130, já que o espectador permaneceria
“diante de uma aparência, ignorando assim o processo de produção dessa
aparência ou a realidade que ela recobre”131. O segundo motivo é que ver/olhar é
também o contrário de atuar [actuar]. “A espectadora permanece imóvel em seu
lugar, passiva. Ser espectador é estar separado ao mesmo tempo da capacidade de
conhecer e do poder de atuar”132 (RANCIÈRE, 2010, p. 10).
Por outro lado, se a contribuição de Gunning (1997) for trazida para o audiovisual
noticioso da contemporaneidade, o conteúdo “amador” poderia ser descrito como o
catalisador de um modo de olhar diferente, desregulado e que, exatamente por isso,
parece mais próximo da realidade. É um ponto de vista que, como dito antes,
trabalha com o imprevisível e atua nas lacunas deixadas pelos profissionais da
imagem. Gunning chegou a propor, juntamente com André Gaudreault, “dois modos
de práticas fílmicas” (AUMONT; MARIE, 2009, p. 167): um é identificado como um
“sistema de atrações mostrativas”, que cobre os filmes produzidos de 1895 a 1908 e
foi associado a um “modo primitivo de representação (PMR)”; e o outro é um
“sistema de integração narrativa”, que engloba o período de 1909 a 1914, já em
consonância com um “modo de representação institucional (IMR)” (STRAUVEN,
2006, p. 14-15).
Para Aumont e Marie (2009, p. 167), no primeiro sistema, o conhecimento do regime
de narração fílmica é ainda um tanto fraco e o plano, “considerado em si uma
micronarrativa autônoma”, é a unidade básica. O plano-sequência registrado por
No original: “ser espectador es un mal”. (Tradução nossa)
No original: “mirar es lo contrario de conocer”. (Tradução nossa)
131 No original: “ante una apariencia, ignorando el proceso de producción de esa apariencia o la
realidad que ella recubre”. (Tradução nossa)
132 No original: “La espectadora permanece inmóvil en su sitio, pasiva. Ser espectador es estar
separado al mismo tiempo de la capacidad de conocer y del poder de actuar”. (Tradução nossa)
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Abraham Zapruder, em Dallas, guarda semelhanças com este sistema. Porém, foi o
segundo modo – onde se encaixaria o registro feito por Jules Naudet - que mais
contribuiu para o estágio atual de narrativização do cinema. Neste ordenamento, “o
discurso fílmico foi colocado ao serviço da história a transmitir: os diversos
elementos da expressão fílmica mobilizaram-se a todos os níveis, para fins
narrativos [...]” (AUMONT; MARIE, 2009, p. 167).
Talvez isso explique de alguma forma por que, nos telejornais, os autores do
material produzido por fontes externas ao campo da notícia sejam normalmente
mantidos na categoria “cinegrafista amador”, que garante seu anonimato. O curioso
é observar que, ao incorporar o olhar desse “sujeito-mostrador” anônimo à narrativa
noticiosa através da edição (montagem), o jornalista (narrador) apaga - mais uma
vez - a subjetividade do “amador”. Mas, busca com esse material “externo” inserir no
evento um “sujeito-espectador” (AUMONT et. al., 1995, p. 151).
Esse efeito de inserção do espectador na cena, Jean-Pierre Oudart (1971) chama
de efeito de real, que é diferente do efeito de realidade associado ao sistema
representativo herdado da pintura ocidental. Na elaboração de Oudart (1971, p. 189190), efeito de real e efeito de realidade ocorrem sempre juntos na representação
pictórica desde a Renascença até o século XIX, dotando-a de um status que nunca
possuiu antes: eles dão às figuras um referente na realidade e implicam uma
assunção de existência.
Penafria (2003, p. 2) recupera João Mário Grilo (1986) para reforçar essa distinção
lembrando que o efeito de realidade está associado com "a natureza geométrica da
realidade", enquanto o efeito de real tem a ver com a "eficácia cénica e dramática".
A já mencionada "impressão de realidade" (METZ, 1977) - que segundo Penafria, é
também a "realidade da impressão" - depende, portanto, desses dois efeitos:
daquele resultante de códigos específicos como a representação em perspectiva
que oferece a ilusão de uma tridimensionalidade (efeito de realidade) e daquele
outro que parece destinar uma posição na cena para o espectador (efeito de real).
Na esteira desse pensamento, parece haver uma relação entre a “estrutura
figurativa” – que traz em si o efeito de realidade – e o espaço ou ambiente da
representação; e entre a representação em si, como instauradora de um sistema
figurativo que pode variar a partir da maneira através da qual insere o espectador
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(efeito de real), e o tempo. Tudo isso será produto das convenções estabelecidas,
que quanto mais sutis, mais eficazes em seus propósitos, como ressalta Penafria:
O apagamento dessas convenções, ou seja, a invisibilidade no
representado das condições de produção e representação favorece, sem
dúvida, uma maior credibilidade das imagens. O espectador assume como
natural a proximidade entre o que vê no ecrã e o seu quotidiano
(PENAFRIA, 2003, p. 2).

Nesse ponto, faz-se necessário recuperar a inversão verificada na ideia de mimèsis
ao longo do tempo. Em Platão (2005), no livro III da República, a imitação (ou
mimèsis) é considerada prejudicial à formação dos guardiões da cidade ideal que
Sócrates usa como ilustração para falar da justiça. Na conversa com Glauco e
Adimanto, distingue três formas de expressão: uma narrativa, que se valeria do
discurso indireto; uma imitativa, que faria uso do discurso direto como a tragédia e
uma terceira, resultante da mistura de ambas. Fica evidente também a preocupação
do filósofo com os modelos que os guardiões haveriam de imitar quando diz:
Se imitarem, que imitem o que lhes convém desde a infância - coragem,
sensatez, pureza, liberdade, e todas as qualidades dessa espécie. Mas a
baixeza, não devem praticá-la nem ser capazes de a imitar, nem nenhum
dos outros vícios, a fim de que, partindo da imitação, passem ao gozo da
realidade. Ou não te apercebeste de que as imitações, se se perseverar
nelas desde a infância, se transformam em hábito e natureza para o corpo,
a voz e a inteligência? (PLATÃO, 2005, p. 75)

Sócrates parece não querer estimular a imitação de nenhum vício - nem em
palavras nem em atos - como se temesse que, ao copiar tais coisas repetidamente,
o vício se naturalizasse na pessoa. Apenas no livro X da mesma obra é que Platão
utiliza o termo mimese e aborda o caráter mimético da poesia (arte que se dirige aos
ouvidos) e da pintura (arte que se dirige aos olhos) referindo-se a elas como
imitações que estariam "três pontos afastadas da verdade", uma vez que ficariam
restritas a imitar a aparência da coisa e não a coisa em si e, além disso, fazendo a
cópia passar pelo original.
De acordo com Compagnon (2010, p. 100), é com Aristóteles que a ideia corrente
da literatura e da arte em geral como imitações da natureza sofre uma mudança
significativa quando o sentido do termo mimèsis vai de "verossimilhança em relação
ao sentido natural (eikos, o possível)", em Aristóteles, à "verossimilhança em
relação ao sentido cultural (doxa, a opinião)" para os poéticos modernos. Esta
reinterpretação do termo foi fundamental para o surgimento de uma "poética
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antirreferencial que pudesse apoiar-se na dele [Aristóteles]". Nesse ponto, a teoria
literária, base para todas as outras formas de arte, decreta sua ruptura com o
mundo "real" e cria as regras do seu próprio universo. Compagnon (2010, p. 111)
resume esse processo explicando que “segundo a tradição aristotélica, humanista,
clássica, realista, naturalista e mesmo marxista, a literatura tem por finalidade
representar a realidade, e ela o faz com certa conveniência”. Entretanto, para a
tradição moderna e para a teoria literária “a referência é uma ilusão, e a literatura
não fala de outra coisa senão de literatura”.
É assim que o "real" (natureza) passa a ser negado nos romances. No lugar dele
assume o realismo como estilo literário, convenção bastante semelhante à
encontrada na tragédia clássica ou mesmo no soneto, como destaca Compagnon
(2010). Na elaboração dele:
Essa exclusão da realidade é declaradamente excessiva: as palavras e as
frases não podem ser assimiladas a cores e formas elementares. Em
pintura, as convenções da representação são diversas, mas a perspectiva
geométrica é mais realista que outras convenções. Não se trata, pois, nem
de aprovar nem de refutar essa rejeição da referência, mas de
compreender por que e como ela se expandiu com tanto sucesso [...].
(COMPAGNON, 2010, p. 106)

O problema agora é que, para negar o "real", antes seria preciso afirmá-lo. É o
momento em que a mimèsis faz a convenção (realismo) passar por natureza
("real"). E, nesse contexto, entra em cena uma noção que também remete ao "efeito
de real" em Barthes. É a chamada ilusão referencial que "resulta de uma
manipulação de signos que a convenção realista camufla, oculta o arbitrário do
código, e faz crer na naturalização do signo. Ela deve, pois, ser reinterpretada em
termos de código" (COMPAGNON, 2010, p.107).
Para reinterpretar o código que favorece a ilusão referencial, a regra é compartilhar
o verossímil como convenção entre autor e leitor, isto é, transformar o realismo em
ilusão a partir da relação entre os diversos textos. Feito isto, a finalidade da mimèsis
deixa de ser "a de produzir uma ilusão do mundo real" e passa a ser a de criar "uma
ilusão do discurso verdadeiro sobre o mundo real" (COMPAGNON, 2010, p.108).
Ou melhor seria dizer, ainda com Compagnon (2010, p. 108), que "os outros textos
tomam explicitamente o lugar da realidade, e é a intertextualidade que se substitui à
referência".
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Compagnon (2010, p. 110-118) recupera Riffaterre para pontuar mais um
deslocamento da referencialidade, desta vez, do texto para o leitor e trazer o
contexto de fora para dentro do texto. Dessa forma, a unidade de sentido é a íntegra
do texto e a relação entre as palavras neste contexto produziria um efeito de sentido
que chamou de significância. Ou seja, " [...] a significância poética foi, ela mesma,
definida por seu antagonismo com a referencialidade. É, entretanto, graças a esse
raciocínio que Riffaterre pode pretender que a mimèsis não é nunca senão a ilusão
produzida pela significância".
Aqui ganha importância a noção de valor como um recorte desse continuum que é a
significação. Daí, talvez seja possível a partir de Compagnon (2010, p. 120-121)
afirmar que a linguagem - audiovisual, acrescente-se - ao recortar, arbitrariamente e
ao mesmo tempo, o significante e o significado, configura uma visão de mundo ou
melhor "um recorte do qual somos irremediavelmente prisioneiros". A essa altura
parece não haver dúvida de que esse recorte arbitrário é, no fundo, a ideologia e
que ele pode mesmo ser usado para dominar e submeter e não apenas comunicar.
Assim, qualquer código (convenção) pode revelar-se tirânico se for reduzido a um
único recorte. Ou seja, na medida em que a linguagem - audiovisual, por exemplo vai sendo impregnada por uma ideologia e esta se torna hegemônica a ponto de
confundir-se com o próprio código, as portas da cadeia se abrem para a entrada dos
desavisados.
Cabe agora ponderar o uso do termo "irremediavelmente" na frase de Compagnon
transcrita acima. Ao compreender que a linguagem ultrapassa a ideologia ou, em
outras palavras, que o código vai além do recorte, é possível constatar que a própria
convenção oferece a chave da prisão. E Compagnon (2010, p. 122) complementa
seu raciocínio alertando que "a língua não pode ser pura e simplesmente assimilada
à ideologia, porque é ela também que permite desmascarar o arbitrário". Entendase, portanto, a linguagem aqui não como a ação direta do pensamento - que seria a
própria língua - mas, como resultado desta ação.
As leituras a respeito da mimèsis poderíam, então, ser divididas em três fases
sempre partindo da Poética de Aristóteles. As duas primeiras, já expostas acima,
dão conta inicialmente de uma imitação do mundo (na antiguidade clássica) e
posteriormente, na poesia moderna, é vista como uma técnica de representação
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apartada da realidade externa. Somente agora, na era contemporânea, percebe-se
um movimento de reconciliação entre a mimèsis e o "real" que Compagnon (2010,
p.124) situa nas duas últimas décadas, destacando-a como forma de conhecimento
do mundo característica do modo específico através do qual o ser humano constrói
e habita seus espaços.
Na Poética, Aristóteles chega a afirmar que "imitar é natural nos homens desde a
infância e nisto diferem dos outros animais, pois o homem é o que tem mais
capacidade de imitar e é pela imitação que adquire seus primeiros conhecimentos"
(ARISTÓTELES, 2008, p.42). Ao imitar, o ser humano identifica algo de próprio na
fonte de sua imitação, algo de único, de peculiar, de distintivo. Algo de singular,
portanto. Isto é, uma singularidade.
Eis aqui o ponto de contato da mimèsis com o jornalismo. Autores como Genro Filho
(1989), Meditsch (1992), Gonçalves (1993) e Becker et. al (2012) já identificaram o
jornalismo como uma forma de conhecimento do mundo. E fizeram questão de
destacar que não se trata de uma forma de conhecimento qualquer, mas sim de um
conhecimento social que está "cristalizado no singular" (MEDITSCH, 1992, p. 29).
Importa pontuar também que existe uma relação intrínseca entre a singularidade, a
particularidade e a universalidade. O que quer dizer que não há como separá-las.
Nas palavras de Meditsch (1992, p. 28) a partir da contribuição de Genro Filho
(1989), "é uma relação amarrada".
Seria adequado supor, então, que a função do jornalismo consistiria em lapidar e
processar o singular (bruto/natural) para extrair dele uma forma e um conteúdo. A
técnica daria conta da forma lapidando-o e a capacidade cognitiva treinada
(conhecimento específico) seria a responsável por identificar a peculiaridade do
evento e trabalhá-la de maneira que o produto resultante fosse capaz de situar o
leitor/ouvinte/espectador no "real" ou mobilizar nele interesses determinados sobre o
mundo. Isto é, pudesse acionar um ponto de vista. E, partindo do singular, quanto
mais plural for o ponto de vista, articulando as particularidades do fenômeno, mais
próximo estará o relato da sua universalidade.
Por outro lado, é preciso dizer ainda que não há jornalismo que possa ser
considerado puro ou neutro já que, de novo com Meditsch (1992, p. 32), tem-se que
"toda a forma de conhecimento pressupõe também um posicionamento do sujeito
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diante do objeto". Esse seria o principal motivo pelo qual "o próprio Jornalismo
implica uma visão ideológica, implica um posicionamento ético e político sobre a
realidade".
O compromisso com o conhecimento do mundo e da realidade é também o que
resulta numa reavaliação da mimèsis e na inferência de que sua finalidade não era
mais a de simplesmente copiar, mas sim a de “estabelecer relações entre fatos que,
sem esse agenciamento, surgiriam como puramente aleatórios; desvendar uma
estrutura de inteligibilidade dos acontecimentos e daí atribuir um sentido às ações
humanas” (COMPAGNON, 2010, p. 125). No jornalismo, esse agenciamento
poderia ser entendido como o enquadramento ou viés de uma cobertura, ou seja,
uma moldura interpretativa que é proposta ao leitor/ouvinte/espectador e permite
avançar de um encadeamento linear das ocorrências a uma unidade de sentido que
constitui a notícia.
Na medida em que essa proposta é aceita pela instância da recepção, a mimèsis
opera o reconhecimento do conflito interno da narrativa e sua relação com o mundo
exterior. Como explica Compagnon (2010),
O momento do reconhecimento é, pois, para o leitor ou o espectador,
aquele no qual o projeto inteligível da história é apreendido
retrospectivamente, aquele no qual a relação entre o início e o fim torna-se
manifesta, precisamente quando o muthos [o sistema dos fatos, a história
ou a intriga] torna-se dianoia [o pensamento, a intenção ou o tema], forma
unificante, verdade geral. (COMPAGNON, 2010, p. 126)

Ao tratar a intriga como o conflito (o fato), é possível verificar que os conteúdos
cinemáticos externos favorecem a mimèsis como reconhecimento no audiovisual
noticioso da contemporaneidade. Isto é, a finalidade deste material “amador” como
segundo ato da narrativa jornalística é exatamente a de estabelecer-se como ponto
de leitura sensível capaz de provocar a articulação entre um antes e um depois,
entre um contexto e suas consequências, entre um passado e um futuro. Dessa
forma, a mimèsis apresenta-se reconfigurada como atividade cognitiva na
experiência do tempo, feito temporalidade na obra. E o aprendizado mimético
vinculado ao reconhecimento é pavimentado na narrativa para ser experimentado
pelo espectador.
É nesse momento que pode ocorrer um dos processos mais ricos do fenômeno em
estudo. Importa destacar que não se trata da transformação definitiva de um
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espectador em testemunha ou do abandono de uma atitude passiva, fruto do que
Rancière (2010, p. 20-21) chamou de “lógica embrutecedora”, para a adoção de
uma postura ativa resultante da “lógica da emancipação”, pois – ele mesmo enfatiza
– que “todo espectador é, por si só ator de sua história e todo ator, todo homem de
ação, é espectador da mesma história” 133 (RANCIÈRE, 2010, p. 23). Trata-se,
então, de perceber-se no fluxo, de identificar o ponto em que o próprio pulsar
encontra seu ajuste fino, alinha-se a um compasso específico. Trata-se de
reconhecer-se na existência do fenômeno, no movimento do mundo que destrava o
conhecimento cristalizado na singularidade de um evento qualquer.
Este poder que cada um possui “de traduzir da sua maneira aquilo que percebe e
conectá-lo a uma aventura intelectual singular que o torna semelhante a qualquer
outro mesmo quando essa aventura não se parece com nenhuma outra”134 é, no
fundo, o que Rancière (2010, p. 23) considera o poder comum aos espectadores.
Dessa forma, ele sustenta que “esse poder comum da igualdade das inteligências
liga indivíduos, os faz intercambiar suas aventuras intelectuais, mesmo quando os
mantem separados uns dos outros, igualmente capazes de usar o poder de todos
para traçar seu próprio caminho” 135 . Na compreensão deste filósofo, o que é
possível verificar a partir da forma de atuação de cada indivíduo na sociedade é que
essa força se revela maior na capacidade dos anônimos, que torna cada um igual a
todos os outros, mais do que na “participação em um poder encarnado na
comunidade”136. Para Rancière,
Esta capacidade se exerce através de distâncias irredutíveis, se exerce por
um jogo imprevisível de associações e dissociações.
Nesse poder de associar e de dissociar reside a emancipação do
espectador, quer dizer, a emancipação de cada um de nós como
espectador.137 (RANCIÈRE, 2010, p. 23)

No original: “Todo espectador es de por si actor de su historia, todo actor, todo hombre de acción,
espectador de la misma historia”. (Tradução nossa)
134 No original: “[...] traducir a su manera aquello que él o ella percibe, de ligarlo a la aventura
intelectual singular que los vuelve semejantes a cualquier outro aun cuando esa aventura no se
parece a ninguna otra”. (Tradução nossa)
135 No original: “Ese poder común de la igualdad de las inteligências liga individuos, les hace
intercambiar sus aventuras intelectuales, aun cuando los mantiene separados los unos de los otros,
igualmente capaces de utilizar el poder de todos para trazar su proprio camino”. (Tradução nossa)
136 No original: “[...] participación en un poder encarnado en la comunidad”. (Tradução nossa)
137 No original: “Esta capacidad se ejerce a través de distancias irreductibles, se ejerce por un juego
imprevisible de asociaciones y disociaciones. En esse poder de asociar y disociar reside la
emancipación del espectador, es decir, la emancipación de cada uno de nosotros como espectador”.
(Tradução nossa)
133
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De acordo com Warren Buckland (2006, p. 48), em seu artigo do livro The Cinema
of Attractions Reloaded, no qual se propõe a fazer uma reconstrução racional do
Cinema de Atrações de Gunning, é ao construir os problemas (de pesquisa) que o
conceito de “atração” entra no jogo: “A atração é primeiramente um conceito
cinemático sobre a natureza geral do filme”. Numa analogia com o atual momento
do audiovisual noticioso, talvez se possa dizer que os pequenos filmes capturados
pelos chamados cinegrafistas “amadores” conferem o elemento sensorial que
faltava às reportagens ao “mostrar” o momento exato em que as ações do mundo
transcorrem, causando impacto sobre o espectador.
Além disso, Strauven (2006, p. 17-18) chama atenção para o detalhe de que numa
definição abrangente do termo é possível distinguir três níveis: um físico, referente à
atração gravitacional; um espetacular, identificado como um valor para diferentes
formas de entretenimento e um gramatical, que – origirário do latim e embora pouco
aplicado no campo do cinema – mostrou-se bastante próximo do conceito de
remediação (BOLTER; GRUSIN, 1998), uma vez que se refere à modificação de
uma forma sob a influência de outra que continua mantendo uma relação sintática
com a primeira. Gonçalves (1993, p. 17) parece antecipar essa relação ao defender
que “o espaço fílmico inaugura uma nova forma de construção do real”. O
pesquisador gaúcho considera que “o telejornalismo trabalha [...] com uma
linguagem muito próxima a do cinema”, destacando apenas que a diferença estaria
na “forma de apreensão do real”, pois enquanto “no primeiro se daria pelo viés da
singularidade [...] no segundo aconteceria pelo ângulo do particular”.
Para citar o exemplo de um cineasta da atualidade que trabalhou a noção de
atração de maneira pouco convencional, recorre-se a Alejandro González Iñárritu
que, em sua obra México (2002)138 sobre os atentados de 11 de setembro de 2001,
vale-se apenas das imagens reais dos acontecimentos em Nova Iorque para
capturar os sentidos de quem assiste a partir de uma complexa utilização da
natureza audiovisual dos registros disponíveis sobre os episódios.

A obra de dez minutos e cinquenta e seis segundos (10’56”) desse diretor mexicano, já citada na
primeira parte deste estudo, faz parte da produção September 11 na qual onze diretores de países
distintos mostram suas perspectivas sobre os ataques ao World Trade Center ocorridos naquela data
a partir de produções de até 11 minutos 9 segundos e 1 quadro (11’09’’01). O projeto é do produtor
francês Alain Brigand. Ver o curta em: https://youtu.be/OXttbDyv9Go. Acesso em: 22 fev. 2016.
138
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O curta de Iñárritu começa cegando seu apreciador, mergulhando-o na escuridão da
tela em black, uma estratégia do diretor que se revela perfeitamente afinada com o
objetivo principal do filme presente inclusive na pergunta final: “A luz de Deus nos
guia ou nos cega?”. Mas, a tela preta de Iñárritu está combinada com o áudio
crescente do que parece ser um grupo de mulçumanos entoando preces, o que
funciona como o elemento capaz de sintonizar a atenção de quem assiste na trilha
de expectativa construída ao longo dos quase dois minutos iniciais (mais
precisamente é em 1’58’’ que pisca a primeira imagem de um corpo caindo).
Neste momento, a articulação entre som e imagem passa uma impressão de que as
orações são destinadas àquela alma, entretanto, quando uma escuta mais atenta
consegue identificar expressões em árabe (como Shalom Aleichem), a visão crítica
do diretor fica evidente e o contexto dos episódios permite intuir que este ritual
religioso trazido na montagem não está ali em favor das vítimas. Ao contrário, é
provocador e ambíguo, pois pertence à tradição de fé dos neofundamentalistas
islâmicos que pilotavam os aviões comerciais sequestrados de companhias áreas
estadunidenses e atirados contra as torres gêmeas.
A programação dos efeitos resultante da decisão de romper com a convenção
audiovisual clássica e trabalhar imagem e som de maneira intercalada ou mesmo
desencaixada, gerando contrapontos (CHION, 2008, p. 35-36) em momentos
variados, provoca a sensação de pulsação. É como se o diretor quisesse mostrar
como aquele lugar do mapa pulsou para o mundo naquele dia. Os recursos sonoros
de batida (percussão) a cada piscada de imagem ajudam a reforçar esses aspectos
sensoriais uma vez que simulam emprestar um pulso para a obra e convocam o
apreciador a aderir ao mesmo ritmo.
Entretanto, o pulsar do filme segue em proposital descompasso. Os fatos não
obedecem a uma ordem cronológica: primeiro vê-se dois corpos em queda (1’58” e
2’28”) e só aos dois minutos e cinquenta e sete segundos (2’57”) ouve-se o ruído
agudo do primeiro avião e o posterior estrondo do seu impacto no prédio do WTC. A
forma pouco convencional de articular os recursos visuais e sonoros também se
mostra particularmente eficaz para entorpecer os sentidos.
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Um exemplo disso é quando o áudio antecipa a queda da Torre Sul aos cinco
minutos e trinta e sete segundos (5’37”) e as imagens do desabamento só
aparecem – e sem som – aos sete minutos e dezessete segundos (7’17”). O efeito
aqui produzido é de completo atordoamento, como se a intenção fosse deixar o
espectador

completamente

perdido,

sem

entender

direito

o

que

estava

acontecendo. Sentimento, aliás, semelhante ao relatado pelas pessoas que
testemunharam esses acontecimentos nas ruas de Nova Iorque, nos escritórios
próximos ou mesmo das janelas de suas casas, como já visto.
Ao mesmo tempo, o áudio das mensagens das secretárias eletrônicas e a mistura
de sons que vem na sequência favorecem uma profusão de imagens mentais que
despertam um sentimento de desespero. Por volta dos seis minutos e cinco
segundos (6’05’’), depois do barulho que parece ser do desabamento de uma das
torres, o som da batida que remetia à pulsação desaparece e são as imagens que
passam a pulsar, culminando com um breve silêncio de seis segundos (0’06’’) antes
de acionar – desta vez – sons mentais diante das imagem dos prédios indo ao chão,
exibidas uma após a outra como que mantendo o pulso.
Em outras palavras, Iñárritu domina tão bem a linguagem audiovisual que quase é
capaz de fazer ouvir a explosão daquela imagem ao “emudecê-la”, duplicando
assim, através da montagem, a força nela contida. E, neste ponto, o espectador
sente-se impotente. Nos termos de Wilson Gomes (2004), talvez seja possível dizer
que a composição poética do curta de Alejandro González Iñárritu revela-se
complexa ao ponto de embaralhar os sentimentos de quem assiste com a mesma
facilidade que ele mistura os recursos audiovisuais no filme para causar incômodo
no apreciador, ativando um estado de inquietação e angústia, para o qual a música
de fundo igualmente contribui em diversos trechos (como em 7’53’’ e em 9’07’’).
Nos últimos instantes do filme, a tela preta - acompanhada da música instrumental
melancólica – vira fumaça branca e, depois de exibir o questionamento já citado,
transforma-se numa luz brilhante. Nesta hora, a composição comunicacional entra
em evidência, já que a pergunta surge para fazer pensar nas consequências de se
viver num mundo dominado por ações radicais de movimentos religiosos. O sentido
– neste caso, figurado – da obra aparece, então, como “um soco no coração”.
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O interessante aqui é perceber que o diretor combina os recursos sonoros e visuais
ao longo do curta subvertendo a lógica do fenômeno de valor acrescentado, que,
como explica Chion (2008, p. 12), “funciona, sobretudo, no âmbito do sincronismo
som/imagem, pelo princípio da síncrise [...], que permite estabelecer uma relação
imediata e necessária entre qualquer coisa que se vê e qualquer coisa que se
ouve”. Assim, Iñárritu desmonta o jogo das materialidades e praticamente convida a
“ver o som” e “escutar as imagens”. Um deslocamento que ao beirar o déjà vu,
produz a arritmia desejada para a qual ele mesmo oferece a “cura”, ou seja, o
choque para reverter a disfunção cardíaca provocada.
Em suma, o espectador é colocado pelo diretor na condição de cego no começo da
apreciação, depois é inserido no pulso da tragédia para constatar que algo muito
errado está acontecendo e que há questões de fundo religioso envolvidas, mas
acaba o filme ‘iluminado’ pela possibilidade de mudança. É como se Iñárritu
quisesse mostrar que a luz está no fim do túnel e, se houver reflexão sobre o
questionamento lançado, ela pode servir para acabar com a cegueira e guiar os
povos que estão nas trevas.
O recado é, obviamente, para o mundo inteiro. Mas, no particular, não parece
improvável que Iñárritu tenha aproveitado a oportunidade para alertar também seu
próprio povo sobre o perigo de um grupo religioso de origem árabe, mesmo que
minoritário, cultivar ideais fundamentalistas ou neofundamentalistas que possam
influenciar outras pessoas e levá-las a atitudes extremas.
Note-se que quando a pergunta do filme surge em árabe, parece direcionada aos
muçulmanos, que também estão presentes – ainda que em número pequeno – no
México, na região de San Cristóbal de las Casas, habitada pelos índios Chiapas,
cujos cânticos religiosos até fazem lembrar às vozes do início do filme. De qualquer
forma, a escolha teórico-metodológica feita para realizar esta análise não permite
afirmar que a existência do islã no México já era uma preocupação do diretor
mexicano, em 2002, quando o filme foi lançado.
O que o programa proposto por Gomes (2004) permite constatar é que, embora as
formas de composição analisadas estejam bem conectadas entre si, é a estética
que predomina e controla as demais, considerando que é ao ativar a pulsação
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através da articulação e desarticulação dos sons e das imagens que Iñárritu
consegue inquietar e fazer pensar, ainda que seu filme não recorra à narração em
off, recurso bastante usual em documentários e produtos jornalísticos variados.
Mas, de acordo com Aumont et. al. (1995, p. 93), esse detalhe não seria o suficiente
para classificar o curta como “não-narrativo”. E a explicação é a seguinte:
[...] para que um filme seja plenamente não-narrativo, seria preciso que ele
fosse não-representativo, isto é, que não se possa reconhecer nada na
imagem e que tampouco se possa perceber relações de tempo, de
sucessão, de causa ou de consequência entre os planos ou os elementos.
(AUMONT et. al., 1995, p. 93)

E, como visto, não é isso que se vê em México. Ao abordar as razões por trás do
encontro do cinema com a narração, Aumont et. al. (1995, p. 90) destacaram três,
chamando atenção, porém, para o fato de que as duas primeiras se devem à
imagem figurativa em movimento. O cinema, no entender desses autores, oferece
uma imagem figurativa que, devido a uma série de convenções, consegue tornar os
objetos reconhecíveis. Entretanto, que ninguém se engane, pois “apenas o fato de
representar, de mostrar um objeto de forma que ele seja reconhecido, é um ato de
ostentação que implica que se quer dizer algo a propósito desse objeto”.
A terceira razão tem a ver com a busca de legitimidade e, nas palavras de Aumont
et. al. (1995, p. 91), é decorrente de "um fato mais histórico: o estatuto do cinema
em seus primeiros tempos”. Para esses autores, “a “invenção sem futuro”, como
declarava Lumière, era nos primeiros tempos um espetáculo um tanto vil, uma
atração de feira que se justificava essencialmente - mas não apenas - pela novidade
técnica”.
Para o cinema dos primeiros tempos, investir na narração, na capacidade de contar
histórias que pudessem, através daquele novo meio, despertar o interesse do
grande público e alcançar seu lugar na lista das chamadas “artes nobres” como o
teatro e a literatura era uma questão fundamental na passagem do século XIX para
o XX. “A narração agrupa, ao mesmo tempo, o ato de narrar e a situação na qual
esse ato se inscreve. Essa definição implica pelo menos duas coisas: a narração
coloca em jogo funcionamentos (dos atos) e o quadro no qual eles acontecem (a
situação)” (AUMONT et. al., 1995, p.109-110).
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Hoje, porém, é possível constatar que a literatura – e até o teatro – não tem mais o
papel que tinha no século XIX, como observa Rancière:
Apesar do número enorme de romances publicados, poucos são os que
remodelam a imagem do indivíduo e da comunidade. Esse papel foi
assumido pelo cinema. A literatura oferecia uma capacidade de alargar as
formas de percepção do mundo e da comunidade, ela agia sobre a visão e
o sentimento de praticamente qualquer um. Hoje, quem faz isso é o
cinema, a televisão, a internet. (RANCIÈRE, 2009, s/p)

Aumont et. al. (1995, p. 100) também vão chamar atenção para a riqueza da
representação fílmica que consideram mais fiel aos detalhes e mais realista do que
a da pintura e a do teatro, embora deixem claro que é um tipo de representação que
só consegue mostrar “sombras registradas de objetos que estão ausentes”, uma
definição que remete quase automaticamente à alegoria da caverna de Platão139.
No entender desses autores,
O cinema tem de fato esse poder de “ausentar” o que nos mostra: ele o
“ausenta” no tempo e no espaço, porque a cena registrada já passou e
porque se desenvolveu em outro lugar que não na tela onde ela vem se
inscrever. No teatro, o que representa, o que significa (atores, cenário,
acessórios), é real e existe de fato quando o que é representado é fictício.
No cinema, representante e representado são ambos fictícios. Nesse
sentido, qualquer filme é um filme de ficção. (AUMONT et. al., 1995, p. 100)

Em seu artigo “Ficções do real: notas sobre as estéticas do realismo e pedagogias
do olhar na América Latina contemporânea”, Beatriz Jaguaribe (2010) explica que
as novas estéticas realistas legitimam suas ficções enquanto interpretações da
realidade e fazem isso a partir do uso do “efeito do real” e do “efeito de realidade”.
Para ela, “as estéticas do realismo são dirigidas; elas têm ação intensificadora
porque oferecem uma moldura interpretativa que torna a ficção mais convincente do
que a vivência multifacetada cotidiana” (JAGUARIBE, 2010, p. 9).
Ao estudar essas novas estéticas dos realismos latino-americanos no cinema e em
outros produtos como os reality shows, Jaguaribe (2010, p.7) postula que se trata de
uma “pedagogia da realidade” uma vez que “estes registros oferecem pautas
interpretativas

permeadas

pelo

sentido

comum

de

problemas

cotidianos

compartilhados”. Seria, então, uma maneira de mostrar a realidade atual através de
uma lente específica que não só a torna legível como já traz em si uma visão de
Uma analogia entre os espectadores de cinema e os prisioneiros da caverna de Platão já havia
sido feita por Jean-Louis Baudry em 1975. As ideias de Baudry são recuperadas por Kessler (2006,
p. 57-69) para pensar o Cinema de Atrações como dispositivo. Ver texto completo da alegoria da
caverna em: PLATÃO. A República – livro VII. São Paulo: Rideel, 2005, p. 187-212.
139
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mundo. Nesse sentido, Jaguaribe (2010, p. 7) considera importante a aplicação
dessas estéticas realistas “para tecer pedagogias do olhar”, cumprindo o papel
fundamental de problematizar aspectos culturais, sociais e individuais a fim de
legitimar variadas formas de enxergar a realidade.
A autora reconhece ainda que a busca de legitimidade está em toda manifestação
artística ou midiática e que no caso dessas novas estéticas realistas há também um
“forte poder de persuasão”, pois elas “foram naturalizadas enquanto apreensões
interpretativas da realidade social moderna”. Contudo, para alcançarem seus
objetivos e conseguirem repercutir, precisam não apenas possuir legibilidade mas
devem sobretudo entreter. “São pedagogias realistas da realidade que informam e
atuam no mundo do espetáculo e do entretenimento” (JAGUARIBE, 2010, p. 7).
No jornalismo contemporâneo, as inovações técnicas têm permitido a aceleração do
tempo de compartilhamento dos acontecimentos ao redor do mundo. Contudo, no
modelo comercial de produção, característico da Rede Globo e das principais
emissoras de televisão no Brasil, os conteúdos audiovisuais que poderiam ser
importantes para ajudar o cidadão a construir sua visão de mundo e orientar suas
decisões, algumas vezes, recebem um tratamento voyeurístico (invasivo) ao serem
explorados como “atrações de feira” que visam entreter o consumidor e influenciar
suas escolhas no sentido de retroalimentar o poder da própria mídia.
3.2 A questão da ubiquidade
São muitos os casos que podem ser lembrados em decorrencia da capacidade que
a mídia contemporânea adquiriu de estar em “todos os lugares” ao mesmo tempo.
Os marcos analíticos deste estudo são apenas os mais emblemáticos. E, destaquese, que o cidadão comum dotado de qualquer equipamento móvel de filmagem é
considerado

parte

desse

sistema

midiático

ubíquo.

