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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende analisar as séries de reportagem telejornalísticas como um 

subgênero do telejornalismo. Nesse sentido, o estudo teórico empreendido discute o 

conceito de gênero como um formato dinâmico e dependente da relação comunicacional 

estabelecida a partir das contribuições dos autores Martín-Barbero (2004), Jason Mittell 

(2004) e Itânia Gomes (2011). O objeto empírico da pesquisa é a série “Território de 

resistência”, veiculada pela TV Brasil, emissora pública de televisão.  
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Introdução 

 

O conceito de gênero jornalístico deve ser representado em sua forma dinâmica e 

dependente da relação comunicacional estabelecida em seu contexto social e histórico 

específico. O telejornalismo e sua configuração historicamente reconhecida permite ao 

telespectador identificá-lo como meio (ou gênero) específico de vincular a informação. 

Assim, 

Os programas telejornalísticos são, então, considerados como 

uma variação específica dentro da programação televisiva, 

enquanto compondo, no seu conjunto, um gênero – programa 

jornalístico televisivo, que obedece a formatos e regras próprias 

do campo jornalístico em negociação com o campo 

televisivo.[...] E demandam ser abordados em categorias que 

impliquem considerá-los, ao mesmo tempo, como um produto 

de jornalismo televisivo – o que implica uma abordagem que 

leve em conta a linguagem televisiva e os elementos próprios do 

campo jornalístico – e como um produto comunicacional – o 

que implica uma abordagem da interação como os 

telespectadores. (GOMES, 2011, p. 32-33)  
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Logo, as séries de reportagens televisivas podem ser consideradas como 

subgênero do que conhecemos por telejornalismo, pois se configuram como um produto 

que contém elementos característicos, mas que se utiliza de práticas do telejornalismo. 

A partir dos conceitos, das reflexões e das informações estudadas e coletadas, 

analisamos a série veiculada pela TV Brasil: “Territórios de Resistência”, exibida pelo 

telejornal noturno “Repórter Brasil”
3
. Assim sendo, realizamos, inicialmente, uma 

reflexão sobre o conceito de gênero, em seguida, elaboramos uma breve descrição da 

estrutura narrativa da série e, posteriormente, buscamos construir a nossa análise a partir 

de três operadores de análise: 1) o mediador (apresentadores/âncoras); 2) o contexto 

comunicativo: público, modos de endereçamento, recepção; 3) o papel do 

telejornalismo: ética de trabalho institucional, legitimada pelo público como fonte 

segura de informações. (GOMES, 2011) 

 

Gênero como categorização de produtos jornalísticos 

 

Atualmente, o cenário da reprodutibilidade de informação e dos meios 

comunicacionais se multiplicou de forma anteriormente nunca imaginada, 

proporcionando a todos uma variabilidade de pontos de vistas complementares, 

contraditórios, reflexivos, opinativos, etc. Nesse sentido, como demonstra John 

B.Thompson em seu livro “A mídia e a modernidade” (2009), a demanda crescente da 

sociedade por uma mídia transparente e ética tem se tornado, cada vez mais, fator 

importante na manutenção da imagem que os veículos de informação passam perante a 

opinião pública. Para além do profissionalismo, hoje existe um público que parece 

exigir mais qualidade e profundidade das informações, que quer mais do que um resumo 

dos principais acontecimentos e que exige maior envolvimento dos medias em dispor de 

canais de informação dialógicos que transmitam informações de maneira menos 

unilateral e mais participativas e simétricas (THOMPSON, 2009). 

Para fazermos a análise dos processos midiáticos em sua categorização por 

gênero, devemos refletir acerca da ideia da variabilidade de produtos televisivos e 

compreender não somente suas estruturas técnicas de produção como também os 

processos de recepção desses produtos. Esses são elementos interdependentes dentro do 

                                                 
3 A série foi exibida entre os dias 15 e 19 de abril de 2013 no telejornal diário, “Repórter Brasil Noite”, em 

comemoração ao dia do índio. Disponível em: <http://tvbrasil.ebc.com.br/tags/serie-sobre-povos-indigenas>. 

 

http://tvbrasil.ebc.com.br/tags/serie-sobre-povos-indigenas
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processo de produção de sentido dos discursos sociais ligados, principalmente, aos 

fenômenos da mídia televisiva. Por isso, consideramos a produção telejornalística 

enquanto uma estratégia de comunicabilidade inserida na sociedade contemporânea e 

vinculada a universos culturais variáveis. De acordo com Martin-Barbero (2004), o 

gênero atua como estratégia de comunicação e possui formato específico e regras quase 

estáveis que designam aspectos culturais de certos grupos; ou seja, pode-se enquadrar 

gênero como uma nomeação ou definição para algo criado e reconhecido a partir de 

padrões previamente estabelecidos. 

Ao analisar um gênero veiculado pela mídia, deve-se considerar o momento 

histórico, as características culturais do público-alvo, bem como as intenções do 

produtor do texto de acordo com o meio de propagação, para que seja possível 

reconhecer de fato os efeitos de sentido decorrentes da utilização do gênero. Não se 

deve apenas avaliar o gênero pelos aspectos de produção, uma vez que o modo como ele 

interage com os meios e receptores influenciam diretamente na maneira como o produto 

atingirá seu público.  Barbero (2004) cita que o processo de negociação entre as partes 

comunicacionais é o ponto mais importante para a definição de um gênero. 

Tendo em vista o gênero como estratégia de comunicação, é importante ressaltar 

que a competência textual, que permite o reconhecimento do gênero e a interação por 

meio dele, deve ser tanto daquele que produz o texto, como daquele que recebe, para 

que o propósito comunicacional seja atingido. Uma relação multilateral que pode 

divergir opiniões sobre o seu enquadramento no senso comum.  

No caso dos gêneros televisivos, ainda que os telespectadores não conheçam 

detalhes dos gêneros, eles são capazes de interpretá-los, julgá-los e fazer uso deles, uma 

vez que o meio cultural no qual estão inseridos promove o convívio constante com 

gêneros televisivos, possibilitando a apreensão de aspectos que caracterizam tais 

gêneros (MITTELL, 2004). Faz-se então necessária a menção de que o alto fluxo de 

informações e a interação entre várias categorias elevam os programas de televisão a 

outras percepções sobre gêneros. Mittell (2004) indica que a definição de gêneros 

dentro do contexto televisivo pode ser feita baseada em diferentes aspectos: cenário, 

duração, horário na grade, audiência, forma da narrativa, entre outros. Como a 

miscelânea desses cenários é uma das marcas da televisão, dificulta-se a definição de 

gêneros.  

Considerando o caráter multifacetado dos gêneros televisivos, é possível inferir 

que o modo de análise dos produtos audiovisuais produzidos para TV’s está atrelado às 
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comunicações que tratamos com o ambiente exterior ao meio, logo, aspectos sociais, 

culturais e históricos influenciam na recepção dos produtos, sendo que o entendimento 

do processo comunicacional tende a variar dependendo de quem participa Tal afirmação 

é cabível em qualquer análise do campo da comunicação e nos gêneros televisivos não 

se situa de forma diferente, entretanto a grande quantidade de informações que atua de 

forma simultânea nesse tipo de veículo dificulta a generalização (MITTEL, 2004). 

Em consonância, Itania Gomes aponta gênero como “formas reconhecidas 

socialmente a partir das quais se classifica um produto midiático” (2011, p.32). Assim 

como Mittel, a autora define gênero como algo dinâmico e dependente do processo 

comunicativo. Gomes complementa a discussão com o conceito dos modos de 

endereçamentos, forma como o produto comunicacional interage com o receptor a partir 

dos preceitos do jornalismo. Quando analisados em contextos televisivos, os modos de 

endereçamento se referem à relação do produto com sua audiência: 

 
A análise de programas jornalísticos televisivos, como parece 

óbvio, deve considerar os elementos que configuram os 

dispositivos propriamente semióticos da TV, os elementos da 

linguagem televisiva – os recursos de filmagem, edição e 

montagem de imagem e de som empregados pelos programas 

jornalísticos – e os elementos propriamente verbais. A análise 

deve nos levar ao que é específico da linguagem televisiva, tal 

como construída num determinado programa e, 

consequentemente, tal como socialmente partilhado pela 

audiência. (GOMES, 2011, p.22)  

 

Assim, é possível agregar os modos de endereçamento à discussão de gênero 

televisivo, sendo ambos complementares e dependentes das relações internas e externas 

do processo comunicacional. 