Entretanto,

alguns

questionamentos surgem: será que a sociedade está realmente preparada para a
vida nesse "labirinto de vidro"? Será que ela demanda mesmo esse excesso de
"mostração" (DAYAN, 2013) ou que precisa sempre ver para crer numa espécie de
síndrome de São Tomé (NOGUEIRA, 2013) desenfreada?
E os profissionais, não deveriam refletir um pouco nas consequências do que
mostram e das posturas que adotam para exibir tudo a todo custo? Não há limites?
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O fato de que se dispõe hoje de artefatos capazes de promover a máxima
exposição do outro significa necessariamente que é isso que deve ser feito? Talvez
o fascínio de captar o "real" seja capaz de provocar um efeito de tamanha
visibilidade que traz consigo uma cegueira contumaz. Ou seja, é como se o mundo
tivesse chegado a um ponto tal que ninguém aguenta mais o "real" em si porque já
o tem em excesso por toda parte, todos os dias.
A solução encontrada para sobreviver nessa cultura do excesso, então, passa a ser
uma espécie de "desrealização" do "real". Por exemplo, se não se consegue mais
lidar com uma cerveja "real", pois toma-se em excesso, "desrealiza-se" a cerveja e
cria-se a cerveja sem álcool. O mesmo ocorre com o café sem cafeína, com as
natas sem gordura140 etc. Até chegar-se ao que Zizek (2002, p. 27) chama de "a
experiência do Outro sem sua Alteridade". Isto é, "um Outro idealizado,
estereotipado, virtualizado, esvaziado de sua substância" e, talvez, habitando uma
realidade apartada do “real”.
Na contemporaneidade, não faltam exemplos de que é mesmo essa a experiência
do Outro que o jornalismo tem ajudado a construir. Um caso recente que pode
ilustrar esse ponto de vista é o de Fabiane de Jesus, uma dona de casa que morreu
ao ser linchada após moradores do Guarujá, no litoral paulista, a terem confundido
com outra mulher suspeita de fazer rituais de magia com crianças sequestradas. Os
veículos noticiosos exibiram trechos de um vídeo "amador" feito durante o
linchamento141.
Na visão de Manuela Penafria (2003, p. 9), "a postura do Jornalismo enquanto
actividade que se baseia em transmitir a realidade é, basicamente, a mesma do
“cinema directo” 142 , filmar os acontecimentos no decurso da sua ocorrência".
Enquanto descata, por um lado, que o realismo é apenas uma das características

O produto que no Brasil é chamado de creme de leite light, em Portugal é conhecido como natas
sem gordura ou com baixo teor de gordura.
141 Ver detalhes em: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-espancada-aposboatos-em-rede-social-morre-em-guaruja-sp.html;
e
reportagem
do
Jornal
Hoje
em:
https://youtu.be/4udDOWgtAtw. Acesso em 16 dez. 2015.
142 O "Cinema Direto" também conhecido por seu comportamento de "fly-on-the-wall" [mosca na
parede] foi um movimento americano surgido nos anos 60 que defendia a representação da
realidade sem interferências do autor nos acontecimentos. As captações eram feitas com
equipamentos leves e de som síncrono. Essa tendência que pretendia diminuir a distância entre a
realidade e sua representação ganhou nomes diferentes em diferentes países: na Inglaterra, "Free
Cinema"; na França, "Cinema Vérité" e no Canadá, "Candid Camera". Cf. PENAFRIA, 2003.
140
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da imagem (a vertente alternativa seria o formalismo143), por outro, considera o filme
de Zapruder como o "paradigma do espírito do 'cinema directo'". Por ter sido
gravado em plano-sequência, técnica realista por excelência, o material que registra
o assassinato de JFK em plena luz do dia, se aproxima do plano subjetivo infinito
que Pasolini associa ao presente.
Ora, a realidade vista e ouvida no seu acontecer é sempre no tempo
presente.
O tempo do plano-sequência, entendido como elemento esquemático e
primordial do cinema, - ou seja: como um plano subjectivo infinito - é assim
o presente. O cinema, por consequência, "reproduz o presente". A
filmagem em directo da televisão é uma reprodução paradigmática de
alguma coisa que está a acontecer". (PASOLINI, 1982, p. 193)

Em suas observações sobre o plano-sequência gravado por Abraham Zapruder,
Pasolini (1982, p. 194) traz contribuições importantes sobre a forma através da qual
a realidade se expressa, quando defende por exemplo que a realidade falou com
quem estava lá integrando aquele evento, já que "a realidade não fala com outras
coisas senão consigo própria", pensamento que escreve em letras maiúsculas. E
para dizer que ali houve tiros, um corpo abatido, gritos etc., a realidade utiliza a sua
linguagem, que é a linguagem da ação.
Além disso, todos os elementos dessa linguagem são descritos por Pasolini como
"signos não simbólicos" que dão conta de um acontecimento: "a morte de um
presidente, agora e aqui, no presente". Para resumir, diz assim: "a linguagem da
acção é, portanto, a linguagem dos signos não simbólicos do tempo presente, e, no
presente, todavia, não há sentido, ou, se o há, é subjectivamente, de um modo por
isso incompleto, incerto e misterioso".
Se é possível afirmar com Fechine (2006, p. 144) que durante a transmissão direta
de um telejornal instaura-se um "espaço simbólico" que é "'vivido' tão somente
através da transmissão" e que esse contato com a TV gera um "encontro entre
sujeitos", produzindo um "sentido de presença", também é possível pensar como se
articula a dimensão temporal no caso dos conteúdos cinemáticos externos exibidos
pelos noticiários televisivos. Conforme afirmado anteriormente, o material "amador"
que contém uma ação em curso pode ser considerado uma espécie de ao vivo

Conferir detalhes deste estilo na entrevista com Manuela Penafria concedida a autora desta tese
cuja íntegra encontra-se no apêndice A.
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assíncrono, já que seu autor compartilha o "agora" do acontecimento, retardando
apenas sua exibição ou revelação pública.
Isto quer dizer que o cinegrafista "amador" é parte da realidade que registra, mas
sua representação dessa realidade - por ser uma representação e não a realidade
em si - produz apenas os efeitos resultantes da mediação realizada. No momento
em que é transmitida a uma determinada audiência, essa representação convida o
espectador a assumir seu lugar na cena. Caso o convite seja aceito, despertam-se
os efeitos de real e reforça-se a impressão de realidade diante do "fluxo da vida"
(KRACAUER, 1989, p. 216). No entender de Kracauer (1989), as películas
cinemáticas afetam o espectador de um modo impossível nos outros meios e as
razões para isso são expostas a seguir:
Tomemos qualquer filme que nos ocorra: por sua própria natureza, é uma
sucessão de imagens sempre mutantes que em conjunto dão a impressão
de um fluxo, um movimento constante. E, claro, não há filme que não
represente – ou melhor, apresente – coisas em movimento. O movimento é
a essência deste meio de expressão. Contudo, contemplá-lo parece ter um
“efeito de ressonância” que provoca no espectador respostas cinéticas
como reflexos musculares, impulsos motores etc. Em qualquer caso, o
movimento objetivo atua como estímulo fisiológico. (KRACAUER, 1989, p.
205)144

Esse “efeito de ressonância” a que se refere Kracauer (1989) parece estar
intimamente vinculado ao que Seel (2005, p. 154-155) abordou como “ressonância
cinemática” [Cinematic Resonating]. Ao utilizar como exemplo um “puro filme de
ação” norte-americano, Seel defende que a obra pode ser tão ressonante quanto
narrativa. O entrar num problema e sair de novo que narrativamente domina esses
filmes também domina a percepção deles na forma de desorientar e orientar de
novo. Segundo o autor, esses filmes são feitos por esta razão: eles querem nos
colocar na embriaguez da percepção que só pode se satisfazer na percepção da
ressonância. Ressonância e embriaguez estão mais próximas aqui do que em
qualquer outro lugar. A ressonância cinemática permite, então, audível e
visualmente deixar a audição e a visão desaparecerem.
No original: “Tomemos cualquier film que se nos ocurra: por su naturaleza misma, es una
sucesión de imágenes siempre cambiantes que en conjunto dan la impresión de un flujo, un
movimiento constante. Y, por supuesto, no hay film que no represente – o, más bien, presente –
cosas en movimiento. El movimiento es la esencia de este médio de expresión. Ahora bien,
contemplarlo parece tener un “efecto de resonancia” que provoca en el espectador respuestas
cinéticas como reflejos musculares, impulsos motores, etc. En cualquier caso, el movimiento objetivo
actúa como estímulo fisiológico”. (Tradução nossa)
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A música, para Seel (2005, p. 155), é uma arte que domina muito mais que as
outras, porque corre seu curso no tempo; a música, diz ele, é uma arte que
desaparece mais que as outras. Neste ponto ele concorda com Nietzsche quanto a
chamar a música de “instrutora da ressonância estética”, mesmo admitindo que
atualmente o cinema tenha se intensificado ao lado dela com direitos iguais. Para
este autor, essas artes são pioneiras de uma percepção imaginativa e sensorial
persistente precisamente naquele ponto onde, no seu intervalo de tempo, ouvir algo
e ver algo são “processos que passam em nós” [processes that pass away on us]145.
Ainda nessa linha de pensamento, com o propósito de explicar a fascinação que a
imagem em movimento – aliada a uma diversidade sonora, acrescente-se – exerce
sobre os seres humanos em geral, Kracauer (1989, p. 205) faz referência a Henri
Wallon ao descrever alguns desses “processos que passam em nós” quando não é
possível, por exemplo, tirar os olhos da tela onde as imagens vão se sucedendo
umas às outras. Isto ocorre não apenas porque perderia-se o fio da história, mas
também porque neste fluxo de imagens há um tipo de atração, uma espécie de
indução que emite uma ordem tácita aos olhos e ao cérebro para que não se perca
nada desse fluxo que representa a vida. Assim, enquanto Wallon define o
movimento em si mesmo como “atrativo e cativante”, Kracauer (1989, p. 206)
avança com a seguinte concepção de seus efeitos: “as representações do
movimento causam na realidade uma comoção no mais profundo do nosso corpo.
São nossos órgãos sensoriais que entram em jogo”.
E esse jogo parece permitir variados graus de dissolução do espectador na obra e
vice-versa. Um movimento que imita o pulso e faz lembrar o que Barthes (1984, p.
44-47) descreve como studium e punctum nas fotografias quando comenta que o
primeiro está relacionado a um interesse humano, a um “afeto médio”, ou quase a
um “amestramento” vinculado aos ditames de uma dada cultura e o segundo é
como uma “marca feita por um instrumento pontudo”, uma “picada”, o acaso que
punge, mas também fere e mortifica.
A descrição de Barthes interessa aqui na medida em que traça o percurso da atitude
de busca que inicialmente parte do espectador em direção à obra, todavia, longe de
parar por aí, completa-se quando, saindo da obra, uma flecha atinge o espectador
145

Tradução nossa.
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como algo de que ele não pode fugir. Pode ser um detalhe qualquer que é alçado à
condição de “um valor superior” (BARTHES, 1984, p. 68) na leitura de alguém. Algo
que parece funcionar como a chave de cada um para reconhecer o modo através do
qual a singularidade de um determinado fenômeno o convoca.
O regime de leitura das imagens já não parece mais guardar relação apenas com o
sistema representativo que trazia um modo de ver ótico herdado da pintura
renascentista. O olhar do mundo midiatizado aposta sobretudo numa leitura háptica
ao transformar a visão humana num mecanismo capaz de sentir como pulsa uma
imagem, embora Grusin (2010, p. 80) ressalte que os sinais da representação não
desaparecem por completo.
O jornalismo de atrações emerge, neste contexto, como um dispositivo, termo
compreendido aqui da mesma maneira que Agamben (2009, p. 25-51) o propõe, isto
é, centrando suas bases no pensamento foucaultiano de 1977 em que a seguinte
definição foi ensaiada:
[...] tanto o dito como o não dito, eis os elementos do dispositivo. O
dispositivo é a rede que se estabelece entre estes elementos [...].
Com o termo dispositivo, compreendo uma espécie – por assim dizer
– de formação que num certo momento histórico teve como função
essencial responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto,
uma função eminentemente estratégica [...]. Disse que o dispositivo
tem natureza essencialmente estratégica, que se trata, como
consequência, de uma certa manipulação de relações de força, de
uma intervenção racional e combinada das relações de força, seja
para orientá-las em certa direção, seja para bloqueá-las ou para fixálas e utilizá-las. O dispositivo está sempre inscrito num jogo de poder
e, ao mesmo tempo, sempre ligado aos limites do saber, que
derivam desse e, na mesma medida, condicionam-no. Assim, o
dispositivo é: um conjunto de estratégias de relações de força que
condicionam certos tipos de saber e por ele são condicionados.
(AGAMBEN, 2009, p. 28)

Pode-se, então, afirmar que o jornalismo de atrações trabalha explorando as
potencialidades desse sistema de forças na intensidade necessária para garantir o
lugar da grande mídia televisiva na comunicação contemporânea. Funciona como
rede ao articular os valores, os profissionais, os produtos e as técnicas do
jornalismo e colocar todos esses elementos a serviço do projeto de poder de
conglomerados audiovisuais como o Grupo Globo.
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Na contemporaneidade, a proliferação das câmeras de filmar em equipamentos
portáteis trouxe a possibilidade de captação, a qualquer momento e nos mais
variados lugares, das ações do mundo em seu acontecer.
Entretanto, quando o Jornal Nacional, como veículo da grande mídia, enxerga aí
uma ameaça, apressa-se em intervir para retomar o controle da produção e da
exibição dos eventos mais significativos da atualidade, lançando mão – inclusive –
de sua ampla estrutura tecnológica. Cabe, porém, lembrar que, neste caso, foi o
advento dos vídeos “amadores” que permitiu a identificação do dispositivo, o que
não quer dizer que outras práticas cotidianas, tais quais as presentes na cultura de
compartilhamento 146 , sejam incapazes de revelá-lo. A seguir busca-se, então,
ilustrar como se dá a atuação desse dispositivo no JN a partir de sua relação com
os conteúdos audiovisuais de fontes externas ao campo do jornalismo.

Refere-se aqui ao incentivo que a grande mídia televisiva costuma dar ao público quando o
estimula a “participar” da produção das notícias enviando seu material (fotos, vídeos, áudios etc.)
sobre determinado assunto diretamente para a redação. E, é interessante notar que, isto ocorre
também nos produtos não-jornalísticos da emissora. Ver, por exemplo, o que Fechine e Moreira
(2015) caracterizaram como dispositivo midiático de participação ao analisarem os mecanismos de
controle das colaborações e intervenções do público no programa Malhação.
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Cap. 4 – Análise de outros eventos noticiosos dos últimos quinze anos
a partir das contribuições do cinema dos primeiros tempos
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4.1 O Jornalismo no Limite
No jornalismo, principalmente nos últimos quinze anos, os CCEs têm arrebatado a
atenção de forma tão intensa e frequente com eventos insólitos que a aceleração do
pulso da vida parece um tanto óbvia. Uma explicação possível poderia ser a de que
o campo busca, por esse caminho, autodesafiar-se, borrando suas fronteiras. Num
estudo realizado em jornais impressos sobre o “jogo de criação de sentidos no
jornalismo”, Luiz Gonzaga Motta (2006) argumenta que
[...] O insólito é uma qualidade dos fenômenos da natureza e das relações
humanas que atrai o olhar do jornalista e neste sentido se insere entre os
valores-notícia. A notícia é um relato sobre coisas que ocorrem no mundo,
mas não é qualquer relato. Ela tem uma especificidade, opera com a
exceção e a inversão: a continuidade dos fatos não seduz a notícia, ela só
se interessa pela ruptura ou transgressão da normalidade. Se não há
exceção, não há notícia. (MOTTA, 2006, p. 9-10)

Em sua análise das notícias sobre os fatos insólitos, que chama de “relatos do
fantástico”, Motta (2006, p. 10) explica que “a presença do fantástico (ou de
manifestação semelhante) leva os enunciados noticiosos para os limites do
jornalismo,

leva-os

a

distanciar-se

da

objetividade

e

derrapar

para

as

subjetividades”. De certa forma, o que os conteúdos cinemáticos externos trazem
para o jornalismo audiovisual é exatamente esse olhar mais subjetivo, embora o
fantástico, neste caso, seja evidenciado muito mais pela possibilidade de ter “diante
dos olhos” eventos que antes da popularização dos equipamentos de gravação de
vídeo eram mais difíceis de registrar como tornados, redemoinhos, tsunamis,
terremotos etc. e em ângulos nem sempre comuns.
Neste capítulo, busca-se, portanto, apresentar a análise de eventos ocorridos entre
2002 147 e 2015 que foram exibidos no Jornal Nacional, o principal produto
jornalístico das organizações Globo. Os eventos foram selecionados com base nos
seguintes critérios: a) disponibilidade do arquivo noticioso no You Tube ou nos sites
da Rede Globo de Televisão, o que indicaria uma inscrição do evento na memória
coletiva; b) se a cobertura fez uso de conteúdo cinemático externo (CCE) ou da
transmissão ao vivo / in loco e c) o tratamento dado do ponto de vista da
responsabilidade profissional. Posteriormente, os casos foram examinados a partir

Considerando que a análise do ano de 2001 forneceu a esta pesquisa um dos seus marcos: os
atentados de 11 de setembro em Nova Iorque, caso examinado no capítulo 2.
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das categorias identificadas no capítulo 2 148 a fim de testar a plausibilidade da
hipótese da aleatoriedade exposta na primeira parte deste estudo.
4.1.1 Invertendo a flecha do tempo: 2015 em Paris
Parte-se, então, de 2015 quando o atentado ao Charlie Hebdo, publicação semanal
de humor satírico, deslocou para a França a atenção e os olhares do mundo. Na
quarta-feira, 7 de janeiro, os irmãos Cherif e Said Kouachi, franco-argelinos de
origem muçulmana, invadiram a redação do semanário durante a reunião de pauta e
mataram a queima roupa doze pessoas, quatro delas eram os principais chargistas
do periódico. George Wolinski, de 80 anos, famoso internacionalmente por seus
desenhos, foi um dos que perderam a vida naquela manhã.
Antes de atirar, os terroristas perguntavam os nomes das vítimas e depois diziam
"Vingamos o profeta Maomé!". O cartunista Ique chegou a comparar o episódio aos
ataques de 2001 nos Estados Unidos. Segundo ele, foi o “11 de setembro dos
cartunistas”149, frase que foi traduzida na seguinte charge (ver figura 7) exibida pelo
Jornal Nacional em uma das passagens de bloco da edição daquela noite. Um link
imagético para os atentados às torres gêmeas já analisados aqui.
A reportagem150 de André Luiz Azevedo, correspondente da emissora brasileira em
Lisboa que foi enviado a Paris especialmente para a cobertura do atentado, faz
menção a imagens feitas "do alto de um prédio vizinho" por "jornalistas de uma
agência de notícias". Embora o material não possa ser considerado externo ao
campo, sua poética sem dúvida remete à categoria dos registros “amadores”
(GUTMANN, 2012).
No trecho que abre a matéria e possui menos de vinte segundos (0'20"), observa-se
a câmera tremer ao tentar focalizar à distância, num cruzamento deserto, dois
homens vestidos de preto que se movimentam na frente de um carro também preto
parado, enquanto gritam e atiram várias vezes. A sequência tem baixa definição.
Na categoria Z, foi classificado o material em que a ocorrência filmada sofre um revés, do mesmo
modo que aconteceu com Abraham Zapruder enquanto gravava a visita de JFK a Dallas. Já na
categoria N, estão os conteúdos que acabam sendo captados justamente por serem eventos
incomuns, como o choque do primeiro avião no WTC, registrado pela lente de Jules Naudet.
149 Citação disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/atentadocharlie-hebdo/atentado-charlie-hebdo-vingamos-maome.htm. Acesso em: 10 jan. 2016.
150 Ver a íntegra em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/atentadocharlie-hebdo/atentado-charlie-hebdo-videos.htm. Acesso em: 10 jan. 2016.
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Figura 7: Charge em homenagem ao Charlie Hebdo exibida pelo Jornal Nacional

Fonte: Rede Globo de Televisão

Mais à frente, ainda no VT de Azevedo, outra sequência de imagens,
aparentemente captadas pela mesma câmera que gravou as imagens iniciais,
mostra um dos momentos mais marcantes dos atentados: os terroristas, que já
estavam quase entrando no carro para ir embora, avistam um dos policiais ferido e
caído na calçada e resolvem voltar para matá-lo com um tiro na cabeça. O Jornal
Nacional não exibiu a execução, frisou a imagem segundos antes com o homem se
rendendo e manteve o som do tiro, enquanto o off do repórter eliminava qualquer
possibilidade de dúvida ao afirmar: "os atiradores ainda tiveram tempo de voltar e
executar friamente um policial caído na calçada".
Este episódio faz lembrar uma das reflexões de Flusser (1990) sobre a relação entre
os eventos e as imagens depois que a fotografia passou a documentar os
acontecimentos históricos. Num determinado momento de uma palestra que
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ministrou em Budapeste151, o filósofo chegou a arrancar risos da platéia quando
disse que a política atual só queria ser gravada numa imagem e deu o exemplo da
viagem à Lua e dos sequestros de aviões, sustentando que o propósito de tudo isso
era ser mostrado na televisão. Segundo ele, isso criou um fenômeno curioso que fez
com que os eventos começassem a se acelerar. Os eventos "rolaram para a
imagem, um evento seguiu o outro porque todo evento queria ser transformado em
uma imagem". Flusser deu prosseguimento ao raciocínio dizendo que toda a história
rolou para as câmeras dos cinegrafistas e fotógrafos pedindo: "por favor, registremme; por favor, coloquem-me na imagem!". Depois, ao se perguntar por que isso
acontecia, ele mesmo responde: "se eu estiver certo, é a imagem que agora causa
os eventos"152.
As imagens nas quais os cartunistas do Charlie Hebdo representaram o profeta
Maomé de fato foram a razão declarada dos atentados de 7 de janeiro de 2015 na
França. Entretanto, o assassinato do policial - que também tinha origem muçulmana
- de maneira tão bárbara, quando ele já estava baleado no chão e não ameaçava
mais a fuga dos atiradores, leva a crer que talvez o pensamento de Flusser a este
respeito seja mais sério do que pareceu naquele primeiro momento, já que havia ali
uma câmera posicionada, pronta não apenas para registrar o evento, mas também
para inserí-lo permanentemente "na imagem" daquele episódio.
Tanto é assim que ao noticiar os atentados de 13 de novembro do mesmo ano, o
Jornal Nacional recuperou estas imagens dos seus arquivos para relembrar que
Paris havia sofrido com ações terroristas quando 2015 ainda estava apenas
começando. Desta vez, porém, o corpo do policial a ser assassinado aparece
rapidamente e borrado como se a intenção do editor fosse demonstrar respeito à
vítima153 mesmo sabendo que o material bruto e sem nenhuma máscara poderia ser
encontrado pelos eventuais interessados diretamente na web

154

, conforme

observado por Palacios (2014) ao abordar as continuidades relacionadas à memória
quando se trata do jornalismo em rede.

Ver um trecho da conferência "Television Image and Political Space in the Light of the Romanian
Revolution" em: https://www.youtube.com/watch?v=QFTaY2u4NvI. Acesso em: 10 jan. 2016.
152 Tradução nossa.
153 Ver reportagem do JN em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/2015/11/14.html. Acesso
em: 14 jan. 2016.
154 Ver sequência em: https://www.youtube.com/watch?v=m6TdJfiFQoc. Acesso em: 14 jan. 2016.
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O usuário final pode também recorrer ao passado arquivado para, fácil e
rapidamente, situar e contextualizar a atualidade que lhe é apresentada
através do fluxo midiático. Em outras palavras, além do incremento do uso
da memória como ferramenta narrativa pelos produtores de informação
jornalística, um processo de empowerment está ocorrendo no que diz
respeito à construção de contextos para as notícias por parte do próprio
usuário através da memória arquivada e os conteúdos das bases de dados
à sua disposição. (PALACIOS, 2014, p. 96)

No que diz respeito à construção de contextos relacionados a essa sequência
específica, o usuário que recorresse à internet em busca desses arquivos também
poderia encontrar o contexto da "teoria da conspiração" que questiona a validade do
que é mostrado fazendo parecer que o espectador da televisão teria sido enganado
por uma mega-encenação realizada por aqueles que pretendem patrocinar o
terrorismo155.
Alguns meses depois, na noite de sexta-feira, 13 de novembro, Paris volta a sofrer
novos ataques. Foram diversas ações coordenadas em bares e restaurantes que
resultaram na morte de mais de 120 pessoas156. A maior parte estava no Bataclan,
uma conhecida casa de shows da capital francesa, que estava lotada por causa da
apresentação da banda Eagles of Death Metal já em andamento. Quatro jovens
armados com fuzis AK47 entraram atirando e trataram de deixar claro que estavam
"vingando o apoio da França à guerra contra o Estado Islâmico na Síria", como
revelou o texto da reportagem 157 de Roberto Kovalick para o Jornal Nacional. O
material produzido por Kovalick ocupou quatro minutos e cinquenta e quatro
segundos (4'54") do JN no dia seguinte aos ataques (14/11/2015) e utilizou dois
minutos e meio (2'30") de imagens gravadas pelo jornalista do Le Monde Daniel
Psenny, que filmou da janela de casa os fundos do Bataclan, por onde muita gente
tentava escapar.
O repórter da Globo incluiu em seu relato a informação, dada pelo jornal francês,
que Psenny foi ferido no braço enquanto tentava prestar socorro a uma vítima. Este
detalhe, não mostrado, apenas dito, modifica o status de Psenny que vai de
Ver, por exemplo, o material postado em: https://youtu.be/7w9iSssmB_U. Acesso em: 14 jan
2016.
156 De acordo com as informações divulgadas na edição do Jornal Nacional de 14/11/2015, foram
352 os feridos, entre os quais havia três brasileiros: o arquiteto de São Paulo, Gabriel Sepe; a
psicóloga Camila Issa e o também arquiteto Diego Mauro. Os três conseguiram sobreviver aos
ferimentos. Ver detalhes em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/tres-brasileirosestao-entre-os-feridos-nos-ataques-em-paris.html. Acesso em: 12 jan. 2016.
157 Ver íntegra da reportagem em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/2015/11/14.html.
Acesso em: 11 jan. 2015.
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observador isolado, que registra o evento a uma distância segura, a vítima dos
atiradores e, portanto, parte da própria ação filmada. Ou melhor, do ponto de vista
constituído por Kovalick em sua narrativa, Psenny é uma espécie de elemento
quântico158, ora observador/sujeito (quando considerada a perspectiva das imagens
em movimento), ora observado/objeto (quando considerada a perspectiva do áudio
da voz do repórter brasileiro). No primeiro instante, como onda, sua localização é
indeterminada e sua existência física é irrelevante; a atenção está na "realidade"
mostrada. Já no momento seguinte, como partícula, Psenny é colocado no interior
da cena e até sugerido como herói. A referência ao ferimento no braço enfatiza
ainda mais sua corporeidade, permitindo inclusive que fosse quantificado entre
aqueles que necessitaram de cuidados médicos.
Embora Daniel Psenny seja jornalista do Le Monde, suas imagens - produzidas fora
do horário convencional de trabalho - simulam a poética do registro "amador" da
mesma maneira que o conteúdo captado pelos jornalistas da agência de notícias
Première Lignes no episódio do Charlie Hebdo. É curioso perceber, então, que
"amadores" e profissionais passam a imitar-se mutuamente na aventura da
captação dos eventos do mundo.
Enquanto os "amadores" imitam os profissionais no interesse pelo conteúdo, os
profissionais, eventualmente, imitam os "amadores" na simplicidade de uma forma
de captar que, graças à evolução tecnológica, pode hoje ser feita de qualquer lugar,
porém, com consequências importantes para o campo jornalístico, como já
pontuado por Gutmann (2012, p. 146). A autora recorda que o conteúdo audiovisual
considerado adequado para uma cobertura jornalística era aquele que reproduzia as
cenas cotidianas da maneira mais tecnicamente perfeita possível. E ressalta que o
mesmo aprimoramento que, antes, levou à constituição deste padrão de qualidade
para a imagem e para o som também serviu, hodiernamente, para proporcionar
“uma inversão poética no princípio de certificação do real próprio do discurso
telejornalístico”. O resultado desse processo é descrito nos seguintes termos:
Para esta breve analogia, recorre-se, em linhas gerais, aos pressupostos do princípio da incerteza
de Heisenberg, utilizado na Mecânica Quântica para discutir a dualidade de elementos subatômicos
como elétrons, que ora se comportam como onda e ora agem como partícula em determinados
experimentos. Ver detalhes da chamada "dualidade onda-partícula" em: CHIBENI, Silvio Seno.
Certezas e incertezas sobre as relações de Heisenberg. Revista Brasileira sobre o ensino de Física,
v. 27, n. 2, 2005, p. 181 -192. Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v27_181.pdf. Acesso
em: 12 jan. 2016.
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A busca pela fidedignidade da reprodução da imagem e do áudio de algo
que se poderia chamar de “real” cede lugar aos efeitos de permanente
vigilância e revelação provocados pelos dispositivos amadores de captura
de imagem e som identificados pela baixa qualidade técnica dos seus
registros. (GUTMANN, 2012, p. 146)

Na reportagem sobre os brasileiros feridos 159 feita por Ilze Scamparini com três
minutos e quarenta e três segundos (3'43") de duração, os vinte segundos (0'20")
iniciais são de imagens com inscrições de duas fontes: Le Figaro.TV no canto
superior direito e Youtube/hguessh no canto inferior direito, o que revela a interrelação entre as instâncias profissional e "amadora", permitindo ainda inferir que o
sentido do fluxo deste conteúdo cinemático associado aos atentados no restaurante
Petit Cambodje, onde doze pessoas foram assassinadas, foi do You Tube, mais
precisamente do canal hguessh160, para a grande mídia.
Um detalhe curioso é que mesmo podendo ir buscar essas imagens brutas no
próprio canal que fez a postagem original, os jornalistas da Globo preferem utilizar o
material com a logo de um veículo noticioso da França como se essa marca de uma
instância profissional de referência do país atacado fosse um carimbo local capaz
de atestar a atenticidade daquilo que é mostrado.
Outro aspecto que pode ser observado é a circularidade dos conteúdos cinemáticos.
O material foi postado no canal hguessh com um minuto e seis segundos (1'06") na
própria sexta-feira, 13 de novembro de 2015. No mesmo dia, foi parar no site Le
Figaro.TV161 com quarenta segundos (0'40"). O VT do Jornal Nacional, que utilizou
vinte segundos (0'20") dessas imagens do You Tube já mostradas pelo Le
Figaro.TV, foi exibido na televisão na edição do sábado, 14 de novembro de 2015.
E, no domingo, 15 de novembro de 2015, a reportagem completa com a cabeça lida
por Renata Vasconcellos foi publicada no You Tube, desta vez no canal Tv
Online162. Com três minutos e cinquenta e um segundos (3'51"), o material estava
com 813 visualizações e nenhum comentário até a data de acesso, enquanto o
vídeo bruto tinha sido visto 2 milhões 771 mil 460 vezes e recebido 1837
comentários.

Ver a íntegra do VT com cabeça em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/tresbrasileiros-estao-entre-os-feridos-nos-ataques-em-paris.html. Acesso em: 12 jan. 2016.
160 Ver vídeo bruto em: https://www.youtube.com/watch?v=5d-BB_V1hFc. Acesso em: 12 jan. 2016.
161 Ver material editado em: http://video.lefigaro.fr/figaro/video/fusillades-a-paris-des-images-apres-lattaque-du-restaurant-le-petit-cambodge/4611690935001/. Acesso em: 12 jan. 2016.
162 Ver trecho do JN em: https://www.youtube.com/watch?v=ifzEhTbGRG4. Acesso em: 12 jan. 2016.
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Enquanto no canal do You Tube o vídeo representa a aflição de um morador da
região tentando descobrir (e registrar!) o que aconteceu perto da sua casa depois de
ouvir um ruído, na reportagem do Jornal Nacional o material, embora num tempo
menor, passa a evocar o desespero de muitas pessoas que buscavam se divertir
naquela noite de sexta-feira. No off, que foi coberto com as imagens "amadoras",
Scamparini diz: "Sexta-feira à noite de um outono quente. Nesta área central,
décimo distrito e décimo primeiro, a diversão de centenas de pessoas se
transformou em terror" e uma legenda traduz o seguinte diálogo em francês:
"- Senhor, o que aconteceu?
- Um atentado".

Como sugere o fluxograma apresentado anteriormente, na figura 1, o conteúdo
cinemático externo - neste caso de rescaldo, uma vez que o autor chega ao local
pouco depois da ocorrência ter terminado - ganha visibilidade (THOMPSON, 2005,
p.31) após sua publicação num site de compartilhamento de vídeos, alcança os
"portões" da grande mídia, passa pelo processo de edição para ser integrado às
narrativas noticiosas dos meios tradicionais (televisão) e retorna à web acrescido de
credibilidade e pronto para admitir um novo processo de circulação163.
Por outro lado, as reportagens da mídia televisiva chegaram onde não estavam por
meio da atual facilidade de acesso a esse tipo de material audiovisual. Tanto na
filmagem de Psenny quanto nas imagens "amadoras" postadas no You Tube,
constata-se que a decisão de gravar ocorre porque algo estranho se passava no
entorno de modo semelhante ao que aconteceu com Jules Naudet em Nova Iorque
(categoria N).
Entretanto, há uma complexificação da categoria já sinalizada quando da
identificação dos pontos cinemáticos subsequêntes no exame do 11 de setembro de
2001: o material de Psenny capta o momento do ataque ao Bataclan, mas não no
lugar exato onde os tiros ocorrem e sim fora da casa de shows, na saída dos
fundos; já no conteúdo do Petit Cambodge, o foco é o lugar, embora num instante
Em um estudo que analisa a participação do público em quadros da programação de uma TV
comercial e outra pública, Mata (2015, p. 40) define o que considera recirculação midiática. Mas,
neste caso, o conceito remete à “incorporação dos “modos de fazer” do telejornalismo “padrão” que
são utilizados pelos cidadãos quando estes deixam de ser personagens (ou apenas personagens) e
passam a ser sujeitos das histórias relatadas em vídeo”. Grosso modo, é como dizer que a emissora
comercial tenta “adestrar” o público colaborador ao seu jeito de narrar, enquanto a TV pública investe
numa abertura um pouco maior autorizando um olhar alheio.
163
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imediatamente posterior ao evento. Quando inseridos nas narrativas jornalísticas,
esse conteúdos evocam - respectivamente - uma sensação de extensão do espaço,
ao mostrar outro ambiente enquanto ocorre o ataque, e um prolongamento do
tempo, ao exibir como estava um dos locais atingidos logo após a ocorrência.
No primeiro momento, pode-se estar diante de um ponto cinemático concomitante,
uma vez que é captado em paralelo ao que está sendo tratado como a ação
principal. O material não traz a ocorrência em seu aparecer, mas sim suas
consequências no entorno enquanto a mudança provocada pela ação transcorre ao
lado. Já o segundo, resgistra como ficou o local após o final do evento, isto é, a
transformação concluída.
A reflexão de Flusser sobre a aceleração dos eventos do mundo parece ganhar
evidência empírica (ver tabela 1) nesta mesma edição do Jornal Nacional de 14 de
novembro de 2015, quando o telejornal recupera - em uma reportagem de Jorge
Pontual164 e em outra de Rodrigo Alvarez165 cobertas com as imagens de arquivos
dos respectivos acontecimentos e suas datas reforçadas pela inscrição na tela, além
da fala dos repórteres - os últimos atentados de que se teve notícia nos mais
diversos países desde o início deste século XXI.
Tabela 3 - Atentados pelo mundo entre 2001 e 2015
PAÍS
(espaço)

ANO
(tempo)

Estados Unidos

2001

Indonésia

2002

Espanha

2004

Reino Unido (Inglaterra)

2005

Índia

2008

Quênia

2013

Ver a íntegra da reportagem em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/2015/11/14.html.
Acesso em: 15 jan. 2016.
165 Ver a íntrega da reportagem em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/2015/11/14.html.
Acesso em: 15 jan. 2016.
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MÊS/ANO
(tempo)

PAÍS
(espaço)

Janeiro/2015

França

Abril/2015

Quênia

Outubro/2015

Turquia

Outubro/2015

Egito/Rússia

Novembro/2015

Líbano

Novembro/2015

França

Fonte: Jornal Nacional de 14/11/2015

As reportagens, que juntas somam seis minutos e trinta e oito segundos (6'38")
revelam a diminuição gradual dos intervalos de tempo entre os atentados: o que
numa primeira etapa poderia ser verificado pelos anos dos eventos, passa - em
2015 - para meses e, durante outubro e novembro, chega a ser de apenas dias.
Se no primeiro semestre houve uma pausa de quase três meses entre o ataque ao
Charlie Hebdo, em 7 de janeiro, e o dia 2 de abril, quando a chacina numa escola
em Garissa, no Quênia, deixou 147 pessoas mortas, no segundo semestre (quase
seis meses depois), em 10 de outubro, a Turquia sofre o que foi considerado o
maior atentado de sua história, com mais de 100 mortos.
E vinte dias depois, em 30 de outubro, um avião russo foi explodido no Egito,
matando 200 pessoas. Menos de quinze dias se passam até que, em 12 de
novembro, véspera dos últimos ataques a Paris, o Líbano se torna o alvo: 40
pessoas são assassinadas. No dia seguinte, 13 de novembro, a França volta a ser
palco da violência registrando mortes em variados locais de entretenimento, como
visto acima, e fechando um ciclo.
Evidentemente,

esta

breve

observação

não

permite

nenhuma

conclusão

peremptória, até porque detém-se apenas em um tipo de evento: os atentados. Mas,
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sem dúvida, aponta para um caminho em que futuras análises sobre os atuais
linchamentos, sequestros, manifestações etc. poderíam indicar os sinais do que
Flusser (2012, p.81) chamou de pós-história. Ou seja, eventos que ocorrem "em
função da presença de câmeras" e acabam por fazer com que a história se
transforme em espetáculo. Para ele, as ações não são mais dirigidas ao mundo
para modificá-lo, mas se destinam às imagens com o objetivo de alterar e programar
as pessoas que consomem essas imagens.
Isto é o fim da história, porque a rigor nada mais acontece, porque tudo é
doravante espetáculo eternamente repetível. A reta da história se
transforma no círculo do eterno retorno. As imagens passam a ser as
barragens que acumulam eventos a fim de recordá-los em obstáculos
repetitivos, isto é, em programas. (FLUSSER, 2012, p. 81)

Sem desconsiderar que tanto as ações quanto às imagens são feitas por pessoas,
Flusser coloca todos numa espécie de meta-jogo do mundo onde as imagens
projetam sentidos e funcionam como modelos de comportamento para os seres
humanos absorverem e em seguida poderem codificá-los em gestos específicos.
Nesse sentido, então, tem-se o programa do medo em andamento.
Ainda na edição de 14 de novembro, o Jornal Nacional acionou Fabio Turci, seu
correspondente no escritório da Globo em Nova Iorque, para mostrar como os
americanos - que passaram por trauma semelhante - estavam reagindo aos
acontecimentos na capital francesa. Primeiro, Renata Vasconcellos, em pé diante
do telão instalado no cenário, informa que o presidente Barack Obama está a
caminho do encontro do G-20, na Turquia, e completa dizendo "é por isso que nós
vamos agora a Nova Iorque, onde está o repórter Fabio Turci".
Fica claro, portanto, que a referência a Obama, mesmo fora do país naquele
momento, funciona como gancho para o JN abordar o posicionamento do governo
estadunidense diante dos atentados em Paris e ao mesmo tempo fazer uso de sua
estrutura física na cidade americana. Vasconcellos menciona um pronunciamento
de apoio ao povo francês feito na noite anterior e pergunta a Turci o que mais os
Estados Unidos fizeram com relação ao que ocorreu na França.
O repórter dá informações sobre a convocação do Conselho de Segurança nacional
para discutir assuntos de inteligência relacionados aos episódios recentes, fala da
reunião do secretário de estado americano, John Kerry, com líderes de diversos
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países onde ficou decidido buscar uma transição política para a crise na Síria e
encerra essa primeira participação ao vivo dizendo que uma americana de vinte e
três anos, Noemi Gonzales, estava num dos restaurantes atingidos e também
morreu.
Um pouco mais à frente, é a vez de William Bonner sair da bancada. Diante do telão
onde Turci está posicionado, Bonner quer saber como foi que Nova Iorque, "uma
cidade traumatizada desde 2001 com o maior atentado da história, recebeu e
absorveu o que aconteceu em Paris ao longo desse sábado". Turci responde que a
polícia colocou mais homens nas ruas, outras cidades como Washington, Los
Angeles e Boston, que também já sofreram um atentado, reforçaram a segurança,
mas os americanos estavam "levando uma vida normal", alguns prestando
homenagens às vitimas dos ataques na França.
Durante essas duas entradas ao vivo de Fabio Turci direto do escritório de Nova
Iorque, é possível afirmar com Fechine (2008, p. 192-199) que a transmissão do
Jornal Nacional se transforma num lugar de interação. Entretanto, neste caso, não é
apenas "a duração da transmissão direta do telejornal" que aproxima os
apresentadores, Renata Vasconcellos e William Bonner, situados no Brasil, do
correspondente nos Estados Unidos da América. A composição da imagem,
resultado de um elaborado enquadramento de câmera 166 , é outro elemento
fundamental para configurar o efeito de "'estar juntos' em um mesmo 'lugar'", como
mostram as figuras 8 e 9.
Por outro lado, também seria possível pensar que a experiência visual transmitida
ao espectador é, a rigor, uma espécie de "abstração concretizada" a partir da
vivência com o que Flusser (2012, p. 54-55) chamou de "imagens imaginadas" ao
propor que o termo "imaginar" seja "a capacidade de concretizar o abstrato" e que
tal capacidade seria uma "imaginação ao quadrado" capaz de permitir "olhar o
universo pontual de distância superficial a fim de torná-lo concreto". Para este autor,
isso seria a "emergência de nível de consciência novo", "elogio da superficialidade".
Assim como acontece com Vasconcellos, Bonner consegue "realizar" a ação
discursiva de "ir até" ou de "voltar a" Nova Iorque para saber qual foi o impacto dos
Para um estudo detalhado dos enquadramentos e movimentos de câmera como dispositivos
modalizadores do discurso no telejornal, ver GUTMANN, 2014, p. 186-265.
166
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últimos acontecimentos por lá não só porque Turci encontra-se disponível para falar
com ele "naquele momento", que corresponde à duração da transmissão do
telejornal, mas também porque, num movimento ótico de aproximação (zoom in), a
câmera o coloca "dentro" do escritório da emissora brasileira na metrópole
americana "frente a frente" com o correspondente Fabio Turci.
Figura 8 - Renata Vasconcellos conversa com Fabio Turci em Nova Iorque

Fonte: Jornal Nacional de 14/11/2015

Figura 9 - William Bonner conversa com Fabio Turci em Nova Iorque

Fonte: Jornal Nacional de 14/11/2015
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Enquanto a lente faz um deslocamento gradual fechando o enquadramento na
direção do telão, o apresentador do telejornal dirige-se ao espectador para informar
que "de Paris a gente vai voltar para o estúdio da Globo em Nova Iorque com o
Fabio Turci". Nesse momento, vira-se para o repórter simulando uma situação de
bate-papo comum no cotidiano de qualquer cidadão e inclui Turci na conversa ao
dizer: "a gente tá falando aqui, Fabio, de traumas, de atentados [...]". Além do
sentido de proximidade instaurado pelos dispositivos visuais, o uso do primeiro
nome do correspondente em Nova Iorque denota uma intimidade, que é
compartilhada com quem assiste por meio do olhar de Bonner para a câmera
segundos antes de falar com Turci e do uso da expressão "a gente".
Este recurso que coloca os apresentadores fisicamente onde eles não estão é uma
particularidade da imagem, que explora sua dimensão superficial - para usar o
termo de Flusser (2012) - com o proprósito de forjar uma impressão de convívio
restrita aos segundos de um take. Trata-se de um período de tempo em que os
corpos em tela parecem ocupar o mesmo ambiente espacial quando a rigor estão
apenas na mesma moldura. E essa "[...] moldura visual pela qual se vê o corpo dos
sujeitos se apresenta como uma importante estratégia de construção de posições e,
consequentemente, de produção de sentidos para os atos de fala em um telejornal"
(GUTMANN, 2014, p. 192).
A estratégia, no caso do JN, além de reforçar o efeito de ubiquidade pretendido,
demonstra uma valorização do corpo dos profissionais durante a apresentação dos
seus relatos noticiosos. Isto talvez permita afirmar que do mesmo modo que o
jornalista pode atuar individualmente como um elemento quântico, conforme visto
acima, ora comportando-se como onda e ora como partícula, a instância jornalística
pode agir coletivamente de maneira idêntica: ora funcionando como onda, ao levar o
espectador às diversas localidades relacionadas aos fatos apenas com suas
imagens (ubiquidade), ora como partícula quando faz questão de mostrar que está
fisicamente lá com seus repórteres ou apresentadores (credibilidade).
Explorando um pouco mais a dialética envolvida na relação de proximidade e
distância contida nessa visualidade, nota-se que há uma breve conversa entre
Vasconcellos/Bonner e Turci "no ar" ao longo dessa edição do JN, evidenciada,
inclusive, pelos aspectos técnicos como o delay que é percebido por quem assiste.
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Mas, além disso, ocorre um delicado entrelaçamento entre as dimensões de tempo
e de espaço. Primeiro porque o "agora", embora pareça o mesmo, forjado pela
transmissão, não o é. A cidade de Nova Iorque possui a diferença de uma hora a
menos em relação ao horário de Brasília167, o que faz com que - para o repórter quando o Jornal Nacional termina no Brasil, lá a edição ainda nem teria começado.
Essa constatação permitiria, então, em mais um exercício reflexivo, imaginar que o
deslocamento temporal teria sido capaz de transportar os apresentadores do
telejornal para um passado que não apenas é "concretizado" como também é
"atualizado" na imagem que mostra os dois interagindo com Fabio Turci nas
instalações físicas da Globo na cidade americana. É como se aliado ao fato de o
tempo do telejornal (ou a duração da transmissão) representar um "espaço
simbólico", que promove "um encontro entre sujeitos" (FECHINE, 2006, p. 144), o
espaço em que se configura também constituísse um tipo de portal que afina
diferentes temporalidades. Em outras palavras, trata-se de um tempo que reúne
espaços e, além disso, é um espaço que unifica os tempos.
Isto é, como postula Carlón (2012, p. 81-82), já que a cena dos estúdios funciona
como a "unidade espaçotemporal de referência" e a conversação entre
apresentadores e repórter "ocupa também uma função de sutura, reforçando a
continuidade", constata-se, portanto, que "o sujeito espectador da cena transmitida
através da tomada direta televisiva aproxima-se ainda mais do espectador no lugar,
do que o sujeito espectador da cena cinematográfica (é uma experiência mais
próxima da do testemunho ocular)".
O tecido resultante desse fiar do tempo a partir de sua relação com a imagem em
movimento transmitida em direto pela TV conduz ao fenômeno que foi descrito por
Carlón como "presente absoluto" (2012, p. 136), ou seja, um estatuto discursivo
capaz de unificar as dimensões icônica (presente) e indicial (passado) da imagem
móvel, transformando-a plenamente em "imagem no tempo" ou, como explica o
autor, é algo que enuncia "Isto é real, agora". Assim, salvo melhor juízo, talvez não

Para este exercício reflexivo, não estão sendo consideradas as alterações feitas nos relógios
durante os períodos em que são adotados os chamados horários de verão em nenhuma das cidades
(Nova Iorque ou Brasília).
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seja incorreto afirmar que a transmissão direta do telejornal é o tempo da imagem
cinemática por excelência, uma vez que é por ela que a cena se faz.
4.1.2 O programa do medo
No exemplo de 2014, há mais violência. Enquanto a Copa do Mundo no Brasil
absorve boa parte das atenções, o conflito entre israelenses e palestinos cresce na
Faixa de Gaza. Pouco depois do fim do mundial, no dia 22 de julho, num dos
trechos da reportagem do enviado especial, Rodrigo Alvarez168, há o seguinte relato:
"Israel já perdeu vinte e sete soldados e dois civis nessa guerra.
Do lado palestino, são seiscentas e trinta mortes, contando mais de cem crianças.
Hoje um prédio residencial foi destruído na frente da câmera". E um take de seis
segundos (0'06") de um edifício com cerca de seis andares e o que parecem ser
toalhas penduradas nas varandas desabando por trás de uma nuvem de poeira
escura é o que cobre esta frase do off do repórter.
O jornalista não fornece a sua audiência nenhum detalhe adicional que ajude na
compreensão de como isso aconteceu. Não se sabe se a construção ainda era
habitada ou se teria sido desocupada recentemente porque o bairro havia se
tornado alvo dos mísseis inimigos, também não é dito se a destruição foi provocada
por uma demolição que visava prevenir o desmoronamento do prédio ou se era de
fato o resultado de um bombardeio, não se esclarece a quem pertence a câmera tão
bem posicionada para fazer o registro ou mesmo o que se pretendia captar ao
colocar o equipamento para operar naquele lugar que se assemelha a uma região
evacuada, inclusive porque não são ouvidos gritos nem se percebe correria alguma
de eventuais moradores surpreendidos pelo ataque. A pergunta, portanto, é a
seguinte: a que serve esse trecho da reportagem de Rodrigo Alvarez para o Jornal
Nacional?
Uma das formas de responder pode estar associada às ideias flusserianas
referentes ao problema da criatividade. Flusser (2012, p. 136) explica que como a
palavra '"cópia"' vem do Latim e significa '"abundância"', '"copiar"' seria então
'"tornar supérfluo, redundante"'. A partir daí, o autor conclui que se "superabundante
Ver a íntegra da reportagem em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/videos/t/edicoes/v/ofensivaisraelense-na-faixa-de-gaza-completa-15-dias/3515078/. Acesso em: 16 jan. 2016.
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e supérfluo significam, por sua vez, o oposto de "informação", "copiar" e
"desinformar" mostram-se termos intimamente ligados". Baseado nisso, questiona o
que o copiar vai tornando redundante e, na sequência, defende que "a máquina
automática copiadora torna redundante todo esforço humano de querer repetir
informações já produzidas".
Foi nessa direção de repetir informações audiovisuais com carga dramática capaz
arrebatar a atenção que se mostraram os esforços do repórter Rodrigo Alvarez, do
cinegrafista Jeremy Portnoi e dos editores do material. Um edifício desabar diante
da câmera e desaparecer por entre a poeira que sobe corresponde, precisamente, à
descrição de um dos pontos cinemáticos subsequentes dos ataques do 11 de
setembro de 2001 nos Estados Unidos. Eis a memória humana colocada em diálogo
com a memória artificial da máquina a instaurar um novo significado de
"criatividade": "produção dialógica de informação eternamente reproduzível (e
eternamente memorável)" (FLUSSER, 2012, p. 144).
Na outra reportagem sobre o mesmo conflito169, exibida na quinta-feira, 24 de julho
de 2014, Alvarez e Portnoi são enviados para cobrir o que o Jornal Nacional
considerou "o episódio mais sangrento" dos 17 dias de guerra entre israelenses e
palestinos na Faixa de Gaza. O ataque a uma escola das Nações Unidas
transformada em abrigo para as famílias que abandonaram ou perderam seus lares
durante esse período deixou 15 pessoas mortas e mais de 200 feridas.
No VT de três minutos e trinta e seis segundos (3'36"), são utilizados vinte e dois
segundos (0'22") de imagens identificadas como tendo sido feitas por moradores de
Gaza e "obtidas com exclusividade pelo Jornal Nacional". O material mostra quatro
prédios residenciais explodindo, em uma sequência definida pela edição
(montagem), diante das câmeras. O último edifício - que agora aparece por um
ângulo frontal - é idêntico ao já visto nas imagens do dia 22 (ver figuras 10 e 11).

Ver íntegra em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/videos/t/edicoes/v/escola-da-onu-e-alvejadana-guerra-do-oriente-medio/3519976/. Acesso em: 19 jan. 2016.
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Figura 10 - Prédio residencial de Gaza (reportagem do JN em 22/07/2014)

Fonte: Jornal Nacional de 22/07/2014

Figura 11 - Prédio residencial de Gaza (reportagem do JN em 24/07/2014)

Fonte: Jornal Nacional de 24/07/2014

Outro detalhe que merece destaque está relacionado à questão das probabilidades.
Em todas as explosões residenciais exibidas na reportagem como parte do "material
amador" focaliza-se de forma bastante precisa o prédio a ser atingido. Permitindo,
inclusive que o editor congelasse a imagem da terceira explosão para revelar em
minúcia o momento exato da queda do míssil que vai atingir a construção.
O curioso é que diferentemente do que faz Naudet, quando filma o ponto cinemático
original dos atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque, ou mesmo de
como agem os outros moradores da metrópole americana que gritavam "oh my
God!" enquanto registravam os ataques, nenhum desses moradores de Gaza
demonstra qualquer emoção nos takes gravados, nem através da fala, nem através
dos movimentos de câmera mais rápidos e nervosos que costumam caracterizar
esse tipo de material, constituindo a forma audiovisual que Gutmann (2014, p. 300)
chamou de poética do registro amador. Com exceção do trecho inicial da sequência
"amadora" que mostra a explosão do primeiro edifício a uma distância menor,
praticamente não há tremulações nas imagens desses bombardeios.
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No caso das figuras 10 e 11, se de fato trata-se da mesma estrutura capturada por
dois equipamentos com diferenças na qualidade da imagem e posicionados em
locais distintos, tem-se aqui - guardadas as devidas proporções - um modelo de
captação muito semelhante ao do 11 de setembro, quando as torres do WTC
passaram a ser filmadas por variados ângulos após a percepção geral de que algo
estranho já havia acontecido ali. Antes disso, apenas enquadramentos abertos ou
movimentos instintivos como o de Naudet poderíam ter registrado evento tão
inesperado.
A incorporação desses conteúdos cinemáticos externos ao campo do jornalismo nas
composições noticiosas da contemporaneidade serve para reforçar "o sentido de
vigilância e revelação das reportagens televisivas, e também de autenticação e
veracidade do fato", como postula Gutmann (2014, p. 300). Entretanto, neste caso
específico, pelas razões acima descritas, não parece exagero constatar que "não há
nenhuma realidade por trás da imagem, toda a realidade está na imagem", para
usar os termos de Flusser (1990). Ou talvez, recorrendo a Agamben (2007) em sua
análise sobre o cinema de Guy Debord, seja possível reconhecer o que está ali
como "a imagem enquanto tal", isto é "uma zona de indecibilidade entre o
verdadeiro e o falso" 170 , que – complementando – pode ser preenchida pelas
afetividades do espectador.
Se for assim, esse trecho da cobertura em análise aponta para o contraponto
observado por Grusin (2010, p. 133) em seu esforço de delimitação da ideia de
premediação. Os estudos do autor americano mostraram, entre outras coisas, que
após os ataques do 11 de setembro de 2001 (ou mesmo um pouco antes deles), a
mídia de seu país assumiu um comportamento de preveção a traumas semelhantes,
tentando manter baixos os níveis de ansiedade do público a partir de abordagens
que antecipavam todos os cenários possíveis envolvendo as consequências de um
certo evento para criar uma atmosfera de proteção.
Apesar disso, o aspecto identificado como “midiafilia da antecipação” 171 poderia
quebrar essa barreira protetora, já que promove a reafirmação das interações
afetivas em rede em face tanto do medo coletivamente mediado – intensificado nos
Ver o artigo completo em: http://intermidias.blogspot.com.br/2007/07/o-cinema-de-guy-debord-degiorgio.html. Acesso em: 20 jan. 2016.
171 No original: “mediaphilia of anticipation”. (Tradução nossa)
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anos seguintes ao 11 de setembro – quanto da crescente ameaça futura envolvendo
o ambiente geopolítico e os atuais perigos econômicos (GRUSIN, 2010, p. 134). O
Jornal Nacional simula um efeito próximo a esse da midiafilia quando, através da
sequência descrita acima, traduzida aqui como o “gesto antecipatório” que
subliminarmente aciona o choque emocional vivido diante dos ataques nos EUA,
antecipa o temor de que bombardeios de igual monta atingissem os lares
brasileiros, também vulneráveis diante da violência globalizada. Fica evidente,
assim, que o medo e seus consequentes altos níveis de ansiedade também
conduziriam o público a constantes consultas à mídia em busca de informações
capazes de restabelecer o equilíbrio psico-emocional.
4.1.3 Os modos de presença do JN e seus efeitos
Do ano de 2013 vem o exemplo que reúne no Jornal Nacional as duas estratégias
que se destacam neste estudo como os principais modos de presença (FECHINE,
2008) utilizados pela instância jornalística para construir seus relatos sobre os
acontecimentos do mundo: o uso de material produzido com equipamento "amador"
e as entradas ao vivo dos profissionais no local onde se passam os fatos. O primeiro
revelando um efeito de ubiquidade e o segundo buscando imprimir credibilidade ao
que é dito a partir da proximidade172 com os eventos e seus desdobramentos. Essa
dinâmica, como visto acima, pode ser comparada a um comportamento ondapartícula assumido tanto individual quanto coletivamente pelos profissionais do
audiovisual noticioso da contemporaneidade.
O caso da Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, interior do estado do Rio Grande
do Sul, ilustra bem ambos os modos de presença. Na madrugada do domingo, 27
de janeiro, 242 jovens entre 18 e 24 anos morreram e outras 382 pessoas ficaram
feridas num incêndio que começou durante o show da banda Gurizada
Fandangueira, conhecida por utilizar artifícios pirotécnicos em suas performances.
Durante aquela apresentação, quando o vocalista da banda acendeu um bastão
semelhante a um rojão e apontou para o alto, uma faísca atingiu a espuma do
revestimento acústico da boate, dando início ao que foi classificado pelo Jornal

Cabe aqui ressaltar que essa proximidade nem sempre é sinônimo de informação de qualidade.
Em muitos casos, pode significar apenas uma necessidade de controle maior do acontecimento. Ver
mais sobre esse “paradoxo gerado pelo poder” em Alsina (2009, p. 121).
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Nacional como "a segunda maior tragédia da história do país"173. O lugar estava
lotado de estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), já que o
evento era para angariar fundos para a formatura dos concluintes de seis cursos da
instituição. O fogo começou por volta das 2h30 da manhã e a maioria das mortes se
deu em decorrência da inalação da fumaça tóxica provocada pela queima do
material que servia para impedir que a sonoridade da Kiss incomodasse a
vizinhança.
No JN da segunda-feira, 28 de janeiro de 2013174, logo depois da escalada, entra
uma vinheta de seis segundos (0'06") com a imagem de um avião que tem a logo do
telejornal, seguida pela fala de Renata Vasconcellos: "[...] o JN no ar está em Santa
Maria com William Bonner e é de lá que ele vai apresentar esta edição do Jornal
Nacional. Boa noite, Bonner". A seguir, após o clássico enquadramento das janelas
que - através de um efeito visual, faz os âncoras se "encontrarem" - embora um
esteja nos estúdios do Rio de Janeiro e o outro no sul do país, Bonner aparece em
plano americano em frente ao local onde ocorreu o incêndio e diz: "Boa noite,
Renata. Boa noite a todos. Eu estou exatamente em frente ao que restou da boate
Kiss, a fonte dessa tragédia a que você se referiu, Renata, na abertura do Jornal
Nacional". Nesse ponto, já fica evidente a intenção de demarcar os aspectos físicos
do episódio ao mesmo tempo em que faz uso da própria corporeidade para se
inserir, enquanto personificação do telejornal que apresenta, na espacialidade do
acontecimento que pretende narrar.
Bonner dá prosseguimento a essa sua participação inicial, explicando o que seria
mostrado no que chamou de "edição especial do Jornal Nacional". O editor-chefe,
no exercício da autoridade profissional que lhe foi conferida pela emissora, expande
agora o alcance de sua atuação ao informar: "nós vamos mostrar todos os detalhes
da investigação e de todos os fatos ligados a este acontecimento trágico na cidade
de Santa Maria". Ao enfatizar a ideia de precisão do jornalismo com a expressão
"exatamente" e reforçar o sentido de uma cobertura completa com termos como
"todos os detalhes" e "todos os fatos", o âncora do JN aciona a dinâmica partículaEssa tendência de classificar os eventos como “históricos” ou “segundo maior” ou “mais
devastador” está bastante presente no Jornal Nacional e evidencia uma concorrência entre os
próprios acontecimentos ao longo do tempo e não apenas para serem exibidos numa mesma edição.
Funciona como um raking que hierarquiza os episódios do mundo no imaginário coletivo.
174 Ver a referida edição dividida em três "blocos" a partir de: https://youtu.be/M0RTiLVDhHE. Acesso
em: 22 jan. 2016.
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onda, evocando os princípios nucleares que definem a notícia como um relato
preciso e equilibrado que contempla todos os lados envolvidos no assunto, até
chegar na estrutura humana e tecnológica mobilizada para dar conta do trabalho ali
apresentado.
Em outras palavras, o discurso incorporado por Bonner vai do microcosmo do
campo à sua esfera macro, inclusive quando destaca não apenas o uso do avião do
JN no ar (agilidade) como também a ancoragem in loco de todos os telejornais da
Globo naquele dia175, numa referência implícita à quantidade de horas ao vivo da
cidade de Santa Maria, revelando a importância dada pela emissora ao evento do
Rio Grande do Sul. Além disso, num outro momento, o âncora cita também o apoio
da RBS TV (Rede Brasil Sul de Televisão), afiliada da Rede Globo no estado.
Apesar de ter utilizado imagens "amadoras" dos instantes em que as pessoas
tentavam salvar quem ainda estava dentro da boate, em uma nota coberta de pouco
mais de um minuto (1'17") com cabeça, ao longo desta edição, o Jornal Nacional
priorizou a estratégia da entrada ao vivo do local do evento, de onde foi capaz de
mostrar o rescaldo dos fatos.
Dessa forma, tem-se, então, um movimento que retorna ao tempo do evento através
da mistura de imagens "amadoras" com material, inclusive sonoras, das equipes
profissionais. Entretanto, desta vez, o propósito não parece ser o de colocar sua
audiência como testemunha ocular do fato, pois isso já teria sido feito pelo
Fantástico da noite anterior176 quando utilizou "imagens de internautas", mas sim o
de sintonizar o espectador nas vibrações de desespero e tristeza que o conteúdo
passa. Ao trazer a dimensão sensível do evento para o tempo da imagem no
momento da sua transmissão direta na TV, o Jornal Nacional coloca-se aqui como
um tipo de mediador supremo entre o "mundo" e a "mídia".

O Bom dia Brasil (BDBR) foi apresentado de Santa Maria por Ana Luiza Guimarães, o Jornal Hoje
(JH) foi ancorado do mesmo local por Sandra Annenberg e o Jornal da Globo (JG) por Christiane
Pelajo.
176
Ver trecho do Fantástico exibido no domingo, 27 de janeiro de 2013, em:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/incendio-em-santa-maria/incendioem-santa-maria-luto.htm. Acesso em: 22 jan. 2016. Além disso, o Esporte Espetacular daquele dia,
ficou no ar durante três horas e meia e levou ao ar entrevistas por telefone com sobreviventes e o
Domingão do Faustão também seguiu atualizando as informações sobre o episódio ao longo da
tarde.
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Isto é, "a incorporação de tais registros feitos in loco confere ao telejornal uma
espécie de super poder, fazendo crer que este pode estar em todos os espaços
enquanto sujeito que tudo sabe e tudo vê" (GUTMANN, 2014, p. 287). E,
considerando o contexto específico da abordagem contida nos relatos dos
acontecimentos em Santa Maria, infere-se ainda que se trata de um sujeito que
agora também pretende tudo fazer sentir. Mesmo que isso signifique sacrificar, por
exemplo, a postura mais objetiva do discurso jornalístico e - por alguns instantes obrigue o repórter a se mostrar parte do mundo para benefício da mídia. O que quer
dizer que, quando isso ocorre, ganha a televisão, dispositivo eletrônico a serviço de
um modelo comercial, acostumado a transformar diariamente - em seus diversos
programas - história em espetáculo, ou melhor, em atrações de sua grade. Neste
ponto, é possível afirmar com Soares (2015) que:
[...] a realidade é encenada através de diferentes formas narrativas
oriundas da ficção. A reality tv torna-se a narrativa televisiva predominante,
para além dos reality shows, como se os gêneros televisivos se
endereçassem de algum modo a ela. Essa demarcação é tomada como
uma espécie de marca distintiva (ou até mesmo uma vocação da produção
televisiva), apontando sua inserção na produção audiovisual recente.
(SOARES, 2015, p. 222)

Algo semelhante ao que ocorre no relato de Délis Ortiz177 na edição especial do JN
sobre as mortes no Rio Grande do Sul. A cabeça do VT traz uma informação
importante. O texto diz: "Nos últimos anos, tragédias em casas noturnas, como esta
de Santa Maria, levaram as autoridades, em vários países, a aumentar a
fiscalização e o rigor das punições aos culpados". E o primeiro off recupera
episódios semelhantes na China (em 2000), onde 309 pessoas morreram e na
Rússia (em 2009), onde foram registradas 155 mortes. De acordo com a narrativa,
os governos dos dois países intensificaram o controle e as penas para as casas
noturnas que não cumpriam as normas de segurança.
Na Argentina, de onde fala a correspondente, foram 194 mortos e 1500 feridos no
incêndio da boate República de Cromagnon, em 2004. Contudo, os 14 responsáveis
só começaram a cumprir pena em dezembro de 2012. Ortiz entrevista Amélia, uma
mulher que perdeu o filho mais novo no evento. É nesse momento que a câmera
mostra a repórter com expressão de sofrimento consolando a mãe entrevistada que
Ver íntegra do material em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/videos/t/edicoes/v/jn-relembratragedias-semelhantes-a-de-santa-maria-na-argentina-e-nos-eua/2372733/. Acesso em: 22 jan.
2016.
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chora em seu ombro. E, quando ela desencosta um pouco a cabeça, a mão da
repórter a faz retornar como se estivesse puxando-a de volta para a cena que ainda
não tinha acabado.
Não se trata aqui de postular que o jornalista não pode se emocionar com os fatos
que narra ou que não deve se comover com a dor de quem entrevista. Entretanto,
considera-se o uso dessa emoção pessoal como cena do relato noticioso de um
telejornal pouco prudente, uma vez que se revela um mecanismo apelativo diante
do público espectador de um programa jornalístico, que através da notícia que
veicula eventualmente consegue despertar sentimentos variados, mas onde não se
espera ver a emoção ganhar contornos de mercadoria como nas telenovelas.
A convocação da figura da mãe - que, aliás, volta a ser feita na mesma edição do
JN, desta vez pelo próprio Bonner178 - é o que Barthes (1964a) chama de dramatis
personae ao abordar as "essências emocionais encarregadas de vivificar o
estereótipo" quando escreve sobre a estrutura dos fait divers. Barthes explica que
quando a relação de causalidade ocorre da forma esperada - como no caso da
boate Kiss - a ênfase da narrativa se desloca para crianças, idosos, mães etc. Isso
aproxima a cobertura que o Jornal Nacional fez desse incêndio e seus
desdobramentos da "estrutura fechada" e aparentada com a novela e com o conto
que caracteriza o que Barthes definiu como fait divers:
O assassinato político é pois sempre, por definição, uma informação
parcial; o fait divers, pelo contrário, é uma informação total, ou mais
exatamente, imanente; ele contém em si todo seu saber: não é preciso
conhecer nada do mundo para consumir um fait divers; ele não remete
formalmente a nada além dele próprio; evidentemente, seu conteúdo não é
estranho ao mundo: desastres, assassinatos, raptos, agressões, acidentes,
roubos, esquisitices, tudo isso remete ao homem, a sua história, a sua
alienação, a seus fantasmas, a seus sonhos, a seus medos[...]. (BARTHES,
1964a, p. 1)

As primeiras imagens do incêndio na boate Kiss, utilizadas nas reportagens de José
Roberto Burnier179 e de Guacira Merlin180 para o Fantástico, haviam sido postadas

Numa matéria de mais de cinco minutos (5'12"), Bonner faz a seguinte pergunta a uma senhora
dentro do ginásio onde os corpos das vítimas estão sendo velados: "A senhora teria uma palavra que
a senhora - como mãe - pudesse encontrar para confortar essas pessoas que perderam os filhos
aqui?". Ver a íntegra em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/videos/t/edicoes/v/tragedia-em-santamaria-une-parentes-de-vitimas-e-voluntarios/2372745/. Acesso em: 23 jan. 2016.
179 Ver material em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/incendio-emsanta-maria/incendio-em-santa-maria-videos.htm. Acesso em: 23 jan. 2016.
180 Ver material em: https://www.youtube.com/watch?v=azAAhyHgn8A. Acesso em: 23 jan. 2016.
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na web para onde voltaram após sua inserção nas reportagens televisivas dos
diversos programas da Globo sobre o assunto. Num estudo anterior, Alves (2013,
p.13) também observou que os elementos contidos na elaboração barthiana de fait
divers podem ser encontrados de igual modo nas imagens "amadoras" postadas no
site de compartilhamento de vídeos You Tube que posteriormente foram
incorporadas às narrativas do que classificou como telejornal de referência ao falar
do Jornal Nacional. Nas palavras dela, "[...] percebe-se em vários exemplos práticos
a presença do Fait Diver nas postagens do youtube que conseguem a sua migração
para o Jornal Nacional [...]". Faz-se necessário notar, entretanto, que a utilização de
material "amador" ou profissional capaz de relevar o sentido humano, os aspectos
sensíveis do episódio, poderia ser feita sem extrapolar o limite dos fatos.
Interessa, porém, na perspectiva construtiva do debate acadêmico, pontuar aqui o
que se mostra como uma certa incoerência interna da terminologia utilizada por
Alves (2013) ao adotar a expressão jornalismo apócrifo. Partindo do trabalho de
Andrade e Azevedo inicialmente publicado em 2010 e atualizado em 2013 quando
descrevem o que entendem por telejornalismo apócrifo, Alves (2013, p. 4) explica
que se apropria desta noção com o objetivo de estendê-la à interação entre
televisão e cibermeio. O que chama atenção é que a junção das palavras
"telejornalismo" ou "jornalismo" com o vocábulo "apócrifo" parece designar conforme ratificado por Alves - um tipo de produção noticiosa "não autêntica".
Entretanto, o que se constata é que, quando é levado ao ar por algum veículo
jornalístico, o material sofre inevitavelmente uma autenticação, como demonstrado
por Gutmann (2012), em função do reconhecimento público da sua credibilidade
histórica como instituição social.
Outro aspecto a ser considerado é que os próprios autores da terminologia
telejornalismo apócrifo (ANDRADE; AZEVEDO, 2013, p. 84-85) deixam claro que o
“conteúdo audiovisual originado por câmeras amadoras” é matéria-prima cedida por
“outras instâncias sociais” que oportunamente irá “constituir diversos produtos
jornalísticos”. Ou seja, se é uma substância para a composição da notícia ainda não
poderia ser considerado produto jornalístico ou telejornalístico. Grosso modo, seria
como dizer que madeira é mesa, quando a rigor sabe-se que a madeira pode dar
origem a vários outros tipos de móvel além da mesa. Do mesmo modo que as
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imagens “amadoras” podem gerar ou integrar narrativas de diversos gêneros além
do jornalístico. Penafria (2003, p. 8), por exemplo, denomina essa postura de
registrar ações ou sentimentos do mundo de “atitude documentarista”, cujos frutos
podem vir a integrar diversos discursos.
Voltando a 2013, o Jornal Nacional mostrou ao vivo181 também os protestos que
ficaram conhecidos como Manifestações de Junho, quando a população brasileira
tomou conta das ruas das principais cidades do território nacional para fazer
reclamações que iam do aumento da passagem dos transportes públicos até a
corrupção e a falta de ética dos parlamentares do país. A insatisfação do povo
começou a virar notícia no dia 6 de junho, mas na quinta-feira, 20, o assunto
dominou a edição do telejornal que se misturou com a transmissão ao vivo realizada
desde a tarde. Por mais de uma hora (1h20'36") Patrícia Poeta e William Bonner da
bancada acionavam repórteres posicionados em diferentes locais. Os protestos
seguem sendo notícia em variados formatos no JN até o sábado 06 de julho,
quando termina uma greve de rodoviários no Recife.
Na quinta-feira, 6 de junho, o telejornal dedicou dois minutos e quarenta e sete
segundos (2'47") para a cobertura de manifestações na Avenida Paulista contra o
reajuste de vinte centavos na tarifa dos ônibus. Com o repórter César Galvão ao
vivo do helicóptero chamando imagens aéreas gravadas pouco antes. No dia
seguinte, os protestos continuam e não ficam mais restritos apenas à Avenida
Paulista. Os manifestantes percorrem as principais avenidas da cidade de São
Paulo. Ao modelo de cobertura do dia anterior, o JN acrescenta um VT fechado pelo
mesmo repórter com passagem feita durante o dia numa estação de metrô que
havia sido depredada. O tempo dedicado ao assunto sobe, então, para três minutos
e trinta e cinco segundos (3'35").
O foco se desloca para o Rio de Janeiro na segunda-feira, 10 de junho, quando é a
vez de André Trigueiro, do helicóptero, alternar seu relato entre as imagens aéreas
ao vivo e gravadas dos manifestantes a caminhar pela Avenida Rio Branco. O
primeiro dia do movimento na capital fluminense ocupou um minuto e oito segundos
(1'08") do Jornal Nacional. Na terça, 11, São Paulo volta a atrair a atenção e é

Ver a íntegra desta edição em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/videos/t/integras/v/jornalnacional-edicao-de-quinta-feira-20062013/2646538/. Acesso em: 25 jan. 2016.
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quando a repórter Graziela Azevedo faz sua participação ao vivo do helicóptero e
também narra algumas cenas gravadas no asfalto nas quais manifestantes
aparecem conversando com os políciais e oferecendo flores a eles. A duração do
material foi de um minuto e trinta e três segundos (1'33").
Somente na quarta-feira, 12 de junho, quinto dia de movimento em São Paulo, é
que o prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin - que estavam em
Paris - são ouvidos, num VT de Fabio Turci com três minutos e vinte e oito
segundos (3'28"), justificando o aumento e explicando que foi abaixo da inflação
conforme prometido. Os protestos exibidos pelo JN, que ao final desta primeira
semana, ainda se concentravam no Rio de Janeiro e em São Paulo, na quinta, 13,
se expandem para Porto Alegre, onde 2 mil manifestantes se reúnem em frente à
prefeitura e de lá saem em caminhada pelas ruas do centro contra "a possibilidade
de aumento" nas passagens. O telejornal traz esse registro numa nota coberta de
quatorze segundos (0'14"), além das entradas ao vivo do helicóptero de Bette
Lucchese, no Rio, e de César Galvão em São Paulo e mais uma reportagem de
Graziela Azevedo com três minutos e trinta e sete segundos (3'37") onde há uma
sonora do prefeito Haddad se negando a rever o aumento.
Quando o movimento inicia sua segunda semana, é a sexta-feira, 14 de junho,
véspera da abertura da Copa das Confederações e Bonner faz a ancoragem in loco
de Brasília tendo o estádio Mané Garrincha iluminado como cenário. Imagens
gravadas durante o dia mostram pessoas protestando contra os gastos com a copa
e outra nota coberta registra manifestações em Porto Alegre e em São Paulo. Mas,
esta edição traz ainda relatos de reivindicações semelhantes ganhando as ruas de
Manaus, Natal, Sorocaba, Maceió e Curitiba.
Uma reportagem de Fabio Turci182 ganha destaque não apenas pela duração de
quase seis minutos (5'59"), mas também pela quantidade de fontes geradoras de
conteúdos audiovisual. Além dos créditos dos cinegrafistas da TV Globo, a matéria
reúne sequências da TV Carta, que mostra o repórter da revista Carta Capital
gravando o momento da sua própria detenção; da TV Estadão, com um trecho do
diálogo entre manifestantes e policiais; de um cinegrafista do G1 no momento em

Ver íntegra em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/videos/t/edicoes/v/capital-paulista-vive-maisum-dia-de-protesto-contra-aumento-das-passagens/2635824/. Acesso em: 26 jan. 2016.
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que foi atingido por algum objeto; e da Polícia Militar de São Paulo, em que os
policiais tentam dispersar a multidão com bombas.
Pontos de vista dos acontecimentos que, embora emprestem uma dinâmica visual
ao relato, mimetizando a poética do registro amador (GUTMANN, 2012),
convergem, ao mesmo tempo, para um único olhar - um tanto corporativo - como se
tentasse dizer que os profissionais de distintos veículos da grande mídia também
sofreram com a violência policial durante o desenvolvimento de seus trabalhos. O
trecho utilizado, contudo, para mostrar os excessos da PM foram aqueles cedidos
pela própria instituição policial.
O VT de Turci traz ainda um outro trecho coberto com imagens identificadas apenas
como "estas imagens" que parecem ter sido feitas da janela de algum apartamento
por um morador e "mostram um policial quebrando o vidro" do próprio carro. A
reportagem se apressa para pegar a versão da PM de que o vidro já estava
quebrado e o agente estava apenas "retirando os estilhaços" e em seguida informa:
"mas manifestantes dizem que ele fez isso para colocar a culpa em quem
protestava". A edição do material passa uma impressão de que nem o repórter
acreditou no que a polícia disse, mas ao incorporar o conteúdo cinemático desta
forma, esvazia o carácter de denúncia nele contido.
Algo semelhante ao que Rojo (2015, p. 73) definiu como "uma estratégia de guerra
que usa a precariedade das imagens e a ausência não só da escrita, mas também
do autor, para conquistar ideologicamente o pensamento dos espectadores". A
autora considera ainda que, ao agir dessa maneira, o telejornal acabaria por anular
ou apagar a intenção de quem fez o primeiro registro audiovisual, produzindo um
sentido muitas vezes oposto ao que motivou a gravação. Para Rojo (2015, p. 74),
trata-se de um mecanismo de "instrumentalização política". Nas palavras dela, o
"uso de vídeos amadores das recentes mobilizações sociais nos telejornais [...]
seria, portanto, uma tática de apropriação das significações que decorrem das
mídias digitais e dos movimentos insurgentes. Uma expropriação de suas forças".
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Ainda de São Paulo, num outro VT de Monalisa Perrone, com cinco minutos e seis
segundos (5'06") incluindo cabeça e nota pé183, o prefeito Fernando Haddad volta a
negar uma revisão no reajuste das tarifas enquanto os protestos viravam notícia
internacional. Ao longo da semana, as reivindicações continuam e se espalham por
Niterói, Belo Horizonte, Belém, Vitória, Maceió, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e
Brasília. Na noite da segunda-feira, 17 de junho, os manifestantes invadem o
espelho d'água do Congresso Nacional e chegam a ocupar todo o teto da
construção. No dia seguinte, a presidente Dilma aparece pela primeira vez na
cobertura que o JN faz dos protestos e o prefeito de São Paulo abre a possibilidade
de rever o preço das passagens de ônibus na cidade. Na quarta-feira, 19, o JN
exibe um VT de Fabio Turci com dois minutos e trinta e um segundos (2'31") e outro
de Bette Lucchese com dois minutos e quarenta e cinco segundos (2'45") sobre a
revogação do aumento das tarifas em São Paulo e no Rio de Janeiro
respectivamente.
Com a vitória do dia anterior, o movimento atinge seu pico na quinta-feira, 20 de
junho, quando o Jornal Nacional se confunde com o prolongamento da transmissão
ao vivo que a TV Globo vinha realizando durante a tarde. Apenas três breves VTs que juntos somam três minutos e cinco segundos (3'05") - abordam os destaques da
Copa das Confederações enquanto o restante do tempo foi dedicado à cobertura
em tempo real dos protestos pelo Brasil. Bonner informa da bancada que várias
outras cidades anunciaram a redução das tarifas dos coletivos em diversas regiões
do país.
Equipes em Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo
Horizonte, Florianópolis, Salvador, Recife, Vitória e Campinas mostraram o
andamento das manifestações geralmente do alto, em edifícios ou no helicóptero, e
com planos mais abertos dos eventos, denotando a escolha por um ponto de vista
mais distanciado dos acontecimentos. No entanto, ao decidir fazer-se junto com os
fatos, o telejornal acaba por produzir aquilo que foi descrito por Fechine (2008, p.
221) como um "efeito de 'recorte' na própria temporalidade do 'mundo': como se
naquele intervalo de tempo, no qual o fato e o telejornal parecem estar se fazendo
juntos, um 'tocasse' o outro, um dependendo da presença significante do outro".
Ver íntegra em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/videos/t/edicoes/v/manifestacoes-virammanchetes-em-jornais-internacionais/2635829/. Acesso em: 26 jan. 2016.
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Isto gera um paradoxo interessante, já que embora seja um grande fascínio para o
jornalismo mostrar o fato no exato instante em que ele ocorre, quando isso se dá ao
vivo percebe-se que para alinhar o tempo do evento ao tempo da mídia é preciso
abrir mão de algo fundamental para qualquer veículo noticioso: os procedimentos de
checagem e apuração responsáveis pela articulação dos fatos de um acontecimento
e seu posterior processamento como notícia. Prova disso é o uso, pelos repórteres,
de expressões como "provavelmente", "aparentemente", "isso a gente não pode
dizer com certeza" ou "só amanhã para a gente ter uma confirmação" durante suas
participações ao longo desta edição especial do Jornal Nacional.
Isto faz com que o produto levado ao ar em tempo real seja mais televisivo (ou
midiático) do que jornalístico, mais atração do que notícia. Como não há tempo para
o devido preparo da notícia, exibe-se o fato como acontecimento, ou melhor, podese dizer com Alsina (2009, p. 126-127) que o que vem a público nesse contexto é
um tipo de “acontecimento de fatos”. E o autor refina sua explicação com o seguinte
postulado:
O acontecimento pertenceu sempre a uma categoria histórica bem
determinada: o acontecimento político, social, literário, científico, etc. Ou
seja, o acontecimento está definido pela importância que a mensagem traz.
No entanto, o fato nos remete a convenções sociais que foram violentadas.
Produz-se, então, a ruptura da lógica do que é quotidiano. (ALSINA, 2009,
p. 127)

Diferentemente do conteúdo cinemático externo gravado que se afina com o tempo
do evento e - quando chega a ser exibido num telejornal já foi checado e apurado constituindo por isso um ao vivo assíncrono, como dito antes, no caso da
transmissão ao vivo examinada acima, é como se a substância bruta capaz de gerar
notícia jorrasse na tela diante dos olhos do espectador sem ser submetida a
nenhum processo de lapidação.
As manifestações prosseguem até 6 de julho de 2013, mas já na sexta-feira, 21 de
junho, o Movimento Passe Livre (MPL), que organizou os protestos iniciais
convocando os participantes através dos sites de redes sociais, anunciou o fim
daquelas atividades reivindicatórias. No sábado, 22, Dilma propõe "grande pacto"
para melhorar os serviços públicos e na segunda-feira, 24, o "grande pacto" é
subdividido em "cinco pactos nacionais" nas áreas de saúde, educação, transportes,
responsabilidade fiscal e reforma política (que inclui o combate à corrupção). A partir
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daí os protestos continuam acontecendo, mas com menos força e o JN mantém a
cobertura geralmente com imagens gravadas pelas equipes da própria TV Globo.
Durante o período de um mês a insatisfação – que se alastrou por diversas
categorias profissionais e se multiplicou em variados formatos de cobertura –
percorreu vinte e seis edições do Jornal Nacional de 6 de junho a 6 de julho de 2013
como uma onda que teve seu pico no dia 20 de junho (ver gráfico 2), quando o
telejornal dedicou 3 mil 214 segundos184 ao vivo aos protestos em todo o Brasil.
Esta data corresponde ao décimo terceiro dia de manifestações.
O eixo vertical do gráfico 2 indica os segundos e o horizontal sinaliza os dias do
movimento. As constatações da análise neste caso apontam no mesmo sentido do
que observou Singer (2013) ao identificar três fases para o que chamou de
“acontecimentos de junho”. Do início dos protestos em São Paulo ao dia 13 de junho
- sexto dia de reivindicações - seria a primeira etapa, convocada e conduzida pelo
MPL; a segunda, começa no dia 14 de junho com a adesão do grande público após
forte repressão policial e vai até o dia 20, quando o movimento atinge o auge: “Na
quinta, 20, em suposta comemoração, a onda atinge o ponto máximo, com
demonstrações em mais de 100 cidades, algumas delas gigantescas, alcançando,
no conjunto, cerca de 1,5 milhão de participantes” (SINGER, 2013, p. 26).
De 21 de junho até o fim deste mesmo mês, é a terceira e última fase, caracterizada
no entender de Singer (2013, p. 26) por uma fragmentação “em mobilizações
parciais com objetivos específicos (redução de pedágios, derrubada da PEC 37,
protesto contra o Programa Mais Médicos, etc.)”. Os estudos de Singer (2013)
mantiveram sua atenção apenas nos acontecimentos de junho de 2013, mas a
análise aqui exposta considerou a cobertura feita pelo Jornal Nacional de todos os
assuntos relacionados à onda de protestos. Portanto, a última etapa, do ponto de
vista desta tese, prolonga-se um pouco mais até o dia 06 de julho.
No primeiro dia, o JN exibiu 167 segundos (dois minutos e quarenta e sete
segundos – 2’47’’) distribuídos em participações ao vivo do repórter César Galvão
do Helicóptero e imagens noturnas aéreas gravadas dos manifestantes caminhando
Isso equivale a cinquenta e três minutos e trinta e quatro segundos (53’34’’) de acordo com o
material disponível no site do Jornal Nacional como pertencente à edição de 20 de junho. Ver
conteúdo completo em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/videos/t/edicoes/v/pelo-menos-15-milpessoas-participam-de-manifestacao-em-florianopolis/2646295/. Acesso em: 02 fev. 2016.
184

183

pela Avenida Paulista; e no último, foram apenas trinta e um segundos (0’31’’) de
uma nota coberta lida por Alexandre Garcia que informava sobre o final da greve
dos motoristas e cobradores de ônibus no Recife depois de seis dias de
negociações, quase como o derradeiro respingo do movimento de retração da onda
de protestos que cobriu o país.
Gráfico 2 – Manifestações Junho/2013 no JN (segundos por edição)
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Fonte: elaboração própria

É possível notar ainda que o tom da cobertura também foi se modificando à medida
em que a amplitude da onda aumentava. De simples protesto pelo aumento de vinte
centavos no preço das passagens de ônibus e metrô em São Paulo o movimento
ganhou corpo, alcance nacional e diversas caras: dos que iniciaram, insatisfeitos
com a qualidade dos transportes públicos, aos descontentes com a saúde, com a
educação, com os gastos públicos, com a política em geral e com as velhas formas
de exercício do poder.
Mas, no Jornal Nacional, essa pluralidade complexa das ruas foi, em grande parte,
reduzida a uma multidão pacífica de um lado e a um pequeno grupo de vândalos, do
outro. Houve até um momento em que o telejornal chega a justificar-se no ar185 das

Ver nota lida por Patrícia Poeta na edição de 17 de junho em: http://g1.globo.com/jornalnacional/videos/t/edicoes/v/tv-globo-faz-reportagens-sobre-as-manifestacoes-desde-oinicio/2640010/. Acesso em: 02 fev. 2016.
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críticas que vinha recebendo sobre esta polarização da cobertura. E a própria
emissora e seus profissionais tornam-se alvo de manifestações, às vezes, violentas.
4.1.4 A dinâmina partícula-onda na instância jornalística
Em 26 de janeiro de 2012, os conteúdos cinemáticos externos materializaram o
segundo ato narrativo da reportagem de Paulo Renato Soares que abriu a edição do
Jornal Nacional naquela quinta-feira. O material completo186 com cabeça – dividida
entre Bonner, da bancada, e Patrícia, do centro do Rio de Janeiro – durou cinco
minutos e vinte e oito segundos (5’28’’). Na noite anterior, o edifício Liberty
construído nos fundos do Teatro Municipal desabara levando com ele outros dois
prédios vizinhos. Os três imóveis eram comerciais e funcionavam na Avenida 13 de
maio, um dos pontos mais movimentados da região. Vinte e duas pessoas
morreram. O VT de Soares utilizou imagens de uma câmera de vigilância, de
celulares das pessoas que estavam no local e ainda de uma microcâmera que foi
colocada no capacete de um dos bombeiros para mostrar o trabalho de busca por
vítimas debaixo dos escombros.
O primeiro off da matéria destaca o marco temporal quando diz: “Oito e trinta e três
da noite. A câmera de segurança de um dos prédios da Avenida 13 de maio registra
o momento exato do desabamento [...]”. O trecho de vinte e sete segundos (0’27’’)
de imagens é repetido quatro vezes em diferentes velocidades para cobrir trinta e
oito segundos (0’38’’) do relato audiovisual do repórter. Em seguida, numa transição
para as gravações feitas por celular, ele acrescenta: “muitas testemunhas da
tragédia registram o pânico”, embora as imagens exibidas não tragam nenhum
indício do desespero mencionado. As pessoas apenas falam que precisam sair dali
porque ainda há risco de outras estruturas desmoronarem. É quando surge na tela o
crédito de imagens para “André Luiz de Assis Silva / VC no G1”, enquanto o texto da
reportagem explica: “São imagens de celular, de câmeras amadoras. Elas mostram
que toda a região parece ter sido bombardeada. E ali mesmo algumas vítimas
recebem os primeiros socorros. O medo de novos desabamentos provoca correria”.

Ver íntegra em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/videos/t/edicoes/v/desabamento-de-prediosprovoca-tragedia-no-rio/1786021/. Acesso em: 04 fev. 2016.
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Nesse momento, então, além de fazer uso da poética do registro amador
(GUTMANN, 2014), o Jornal Nacional promove uma sutil alternância de pontos de
vista. Sai de um olhar subjetivo que corre junto com outras pessoas no chão para
uma visão aérea, feita do helicóptero, que apenas descreve o acontecimento à
distância. Um instante preciso no qual, através da edição de imagens (montagem), a
narrativa oferece a síntese visual de como funciona a dinâmica partícula-onda. São
dez segundos (0’10’’) simetricamente distribuídos em dois takes e deixando claro
que a mesma entidade narradora – neste caso, a instância jornalística – possui (ou,
por meio de mecanismos variados, lança mão de) propriedades físicas que
permitem ao espectador sentir-se perto de quem corre na rua temendo por sua vida,
mas também abstratas que parecem dar a ver a ocorrência como que de “fora do
corpo”. Isso sem falar nas imagens do capacete do bombeiro que “levam” o
espectador para o meio dos escombros com um equipamento que ajuda a identificar
se há sobreviventes a partir da análise dos ruídos que capta.
O interessante é perceber que essa “visão transcendente” não se restringe, no VT
de Paulo Renato Soares, ao poderio tecnológico da TV Globo a partir do chamado
Globocop. No trecho seguinte, que traz crédito de imagens para “Lael Previtali / VC
no G1”, são as imagens “amadoras” que mostram de cima a poeira em suspensão
apagando a paisagem do centro da cidade. E, logo depois, as sonoras gravadas
pelas equipes profissionais lá embaixo dão voz a quem viu e quis contar, isto é, a
quem decidiu partilhar a singularidade da experiência. A imagem de fundo da
passagem é a das máquinas escavadeiras funcionando diante do monte de
escombros, enquanto o repórter fala da “grande operação” que foi montada para a
retirada do entulho e para resgatar as vítimas. Este exemplo evidencia, portanto, a
complexidade da dinâmica dos modos de presença nas narrativas audiovisuais
noticiosas da contemporaneidade.
Importa notar ainda que o conteúdo cinemático externo incluído na reportagem não
traz à luz o desabar de nenhum dos três prédios, mas sim a nuvem de poeira e a
correria resultantes da queda. Isso significa que – de modo semelhante ao que
ocorreu no Bataclan de Paris em 2015 – tem-se o registro de efeitos (ou indícios) da
ocorrência no momento em que ela surge, porém, numa espacialidade distinta
apesar de próxima. Ressalte-se que em ambos os casos a causa dos eventos está
além da imagem: no primeiro, precisou ser declarada e no segundo teve de ser
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investigada. Nesse sentido, o material audiovisual disponível, embora não mostre o
ponto cinemático inicial, revela o impacto imediato do evento no seu entorno como a
alteração vibratória provocada por uma pedra lançada na água. Isso foi o suficiente
para fazer o jornalista transformar a sequência em segundo ato narrativo, ou seja,
no clímax de seu relato. A inserção dessas imagens no primeiro off da matéria que
abre a edição do telejornal reforça a intenção de trabalhá-las jornalisticamente, uma
vez que é a partir do fato que a narrativa noticiosa irá se desenvolver.
Em 2011, quando o Japão foi sacudido por um terremoto que em seguida provocou
um tsunami, o Jornal Nacional também utilizou-se de diversas fontes de imagens
em suas reportagens: câmeras de vigilância e cinegrafista “amador”, além dos
helicópteros das equipes profissionais. O resultado dessa mistura187 coloca quem
assiste no epicentro do tremor, em alguns momentos chacoalhando dentro dos
edifícios, em outros saindo de casa para se proteger. Depois, já em local seguro,
avista a onda gigante se aproximando e arrastando o que estava pela frente.
Essa maneira de construir a narrativa audiovisual que leva o receptor da mensagem
para dentro da cena indica a já referida mudança de olhar na contemporaneidade.
Observa-se a migração de um paradigma ótico que revela o olhar de um observador
distante da cena, numa contemplação mais passiva para o paradigma háptico que
traz o olhar para perto ou mesmo para “dentro” da cena, transformando, mesmo que
temporariamente, o espectador “objetivo” em experimentador do evento em si, em
alguém que é capaz de sentir o que vê. Neste contexto, as práticas do audiovisual
noticioso se afinam com o que Reis Filho (2012, p. 77) chamou de “tendência
pervasiva” ao notar a ocorrência, também na fotografia e no cinema, de “imagens
imprecisas e instáveis, imagens precárias, que mais esboçam e sugerem seus
objetos do que propriamente os representam”. Para este autor,
O que temos aqui é um tipo de visualidade que poderıa
́ mos qualificar,
juntamente com Gilles Deleuze e Félix Guattari, como háptica. Isto é, um
tipo de imagem que induz um espaço e um modo de percepção mais tátil
do que visual, uma imagem que demanda uma percepção próxima,
funcionando pelo toque. Na visualidade háptica, afirmam os filósofos
franceses, os olhos funcionam, eles mesmos, como órgãos de toque,
como uma forma de contato. Mais do que ser projetado numa estrutura
centralizada ou num espaço ilusionıś tico profundo, o olhar tende aqui a se
aproximar do corpo da imagem, a correr por sua superfıć ie, hesitando e
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Material disponível em: https://youtu.be/S34fjpHUzzQ. Acesso em: 28 set. 2015.
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demorando-se sobre inúmeros efeitos de superfıc
́ ie. (REIS FILHO, 2012,
p.78 – grifos nossos)

A visualidade háptica indica, portanto, como destaca Reis Filho, “uma nova maneira
de se relacionar com as imagens e com o mundo, outro modo de estar-no-mundo”
(2012, p. 78). Essa visão se coaduna com o que Hans Ulrich Gumbrecht (2010)
postula em sua obra intitulada Produção de Presença: o que o sentido não
consegue transmitir. Neste estudo, que revela uma inquietação no que tange à
“dessubstanciação do mundo”, o filósofo expõe uma proposta para se pensar as
Humanidades a partir de conceitos que permitam ultrapassar a exclusividade da
interpretação ou do repertório hermenêutico de análise e faz isso apresentando o
que denominou como conceitos experimentais, integrados em duas tipologias: uma
binária, em que estabelece a distinção entre “cultura de sentido” e “cultura de
presença” e uma quaternária na qual especifica tipos diferentes de apropriação-domundo (comer as coisas do mundo; penetrar coisas e corpos; a interpretação e a
comunicação).
Com base nesses elementos, Gumbrecht (2010, p. 106) defende que a
autorreferência humana que predomina numa cultura de sentido é o pensamento e
numa cultura de presença é o corpo e assim traça uma relação deles com o tempo e
com o espaço:
Se o corpo é a autorreferência predominante numa cultura de presença,
então, [...] o espaço – ou seja, a dimensão que se constitui ao redor dos
corpos – deve ser a dimensão primordial em que se negociem a relação
entre os diferentes seres humanos e a relação entre os seres humanos e
as coisas do mundo. Em contrapartida, o tempo, é a dimensão primordial
em qualquer cultura de sentido, pois parece existir uma associação
inevitável entre a consciência e a temporalidade [...]. Acima de tudo, porém,
o tempo é a dimensão primordial em qualquer cultura de sentido, pois leva
tempo para concretizar as ações transformadoras por meio das quais as
culturas de sentido definem a relação entre os seres humanos e o mundo.
(GUMBRECHT, 2010, p. 109-110)

A nova maneira de estar no mundo parece apontar para um resgate – em outro
nível, o digital – da perspectiva existente entre os apreciadores da arte egípcia
antiga que era considerada mais táctil, principalmente se comparada com a arte
grega clássica, tida como intermediária quanto a essa característica, e com a arte
romana, entendida como a mais abstrata entre estas e, portanto, mais ótica por sua
associação maior com o espaço-figurativo (CASTELLO-BRANCO, 2009).
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As telas sensíveis ao toque dos dispositivos móveis da atualidade188 sinalizam uma
revalorização do tato como elemento de interação com as imagens num caminho
para

a

visualidade

háptica

acima

citada.

Entretanto,

quando

se

trata

especificamente da televisão, Castello-Branco (2009, p. 24-25) atribui-lhe a
responsabilidade pelo “estabelecimento de uma nova ordem perceptiva e de
comunicação”, em que a visão não é mais o único sentido em destaque, mas sim
um conjunto mais amplo que envolve também a audição e a percepção táctil.
A autora argumenta ainda que “a fim de potenciar essa sua qualidade háptica, a
televisão utiliza procedimentos técnicos que insistem, principalmente, no efeito de
proximidade ou mesmo de intimidade com o espectador”. Os exemplos citados
neste contexto vão do “uso intensivo e extensivo dos grandes planos” até a
“utilização do discurso na primeira pessoa em que o relator ‘dá a cara’ (vivos,
enviados especiais, correspondentes etc.)”. Tudo isso compreendido por esta
estudiosa como dispositivos associados tanto à ficção quanto à não-ficção.
O close-up é o principal dispositivo formal dos produtos populares
especificamente televisivos designadamente os de ficção como os telefilmes, as telenovelas e as sitcoms. Por outro lado, o discurso directo em
que o emissor se dirige directamente ao receptor do outro lado do ecrã é a
imagem de marca dos produtos televisivos não ficcionais, como os
telejornais e os serviços noticiosos em geral, as reportagens, os
documentários televisivos e os concursos. (CASTELLO-BRANCO, 2009, p.
24-25 – itálicos do original)

Além disso, a pesquisadora toca num ponto importante ao abordar o poder
disruptivo da imagem em relação à racionalidade da escrita, ao domínio do logos,
da verbalidade e da linguagem e recorre a uma categorização de Jung para se
referir à imagem como uma “espécie de titã”, isto é: “[...] como uma força da
natureza, que subverte o domínio da cultura dominado pela linguagem verbal”
(CASTELLO-BRANCO, 2009, p. 24). Ao classificar esta força da imagem em si
como um “poder subversivo”, acredita ainda que quando vinculada a um
comportamento acrítico, próprio da cultura de massas, o resultado pode ser
explosivo. E, na visão de Castello-Branco (2009, p. 24), “a televisão alia
precisamente estes dois componentes”.

Para uma proposta de exploração inicial da tactilidade no jornalismo, ver PALACIOS; CUNHA,
2012.
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Os noticiários televisivos dos últimos quinze anos têm demonstrado crescentes
apostas na exploração desta “força da natureza” e, para utilizar uma analogia com o
jargão do audiovisual, muitas vezes, em estado “bruto” ou que simula essa
aparência, como já visto. Não é à toa que os conteúdos “amadores” que registram
ações em curso ganharam espaço na produção telejornalística do Grupo Globo ao
longo desse período.
4.1.5 Levantar âncoras
Ainda em 2011, o episódio que ficou conhecido como o ‘Massacre de Realengo’ fez
o Jornal Nacional colocar no ar pouco mais de dois minutos (2’01’’) de imagens
“amadoras”, o maior tempo contínuo de conteúdo cinemático externo189 já utilizado
pelo telejornal, considerando os casos analisados. Além disso, assim como ocorreu
no episódio do incêndio da boate Kiss, a ancoragem desta edição também foi
dividida 190 . Desta vez, entre William Bonner do estúdio e Fátima Bernardes da
varanda de uma casa que ficava em frente à escola Tasso da Silveira, no bairro
carioca do Realengo, zona oeste da cidade.
A cobertura do JN valeu-se não apenas das imagens de celular, mas também do
material gravado pelas câmeras de segurança da escola e de arte gráfica para
reconstituir o que aconteceu onde não havia lentes. A instituição municipal de
ensino atraiu os olhares do mundo na quinta-feira, 7 de abril, quando o ex-aluno
Wellington Menezes de Oliveira invadiu salas de aula armado com dois revólveres e
matou 12 adolescentes deixando outros 10 feridos. A apresentação in loco se
justificaria pelo fato de ser “uma ocorrência inédita no país”191.
Entretanto, esse parece ser um incremento da prática das entradas ao vivo no
Jornal Nacional. O que começa em 2001 com o repórter Ernesto Paglia cobrindo a
guerra do Afeganistão através do videofone192 - equipamento que conecta a câmera
em uma espécie de laptop ligado à internet e permite maior mobilidade às equipes
O material utilizado na reportagem de Kovalick sobre o atentado no Bataclan ocupou dois minutos
e vinte e nove segundos (2’29’’), mas, como foi gravado por um jornalista, não está sendo
considerado conteúdo cinemático externo.
190
Material disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/
massacre-em-realengo.htm. Acesso em: 16 fev. 2016.
191 De acordo com o site Memória Globo. Ver outros detalhes em: http://memoriaglobo.globo.
com/programas/jornalismo/coberturas/massacre-em-realengo/sobre.htm. Acesso em: 11 fev. 2016.
192 Ver detalhes em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/guerra-noafeganistao/equipe-e-estrutura.htm. Acesso em: 11 fev. 2016.
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de reportagem – avança para a bancada do telejornal mobilizando seus âncoras. Foi
assim, em 2002, na primeira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, quando William
Bonner apresentou o Jornal Nacional ao vivo dos estúdios da Rede Globo em São
Paulo193, tendo o presidente eleito ao seu lado a dividir simbolicamente o poder de
narrar a própria história. Enquanto Fátima Bernardes, do Rio de Janeiro, fala do que
classificou como “a maior eleição da história do Brasil”, de São Paulo, Lula se
mostra emocionado ao assistir à reportagem de Marcelo Canellas que relembra sua
trajetória até a presidência.
Nesta, que também é considerada uma edição especial do JN, são exibidas
imagens “amadoras” que revelam como o ex-metalúrgico recebeu a informação de
que a pesquisa de boca de urna do IBOPE apontava sua vitória como o presidente
mais votado do país. Lula foi eleito no segundo turno com 61% dos votos válidos,
depois de três tentativas de ocupar o cargo. O material traz um movimento irregular
que sai da tela de uma TV para o rosto de Lula vendo a notícia e, logo depois,
Bonner destaca que a gravação foi feita por Mariana Oliva, filha do senador Aloísio
Mercadante, a pedido da Videofilmes 194 que estava produzindo um documentário
sobre o presidente eleito.
Em janeiro de 2003, na posse de Lula, Bonner sai da bancanda de novo e ancora o
JN direto de Brasília195. Em novembro de 2004, é a vez de Fátima Bernardes ir para
Washington mostrar de perto a reeleição de George W. Bush196 enquanto Bonner
permanece no Rio. No mês seguinte, são as imagens “amadoras” feitas por turistas
que ajudam Marcos Uchoa a mostrar a destruição causada pelo tsunami que atingiu
a costa de oito países da Ásia197 provocando milhares de mortes. Em abril de 2005,
o editor-chefe do JN viajou para Roma, de onde conseguiu falar sobre o clima na
Ver mais em:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/eleicoespresidenciais-2002/sobre.htm. Acesso em: 11 fev. 2016.
194 A Videofilmes, produtora dos irmãos Walter Salles e João Moreira Salles, ficou mais conhecida
quando lançou o filme Central do Brasil com Fernanda Montenegro no papel principal e a obra foi
indicada ao Oscar em 1998.
195 No mês seguinte, a explosão do ônibus espacial Columbia na volta de uma missão com sete
astronautas a bordo se transformara numa das imagens mais marcantes já vistas. O acidente
lembrou o que ocorreu com a Challenger dezessete anos antes. A diferença foi que naquela ocasião
a nave se desintegrou ainda durante o lançamento.
196 Ver
detalhes em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/eleicoesamericanas-2004/equipe-e-estrutura.htm. Acesso em: 19 fev. 2016.
197 Ver material disponível em:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/tsunami-na-asia/tsunami-na-asiavideos.htm. Acesso em: 19 fev. 2016.
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Praça São Pedro poucos instantes antes da morte do papa João Paulo II198. Pouco
mais de três meses depois, quando ocorreu o atentado no metrô de Londres, o
Jornal Nacional exibiu outra reportagem de Marcos Uchoa199 que abriu a edição e
trouxe imagens de celular feitas dentro de um dos trens atingidos.
A escalada com um minuto e vinte e dois segundos (1’22”) remete à dos atentados
em Nova Iorque, quando faz referência ao “7 de julho de 2005” como mais um dia
para ficar na história e, mais adiante, Bonner diz: “Nossos repórteres
testemunham uma quinta-feira sangrenta”, quase da mesma maneira que falou
da terça-feira de terror nos Estados Unidos. Na cabeça da matéria, que dura trinta e
dois segundos (0’32”), a apresentadora Fátima Bernardes menciona a vinculação do
episódio a Osama Bin Laden – líder da organização criminosa Al Quaeda – e aos
ataques de 11 de setembro.
Além da menção aos ataques de 2001 e a esta data em que “o terror islâmico”
atinge a Grã-Bretanha, o telejornal relembra também o 11 de março, em Madri, na
Espanha, para configurar o que chamou de “calendário do terror internacional”.
O espaço-tempo da cobertura delineia-se melhor quando surge a informação de que
“uma onda de indignação cobre o planeta” e o repórter Sírio Boccanera
complementa a chamada dizendo que líderes mundiais, reunidos na Escócia, se
juntaram ao [então] primeiro-ministro, Tony Blair, para fazer “uma declaração
enfática de repulsa a mais um ato terrorista”.
As estratégias do Jornal Nacional para despertar e manter a atenção da audiência
passam por um investimento nas dimensões visual – relativa à aparência dos
apresentadores, do cenário, das vinhetas, dos gráficos, das tarjas etc. – e discursiva
para oferecer não apenas a informação, mas tentar convencer o espectador a se
colocar nela a partir da criação de uma atmosfera de pertencimento ao mesmo
espaço simbólico, como observou Gutmann (2012, p. 164-165) ao sustentar que “a
incisiva convocação da imagem do globo e do mapa mundi, seja na composição do
cenário, seja na vinheta de abertura, ratifica a apresentação desse ambiente como
espaço utópico de uma suposta experiência coletiva (a de ‘estar no mundo’)”.

Ver detalhes em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/papa-joaopaulo-ii-morte/direto-do-vaticano.htm. Acesso em: 19 fev. 2016.
199 Ver a íntegra em: https://youtu.be/-c6b7TDd6D0. Acesso em: 05 mai. 2015.
198
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Além disso, a pesquisadora observa que “nas vinhetas dos telejornais de rede, há
incidência de estratégias gráficas que convocam ideia de vigilância sobre o mundo:
desenho do globo terrestre e movimento giratório das imagens” (GUTMANN, 2012, p.
164-165). Os telões presentes no cenário também são destacados como outro

elemento cênico importante por sua função de reforçar essa ambiência utópica, uma
vez que representam janelas através das quais se tem acesso simbólico ao mundo
exterior em nível local, nacional ou internacional e por onde uma série de recursos
gráficos pode ser acionada, bem como a participação ao vivo de diversos
colaboradores e fontes geograficamente espalhados pelo globo.
Além dessa modelagem do ambiente para favorecer a condução da experiência do
público, o Jornal Nacional traz marcas de um discurso que pretende reforçar a
potência da própria presença ao afirmar que seus repórteres testemunharam uma
quinta-feira sangrenta e em outro momento dizer que uma onda de indignação
cobre o planeta, fazendo crer que seu olhar possui tal alcance, uma vez que – logo
em seguida – mostra um dos seus repórteres no local da reunião das lideranças
destacando que houve uma reação, embora apenas discursiva, aos atentados em
Londres.
É neste sentido que Gutmann (2012, p. 151) aborda a questão da ubiquidade,
pontuando que, por meio dessa ampliação do olhar, o telejornal simula sua
presença em todos os espaços não mais com o objetivo de apenas reportar os
fatos, mas sim para revelá-los no tempo atual: “Com a [...] inclusão dos registros [...]
dos diversos testemunhos eletrônicos, o telejornal se esparrama pelo tecido social
evocando um estado de ubiquidade, como se pudéssemos, através da tela, estar
em todos os lugares vendo tudo o que acontece”. A autora ressalta também a
importância do “cinegrafista amador” como sujeito produtor de discurso que, do
mesmo modo

que as câmeras de segurança, passa a ser englobado

discursivamente pelos relatos jornalísticos ao figurar como uma certa anuência do
público “que não mais apenas vê através dos programas, mas faz ver através
destes”.
Outro aspecto que ganha relevo na argumentação de Gutmann (2012, p. 151) é o
fato de que a instância produtora de conteúdo profissional incorpora as imagens
“amadoras” como uma espécie de “prova indicial do dito”, uma vez que –
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paralelamente – este material gravado por fontes externas ao campo da notícia atua
“na produção de um importante sentido para a configuração da ideia de interesse
público, o de inclusão do sujeito enunciatário no processo comunicativo [...]”. Isto faz
com que o telespectador produtor de material audiovisual exibido por uma emissora
da grande mídia receba o status de “cidadão” e a veiculação de suas imagens,
consequentemente, funcione como “estratégia de certificação” daquilo que está
sendo noticiado, na medida em que a própria exibição pode ser vista como “índice
da participação do público” (GUTMANN, 2012, p. 151).
Embora essa questão da certificação possa ser discutida, conforme se buscou fazer
anteriormente no capítulo sobre os marcos analíticos, na matéria de Uchoa daquele
7 de julho, a estratégia é utilizada da seguinte maneira: a certa altura do texto, logo
após a entrevista de um dos sobreviventes que descreveu um quadro de pânico no
qual achou que ia morrer, pois viu que as pessoas rezavam, gritavam e tentavam
quebrar os vidros, o repórter diz o seguinte: “Essas imagens gravadas por um
celular mostram uma versão um pouco menos tenebrosa do que pode ser tal
pesadelo. Aqui, tão real. Existe uma luz de emergência, as pessoas conseguem sair
aos poucos, os vidros estão quebrados, tudo está escuro”.
O trecho dura dezoito segundos (18”) dos quatro minutos e dez segundos (4’10”) do
VT e, embora não seja possível enxergar tudo que é narrado, a impressão que fica
é a de que o material “amador” foi usado como o “fiel da balança” em relação ao que
o entrevistado contou, até mesmo para garantir que o próprio repórter não tivesse
sido usado para propagar um drama demasiadamente maior do que o ocorrido. É
como se, com as imagens do celular, gravadas do ponto de vista de alguém que
também estava dentro de um dos vagões, Uchoa pudesse, então, refinar a verdade
ao atrelar o que foi dito instantes antes a uma referência visual que permite verificar
alguns dos elementos mencionados, mas, por outro lado, afasta um pouco o
sintoma de pânico presente na fala do entrevistado.
A reportagem prossegue e, mais à frente, o repórter vale-se de “fotos tiradas por
celulares” que ele classificou como “instantâneos do sofrimento”. São duas
fotografias que cobrem sete segundos (0’07”) do off com: 1) imagens de pessoas
caminhando por uma rua cheia de destroços e alguém deitado recebendo ajuda e 2)
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num enquadramento mais próximo e com uma angulação de cima para baixo, dois
senhores tentando socorrer duas outras pessoas que não têm seus rostos expostos.
Partindo do pressuposto de que as imagens mostradas no trecho anterior são
realmente imagens de celular, gravadas no interior do trem londrino, é possível
supor que elas ajudaram o repórter a se aproximar mais da verdade dos fatos,
apontando numa direção de certificação do real (GUTMANN, 2012), como visto
anteriormente.
Entretanto, as imagens das fotografias lançam uma questão no ar: se registrar
pessoas mortas ou feridas é algo extremamente delicado para os profissionais da
imagem, como é que o audiovisual noticioso da contemporaneidade pretende lidar
com um fenômeno que oferece com uma mão o cálice sagrado da ubiquidade e com
a outra a possibilidade de reificação da alteridade?
Obviamente, não há uma resposta única a esta indagação. Mas, autores como
Contrera (2015, p. 462) que estudam as especificidades da imagem simbólica na
atualidade, sinalizam alguns caminhos para reflexão ao cogitar que talvez a maior
cilada desta época contemporânea seja uma certa "perversão econômica que quer
nos fazer crer que todo o sonho é representável e que tudo que é possível fazer
tenha de ser feito" ou, indo um pouco mais adiante, que tudo que é possível mostrar
seja mostrado, sem crítica alguma ou qualquer tipo de ponderação sobre a virtude
de tal escolha e que tudo que é possível ver seja também visto. Para ela, "é por
meio desse literalismo que o diabólico vence sobre o simbólico" e arremata essa
ideia afirmando que "eletrificamos nossos sonhos na medida em que transferimos
para as máquinas eletrônicas de imagens (TV, Internet) nosso tempo livre, nosso
olhar, nossos desejos, a expectativa de transcendência".
Em 2006, no projeto que ficou conhecido com o nome de Caravana JN, os
apresentadores continuaram a investir na prática de deixar a bancada para fazer a
ancoragem ao vivo de fora do estúdio. Desta vez, eles alternavam seus
deslocamentos com a ideia de percorrer as diferentes regiões brasileiras para
mostrar o perfil de cada uma e abordar suas principais necessidades naquele ano
eleitoral. O repórter Pedro Bial também fez parte da equipe que deu andamento ao
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projeto200. Neste mesmo ano, outro episódio que fez Bonner apresentar o telejornal
direto da sede da Globo de São Paulo, desta vez do alto do prédio recém
inaugurado com o nome de Roberto Marinho, foi o dos ataques de facções
criminosas na maior cidade brasileira. Da laje do edifício, foi feita uma entrevista ao
vivo com o então governador do estado, Cláudio Lembo, que considerou
desnecessário aceitar ajuda federal naquele momento201.
No ano seguinte, é Fátima Bernardes que sai dos estúdios do Rio de Janeiro mais
uma vez. Agora, para apresentar ao vivo as notícias relacionadas à visita do papa
Bento XVI ao Brasil do largo de São Bento, no centro de São Paulo202. Da bancada,
Bonner recupera o bordão “onde está você, Fátima Bernardes?”, criado durante a
Copa do Mundo de 2002, na Ásia, quando a apresentadora, eleita musa do
campeonato daquele ano pelos jogadores da seleção brasileira, aparecia em
lugares variados a cada edição203.
No início de novembro de 2008, William Bonner ancora o Jornal Nacional direto de
Washington D.C. na cobertura da vitória de Barack Obama nas eleições
presidenciais dos Estados Unidos da América204. E no final do mesmo mês, o editorchefe deixa a bancada do JN para apresentar in loco as reportagens sobre as
enchentes que atingiram Santa Catarina matando 150 pessoas 205 e avalia este
trabalho da seguinte maneira: “É uma ótima sinalização para o público de que nós
não colocamos todas as notícias dentro do mesmo saco, ou seja, que sabemos
diferenciar aquilo que é verdadeiramente mais forte, pelo seu caráter histórico ou
dramático”206.

Ver detalhes em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/eleicoespresidenciais-2006/caravana-jn.htm. Acesso em: 16 fev. 2016.
201 Ver detalhes em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/ataques-emsao-paulo/ancoragem-de-sao-paulo.htm. Acesso em: 16 fev. 2016.
202 Ver detalhes em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/visita-de-bentoxvi-ao-brasil/visita-de-bento-xvi-ao-brasil-videos.htm. Acesso em: 16 fev. 2016.
203 Ver mais sobre este assunto em: MEMÓRIA GLOBO. Jornal Nacional: a notícia faz história.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004, p. 352-354.
204 Ver
detalhes em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/eleicoesamericanas-2008/direto-de-washington.htm. Acesso em: 16 fev. 2016.
205 Ver detalhes em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/enchentes-emsanta-catarina/enchentes-em-santa-catarina-a-importancia-da-noticia.htm. Acesso em: 16 fev. 2016.
206 Citação de William Bonner disponível no site Memória Globo op. cit. Acesso em: 16 fev. 2016.
200

196

4.1.6 Responsabilidade profissional X audiência
Esta capacidade que o Jornal Nacional tem de perceber e explorar o caráter
dramático dos eventos também fica bastante evidente no mês anterior às eleições
americanas e às enchentes de Blumenau. Na segunda-feira, 13 de outubro de 2008,
Eloá Cristina Pimentel, uma estudante de 15 anos, foi feita refém pelo ex-namorado,
Lindemberg Alves, de 22 anos. Inconformado com o fim do relacionamento de dois
anos, o motoboy foi até a casa de Eloá, no ABC Paulista, armado e dizendo que
queria apenas conversar. O sequestrador manteve a jovem em cárcere privado por
quase cem horas até o início da noite da sexta-feira, 17 de outubro, quando a polícia
invadiu o imóvel e Eloá foi retirada com um tiro na cabeça e outro na virilha,
morrendo pouco depois no hospital.
Após o desfecho trágico, o JN se concentrou em criticar a ação da polícia através de
uma reportagem que trazia uma linha do tempo do evento e assim tentava mostrar
que os policiais invadiram a casa antes de Lindemberg efetuar qualquer disparo207.
A permanência prolongada das equipes de reportagem no local a ponto de
atrapalhar o trabalho da polícia não chega a ser mencionada como algo que
pudesse ter contribuído para aumentar a tensão no ambiente ou mesmo ter
precipitado a decisão de invadir a residência para solucionar de uma vez o conflito.
Ao contrário, a atitude de furar o cerco montado pela polícia é que ganha destaque
no site do Memória Globo em tom de vitória:
O cerco montado pela polícia, no entanto, não impediu que jornalistas
tivessem acesso a Lindemberg. Numa conversa por telefone com a repórter
Zelda Mello, exibida pelo Jornal Nacional naquela noite, o sequestrador
disse que libertaria a ex-namorada, mas não informou quando isso
aconteceria208.

Embora a polícia tenha pedido para a imprensa se afastar visando o sucesso das
negociações com Lindemberg, a TV Globo resolve, então, se instalar “em um
apartamento de um prédio vizinho, de onde era possível registrar toda a
movimentação” 209 . Fica claro, portanto, que esta postura de “transparência”

Ver reportagem de César Tralli, exibida no dia 21 de outubro de 2008, em:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/caso-eloa/videos.htm. Acesso em:
16 fev. 2016.
208 Trecho disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/casoeloa/as-primeiras-informacoes.htm. Acesso em: 16 fev. 2016.
209 Idem Ibidem.
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excessiva não considera a responsabilidade profissional com as consequências de
uma superexposição do caso na mídia, como – por exemplo – o empoderamento do
sequestrador armado.
Comportamentos semelhantes podem levar a mídia audiovisual a operar no
excesso, fazer “jornalismo sem notícia” ao apostar no espetáculo do drama,
atrapalhar o trabalho da polícia e até, quem sabe, vir a figurar como cúmplice de
uma tragédia anunciada. Independentemente disso, o resultado que se viu foi que a
vida privada de uma adolescente chamada Eloá Pimentel foi exposta durante dias
na televisão aberta do Brasil, transformada em atração seriada de um grande show
midiático e virou estatística na contagem dos crimes passionais.
4.1.6.1 O repórter como elemento quântico
Na cobertura da cerimônia em tributo a Michael Jackson realizada no Staples
Center, em Los Angeles, como parte do funeral do cantor, em 7 de julho de 2009,
logo após uma reportagem de Rodrigo Bocardi sobre o evento, o repórter faz sua
participação ao vivo no Jornal Nacional. O material (VT+vivo)210 tem sete minutos e
dezenove segundos (7’19’’) com cabeça e o VT, de quatro minutos e meio (4’30’’),
termina com o depoimento choroso da filha do artista afirmando que ele foi o melhor
pai do mundo e que o ama muito.
Com a tela dividida que enquadra Bonner e Bernardes na bancada do lado direito
do vídeo numa janela maior e o enviado especial no outro lado, o âncora do
telejornal apela mais uma vez para os aspectos sensíveis do relato ao dizer a
Bocardi que ia perguntar qual foi o momento que ele achou mais emocionante da
cerimônia, mas depois de ver o encerramento da matéria com aquela criança não
teria mais sentido questionar isso. Então, prossegue com a seguinte frase: “diga lá...
o que é que cê traz dessa experiência de assistir a essa cerimônia dentro do ginásio
aí em Los Angeles?”.
O repórter descreve o comportamento das pessoas como respeitoso e condizente
com o que seria um evento de despedida de Michael Jackson, destacando que
houve momentos de grande silêncio e outros em que se ouvia um choro
Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/michael-jacksonmorte.htm. Acesso em: 18 fev. 2016.
210

198

generalizado, como o momento em que o caixão entra no palco. Bocardi pontuou
que essas atitudes marcaram a diferença dessa homenagem em relação a um outro
show musical qualquer. Fica claro, portanto, que o repórter é incentivado a fornecer
o seu testemunho como participante do evento numa tentativa que parece buscar
ativar na audiência um processo de identificação com aquilo que é falado.
Em 2010, é Fátima Bernardes que sai outra vez dos estúdios e vai para a cidade de
Niterói, no estado do Rio de Janeiro, para ancorar a cobertura do desastre que
inundou a comunidade inteira do Morro do Bumba com lama e lixo 211 . Neste
episódio ganha destaque a menina Laura Beatriz, de 8 anos, que sobrevive ao
desabamento da casa onde morava com a família e numa entrevista à
apresentadora do JN relembra como tudo aconteceu.
Ao vivo do local, Bernardes entrevista ainda o repórter Tiago Eltz que foi o primeiro
a chegar ao Morro do Bumba porque já estava indo para Niterói fazer uma
reportagem sobre desabrigados. Em uma conversa de pouco mais de um minuto, a
âncora pergunta a Eltz o que mais o tinha impressionado e ele diz que tinha sido a
alegria quando cada pessoa era retirada com vida e a tristeza quando cada corpo
era resgatado, além da imagem “que não foi ao ar” de um homem que encostou o
ouvido no chão para tentar identificar algum ruído vindo da sua casa que estava
submersa em toneladas de barro.
De novo aqui nota-se a utilização do recurso identificado por Barthes (1964a, p. 2)
como dramatis personae, desta vez na figura da criança. A prática de buscar no
repórter um testemunho do fato também se repete e, novamente, o relato é feito ao
vivo no lugar do evento. Este procedimento parece sinalizar uma intenção da grande
mídia de compensar sua ausência no local, no tempo da ocorrência, com um relato
que a descreve onde ela irrompeu, mas no tempo da mídia. E a figura do repórter é
chamada a atuar ora como sujeito que observa e narra os eventos do mundo; ora
como objeto componente do mundo e por ele afetado. O repórter revela-se, então,
como um elemento quântico que, conforme pontuado anteriormente, conserva
potencialmente em si ambos os modos de agir. São as determinações da mídia que
farão aflorar mais um ou outro.
Ver mais detalhes em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/
enchentes-no-rio-2010/ancoragem-do-morro-do-bumba.htm. Acesso em: 18 fev. 2016.
211

199

Em 2011, como já mostrado, Fátima Bernardes vai até o bairro de Realengo fazer a
ancoragem in loco do assassinato de doze estudantes da escola municipal Tasso da
Silveira; em 2012, é Bonner que segue para Washington D.C. para ancorar a
cobertura sobre a reeleição de Barack Obama212; em 2013, além do incêndio na
boate Kiss, anteriormente analisado, Patrícia Poeta – substituta de Fátima
Bernardes na bancada do JN 213 – desloca-se até Roma para cobrir in loco 214 a
escolha do novo papa, após o anúncio feito em fevereiro de que Bento XVI deixaria
o cargo, tornando-se o primeiro pontífice a renunciar e a receber o título de papa
emérito215. Em março, o argentino Jorge Mario Bergoglio passa a ser o primeiro
latino-americano escolhido para comandar a igreja católica e adota o nome de
Francisco.
4.1.7 Presença ausente no JN
Em 2014, durante a série de entrevistas com os candidatos a presidência da
República, William Bonner e Patrícia Poeta foram para os estúdios de Brasília, de
onde entrevistariam a candidata à reeleição, Dilma Rousseff, no dia 13 de agosto. O
compromisso foi cancelado por causa da morte de Eduardo Campos que estivera na
bancada do telejornal no dia anterior. Na abertura da daquela noite, Bonner recorre
a adjetivos para qualificar a ocorrência e fala de como se sentem ao terem de dar tal
notícia:
Nós abrimos esta edição do Jornal Nacional com um sentimento de
perplexidade. Menos de 24 horas depois da entrevista que nós fizemos
com o candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, nós nos vemos
na situação de termos de iniciar o noticiário com o anúncio de sua morte
trágica e precoce216.

Ver detalhes em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/eleicoesamericanas-2012/bonner-em-washingtom.htm. Acesso em: 18 fev. 2016.
213 Fátima Bernardes deixou seus cargos de apresentadora e editora executiva do Jornal Nacional no
dia 5 de dezembro de 2011, depois de 14 anos na bancada do telejornal, para se dedicar ao projeto
do programa Encontro com Fátima Bernardes que iria ao ar no ano seguinte. Ver detalhes em:
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/12/fatima-bernardes-comandara-novo-programa-e-patriciapoeta-assume-jn.html. Acesso em: 18 fev. 2016.
214 Ver detalhes em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/eleicao-dopapa-francisco/eleicao-do-papa-francisco-equipe-e-estrutura.htm. Acesso em: 18 fev. 2016.
215 Ver mais sobre este assunto em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/11/131128_
analise_por_que_bento_16_renunciou_lgb. Acesso em: 18 fev. 2016.
216 Trecho disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/eleicoespresidenciais-2014/eleicoes-presidenciais-2014-a-morte-de-eduardo-campos.htm. Acesso em: 18
fev. 2016.
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Embora o deslocamento dos dois apresentadores para Brasília tenha-se dado por
outro motivo, a ancoragem do JN direto da cidade que abriga o Palácio do Planalto,
sede do Poder Executivo Federal, soa quase como uma homenagem ao candidato
do PSB (Partido Socialista Brasileiro) que almejava ocupar o gabinete da
presidência situado no edifício e que, em ausência, acaba impondo sua presença de
forma preponderante na edição daquela quarta-feira. Como mostra a página do
Jornal Nacional na web 217 , menos de cinco minutos (4’38’’) da duração total do
telejornal foram dedicados a outros temas como a eleição do ministro Ricardo
Lewandowsky para presidir o STF (Supremo Tribunal Federal), a medalha Fields de
Matemática dada a um pesquisador brasileiro e o quadro com a previsão do tempo.
No ano de 2015, como visto anteriormente, os apresentadores, William Bonner e
Renata Vasconcellos, deixam a bancada para falar da cobertura dos atentados de
novembro em Paris. Entretanto, desta vez, a presença dos âncoras fora do estúdio
do Rio de Janeiro é feita através de um recurso visual e, ao contrário do que se
poderia esperar, o lugar escolhido para colocá-los não foi Paris, mas sim Nova
Iorque, metrópole que já demonstrava sinais de superação de ataques semelhantes.
Depois desse percurso por diversos acontecimentos dos últimos anos, é possível
constatar que, em nove dos quinze anos analisados, eventos foram cobertos no
Jornal Nacional com o auxílio de conteúdos cinemáticos externos. Isto equivale a
dizer que a prática de incorporar imagens “amadoras” em suas narrativas esteve
presente em mais da metade (60%) do período examinado e, de forma mais
frequente, de 2011 para cá.
Entretanto, chama atenção também o fato de que – quase como uma maneira de
compensar a desvantagem de não poder estar em todos os lugares ao mesmo
tempo – a mídia profissional, neste caso a TV Globo, investe no que poderia ser
considerado uma presença ostensiva de seu pessoal onde grandes eventos
transcorrem ou acabaram de se passar. Trata-se da ancoragem in loco e das

Disponível
em:
http://g1.globo.com/jornal-nacional/videos/t/edicoes/v/veja-imagens-dosbastidores-da-entrevista-de-eduardo-campos-no-jn/3562350/. Acesso em: 19 fev. 2016.
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participações dos repórteres ao vivo no telejornal, mecanismos observados em 93%
dos anos estudados218.
Outro aspecto identificado no universo examinado foi que 89% dos anos que
tiveram eventos cobertos com imagens “amadoras”, enquadram-se na categoria N,
isto é, são registros com forte fator aleatório, já que seus autores gravaram as
ocorrências porque estavam nos locais onde cada uma irrompeu. A predominância
de conteúdos classificados na modalidade duração219 - em que não se vê o início do
evento, mas sim parte do seu andamento - também indica que a captação começa
após a percepção de que algo abandonou a ordem considerada normal do mundo.
Todas essas constatações possíveis a partir da observação dos diferentes episódios
aqui expostos apontam no sentido da plausibilidade da hipótese da aleatoriedade
anteriormente postulada (ver capítulo 1), uma vez que a maior parte dos conteúdos
cinemáticos externos incorporados às narrativas noticiosas analisadas foi captada
de modo casual. Além disso, com exceção do ano de 2002, cujo material se encaixa
na categoria Z (causal)220, todos os demais anos (2001: ataques ao WTC; 2004:
tsunami na Ásia; 2005: atentado em Londres; 2011: massacre em Realengo; 2012:
desabamentos no centro do Rio; 2013: incêndio na boate Kiss e manifestações de
junho; 2014: conflitos na Faixa de Gaza; 2015: atentados em Paris) marcaram a
experiência coletiva com variados graus de desordem social. O que Soares (2015)
elaborou nos seguintes termos:
A dimensão da cultura, e os processos de sua legitimação por meio dos
discursos circulantes, possibilita que pensemos a produção audiovisual
como sintoma de uma época pautada pelo desajuste, pelo transbordamento
e pelo conflito, aspectos que se fazem presentes, portanto, em tal
produção. (SOARES, 2015, p. 219)

Os esforços da equipe do Jornal Nacional para intensificar as entradas ao vivo e as
ancoragens in loco destacaram-se nos anos de 2001 (ataques ao WTC), 2002
(eleição de Lula), 2003 (posse de Lula), 2004 (eleições americanas), 2005
(atentados em Londres), 2006 (caravana JN), 2007 (visita de Bento XVI), 2008
Dos episódios analisados, apenas a cobertura do conflito na Faixa de Gaza, em 2014, não contou
com as entradas ao vivo no Jornal Nacional.
219 Os eventos com material “amador” que se encaixam na duração foram os seguintes: 1) 2001
(ataque ao WTC); 2) 2011 (massacre em Realengo e tsunami no Japão); 3) 2012 (desabamentos no
centro do Rio); 4) 2013 (maniffestações de junho) e 5) 2015 (atentados de novembro em Paris).
220 Neste caso, vale lembrar que a cinegrafista estava no local porque queria registrar Luiz Inácio
Lula da Silva recebendo a notícia do resultado da pesquisa de boca de urna do IBOPE.
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(eleição de Obama), 2009 (morte de Michael Jackson), 2010 (Morro do Bumba),
2011(massacre em Realengo), 2012 (desabamentos no centro do Rio), 2013
(incêndio na boate Kiss e manifestações de junho) e 2015 (atentados em Paris).
Note-se que há eventos cuja cobertura valeu-se de ambos os recursos: imagens
“amadoras” e participações ao vivo, embora este último predomine no JN, conforme
visto acima. Isso demonstra a tentativa de controlar o tempo do mundo submetendoo ao tempo da mídia.
Cabe ressaltar que, como visto no capítulo 2, as categorias N e Z definem modos de
captura dos fenômenos que podem ser, respectivamente: casual, quando a pessoa
filma a ocorrência porque já estava no local; ou causal, quando se vai ao local com
o objetivo de fazer a gravação. Esses modos de captura estão, portanto,
diretamente associados à relação dos indivíduos com o espaço físico dos eventos.
Enquanto que as formas de captação do conteúdo em si, identificadas como
transição, duração e rescaldo vinculam-se ao tempo dos acontecimentos e
determinam os variados níveis de atenção a eles destinados.
Materiais correspondentes às outras duas formas de captação - transição e rescaldo
– aparecem na cobertura do Jornal Nacional da seguinte maneira: a) transição –
ataques ao WTC (2001); tsunami na Ásia (2004); conflitos em Gaza (2014) 221 ;
eleição de Lula (2002) e b) rescaldo – ataques ao WTC (2001); desabamentos no
centro do Rio (2012); incêndio na boate Kiss (2013). É importante notar que um
evento pode apresentar pontos cinemáticos que irão pertencer às três formas de
captação (transição, duração e rescaldo), como os ataques ao WTC. Isso tende a
aumentar a noticiabilidade da ocorrência, conforme ressalta Wolf (2003):
Na informação televisiva, a avaliação da noticiabilidade de um
acontecimento concerne também à possibilidade de ele fornecer um “bom”
material visual, ou seja, imagens que não apenas correspondam aos
padrões técnicos normais, mas que também sejam significativas, que
ilustrem os pontos de destaque do evento noticiado. (WOLF, 2003, p. 219 –
itálico do original)

Embora as imagens “amadoras” incluídas nas reportagens de Rodrigo Alvarez e Jeremy Portnoi
sobre os conflitos em Gaza tenham apresentado características ambíguas que permitem sua
inserção tanto na categoria N (por terem alegadamente sido filmadas por moradores do lugar) quanto
na categoria Z (por possuírem a aparência que seu autor estava no local para realizar aquela
gravação), isto não interfere na classificação da forma de captação como transição, uma vez que o
registro mostra a ocorrência desde o ponto cinemático inicial.
221

203

Além disso, a frequência e o formato são os outros valores-notícia relativos ao meio
aos quais Wolf (2003, p. 221) faz referência. A frequência está relacionada ao
intervalo de tempo que um fato precisa para ganhar corpo e ser transformado em
notícia e o formato “refere-se aos limites de espaço e de tempo que caracterizam o
produto informativo”.
Os conteúdos cinemáticos externos que mostram a ação em seu aparecer como os
que foram aqui analisados, além de possuírem esses valores relativos ao meio,
conseguem emprestar ao evento um critério substantivo que Traquina (2005, p. 82)
classifica como valor-notícia de seleção: a notabilidade, “isto é, a qualidade de ser
visível, de ser tangível”. Em outras palavras, o caráter audiovisual das sequências
“amadoras” torna manifestos alguns acontecimentos do mundo que, sem esses
registros, seriam descartados pelos jornalistas.
A imagem cinemática assume, portanto, seu valor no universo da notícia e revela
suas possibilidades narrativas a partir das figuras de linguagem. Enquanto o ao vivo
funciona tal qual metáfora do "real", demonstrando tacitamente “isto é [como] o
‘real’”, o CCE inscreve-se nesse contexto como metonímia, sinalizando que “isto é
[parte do] ‘real’”. Se for necessário especificar um pouco mais, chega-se à
sinédoque que caracteriza esse tipo de metonímia que designa o uso da parte pelo
todo. Além disso, pode-se afirmar com Hagen (2008, p. 41) que a repetição surge
aqui como uma espécie de paráfrase que remete sempre ao "sentido primeiro do
enunciado" pela intensidade visual que possui.

Considerações Finais
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O conteúdo cinemático externo (CCE), como visto aqui, tem desempenhado uma
importante função no jornalismo contemporâneo. Tal como se deu com o cinema
dos primeiros tempos, também chamado de Cinema de Atrações, o conhecimento
do acontecer de uma ação provoca fascínio no espectador. E, quando integrado às
narrativas noticiosas das coberturas analisadas nestas páginas, ofereceu aos
profissionais das redações a oportunidade de – a partir dele – trabalhar a
inteligibilidade da história. Isto significa que a importância dos chamados “vídeos
amadores” contendo ações em andamento para o campo da notícia atualmente
reside no fato de que é através dessas citações diretas ou representações do “real”
que se pode reconhecer a “atividade mimética”, ou seja, aquilo que Ricoeur (1994,
p. 55) busca aproximar da noção aristotélica de muthos (“o sistema dos fatos”)222 e
traduzir como “produção” ou “tessitura da intriga”.
Entendida como uma operação cognitiva e não como uma estrutura (RICOEUR,
1994, p. 58), a atividade mimética favorecerá “um reconhecimento que sai do
quadro da intriga para tornar-se o do espectador, o qual aprende, conclui,
reconhece a forma inteligível da intriga” (COMPAGNON, 2010, p. 126). A
compreensão deste processo no presente estudo está alinhada com a visão de Paul
Ricoeur (1994, p. 70) e Antoine Compagnon (2010, p. 126) principalmente quando
destacam que o interesse da mimese no muthos não se dá por causa da fábula,
mas sim pela coerência intrínseca que possui. Esta se revela, então, a principal
diferença entre os modos de narrar do cinema e do audiovisual noticioso. Enquanto
no primeiro a fábula pode ser um fim, no segundo só pode ser um meio, uma forma
de dar a ver algo mais.
Fica evidente, portanto, que a finalidade do conteúdo cinemático externo com ações
em andamento como segundo ato da narrativa jornalística – ou como metáfora do
clímax da história – é justamente favorecer o momento do reconhecimento, pelo
espectador, do “esqueleto interpretativo da história” (COMPAGNON, 2010, p. 126).
Dessa forma, o ordenamento da narrativa a partir da lógica intrínseca à ação
captada – isto é, o que a provocou e o que ela vai provocar – permite vislumbrar a
unidade de sentido que aponta para uma universalidade. Ricoeur (1994, p. 70)
É importante lembrar que Ricoeur (1994, p. 63) chama de narrativa a isto que Aristóteles identifica
como muthos. O autor francês procura ainda diferenciar a narrativa em sentido amplo de um outro
tipo de narrativa classificada como diegética. Interessa aqui focar no primeiro tipo.
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acredita que essa conexão interna “é a isca da universalização” e complementa
explicando: “compor a intriga já é fazer surgir o inteligível do acidental, o universal
do singular, o necessário ou o verossímil do episódico”.
Ainda nessa linha de pensamento, cabe considerar que os clipes “amadores”
incorporados às narrativas audiovisuais aqui examinadas permitiram a revelação
pública de algumas singularidades dos eventos pautados. Em outras palavras, isto
quer dizer que toda ação por eles registrada (MOVIMENTO) ocorrera num dado
instante (TEMPO), em um determinado lugar (ESPAÇO), por um certo período
(DURAÇÃO) e produzira um impacto (EFEITO) que poderá ser mais ou menos
sentido e explicado. Foi, então, a partir daí que ficou claro o quanto o eixo espáciotemporal se projetava como o definidor maior das singularidades nas coberturas
analisadas.
Embora tudo tenha acontecido em um único tecido chamado Espaço-tempo, havia
características específicas em cada fenômeno: o ‘onde’ e o ‘quando’, que pareciam
se destacar como fatores identitários, ou melhor, que atuavam como indicadores de
uma facticidade. E, se do ponto de vista lógico, as singularidades são propriedades
do que é singular, logo, a estrutura espácio-temporal revelou-se como o singular dos
fenômenos estudados, isto é, a forma através da qual eles passaram a existir.
Assim, o audiovisual noticioso da contemporaneidade, com seu caráter difuso,
conectado e ubíquo, não poderia jamais desprezar a dialética interna entre o
singular e a singularidade para dar conta de uma ocorrência. Somente partindo
deste movimento micro – também presente no particular e no universal – se poderia
vislumbrar, então, um “singular” possível naquele momento e naquele lugar, sendo,
portanto, provisório, efêmero, como reconhece Genro Filho (1989, p. 65).
Entretanto, trata-se também do núcleo objetivo do fato, aquele trecho do lead que
permite a verificabilidade do evento e pode ser afirmado como o “singularsignificante” (GENRO FILHO, 1989, p. 212).
Faz-se necessário esclarecer que apesar do alinhamento desta pesquisa com as
principais ideias de Adelmo Genro Filho para uma teoria do jornalismo, as relações
entre a singularidade e o singular; a particularidade e o particular; e a universalidade
e o universal, do ponto de vista desta investigação, mostraram-se ligeiramente
diferentes daquelas propostas por Genro Filho (1989) quando observadas a partir
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da perspectiva de uma dinâmica que articula o plano das determinações e o das
indeterminações para a produção da narrativa noticiosa, como mostra a figura 12.
Figura 12 – Representação das relações entre determinações e indeterminações no
relato jornalístico a partir da proposta de Genro Filho (1989)

Fontes: www.adelmo.com.br e elaboração própria (2016)

Enquanto o autor de “O Segredo da Pirâmide” parece utilizar esses pares
relacionais como sinônimos entre si, a dinâmica observada a partir dos marcos
analíticos escolhidos e a maneira como se configurou a interdependência entre suas
causas e seus efeitos impuseram a necessidade de estabelecer distinções. Notouse que há uma operação lógica fundamental responsável por acionar o mecanismo
dialético entre os pares relacionais (singular/singularidade; particular/particularidade;
universal/universalidade) para só então desencadear o ordenamento cronológico
dos fatos na narrativa jornalística.
Na medida em que o tecido espácio-temporal foi identificado como o singular dos
fenômenos examinados, surgiu a instância de indeterminação que agrega o
particular ao passado (memória) e o universal ao futuro (espera). Disto foi possível
inferir que, como o presente é o tempo da notíca, é para ele que se volta o foco
(atenção) do jornalista e também é a partir dele que as outras dimensões temporais
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passam a ser evocadas. Toda essa operação mental está, portanto, associada com
a atividade cognitiva na experiência do tempo de que se falou anteriormente.
Aliada a essa instância de indeterminação, está uma outra que é a do relato
propriamente dito, contendo todas as determinações possíveis. Quando o tecido
singular do espaço-tempo se estende e toca a superfície da história, cria uma
ruptura que se transforma de ato (fenômeno) em fato social. Este, por sua vez, além
de poder adquirir virtualidade ao ser filmado por dispositivos midiáticos, vai
eventualmente compor algum relato jornalístico a ser desenvolvido a partir da leitura
de sua singularidade, o aspecto objetivo, verificável da ocorrência manifestado nas
demarcações do ‘onde’ e do ‘quando’, ou seja, em sua factualidade (ou facticidade).
Esta noção, como explica Sponholz (2009, p. 24-25), traz como uma de suas
consequências a “exigência de precisão” e a precisão é entendida como um
instrumento da objetividade.
Dessa forma, pode-se dizer que este “aqui-agora” está associado ao “presente das
coisas presentes”, integrante da noção, já citada, de tríplice presente em Ricoeur
(1994). A particularidade vincula-se ao “presente das coisas passadas” a partir das
informações sobre o modo como tudo aconteceu e sobre sua causa. Há aí um
aprofundamento da significação com base no contexto social. As consequências do
evento que vão guiar a busca do sentido mais amplo darão conta da universalidade
articulada com “o presente das coisas futuras [e passadas]”.
Para ilustrar, basta imaginar o tema “morte”223, predominante nas coberturas aqui
examinadas, transformá-lo em ação (matar ou morrer) e aplicá-lo ao eixo espáciotemporal. O resultado – com base nos eventos vistos neste estudo – seria:
Paris/2015; Gaza/2014; Santa Maria/2013; Rio de Janeiro/2012; Japão/2011;
Realengo/2011; Morro do Bumba/2010; Los Angeles/2009; Santo André/2008;
Londres/2005 e Roma/2005. Depois de identificar ‘onde’ e ‘quando’ a morte se fez
presente, é como se essas pistas acionassem a memória compartilhada de cada
ocorrência (passado) para, a partir daí, situá-la num dado contexto, entendido agora
como o particular do qual seriam explicitadas as diversas particularidades nos mais
variados relatos produzidos para os inúmeros veículos jornalísticos existentes.

Os outros dois temas recorrentes nos eventos analisados foram Política (campanhas eleitorais e
movimentos populares) e Religião (morte do papa João Paulo II e visita de Bento XVI ao Brasil).
223
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Particularidades essas que irão evidenciar de que modo (como?) e por quais razões
(por quê?) tudo aconteceu.
É preciso ressaltar que uma matéria telejornalística que incorpora conteúdos de
fontes externas com ações em andamento possui ainda a peculiaridade da imagem
cinemática, isto é, o registro do fluxo dos acontecimentos. Se o discurso do
jornalismo em geral é reconhecido por sua atualidade (FRANCISCATO, 2005;
GROTH, 2011), a linguagem audiovisual contemporânea, pelas características que
possui de aproximação do mundo da vida, é a ferramenta expressiva que permite
vislumbrar com mais clareza aquilo que é da ordem dos fatos, quer dizer, o factual.
O audiovisual noticioso, portanto, além de atual, já que se faz no presente, traz em
si uma factualidade intrínseca, pois é capaz de revelar não apenas a ação em seu
acontecer mas também as pistas que ajudam a reconhecer um lugar num certo
momento. Isto, sem dúvida, constitui um ponto de partida palpável para a
investigação jornalística alcançar a verdade dos fatos com mais precisão.
Por isso, recorre-se a Pinto (2009, p. 42) para indagar a existência de um ethos
imagético entendido como um “lugar de fala” da imagem em movimento no discurso
noticioso, partindo do seguinte raciocínio: “se o pathos e a primeireza estão para o
ser e o sentir, e o logos, junto com a terceireza, está para o pensar, o ethos e a
segundeza estão para o ato, para o existir, para o ser lá”. E, avançando um pouco
mais, poderia-se tentar associar esse ethos às suas singularidades para que se nos
revelasse a ética dessa linguagem, além de descortinarem-se o logos e o pathos
que – vinculados respectivamente às particularidades e universalidades – fariam
emergir sua lógica interna e sua prática.
É importante mencionar que a duração da ação captada pertence à ordem da
experiência, o que equivale a dizer que é um movimento percebido não apenas
mecanicamente através da contagem objetiva dos segundos cronológicos, mas
também em profundidade por meio dos órgãos sensoriais que acatam o comando
implícito de atração contido no fluxo das imagens e geram distintos modos de
afetação nos indivíduos (KRACAUER, 1989, p. 205-206).
O jornalismo de atrações configura-se, então, como um dispositivo (AGAMBEN,
2009) audiovisual que se vale da factualidade da ocorrência para dominar pelo
afeto, obliterando o movimento da razão. Traz em si o gene da distorção que
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converte a potencialidade do saber/conhecer em sentir/consumir e aprisiona os
sentidos de quem assiste na superfície da imagem. Sua virtualidade está tanto no
CCE quanto na transmissão ao vivo, mas sua existência emerge da necessidade de
controle do tempo do mundo para reivindicar a centralidade da mídia televisiva
enquanto faz do jornalismo um refém. Do ponto de vista dos produtores do
conteúdo, a isca é a promessa de maior visibilidade (THOMPSON, 2005, p. 45).
O quadro abaixo (tabela 4) busca sistematizar o processo acionado pelo jornalista
na produção do relato que inclui conteúdos cinemáticos externos (CCEs). A
instância indeterminada funciona como a última capa da matriouska que reúne
todas as possibilidades disponíveis sobre o assunto em pauta na mente do produtor
da matéria e, ressalte-se, obedecendo a uma dinâmica própria.
Tabela 4 – Comparação entre os modos de presença (partícula-onda)
INSTÂNCIA INDETERMINADA POSSÍVEL (ONDA) - Fenômeno
REAL (ato)

VIRTUAL (fato)

ATUAL (relato)

FACTUAL (notícia)

existir

ação

ocorrência

Singular (ethos)

pensar

reflexão

vivência

Particular (logos)

sentir

impressão

experiência

Universal (pathos)

INSTÂNCIA DETERMINADA NECESSÁRIA (PARTÍCULA)
REALIDADE
(ato no mundo)

ato-espaço-tempo

VIRTUALIDADE
(fato na mídia)

ATUALIDADE
(relato no presente)

o que-onde-quando?

isto-aqui-agora

[categoria N /categoria
Z]

[objetividade]

FACTUALIDADE
(verdade na notícia)

Singularidade
(ética)

como?
modo e causa

[categoria N]*

por quê?

assim / por isso
[subjetividade]

[categoria Z]*

depende
efeitos/impactos

e daí?

[intersubjetividade]

Particularidade
(lógica)

Universalidade
(prática)

Fonte: elaboração própria com base em Pinto (2009); Fechine (2008); Genro Filho (1989)

O alto índice de complexidade do processo emerge da constatação de que tanto
uma instância quanto a outra está entrecruzada por graus alternados de
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determinação e indeterminação. Talvez seja possível dizer, na tentativa de organizar
o raciocínio, que no campo das indeterminações, a medida da determinação está
associada à capacidade intelectual do jornalista. Já na esfera deteminada, o nível
de indeterminação estaria vinculado aos efeitos do acontecimento.
A instância determinada, por sua vez, configura-se em conformidade com as capas
internas da matriouska, mantendo, porém, uma conexão entre si. O fato inscrito no
mundo (capa maior) é apreendido midiaticamente em seu acontecer (capa média) e
esse registro vai fazer parte de uma narrativa noticiosa (capa menor). No material
examinado ao longo deste estudo, observou-se que o Jornal Nacional, como veículo
da chamada grande mídia, buscou investir nas entradas ao vivo como estratégia de
aproximação dos fatos bem mais que na utilização dos CCEs. Isto aponta para dois
tipos de relação com o tempo por parte de quem produz o relato. No primeiro tipo,
isto é, no “direto” (ou ao vivo), há uma aposta imediata na ligação entre o presente e
o futuro (ver figura 13), conferindo um ar de expectativa e curiosidade à transmissão
(JOST, 2015). A experiência prática é preponderante porque o modo de exibição
(em tempo real) insere o espectador na temporalidade vindoura do evento. O pathos
(sentir) assume o comando, evocando os efeitos resultantes da atmosfera de
constante apreensão.
Figura 13 – Tipos de relação com o tempo

Fonte:elaboração própria
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No segundo tipo, que é o “indireto” (ou vivo assíncrono) – pois a sequência
“amadora” (CCE) obedece ao tempo do acontecimento, mas sua exibição é
posterior – o modo do evento é que passa a ser o protagonista. O pensamento
lógico é preponderante porque a exibição diferida insere o espectador na
temporalidade passada do evento. O logos assume o comando, evocando as
causas que remeterão a um possível conhecimento social do assunto (factual). Em
suma, no primeiro tipo, tem-se a intervenção da mídia para controlar as
temporalidades do mundo. Já no segundo, o mundo parece impor seu próprio tempo
nos relatos da mídia.
Dentro da instância indeterminada do virtual (ver tabela 4), isto é, do mundo
midiatizado, observa-se a inserção das categorias N e Z que agora aparecem como
conjuntos interrelacionados. Enquanto na categoria Z o fato surpreendente
(assassinato, no caso do marco analítico que funda a categoria) captado pela fonte
externa ao campo do jornalismo decorre de uma ação prevista na agenda da mídia
noticiosa (visita de JFK a Dallas), na categoria N, o registro “amador” surge de modo
inesperado (ataques do 11 de setembro em Nova Iorque).
Figura 14 – Representação das categorias N e Z

Fonte: elaboração própria
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A essa altura torna-se possível enxergar que a categoria Z contém elementos
fáticos de interseção com categoria N. Ou, dito de outra maneira, se cada categoria
fosse transformada num conjunto, a factualidade (ou faticidade) estaria na zona de
interseção entre eles, como na representação acima (figura 14). Na tabela acima
(tabela 4), tanto N quanto Z aparecem marcadas com um asterisco para indicar a
relação que possuem com as questões associadas à particularidade: em Z, o evento
programado é a causa do registro; já em N, o modo (estranho, incomum) da
ocorrência é o que faz com que seja midiatizada. O ‘como’ do fato confunde-se com
o ‘por que’ de sua captação.
Para retomar a perspectiva da atividade cognitiva na experiência do tempo,
anteriormente considerada, recorrer-se-á também ao trecho da análise que abordou,
no capítulo 4, a transmissão ao vivo do telejornal não apenas como “um espaço
simbólico” que favorece um “encontro entre sujeitos”, como defende Fechine (2006,
p. 144), mas, sobretudo, como um tipo de portal que afina diversas temporalidades.
Se no âmbito do produto noticioso televisivo o momento da emissão é o que
proporciona o encontro entre os sujeitos, talvez seja possível pensar cada relato
audiovisual exibido nesse contexto como o articulador entre objeto (fenômeno) e
sujeitos (jornalista e espectador). De modo mais simples, seria como dizer que, se o
TJ é a praça em que a reunião se configura, o relato seria, então, um banco deste
mesmo ambiente no qual o espectador detém-se mais ou menos demoradamente
de acordo com as demandas da sua própria trajetória no mundo.
Quando o fenômeno (objeto) incide na superfície da história, o jornalista – sujeito
também afetado por essa incidência e, portanto, parte do objeto – busca retirar dele
a objetividade possível. É importante ressaltar, todavia, que, ao inscrever-se na
história, o fenômeno adquire existência histórico-social e é assim que será lido daí
em diante: como fato social (GENRO FILHO, 1989, p. 49). Isto indica que a
objetividade possível, resultante da leitura que o profissional de jornalismo faça
sobre o evento, tenderá a ser necessariamente determinada por um modo particular
de dar a ver o mundo. Assim, compreende-se “fenômeno” da mesma maneira que
Genro Filho (1989, p. 49), como uma “manifestação indeterminada quanto ao seu
significado”. A significação resultante de um conhecimento socialmente adquirido é
o que faz emergir no espectador o reconhecimento de sua própria relação com o
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evento cujo relato apresenta o grau mínimo de objetividade necessário, isto é, seu
“aqui-agora” (singularidade).
No caso dos conteúdos cinemáticos externos que registram ações em andamento, o
“modo” do acontecer é geralmente o mais explícito, ou seja, o “como” da ocorrência
já foi manifestado, uma particularidade está dada. De acordo com a hipótese do
segundo ato narrativo, o jornalista que incorpora a sequência “amadora” no seu
relato descobre o “onde” e o “quando” da ação captada e, assim, conhecendo a
singularidade do fato, passa a elaborar sua composição noticiosa agregando outras
particularidades – as causas, por exemplo – e apontando possíveis impactos
(universalidade). A incorporação do CCE ao produto noticioso ativa o movimento
cognitivo de busca por um antes e um depois com base numa demanda lógica, o
que aponta para a confirmação de que esse tipo de material pode efetivamente
configurar-se como o ápice da notícia audiovisual, ressaltando-se com Motta (2007,
p. 151) que “na narrativa jornalística é normal a história começar pelo seu clímax,
um corte repentino [...] na situação estável”.
Um detalhe, porém, merece destaque, já que guarda similaridade com o que foi
pontuado por Genro Filho (1989) a respeito do tratamento sensacionalista de alguns
episódios. Se a ênfase da cobertura recai na “experiência imediata”, ou melhor, na
exploração extrema da singularidade, isto faz com que as sensações assumam o
protagonismo desta forma de conhecimento e levem com elas todas as préconcepções inerentes ao senso comum. Desta maneira, a singularidade torna-se o
conteúdo que afirma “o mundo como algo dado” (GENRO FILHO, 1989, p.197-198).
O modelo isto-aqui-agora das transmissões ao vivo analisadas traz em si este
potencial e – como visto na edição do Jornal Nacional sobre as manifestações de
junho de 2013 – pode mesmo, através dele, limitar-se a uma mediação tecnológica
capaz de transformar informação social relevante em atração principal do grande
show mercadológico da mídia televisiva. E, assim, em vez de incrementar o
processo de apuração que permite atribuir sentido aos fatos, retém-se no que está
diante dos olhos, na superfície que entretem.
Mas, a perspectiva do isto-assim-aqui-agora contida nos vídeos “amadores” que
filmam as ações em seu acontecer, embora já mostre explicitamente como tudo veio
à luz e, portanto, evidencie o link entre a singularidade e a particularidade, também
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pode servir a uma abordagem sensacionalista caso seja feita uma exploração pelo
ângulo modal da particularidade (a exploração do modo cinemático da sequência
captada, ou melhor, a forma) e não pelo ângulo causal que buscaria a significação
(conteúdo). Em outras palavras, o foco da cobertura pode recair não na “experiência
imediata” (percepção) que o modelo isto-aqui-agora busca acionar na audiência
pela via da singularidade, mas fixar-se na “evidência imediata” (cognição) fornecida
pela própria sequência “amadora”. Das sensações recheadas de preconceitos
passa-se, então, às especulações em relação, por exemplo, às causas do evento
registrado, podendo conduzir a falsas constatações ou condenações precipitadas.
Isso sem falar dos resultados da exploração conjunta de sensações e especulações.
Uma vez que as imagens (formas) do mundo são consideradas “reais” com base em
sua existência no espaço-tempo, as imagens (conteúdo) da mídia podem ser
compreendidas como “atuais” a partir de sua inscrição no espaço do tempo, ou
melhor, no espaço configurado no movimento do tempo. Não é à toa que sua
marcação no processo de edição é feita através de um código numérico de tempo
conhecido como TC (no inglês, Time Code), onde há referências de hora, minuto,
segundo e frame (ou quadro). Este tempo determinado pelo código seria o presente
da imagem midiática.
O factual, que interessa ao jornalismo, vincula-se ao movimento da ação, isto é, ao
modo como ela se descortina. A factualidade, por seu turno, resulta de uma
operação de busca do sentido que tende a ser constante entre os profissionais da
notícia. Alcançar a factualidade é, portanto, o que permite compreender o presente
a partir das interrelações com as outras instâncias. Enquanto o factual captado
pelos CCEs traz um “isto-assim-aqui-agora”, a factualidade, garimpada desses
fragmentos “amadores” e revelada pela narrativa jornalística, permite entender um
“porque-isto-assim-aqui-agora”.
É daí que surge, então, um ordenamento implicitamente sugerido para as perguntas
do lead clássico (ver tabela 4). Considerando que o “real” oferece os
acontecimentos (ações), tem-se que, ao serem midiatizadas, essas ações tornar-seão parte do “virtual”, instância de onde partem as questões: 1) “onde-quando?”; 2)
“como-por quê?”; 3) “e daí?”. As respostas poderão ser encontradas, em maior ou
menor medida, nos diversos relatos que configuram o plano discursivo entendido
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como “atual”. Já o chamado factual, é o plano da notícia. É aí que nascem os “fatos
do dia”, as pautas “quentes”, pois as “frias” – recheadas apenas de “atualidades” –
sempre carecem de um “gancho” factual para serem exibidas na televisão.
Na dinâmica partícula-onda aqui identificada, é possível associar a objetividade com
a indeterminação da onda, isto é, com um olhar mais distante e abrangente; já a
subjetividade estaria relacionada com a postura mais localizada da partícula, uma
vez que oferece um modo específico de ver, um ponto de vista ou uma moral224, um
lugar determinado na cena para o espectador. Entretanto, é importante
compreender que – como o próprio nome sugere – o relacionamento dinâmico entre
as duas instâncias implica a alternada latência de um desses modos enquanto o
outro for evidência, sem, no entanto, separar ou eliminar completamente nenhum
deles.
Dessa forma, talvez não seja incorreto afirmar que os processos cotidianos de
midiatização da vida impuseram um comportamento quântico dos modos de
presença do “real” (objetivo/subjetivo) desde o surgimento da escrita, mas que só
agora ganha contornos mais fortes nos produtos audiovisuais noticiosos. Isto
significa que assim como um elétron é capaz de agir conforme uma onda ou uma
partícula, de acordo com o objetivo do experimento realizado na mecânica quântica,
do mesmo jeito as “virtualidades” do mundo parecem se comportar nas mãos dos
jornalitas, pois essas sequências captadas podem conter maior ou menor grau de
subjetividade. Mas, uma vez inseridas nos relatos jornalísticos da “atualidade”,
passarão a configurar uma dada “realidade”.
Em outros termos pode-se dizer que dependendo da necessidade de adequação
aos formatos etc., o jornalista aciona mais desta ou daquela potência narrativa (a
objetividade ou a subjetividade) sem se desfazer da outra. O estudo empírico
realizado permitiu enxergar que o diferencial do jornalismo em relação aos outros
discursos sociais está no limite dado à subjetividade. Enquanto num documentário,
por exemplo, a construção da história faz-se com base no par relacional particularparticularidade alcançando maior flexibilidade interpretativa, nos produtos do
Em entrevista à autora desta tese, cuja íntegra está no apêndice A, a professora Manuela
Penafria aborda os aspectos éticos envolvidos nesse entendimento do ponto de vista como uma
moral no cinema e a diferença que mantém com os usos voyeurísticos muitas vezes encontrados na
televisão.
224
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jornalismo informativo (hard news), a baliza é dada pelo factual feito factualidade no
relato. Isto é, a verdade do fato, sua existência concreta no espaço-tempo, sua
condição objetiva de verificabilidade, visível quando o desenvolvimento da narrativa
ocorre pela via do singular-singularidade, como defende Genro Filho (1989).
O jornalista é o profissional que tem a obrigação de preservar a integridade do
acontecimento, de desenvolver com ele uma relação de fidelidade. Isso pressupõe
uma disposição interna de se apagar um pouco em direção à objetividade. Não é à
toa que Prado (2015, p. 124) alerta para a dificuldade de se fazer isso tendo em
vista a grande intensidade que o acontecimento provoca nos corpos sensíveis e
parece quase duvidar de que tal desprendimento seja possível em qualquer grau ao
ponderar que “se houver sujeitos que deem continuidade ao processo de verdade
inaugurado pela intensidade do acontecimento, diremos que são sujeitos fiéis ao
acontecimento”. A dinâmica partícula-onda sugere que essa possibilidade não
apenas existe como também se configura no movimento entre as instâncias.
Quando a linguagem utilizada na construção do relato noticioso é audiovisual,
significa que as ações são apresentadas com suas espacialidades e temporalidades
específicas. Dito de modo mais técnico: os movimentos são captados e exibidos em
frames (ou quadros) por segundo. Interessa destacar aqui que a taxa de frames por
segundo (fps) – conhecida como frame-rate – estabelece, então, uma espécie de
“frequência do pulso” da narrativa. No caso do cinema, o padrão atual é de 24 fps e
na televisão convencionou-se o uso de 30 fps. Já que o cérebro humano cria a
sensação de movimento com a exibição de mais de 12 fotogramas por segundo,
pode-se dizer que quanto maior a velocidade de exibição dos quadros estáticos,
mais próxima a ação estará da experiência “real”, uma vez que cada segundo trará
mais informação.
Além disso, é possível inferir que quanto mais informação estiver contida e for
disseminada nesta frequência, mais intenso tenderá a ser o pulso e mais forte
(ainda que não seja explícito) seu poder de atração. Isto parece inaugurar um efeito
de “alta resolução temporal”, ou melhor, um aumento de informação não no espaço
do quadro – algo bastante comum hoje em dia nos dispositivos de captação
(câmeras) e de exibição (monitores) – mas, no mesmo intervalo de tempo (o
segundo). Um exemplo prático disso é o filme “O Hobbit”, dirigido por Peter Jackson
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e lançado no final de 2012, com uma taxa de 48 fps, o dobro da que é usada no
cinema convencional. Alguns críticos chegaram a comentar225 o paradoxo de uma
imagem mais realista acabar evidenciando imperfeições a tal ponto que destruiria a
“magia” do set de filmagem, pois faria com que fosse visto muito mais próximo
daquilo que efetivamente é, apenas um cenário, e não como o ambiente onde a
história se passa. Isto constituiria um obstáculo na suspensão da descrença do
espectador.
No audiovisual noticioso da contemporaneidade, a impressão que se tem é a de que
a velocidade de consumo da informação factual ainda obedece a um ciclo de 24
horas, mesmo que o fluxo da exibição seja constante. Seria como um prazo de
validade da notícia, a vida útil de sua factualidade. O que, aliás, remete às origens
da palavra inglesa “journalism” derivada do termo latino “diurnalis” que significa
diariamente [daily] (SINGER at al., 2011, p. 1). Em outras palvras, é como dizer que
a linguagem composta por áudio e vídeo engloba a complexidade de uma cápsula
que viaja por múltiplas temporalidades, tendo o “dia” como unidade básica de
tempo, e contendo, no mínimo, dois assentos: o de quem produz a mensagem
(ponto de vista do emissor) e o de quem se sente interpelado por ela (um ponto de
conquista da atenção alheia, talvez).
Retomando a hipótese da aleatoriedade, proposta no primeiro capítulo, constata-se
que a casualidade da captação dos episódios está associada à factualidade que
incrementa o valor de verdade da notícia. Quanto mais inesperada for a ocorrência
mais “quente” tende a ser seu relato. Afinal, o extraordinário é considerado
historicamente uma das “qualidades duradouras das notícias” como lembra
Traquina (2005, p. 63) ao recuperar Mitchell Stephens (1988) para comparar os
critérios de noticiabilidade em três épocas distintas dos séculos XVII, XIX e XX.
Além do extraordinário, Traquina destaca que “o insólito (“o homem que morde o
cão”), o atual, a figura proeminente, o ilegal, as guerras, a calamidade e a morte”
permanecem conduzindo a noticiabilidade através dos tempos.
Nos dois casos que serviram de marco para a análise aqui apresentada, o
extraordinário revelou-se uma constante entre as categorias (N e Z) identificadas. O
Ver, por exemplo, o texto de Daniel Cury em: http://cinemacao.com/2012/12/30/48-quadros-porsegundo-qual-a-diferenca/ e o artigo de Andrew Tarantola em: http://gizmodo.uol.com.br/taxa-dequadros-cinema/. Acessados em 21 jun. 2016.
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detalhe é que, na categoria Z, o evento fundador já continha certo grau de
noticiabilidade porque: 1) a passagem da caravana presidencial por Dallas não é
algo habitual, conferindo, assim, um caráter um tanto insóltio à visita; e 2) a agenda
do presidente dos Estados Unidos (figura proeminente) em momento de articulação
política emprestara ao evento um ponto de ancoragem no que é atual. Têm-se,
então, três aspectos que lhe atribuem noticiabilidade antes mesmo de o
extraordinário entrar em cena e impor a morte como um quarto valor-notícia.
No Jornal Nacional, ficou evidente que, embora os editores buscassem controlar o
uso dos CCEs, optando, sempre que possível, por investir nas entradas ao vivo,
ainda assim, houve um aumento gradual da incorporação desses conteúdos
externos às edições do telejornal, principalmente nos últimos cinco anos. Entretanto,
ao optarem por submeter o tempo dos fatos no mundo às suas próprias
temporalidades na grade da mídia, as narrativas do telejornal de uma emissora
comercial com ampla penetração na audiência podem acabar subvertendo a ética
da notícia ao pautarem-se por uma lógica baseada não tanto na intenção do
conhecimento efetivo da factualidade (lógica jornalística: investigação) e mais numa
lógica que tem seu lastro nos interesses econômicos do grupo empresarial
possuidor da concessão de radiodifusão (lógica midiática: atração). Enquanto a
primeira visa a credibilidade, a outra persegue o lucro. Este é, talvez, o principal
dilema em que se insere o audiovisual noticioso da contemporaneidade.
Na categoria N, todas as “qualidades” elencadas como “duradouras” vêm à tona
juntamente com a característica extraordinária do evento, o que obriga a audiência a
processar subjetivamente todas as camadas de importância do episódio ao mesmo
tempo em que toma conhecimento dele (conhecer/reconhecer). Parece possível
afirmar, então, que, no primeiro caso (categoria Z), a importância do evento é causa
de sua midiatização e o extraordinário confere a ele maior factualidade. E, no
segundo caso (categoria N), é o extraordinário que vira causa da midiatização e a
importância do que foi filmado vai acionar (ou não) a busca pelo cerne de sua
factualidade.
Isto aponta para a plausibilidade da hipótese da aleatoriedade, uma vez que a
maioria dos eventos analisados faz parte da categoria N e que o Jornal Nacional –
como veículo noticioso representante que é da chamada grande mídia – vem, aos
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poucos, distribuindo esses convites sutis para experiências variadas de desordem
social. Os impactos desta prática a longo prazo revelam claramente as limitações
desta pesquisa, porém, não seria absurdo imaginar que esses efeitos nos
espectadores poderiam constituir-se como objeto de futuros estudos do campo
jornalístico. Outra grande dificuldade encontrada neste momento foi definir os
possíveis caminhos (vetores) dos fluxos de informação nos movimentos dialéticos
entre os pares relacionais e sua combinação com a dinâmica existente entre as
instâncias de determinação e indeterminação.
Cabe lembrar que os registros de ambas as categorias – como recortes que são do
“real” – podem servir a discursos de diversas naturezas, inclusive ficcionais. O que
parece estabelecer algumas diferenças é o ajuste fino necessário entre os acordos
internos da narrativa (algo como a ética de um determinado discurso) e os sujeitos
narrador e narratário. Ou seja, é quase como dizer que seria necessário um
movimento ótimo do espectador para sintonizar a frequência exata de cada tipo de
discurso que utiliza a linguagem audiovisual. Mas, quando, como visto acima, os
próprios produtores dos discursos misturam as frequências, os “ruídos” podem
distorcer os limites, confundir os sentidos e dificultar o reconhecimento. Daí a
necessidade de um uso consciente desse borramento.
Isto sugere que, mais do que uma forma específica de conhecimento social, o
jornalismo seja uma maneira peculiar de permitir que cada um se reconheça na
verdade dos fatos relativos à sociedade em que se insere; seja um modo gradual e
cíclico de dar a ver ao outro quem ele é. Rublescki e Silva (2012, p. 119) enxergam
aí uma possibilidade de “alargamento das fronteiras do campo” desencadeada por
mudanças que configuram um cenário instável e aberto a que chamaram de
“jornalismo líquido”, expressão recuperada de Mark Deuze (2006). É, nessa mesma
trilha, que o audiovisual noticioso emerge na contemporaneidade, entretanto,
mostra-se como o meio social mais apto a favorecer esse reconhecimento por parte
do espectador, pois, uma vez inserido no âmbito de uma comunicação que passa
por profundas transformações, tende a encontrar seu equilíbrio justamente no
movimento, no pulso do fluxo constante dos processos de interação e
compartilhamento incorporados à produção da notícia.
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APÊNDICE A
ENTREVISTA226 PROFª MANUELA PENAFRIAi (UBI)
28 de maio de 2015
Por Leila Nogueira
Qual é a importância do movimento para a linguagem audiovisual?
Fundamental. O movimento é a própria essência da imagem cinematográfica, da
imagem audiovisual, entendendo que a imagem cinematográfica é aquela que é do
cinema, que já vem da película e agora com o digital e que a imagem audiovisual é
a da televisão. Embora esses dois campos possam ser misturados, há essas duas
vertentes, esses dois tipos de imagem. Em vários momentos foi possível separá-las
bem: a imagem televisiva e a imagem cinematográfica, seja em suporte película,
seja em suporte digital. E, portanto, o movimento é aquilo que faz toda a diferença.
Aquilo que tinhamos antes era a imagem fixa, a imagem fotográfica. A grande
novidade foi efetivamente a possibilidade de haver uma imagem em movimento.
Mas, agora aí dentro da imagem em movimento há que separar duas coisas: 1) nós
temos a imagem das coisas que mexem, ou seja, temos uma imagem - por
exemplo - de alguém a passar, como faziam os Lumière, chegavam os
congressistas, chegava o comboio etc. Todas essas imagens que nos mostram
coisas a mexer; 2) e depois temos outra questão que é fundamental que é o
movimento em si, independentemente da coisa que mexe, independentemente de
ser uma pessoa, uma bicicleta, um comboio, a questão de ser um movimento em si
também é importante e isso também se dirige ao espectador. Como dizia Christian
Metz, a questão fundamental é a da impressão de realidade, é precisamente o
movimento em si. Porque o movimento em si é imaterial, eu tenho acesso a ele pela
visão, logo, imediatamente, quando eu vejo o movimento, eu assumo que aquilo que
estou a ver é real. O movimento em si é imaterial, portanto, não é dado ao tato. Eu
para saber que um determinado objeto é real, como este rato de computador, ele éme dado ao tato. Ou seja, o volume é-me dado ao tato, é material. O movimento em
si é imaterial. Portanto, há esses dois aspectos que são absolutamente

Na transcrição do conteúdo, optou-se por manter o português de Portugal, em respeito ao modo
de falar da entrevistada.
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fundamentais. Não há só as coisas a mexer. Independentemente daquilo que mexe,
há a questão do movimento em si que é absolutamente fundamental.

Qual é (ou quais são) a(s) diferença(s) entre a linguagem audiovisual que
serve ao cinema e a que serve à televisão? É possível pensar nesses termos?
Eu acho que em certos momentos e dependendo dos nossos objetivos quer em
relação a uma quanto quer à outra, acho que ainda é possível fazer essa
separação. A imagem televisiva ainda está muito ligada ao realismo da imagem e o
cinema desenvolveu muito mais uma relação com o objeto que representa muito
ligada ao formalismo, em que não é só aquilo que está a ser mostrado que importa,
mas o modo como está a ser mostrado também é importante. Portanto, eu penso
que em vários momentos pode ser possível fazer claramente essa distinção.
Embora, nos últimos anos, a televisão tenha ocupado efetivamente um lugar de
destaque do ponto de vista da inovação da linguagem, linguagem audiovisual
independentemente de se é cinema ou televisão. Linguagem audiovisual no sentido
de que é uma linguagem que mistura o áudio e vídeo, ou seja, é imagem e som. Por
exemplo, as séries de televisão mais recentes, do ponto de vista da linguagem
audiovisual no geral, eu acho que foram muito mais inovadoras do que propriamente
o cinema mais recente. Mas, acho que sim, que ainda é possível separar. São
linguagens que têm, pelo menos, fundamentos distintos. Ou seja, a televisão tem
outra herança. O cinema tem uma determinada herança e a televisão tem outra
herança. Se depois eles estão mais próximos ou mais distantes dessa herança isso
já vai variando ao longo dos anos. Mas, são heranças diferentes. A imagem da
televisão é uma imagem que pretende essencialmente fazer uma representação da
realidade. O conteúdo dessa imagem pretende-se mais fiel a aquilo que é o
cotidiano. No cinema, houve momentos em que isso aconteceu por razões
estéticas, mais por uma alternativa estética a outro movimento. Por exemplo, o neorealismo italiano é uma reação estética ao formalismo anterior do cinema soviético,
do expressionismo alemão. Portanto, isso aconteceu mais por inovação e evolução
estética do que propriamente por ser essa a sua natureza. Agora podemos sempre
dizer que o cinema começou com essa natureza realista que é dos irmãos Lumière,
os filmes Lumière. Mas, aí temos que ver uma coisa: eu não acho que seja isso
porque a imagem dos filmes Lumière é, ao mesmo tempo, realista e também um
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fantasma, uma cópia. Mal o cinema apareceu, foi-me dado logo, em simultâneo,
esses dois lados da mesma moeda. Nós temos a ideia de facto de dizer que o
cinema seguiu duas vias e que essas duas vias estão ligadas por um lado aos
irmãos Lumière e por outro lado ao George Méliès que tem toda a narrativa e o
fantástico, depois temos o realismo dos irmãos Lumiere, mas a imagem dos irmãos
Lumière é uma imagem que me dá, ao mesmo tempo, um reconhecimento cultural
daquilo que lá está e, ao mesmo tempo, mostra-me que aquilo é completamente
imaterial, completamente fantasmagórico. Eu li algures, não sei se isso corresponde
à verdade ou se não, que a primeira sessão dos irmãos Lumière com a saída dos
operários da fábrica foi feita do seguinte modo: em primeiro lugar, mostrou-se só um
fotograma parado, projetado na tela. As pessoas viam aquilo que já estavam
acostumadas a ver que é uma imagem fixa. E só depois, passado algum tempo é
que a imagem começou a mexer. E aquela imagem em ponto grande colocada na
tela, que estava parada e de repente começa a mexer, é uma imagem
fantasmagórica. Não é a coisa em si que ali está, é um duplo. A partir do momento
em que nós temos um duplo de alguma coisa, no caso daquilo que está lá
representado, nós já não estamos dentro do campo restrito do realismo conforme
está a televisão. A televisão não tem o tamanho da imagem que tem o cinema e
logo isso estabelece uma relação distinta e muito diferente com o espectador. Isso
acho que é um aspecto fundamental, o tamanho da imagem mesmo. Imagem em
tamanho grande é completamente distinta de uma imagem dentro de um ecrã de
televisão. Estabelecemos logo imediatamente uma relação diferente. Por isso é que
eu digo que os irmãos Lumière me dão, ao mesmo tempo, o realismo e o
fantástico. O conteúdo em si e o reconhecimento cultural daquilo que lá está e eu
consigo dizer que estão ali os operários a sair e vejo lá pessoas, mas - ao mesmo
tempo - eu também sou afetada pela imaterialidade daquela imagem. E, portanto,
essa afetação acho eu que não acontece na televisão. Então, ainda há possibilidade
de fazer essa separação porque são heranças distintas e também objetivos
distintos. A televisão tem muito mais como objetivo informar, entreter do que
propriamente o cinema. O cinema nunca teve apenas isso como objetivo. Eu não
tenho nada contra os cineastas que dizem que querem entreter o espectador, a
questão não é essa. A questão é que o meio em si desenvolveu-se num
determinado sentido. No sentido de informar, no sentido de entreter e o cinema
teve outros objetivos, não só entreter mas também sensibilizar o espectador,
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ou seja, colocar o espectador perante imagens inusitadas. Só temos que ter
dois pontos de referência: o realismo e o formalismo. Temos, por um lado, o
realismo que podemos dividir entre o realismo temático e o realismo formal. O
realismo temático é quando nós efetivamente reconhecemos aquilo que está na
imagem, portanto, há esse reconhecimento cultural. Por exemplo, se eu vir uma
imagem do bar dali da biblioteca, eu reconheço: “este é o bar da biblioteca”, eu
tenho esse reconhecimento cultural. E depois há outra hipótese, eu posso filmar
esse bar com técnicas realistas, usando plano-sequência, por exemplo, e a
profundidade de campo, ou então posso filmar esse local de um modo
completamente distinto, de um modo mais formalista. Ou seja, de um modo que
cause estranheza no espectador esse mesmo objeto, esse mesmo lugar. Eu
conheço o bar por ir lá, variadíssimas vezes, mas eu posso ir lá filmá-lo de ângulos
completamente inusitados, mostrar pormenores que eu no meu dia-a-dia não me
apercebo. Portanto, esse é um lado mais formalista. E o cinema sempre teve isso.
Sempre teve essa possibilidade de seguir campos completamente distintos e com
estéticas completamente distintas, seja num ponto mais extremo do realismo, seja
num ponto mais extremo formalista. E depois, entre uma coisa e outra, entre um
ponto e outro, nós podemos ter imagens que estão mais próximas do realismo e
imagens que estão mais próximas do formalismo. E mesmo dentro do formalismo,
eu posso filmar dois extraterrestres, arranjar personagens, não é? E filmá-los com
as técnicas realistas, com o plano-sequência. Temos um acontecimento irreal,
supostamente, filmado com uma técnica realista. E posso ter um tema do cotidiano,
ou um local, por exemplo, o bar, e posso chegar lá e filmá-lo com uma técnica
realista. E posso fazer o contrário com esses mesmos dois acontecimentos. Eu
posso filmar o bar usando planos que causam estranheza no espectador, que o
levam a reformular a visão que tem do bar, com técnicas mais formalistas ou posso
filmar esses dois extraterrestres também usando planos que desfamiliarizem o olhar
do espectador. Portanto, o cinema está sempre a jogar basicamente com estes dois
pontos, com o realismo e com o formalismo. No fundo, nós podemos dizer que estes
são os pontos de referência que nós temos que ter, porque depois nós podemos
chegar a um ponto e dizer que não há assim tantas diferenças entre realismo e
formalismo. Por que? Porque no realismo nós usamos o plano-sequência e isso é
uma técnica formal. Portanto, isto só serve como ponto de referência. Depois
podemos sempre avançar e dizer que, de fato, não é assim tão distante quanto isso,
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só em momentos absolutamente radicais é que nós podemos estabelecer esta
separação. Por exemplo, nas imagens das câmaras de vigilância nós estamos muito
mais próximas desse realismo. Porque nos interessa efetivamente o conteúdo
daquilo que lá está e porque aquilo foi filmado em plano-sequência, ou seja,
entendido o plano-sequência à moda do Bazin que é “a duração da ação
corresponde exatamente à duração da representação”; e, por outro lado, nós
podemos filmar só linhas, gráficos como aquilo que surge aqui no computador
quando ele entra em modo de espera e, portanto, nós aqui não temos um referente,
não temos um referente cá fora. Portanto, se nós filmarmos só linhas, texturas e não
temos propriamente um objeto, nós já estamos, então no extremo do formalismo. O
cinema joga sempre com isto, enquanto a televisão sempre tentou explorar mais,
enveredar mais por essa via mais perto do realismo. Portanto, não é assim
propriamente concebível que a televisão nos mostre programas com pontos de vista
completamente distintos daquilo que estamos habituados a ver, que nos mostre, por
exemplo, uma experiência radical. Imaginemos um programa de televisão, uma
entrevista em que só nos mostrem as mãos dos entrevistados e do entrevistador.
Isso sim, era radical. Mas, a televisão não iria admitir isso. O cinema admite. A
televisão, não estou a ver a televisão admitir isso. A não ser que haja uma televisão
experimental e acho que isso existe. Existem televisões experimentais em que
mostram, por exemplo, uma televisão, já não sei em que país era, que mostrou
durante horas, horas e horas seguidas uma lareira a arder. Fantástico! Mas, isso
não é propriamente a televisão como nós a conhecemos. A televisão é mais contida,
é mais regrada nessas inovações estéticas. O cinema não tem essa contenção.
E a televisão utiliza, mesmo em obras ficcionais, esse realismo?
Essa contenção. Acho que seria mais uma contenção de inovação de linguagem.
Acho que é própria do meio.
Os vídeos captados por amadores podem ser considerados material
cinemático? Só depois, a montagem os transformaria em cinematográfico ou
televisivo?
Boa pergunta. A partir do momento em que nós temos um registo de imagem em
vídeo, ou seja, de imagem e de som, logo à partida nós entramos imediatamente no
campo tanto cinematográfico como audiovisual, se entendermos de separar os
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meios. Tem um valor cinematográfico e tem um valor audiovisual. Se calhar,
diríamos mais assim. Esse valor cinematográfico é o valor da subjetividade. O valor
do audiovisual é o valor da objetividade. Ou seja, ao mesmo tempo, esse registo
dá-me a objetividade e a subjetividade; dá-me um olhar a partir de um
determinado ponto de vista e, pelo seu próprio registro, pelas suas
características, remete para uma certa objetividade. E, portanto, há ali uma
seleção, um ponto de vista. Eu tenho acesso àquele acontecimento através daquela
subjetividade, através daquele olhar que me foi dado a ver. Indo um pouco mais
fundo, como é que nós podemos considerar isso mais cinematográfico ou
audiovisual? No cinema, nós entendemos que cada plano é um ponto de vista e,
nesse sentido, é uma moral. Porque eu dou ao espectador acesso a um
determinado acontecimento a partir daquele ponto de vista e, portanto, nesse
sentido, é uma moral. Se esse registo, de fato, me mostra essa consciência moral,
eu acho que estaríamos próximos mais de um registro cinematográfico. No cinema,
essa questão do plano ser um ponto de vista e ser uma moral foi discutida na
Nouvelle Vague. Portanto, se esse registo me dá essa consciência de que está a
fazer um registo do acontecimento a partir daquele ponto de vista e que me dá a
entender que aquele é o melhor (ou um bom) ponto de vista sobre o acontecimento
aí entramos na discussão que o cinema tem tido precisamente a respeito do ponto a
partir do qual me dá acesso a um determinado acontecimento. É aquilo que já
tínhamos falado a respeito do Serge Daney, não é? O que é que ele criticou ali? O
travelling de Kapo é criticado pelo Daney não por ser uma imagem violenta, ou seja,
aquela imagem, aquilo que mostra é uma mulher que acabou de se suicidar. Não é
o fato daquilo que me mostra ser violento que é rejeitado pelo Serge Daney. Aquilo
que o Serge Daney rejeita é a aproximação, é o travelling. É a câmara aproximar-se
daquela mulher que acabou de se suicidar. É essa aproximação, é esse olhar que
obriga o espectador a aproximar-se “venham cá ver mais de perto esta mulher que
acabou de se suicidar”, é isso que ele rejeita. Não é a violência em si da imagem
que lá está que ele rejeita. Se aquilo fosse filmado num plano fixo, ele não rejeitaria.
E diria que a realidade daquele acontecimento em si de fato é cruel, mas não é
possível escamotear a realidade. Ele não rejeitava a violência da imagem pelo
acontecimento que lá estava porque o acontecimento em si foi algo que
efetivamente aconteceu. Não podemos escamotear isso, não é? E, nesse sentido,
se o plano fosse um plano fixo frontal em relação ao acontecimento, é um ponto de
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vista, é uma moral completamente diferente daquela que chama o espectador a
aproximar-se de uma mulher que acabou de se suicidar. É apelar a um voyeurismo,
não é? Portanto, há aqui estas diferenças. Tudo depende de qual é o ponto de vista
que esse registo assume, que consciência moral é que esse registo me transmite, a
mim enquanto espectador, em que lugar me coloca perante aquele acontecimento.
Seja que acontecimento for, pode ser do mais violento ao menos violento. Se for um
acontecimento violento, onde é que esse registo me coloca? O cinema tem rejeitado
um ponto de vista que seja voyeurista, que seja demagógico. O cinema tem
rejeitado isso. Tem mostrado os acontecimentos, tem mostrado a crueldade do
cotidiano de um plano frontal: “está aqui, é isto”. E há registos que me mostram uma
outra consciência, um outro interesse pelo acontecimento e um interesse que passa
muito pelo espetáculo.
Se a gente considerar que o acontecimento é uma diegese, fazendo um
exercício - é possível dizer que o amador que captou esse acontecimento é um
narrador intradiegético e quando o jornalista pega esse trecho e utiliza em
suas matérias (e coloca um off) ele seria um narrador extradiegético?
Essas diferenças entre diegético, intradiegético e extradiegético, eu sinceramente
não sigo. Só para dar um exemplo em relação ao som: quando nós estamos perante
uma imagem e ouvimos um determinado som cuja origem está fora de campo, ou
seja, não vemos a origem desse som, há quem chama isto “extradiegético”, ou seja,
não está na imagem. Mais uma vez o Serge Daney. ele tem um texto belíssimo em
que ele fala precisamente sobre esta questão do som em que ele diz: se um som,
mesmo que não esteja dentro de campo (nós temos aquela separação: o som in e o
off, o diegético e o extradiegético; o som in é aquele que mostra a origem do som
dentro de campo, som off é aquele que está fora; o diegético também é o que está
dentro, o extradiegético é, por exemplo, quando ouvimos uma música que não tem
nada a ver). Mas, é assim - ele diz - a partir do momento em que nós temos um
determinado som, mesmo que não tenhamos visível em campo a origem do som
mas se esse som afeta a imagem, é um som in e não um som off. Portanto, não tem
nada a ver com a questão técnica em si. Isso remete-me, então, para não perceber
bem essa distinção entre diegético e extradiegético porque tudo que está na
imagem, tudo que me é dado a partir da imagem, mesmo que eu não veja a origem
do som, é tudo diegético. Ou seja, aí nós tínhamos duas diegeses diferentes: a
diegese do registo amador e uma diegese do jornalista do narrador, de um outro
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narrador. Em certa medida, o amador também é um narrador. Mas, já tínhamos
visto que é mais encenador e compõe a imagem do que, propriamente, narrador,
embora haja sempre uma narrativa, há sempre uma narrativa. Nem que haja
alteração de um estado para outro. Vemos uma vitrine e de repente aparece alguém
e atira uma pedra nessa vitrine, portanto, temos a vitrine ainda intacta, a vitrine
partida, alguém que entra, pronto, ok. Temos sempre uma narrativa. E, nesse
sentido, temos sempre uma diegese. Num outro caso, nós temos uma outra
diegese. Eu acho que as coisas passavam mais por separar diegeses diferentes,
não andamos com diegético e extradiegético. Tudo que a imagem me dá, tudo que
um filme me dá, é tudo diegético. Eu não percebo se é extradiegético ou
intradiegético. Essas catalogações para mim não funcionam. Sou eu que não faço
essa distinção, não consigo fazer essa distinção. Tudo que está num filme é
diegético, a imagem, o som que lá está, é o som de uma música que não tem nada
a ver com a imagem, está bem, mas é diegético, foi construído aquele universo com
aquela música. Portanto, quando nós estamos a falar em diegese, estamos a falar
de uma coerência de um discurso, de um discurso de um universo. A diegese, acho
que tem a ver com… era a parte do discurso juriciário onde se relatavam os fatos e
quando se relatam os fatos, relatam-se os fatos de variadíssimas maneiras, não é?
E tudo o que nós lá colocamos para relatar os fatos ou para ilustrarmos o
acontecimento, é diegético.
Que desafios a mudança do paradigma visual - de ótico para háptico - pode
trazer para aqueles que produzem narrativas audiovisuais?
Acho que podem trazer bastantes, depende. A mesma câmara que filma segundo
um sistema de representação ótico pode ser exatamente a mesma câmera que filma
segundo um sistema de representação háptico. Portanto, a diferença está
efetivamente no modo de representação, mas também pode estar no modo de
recepção. Ou seja, se eu filmar um determinado acontecimento com profundidade
de campo, colocando a câmera num ponto de vista que me permita fazer uma
representação em que destaco a representação geométrica daquele acontecimento,
estou dentro de um determinado regime ótico. Se eu colocar a câmara a registar um
determinado acontecimento em que não me importe com essa geometria ou rigor de
composição como o que já vem da Renascença. Se eu filmar esse mesmo
acontecimento em que já não me importo por uma imagem que seja uma boa
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representação do ponto de vista matemático, geométrico, que seja uma boa
composição. Se eu não me importar com isso já estou dentro de um outro regime,
desse regime háptico, ou seja, naquilo que essa imagem vai dirigir ao espectador…
se nós tivermos um outro interesse na representação em que pretendemos atingir o
espectador já não no seu olhar, mas em todo o seu corpo, ou seja, entender o olhar
como o que toca a imagem. O olhar também toca, o olhar não é só o ver; entender o
olhar como algo que toca a imagem, estimular precisamente esse olhar no sentido
de um olhar tátil. Uma imagem, por exemplo, que mostra uma determinada textura,
a visão não olha só aquilo, também sente. Portanto, depende do tipo de imagens
que forem feitas. Mas também essa diferença entre o regime ótico e o regime
háptico é uma diferença que pode estar não na representação em si da imagem - na
sua composição ou naquilo que está dentro da imagem, no seu enquadramento,
nessa seleção que é feita - mas no modo de olhar. Eu perante o quadro do
Leonardo da Vinci, Última Ceia, que é um quadro que efetivamente segue o sistema
de representação renascentista, eu posso sentir aquele quadro com meu olhar.
Portanto, pode ser também que seja algo que depende só do espectador e não
propriamente do tipo de representação em si. Embora cada tipo de representação
remeta, chame o espectador para uma determinada atitude. O espectador num
sistema de representação ótico é chamado a colocar-se perante essa representação
de modo a de fato ver essa boa representação. No regime háptico, o espectador é
chamado a participar ali, sentindo aquela imagem. Portanto, pode remeter, pode
chamar o espectador para diferentes atitudes. Mas, isto não é rigoroso, pode
acontecer precisamente o contrário.
Hoje há lentes espalhadas por todo lado. De que forma a alteridade está sendo
tratada nesta dinâmica contemporânea da “mostração”?
É uma boa pergunta e uma grande preocupação. Há imagens por todo lado, nós até
um certo ponto acabamos por não viver a realidade em si, mas já por viver sempre
mediados por imagens. Sinceramente, acho que há um excesso de imagens. Como
é que nós podemos efetivamente ainda (isso faz parte da realidade!). A realidade
hoje em dia já é isso, já é também as imagens. Mas, nesse sentido, eu acho que o
documentário ainda… se calhar, mais hoje do que antes, do que nos anos 30 ou ao
longo da sua história, esse papel social que ele sempre teve e muitas vezes
militante, e muitas vezes de organizador do cotidiano. Mas, tem um papel mais
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fundamental ainda porque o documentário tem dentro de si, da sua tradição o
chamado filme de montagem ou filme de compilação. É um filme que organiza as
imagens. E neste momento, com a quantidade de imagens que existem, aquilo que
faz falta é organizar essas imagens, transformá-las numa organização. Porque se
não nós não conseguimos... eu pelo menos, se calhar, não consigo… portanto, há
um caos visual, não é? É um caos completamente visual. Como é que nós nos
podemos relacionar com esse caos? Nós só nos podemos relacionar com esse caos
se recorrermos à tradição do filme de montagem do documentário, ou seja, o
documentário hoje em dia tem um papel fundamental precisamente para me dar
diferentes organizações do mesmo material; pegar no mesmo material e organizá-lo
de modos completamente distintos. Sem qualquer tipo de função social ou estética
para o documentário que sempre teve esses componentes. Acho que hoje, mais do
que nunca é fundamental reativarmos um tipo de documentário que é o
documentário de montagem ou o chamado filme de compilação, que já vem de
1907, se não me engano, que é de um filme de Esther Shub que se chama A Queda
da Dinastia Romanov, e é o primeiro filme que se conhece de compilação. E aquilo
que ela fez foi organizar registros que não tinham sido feitos por ela. Portanto, essa
tradição do documentário hoje em dia é absolutamente fundamental precisamente
para organizar esse caos visual. Nós temos imagens de tudo espalhadas por tudo
quanto é sítio. Precisamos organizar um bocadinho esse caos, não é? Antes de
haver essa quantidade de imagens, acho que aquilo que fazia falta, era
precisamente imagens que nos enquadrassem a realidade. Porque a realidade é
muito contínua e é preciso enquadrar isto, é preciso selecionar aqui uns pedaços
para ver bem a realidade e tudo que está a minha volta. Isso foi feito e está a ser
feito. Nós temos pedaços de realidade, só que agora estão todos espalhados. Agora
o que é preciso fazer? É pegarmos na tradição do documentário e tentarmos
organizar essas imagens para encontrarmos sentido. Não quer dizer que só por si
esses registros não tenham sentido, mas é preciso explorar, confrontar esse sentido
com outros, não ficar só por si. E, portanto, esse confronto com outro registo é um
confronto que vem do documentário, não é um confronto que me vem da ficção.
Essa organização, organizar as imagens, mesmo um conjunto de imagens pode ser
organizado e reorganizado, mas acho que é isso que faz falta.
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Se o cinema dos primeiros tempos pudesse conversar com o jornalismo
audiovisual da contemporaneidade, o que achas que lhe diria?
(Risos) O que é que vocês estão a fazer? (risos) O que é que vocês estão a filmar?
(risos) Se calhar, era isso que diria, não sei. Os registros dos irmãos Lumière (eu
gosto imenso dos filmes dos irmãos Lumière, como eu já disse), eu acho que
fazermos assim de vez em quando uma sessãozinha só dos filmes dos irmãos
Lumière faz muito bem por várias razões: primeiro por aquilo que lá está, porque
aquilo é um retrato de uma época; depois porque há ali efetivamente uma estética
cinematográfica que vem da fotografia, há ali uma preocupação muito grande pela
composição, pela escolha de um ponto de vista, aquilo não era feito ao calhas, não
se colocava o cinematógrafo num sítio qualquer. O local onde foi filmada a chegada
do comboio é o único ponto de vista interessante. Os registos de hoje em dia não
têm, se calhar, essa preocupação por escolher o ponto de vista sobre o
acontecimento. Interessa muito mais registar o acontecimento e, portanto, que o
acontecimento fique registado do que propriamente “qual é o ponto de vista que eu
estou a ter sobre este acontecimento?”. Talvez porque também não haja tempo para
pensar muito em qual é o melhor ponto de vista. Mas, o cinema dos primeiros
tempos aproxima-se e distancia-se dos registos cotidianos. Acho que se
distancia muito principalmente nessa consciência de um ponto de vista e
aproxima-se porque há efetivamente um tipo de registo mais realista que me
permite um reconhecimento cultural daquilo que lá está… se calhar,
circularmente, voltamos ao início, não é? E agora a questão é, já que
regressamos um pouco ao início, o que interessa é o que vai acontecer a partir
daqui. Se calhar, interessa pensar se, já que chegamos a este ponto, o que é que
nós vamos fazer com isto agora? Nós já sabemos pela história do cinema que os
filmes dos irmãos Lumière foram um momento único na história do cinema e que
depois o cinema evoluiu mais inicialmente como cinema narrativo e de ficção.
Também teve outra linha, claro, o Vertov, que também seguiu o princípio do registo
in loco como fizeram os irmãos Lumière, mas verdadeiramente formalista. Filmava o
acontecimento real de um modo formal, dando mais destaque a esse lado formal e
não usando técnicas realistas. O mais interessante é, se calhar, o jornalismo ter
consciência que voltou um bocado aí atrás e o que é que pode fazer. Pois, o
que é que diria? Acho que diria mesmo “o que é que andam a filmar?”. No cinema
dos primeiros tempos, aquilo que se fazia muito era, por exemplo, mandar… quando
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falamos em filmes Lumière, não estamos a falar apenas dos filmes dos irmãos
Lumière, estamos a falar em filmes que eram feitos por vários operadores, eles
filmaram com vários operadores, que mandavam para diferentes países, por
exemplo, para a Itália, para a França, para a Espanha e que depois traziam esses
registos e esses registos eram exibidos nesses locais, ou seja, havia trocas de
registos. Isso, na altura, podia-se fazer porque eram registos de coisas distintas e,
se calhar, hoje em dia os registos são coisas muito iguais. Portanto, há um pouco o
não-lugar, um tipo de violência num determinado local também é igual a um
tipo de violência noutro local. Portanto, há aqui um registo, se calhar, da não
diferença. Há um tipo de acontecimento que é entendido como sendo passível
de registo e pelo qual se tem interesse em registar. Esse tipo de
acontecimento, se calhar, é idêntico. Claro, com suas diferenças, obviamente…
com suas diferenças no sentido em que são povos diferentes, mas o fundo que está
por detrás do registo amador é um fundo que, se calhar, remete mais para imagens
não tão distantes umas das outras de países diferentes... só pensando assim por
alto. Portanto, nesse sentido, “o que é que vocês estão a filmar que eu possa exibir
aqui em outro país?” (risos) Os filmes Lumière, portanto os filmes dos vários
operadores que faziam nos diferentes países, faziam precisamente essa troca, que
depois se descambou um bocado também pelo voyeurismo por aquilo que é
estranho, que é absolutamente de um povo distante, estranho, que não se identifica
com o “eu” espectador, não é? Só se faziam grandes bilheteiras se mostrassem os
canibais não sei de onde, se houvesse um cartaz apelativo. ■
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ANEXO A
Glossário de Termos Técnicos*

Fonte: Vocabulário em telejornalismo (com alterações)
Autores: Pedro Maciel, Ricardo Pizzotti

A
• Abertura – início de programa jornalístico em que e apresenta os
créditos(identificação) dos profissionais da equipe.
• Abertura de matéria – o repórter abre a matéria ao vivo com uma informação
para complementar a cabeça lida pelo locutor.
• Abertura de programa – resumo de um assunto que será visto no telejornal; é o
lidão.
• Agenda – onde se encontra a relação de endereços e telefones das fontes mais
consultadas, de instituições públicas ou particulares, que possam oferecer
informações para as matérias.
• Amarrar informações – juntar os dados levantados em uma reportagem com
unidade de raciocínio. O mesmo que costurar a informação/imagem.
• Amarrar pauta – agendar e marcar as entrevistas, horário e locais em que os
entrevistados estarão para a equipe fazer a matéria.
• Analógico – sistema eletrônico usado para mostrar informação/imagem.
• Anchorman (âncora) – editor que produz e apresenta o telejornal; ele interpreta e
opina o conteúdo das notícias.
• Antena Parabólica – antena apropriada para deter sinais diretamente dos
satélites de telecomunicações. A utilização de, no mínimo, duas antenas pode
permitir também a transmissão e recepção de sinais de imagens e sons.
• Ao vivo – transmissão de um fato no momento exato em que ele ocorre.
Além disso, essa expressão caracteriza a entrada de um repórter no jornal que
está sendo apresentado.
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• Apresentador – pessoa responsável pela condução do programa.
• Apuração – averiguação de informações que farão parte da matéria.
• Arquivo – seção na qual se seleciona, organiza e guarda imagens jornalísticas
que poderão ser reaproveitadas.
• Arte – ilustração visual computadorizada, utilizada para facilitar a compreensão do
telespectador. Costuma-se usar em matérias que têm gráficos, tabelas e/ou
números.
• Áudio – parte sonora das reportagens.
• Áudio ambiente – som gravado na hora e no local em que a reportagem é feita. O
som ambiente, além de ilustrar a matéria, pode conter informações importantes.
• Audiotape – termo técnico que indica a gravação de um texto do repórter via
telefone.

B
• Background (BG) – ruído do ambiente ou música que acompanha o decorrer de
fala do repórter ou apresentador.
• Barriga – notícia falsa que vai ao ar antes de ser apurada.
• Bater o branco – checar o equilíbrio de câmera em uma parede branca ou papel
branco.
• Betacam – equipamento que une a câmera e o videoteipe de gravação numa
mesma máquina.
• Bloco – um telejornal é dividido em partes que chamamos de blocos.
• Boletim (flash) – resumo de um texto gravado pelo próprio repórter no local do
acontecimento, depois de ter conferido as primeiras informações. O boletim deu
origem ao stand up. Se o boletim do repórter ocorrer logo depois da leitura da
cabeça da reportagem lida pelo locutor, será denominado boletim de abertura. Se
aparecer entre o off e as entrevistas, será chamado de passagem (que é o mais
comum).
• Briefing – resumo informativo a respeito de um determinado assunto da pauta que
serve para atualizar as informações jornalísticas.
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• Break (PT) – corresponde ao intervalo entre os programas ou entre os blocos de
programas de TV.
• Broadcasting – sistema de transmissão aberta de TV.

C
• Cabeça da matéria – é a abertura da notícia que é sempre lida pelo
apresentador. Abertura de uma notícia. É a narração de um fato importante da
matéria. A função é despertar o interesse do telespectador para o assunto.
• Cabo coaxial – cabo de cobre que possibilita a transmissão de TV ppor linha
terrestre, sem uso da antena.
• Caco – frase de improviso que os apresentadores utilizam durante o programa.
• Cadeia (pool) – união de várias emissoras de TV para transmissão de um
determinado acontecimento, como o horário político.
• Cassete – no meio jornalístico corresponde ao sinônimo da fita que foi gravada a
reportagem.
• Cena – gravação de encadeamento de imagens em um mesmo ambiente.
• Cena de corte (insert) – imagens gravadas durante a reportagem usadas durante
a edição final para evitar pulos nos cortes onde ocorre a mudança de imagem de
uma fonte geradora para outra.
• Cenário – local em que as cenas de programas ou apresentação de telejornais se
desenrolam. Também corresponde à paisagem que fica no fundo de programas e
jornais televisivos.
• Central técnica – local da emissora equipado para recepção e geração de sinais
que irão ao ar.
• Chamada – texto que antecipa os principais assuntos do telejornal com o objetivo
de atrair a atenção do receptor.
• Chefe de reportagem – jornalista encarregado de coordenar o trabalho do
repórter.
• Chicote – movimento rápido realizado com a câmera aberta.
• Coordenador – quem acompanha a edição de um telejornal. Ele determina o
deadline das matérias; também verifica o horário de gerações via satélite, a
contagem do tempo de produção do programa e a ligação da área técnica com o
jornalismo.
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• Cromaqui (chroma-key) – cor azul que permite a inserção de imagens atrás do
apresentador de telejornal.
• Clipping – recortes organizados de jornais, revistas ou internet sobre assuntos de
interesse do repórter para elaboração da matéria.
• Close – plano de enquadramento da imagem que destaque as pessoas ou
osobjetos. O plano próximo é o mais utilizado na apresentação dos telejornais. No
telejornalismo, são utilizados também os planos geral e aberto e o plano médio, que
mostra a pessoa da cintura para cima. Não se deve usar o plano muito aberto.
• Cobertura – apuração mais detalhada de um acontecimento. Normalmente,
envolve mais de uma equipe de telejornalismo e exige mais tempo para apuração
dos fatos.
• Coloquial – trata-se do estilo de linguagem mais apropriado para a televisão.
• Colorbars – barra de cores utilizadas para avaliar a qualidade da imagem.
• Compacto – edição resumida de programas já transmitidos pela emissora.
• Contraluz – iluminação colocada atrás da pessoa ou objeto para destacar a
silhueta e o contorno, respectivamente.
• Contraplano – é simulação, por meio de imagem do repórter ou do entrevistado,
que é gravada para ser utilizada na edição; gera-se a impressão de uso de duas
câmeras durante a gravação.
• Controle mestre – local de onde é realizado o controle de toda a programação.
• Copydesk (copidesque) – redator responsável por corrigir erros apresentados
nas matérias redigidas pelos repórteres.
• Correspondente – jornalista contratado para cobrir acontecimentos de
determinada cidade, estado ou país.
• Corte – mudança de imagem de uma fonte geradora para outra.
• Crédito – identificação escrita do repórter, dos entrevistados ou de onde foi
realizada a reportagem.

D
• Deadline – prazo final estabelecido pelo editor para entrega de matérias
concluídas.
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• Decupagem – seleção das cenas e sons de uma gravação.
• Deixa – frases finais de uma reportagem que servem para designar o momento do
corte.
 Delay – atraso na transmissão do sinal de áudio nas entradas ao vivo.
• Diretor de TV – trata-se do profissional que chefia a operação técnica durante
todo o tempo em que o telejornal está no ar.
• Dolly – deslocamento da câmera em sentido vertical.
• Drop out – defeito na imagem gravada.

E
• Edição – organização do material gravado (sons e imagens) que desencadeia o
produto final do trabalho jornalístico.
• Edição especial – geralmente, é dedicada a assuntos específicos e relevantes em
um determinado momento.
• Edição extra – quando ocorre fato importante (quente). Ela pode ser exposta pelo
apresentador em forma de lide ou como boletim pelo repórter.
• Editor-chefe – pessoa responsável pela produção do telejornal. Acompanha todas
as edições feitas pelos editores de texto e organiza o telejornal como um todo.
• Editor de arte – responsável pelas ilustrações como selos, gráficos e mapas.
• Editor de imagem – técnico responsável pela montagem das imagens.
• Editor de texto – responsável pela edição final das matérias. É o encarregado da
edição/montagem das partes que interessam a veiculação da notícia. Sua
preocupação básica é com o conteúdo da informação.
• Editor-executivo – trabalha em conjunto com o editor-chefe, apoiando-o na
execução e operação do telejornal.
• Editorial – texto que expressa a opinião da emissora sobre assuntos relevantes.
Ele é lido pelo apresentador.
• Efeito especial – recurso usado em reportagens para dar acabamento diferente.
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• Eletronics News Gathering (ENG) – usar o ENG significa usar o sistema de
videoteipe para se obter a possibilidade de transmitir um acontecimento ao vivo;
representa economia de tempo.
• Encerramento – momento final do telejornal em que se inserem os créditos
técnicos e, de vez em quando, a vinheta.
• Enquadramento – posição da lente da câmera em relação ao indivíduo, objeto ou
cena durante a gravação.
• Enquete (fala povo) – equivale a uma sequência de entrevistas curtas.
• Entrevista – trata-se do diálogo entre o repórter e a fonte para se conseguir
informações sobre um determinado fato. Existem entrevistas:
1) Individuais ou coletivas – relaciona-se ao número de jornalistas;
2) Individuais ou grupo – corresponde ao número de entrevistados;
3) Exclusivos – quando só um repórter detém uma determinada entrevista.• Enviado
especial – profissional responsável pela cobertura jornalística em determinados
locais, dentro ou fora do país.
• Enxugar o texto – reescritura do texto visando à eliminação de expressões ou
palavras desnecessárias, para se obter maior clareza ou por falta de tempo para
transmissão da matéria.
• Escalada – frases curtas de dois ou três takes (de cinco a sete segundos); possui
o mesmo significado que manchete. A escalada é formada por chamadas lidas pelo
apresentador na abertura do jornal, para atrair a atenção do telespectador.
• Escuta – pessoa escalada para ouvir os noticiários de rádio para ter acesso a
informações que serão, posteriormente, desenvolvidas pelos repórteres da
televisão.
• Espelho – ordem de entrada das matérias no telejornal; sua previsão por blocos, a
previsão de comerciais, chamadas e encerramento. Todas as pessoas envolvidas
com a operação recebem uma cópia desse material. O espelho ainda não definitivo
da organização do telejornal é chamado de pré-espelho.
• Esqueleto – planificação da matéria.
• Estourar – ato de ultrapassar o tempo pré-estabelecido.
• Estourar o som – expressão usada para demonstrar que o áudio está acima do
nível recomendado.
• Exclusividade – cobertura jornalística realizada apenas por um determinado
repórter.
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F
• Fade – escurecimento na tela; fade in significa aparecimento e fade out,
desaparecimento gradual da imagem na tela.
• Feature – reportagens que abordam assuntos de interesse permanente, usadas
em momentos de poucos acontecimentos importantes. São conhecidas como
“matérias de gaveta” ou “matérias frias”.
• Fechamento – momento de fechar o espelho e montar o script do jornal
• Flash – possui o mesmo significado que boletim.
• Flashback – cena que resgata algum fato ocorrido no passado.
• Foca – jornalista sem experiência.
• Fonte – tudo que está envolvido com informações necessárias para a elaboração
da matéria, como pessoas, organizações, instituições ou documentos.
• Fora do ar – interrupção das transmissões da emissora de TV por causa de
problemas ou defeitos técnicos.
• Frame – refere-se à menor parte de uma imagem gravada em videoteipe.
Corresponde ao quadro ou fotograma do filme de cinema.
• Frisar – efeito de congelamento de uma imagem
• Furo – notícia transmitida, com exclusividade, por um repórter ou por uma
emissora de TV.
• Fusão – recurso de edição. Desaparecimento e aparecimento simultâneo de
imagens, que chegam a ficar sobrepostas. Usada em matérias mais elaboradas.

G
• Gancho – fato que desencadeia a produção de determinada matéria.
• Geração – ato de receber ou enviar sinais de áudio e vídeo, ou mensagens via
satélite ou via link de uma estação para outra.
• Gerador de caracteres (GC) – equipamento que permite a inserção de letras e
números no vídeo para colocação de título, créditos, frase ou legendas sobre a
imagem.
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• Gravação – absorção de imagens e sons em uma fita magnética, [em um cartão
de memória ou outra forma de armazenamento].

I
• Ilha de edição – conjunto de equipamentos que possibilitam gravar, reproduzir e
editar as matérias ou programas de TV.
• Inserção em crawl ou roll - entrada de legendas no rodapé da tela, da direita
para a esquerda (crawl), ou de baixo para cima (roll).
• Insert – equivale à cena de corte.
• Intervalo – espaço de tempo entre os programas ou blocos de programas.

L
• Lauda – folha de papel com timbre especial para ser utilizada pelo telejornalismo.
É o mesmo que script. É dividida em duas partes na vertical. O lado direito tem
espaço para 32 caracteres e é designado ao áudio; nesse espaço, estará escrito
tudo o que o apresentador lerá quando estiver no ar. O lado esquerdo destina-se às
informações do vídeo, onde estarão todas as informações sobre as imagens e
aquelas necessárias aos técnicos responsáveis pela transmissão do telejornal.
• Lead (lide) – é a cabeça da matéria lida pelo apresentador na abertura das
matérias.
• Link – ligação entre dois ou mais pontos para transmissão de sinais de imagem e
som. Essa linha de transmissão é composta de antenas parabólicas; por isso,
obstáculos como prédios, morros ou florestas impedem a passagem dos sinais.

M
• Manchete – texto curto com informação que visa a atrair a atenção do receptor.
• Master – possui o mesmo significado que “controle mestre”.
• Matéria – todo material jornalístico produzido para difusão em veículos de
comunicação.
• Matéria bruta – material gravado não editado.
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• Matriz – fita gravada original. As cópias da matriz são denominadas “geração”.
• Merchandising – propaganda comercial ou institucional transmitida de forma
implícita dentro dos programas televisivos.
• Microfone – equipamento utilizado pelo repórter para captar o som. Os
apresentadores usam o microfone de lapela.
• Microfonia – som agudo e desagradável transmitido pelo microfone, causado por
interferência de alto-falantes.
• Mixagem – é a junção de diversos sons com intensidades diferentes em uma
única pista de áudio.
• Monitor – aparelho televisivo de alta qualdidad4e ligado a câmeras de TV, ilha de
edição ou telecine, utilizado para o controle das imagens ou da edição
dereportagens.

N
• Narração – corresponde aos áudios gravados com o texto da reportagem pelo
apresentador ou pelo repórter, e à leitura feita ao vivo pelo apresentador.
• Narrowcast – transmissão de televisão a um público específico.
• National Television System Commitee (NTSC) – sistema de TV em cores
inventado nos Estados Unidos.
• No ar – corresponde à programação transmitida em certo momento.
• Nota – matéria resumida, sem detalhes.
• Nota coberta – nota cuja a cabeça é lida pelo apresentador e o texto seguinte é
coberto com imagens. Esta nota pode ser gravada ou ao vivo.
• Nota pé – um complemento da notícia. É sempre feita pelo apresentador depois
da exibição da matéria.
• Nota ao vivo/pelada/seca – trata-se da nota lida pelo apresentador do telejornal
sem qualquer ilustração.
• Notícia – relato de um fato novo e que seja de interesse da população.
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O
• Off – notícia de TV coberta com imagens e sem a presença no vídeo do
apresentador ou do repórter.
• Off de Record (off) – refere-se a informação cedida ao jornalista, mas com o
compromisso anterior de que a fonte não seja identificada.

P
• Panorâmica – movimento lento da câmera. Normalmente, da esquerda para
direita.
• Passagem – gravação realizada pelo repórter no local do acontecimento que
serve de conceito entre o off e as entrevistas. Parte que faz a ligação entre um
trecho da reportagem e outro. Serve de ponto, no caso de reportagens que ocorrem
em dois lugares distintos.
• Passagem de bloco – a nota que chama as matérias que vão ser exibidas depois
do intervalo.
• Pauta – relação dos assuntos a serem averiguados pelo repórter para elaboração
da matéria jornalística. O roteiro possui sugestões de abordagem e informações que
visam a orientar a equipe de produção.
• Pesquisa – é o estudo realizado em torno do assunto a ser tratado na matéria em
pauta. O jornalista pode utilizar arquivos, documentos, jornais, revistas, livros ou
especialistas para a pesquisa.
• Piloto – programa realizado em fase experimental.
• Plano – abertura da lente da câmera para mostrar um objeto ou pessoa.
• Plantão – momento em que se interrompe a programação normal para
transmissão de um fato que acaba de acontecer.
• Povo fala – também chamado de fala-povo, é a entrevista feita com várias
pessoas – uma de cada vez – para repercutir determinado assunto.
• Press-release – material de divulgação produzido por assessores de impressa
contratados por empresas ou instituições (públicas e provadas). O press-release é
encaminhado aos veículos de comunicação objetivando a publicação do fato.
• Preview – exame do material jornalístico antes da edição final.
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• Produção – preparação para a realização das reportagens ou programas.
• Programação – organização do roteiro de apresentação dos programas e dos
intervalos comerciais.
• Pulo de imagem – quando ocorre falta de sintonia na edição das imagens. Pode
ocorrer, por exemplo, quando o editor corta de uma imagem para outra da mesma
pessoa.

Q
• Quadro – representa uma imagem de televisão. No Brasil, são transmitidos 30
quadros por segundo e cada quadro é formado por 525 linhas.
• Quadro padrão – é a imagem do videoteipe parada (stop motion), usada como
ilustração.
• Quick motion – transmissão de uma cena com movimento mais rápido que o
habitual.

R
• Redação – local em que os jornalistas trabalham nos veículos de comunicação.
• Relatório de reportagem – resumo diário do trabalho realizado pelo repórter. Ele
deve abordar o título da matéria, data, número da fita, nome e cargo ou função dos
entrevistados, abertura, passagem, encerramento e off.
• Replay – é a repetição de uma boa imagem ou som.
• Reportagem – são as produções jornalísticas. Na TV, correspondem à matéria
jornalística formada por cabeça, off, boletim, sonoras (entrevistas) e pé.
• Repórter – jornalista que apura e redige as matérias jornalísticas.
• Repórter cinematográfico (cinegrafista/cameraman)
responsável pelas imagens das matérias jornalísticas.

–

é

o

profissional

• Retranca – identificação das matérias; cada matéria do jornal é uma
retranca. Exemplo: VT-seqüestro.
• Relatório de Reportagem – texto do repórter. Nela ele prevê a cabeça da
matéria, os offs, passagem, sonora. É um roteiro para o editor de texto montar a
matéria.
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• Ronda – ligações feitas pelos produtores a delegacias, batalhões, bases da
polícia, fóruns e outras fontes que podem render uma matéria. Ela é feita
diariamente, no mínimo 3 vezes.

S
• Santinho – uma foto do repórter, ou de um entrevistado que ilustra uma gravação
feita por telefone (áudio-tape).
• Script – a sequencia do telejornal formado pelo conjunto de laudas contendo as
matérias que irão ao ar.
• Selo – ilustração usada atrás do apresentador para identificar um assunto ou
notícia.
• Slow motion – cenas apresentadas em movimento mais lentos do que o normal.
É utilizado para melhorar a visão de alguns detalhes da imagem gravada.
• Sobe som do VT – marcação técnica do script que indica ao sonoplasta o
momento de colocar no ar o som de edição em videoteipe e não o som do
apresentador.
• Som ambiente – som característico do local onde está sendo produzida uma
reportagem ou programa.
• Som universal – som de um acontecimento sem locução do repórter ou
apresentador.
• Sonoplastia – resultado sonoro utilizado na edição de uma matéria.
• Sonora – refere-se à fala do entrevistado na entrevista de reportagem.
• Stand by – reportagem reservada para entrar no ar se ocorre algum problema
técnico com as outras produções. É muito usada quando se prevê matérias ao vivo.
• Stand up – quando o repórter faz uma participação ao vivo ou gravada no local do
acontecimento para transmitir as informações sobre o fato. Ele fica de pé e,
geralmente, enquadrado em primeiro plano.
• Suíte – atualiza as informações expondo os fatos que lhe deram origem de forma
sintetizada. Repercussão de uma matéria veiculada no dia anterior. A continuidade
do assunto com novas informações do caso.
• Sujar a imagem – quantia exagerada de legendas ou créditos sobre uma imagem.
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• Switch – sala em que ficam o sonoplasta, o editor-chefe do telejornal e o diretor
de TV para controle de colocação de um telejornal ou programa no ar.

T
• Take ou tomada – tem o mesmo significado de cena.
• Tape – fitas onde são gravados a imagem e o som.
• TCR – é o equipamento usado para inserir no ar comerciais ou reportagens.
• Teaser – pequena chamada gravada pelo repórter sobre uma determinada notícia,
para ser colocada na escalada do telejornal. Pode ter teaser somente de imagem
que se justifica quando a notícia é exclusiva (quente).
• Teleprompter (TP) – equipamento ótico acoplado à câmera para permitir a
reprodução do script diante da lente. Possibilita a leitura do texto pelo apresentador
sem que ele tire os olhos da direção do telespectador.
• Teto – é o espaço que fica acima da cabeça da pessoa no enquadramento.
• Tilt – tomada panorâmica em sentido vertical.
• Time code – código de tempo gravado no vídeo para facilitar a localização das
cenas rapidamente.
• Timing – é usado para designer o ritmo da própria televisão, de um programa ou
de uma matéria.
• Transcrever – colocar créditos quando o áudio não pode ser entendido
perfeitamente por causa do volume ou algum ruído.
• Traveling – câmera em movimento para seguir uma cena, um objeto ou pessoas
em pleno deslocamento.
• Tripé – equipamento usado para fixar a câmera.

U
• Unidade móvel – veículo equipado para gerar imagens, gravadas ou ao vivo, para
a emissora de televisão.
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• Unidade portátil de jornalismo (UPJ) – são equipamentos usados para a
gravação externa de reportagens, como câmera, gravador de videoteipe, baterias,
microfones e kit de iluminação.

V
• Varredura (lapada) – é a substituição de uma imagem pela outra; pode ser
horizontal ou vertical.
• Vazamento de informação – exposição de informações confidenciais.
• Viewfinder – visor da câmera utilizado pelos cinegrafistas para ajustar o
enquadramento.
• Vinheta – símbolo gráfico ou sonoro usado para marcar abertura ou intervalo de
programas.

Z
• Zoom – movimento de câmera para aproximar (zoom in) ou afastar (zoom out)
aimagem de pessoas, objetos ou cenários.

____________
* Disponível em: http://www.televista.com.br/#!vocabulariotelej/c14h1. Acesso em: 13 jan. 2016.