Avaliando-se os gêneros não como parte interna dos textos, mas como definição 

composta de entendimentos sociais, é cabível questionar a estratificação genérica e 

rígida que se insere aos objetos. Esta é usual para definições práticas nas grades de 

programação, em críticas e em análises de audiência televisiva, porém, a mesma 

denominação não pode ser qualificada em processos analíticos. 

 

Séries como gênero televisivo 

 

Conceituando os gêneros como padrões pré-concebidos, é possível enquadrar 

diversos produtos como gêneros dentro da televisão (novela, sitcom, telejornal...). Os 
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produtos criados dentro de outros já fixados podem ser intitulados como subgêneros, 

contudo, essa pode ser considerada apenas uma definição abstrata criada como forma de 

catalogação. Assim como os telejornais podem se configurar como subgêneros 

televisivos, também devem ser analisados como uma definição própria, na qual diversos 

outros produtos podem ser desmembrados (reportagem, entrevista, notícia...).  

Pensando-se então o telejornalismo como um gênero televisivo, é cabível 

identificar as séries de reportagem como um subgênero. As séries se configuram como 

um formato específico, padronizado e identificado pelos receptores por suas 

características facilmente reconhecidas por meio de observação. São sempre 

apresentadas em capítulos exibidos de forma individual, cada um com uma narrativa 

exclusiva que, somadas, se complementam e integram uma narrativa maior e mais 

complexa. Os capítulos são sempre exibidos dentro de um telejornal com duração maior 

que VTs comuns (em geral, de 4 a 8 minutos) e sempre acompanhadas de apresentações 

feitas pelo âncora. Espera-se que as séries sejam formas completas de analisar algum 

assunto pelo grande número de fontes com diversas visões do tema, o uso de 

personagens como forma de exemplos da problemática criada, algum especialista que 

possa dar uma visão analítica da situação, entre outras caracterizações propostas. As 

séries também se utilizam de grande quantidade de dados, oficiais ou não, para expor o 

assunto. Por vezes, as reportagens se iniciam como uma vinheta especial criada somente 

para a série, algumas ainda apresentam outros elementos visuais característicos como 

gráficos e artes que visam chamar a atenção dos espectadores para o assunto tratado. 

Além disso, os temas abordados são, em sua maioria, complexos e de alta relevância 

social. Assim, com a quantidade de características vinculadas às séries, é possível 

considerá-las um subgênero televisivo, enquadrando-as dentro do telejornalismo 

brasileiro.  

 
Série “Territórios de resistência”, série analisada sob a perspectiva de gênero 

 

Utilizando a série “Territórios de resistência” veiculada na TV Brasil em abril de 

2013
4
, é possível encontrar os elementos propostos como característicos às séries. 

Primeiramente, faz-se necessária uma apresentação da emissora citada. 

                                                 
4
 A série de televisão é um subprotudo de outro programa exibido pela TV Brasil, o “Caminhos da Reportagem”. 

Esse programa é descrito no site da EBC da seguinte forma: “O Caminhos da Reportagem é um programa semanal, 

com 52 minutos de duração. No ar toda quinta-feira, às 22h, leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo 
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A TV Brasil, criada em 2007, é controlada e administrada pela EBC, núcleo de 

comunicação institucional do governo federal brasileiro responsável por gerir as 

emissoras de rádio e televisão federais. A própria representa seus objetivos pregando 

responsabilidade social e com a comunicação pública. A empresa apresenta os seus 

valores institucionais como:  

Temos compromisso com a comunicação pública. Acreditamos 

na independência nos conteúdos, na transparência e na gestão 

participativa. Defendemos os direitos humanos, a liberdade de 

expressão e o exercício da cidadania. Valorizamos as pessoas e 

a diversidade cultural brasileira. Cultivamos a criatividade, a 

inovação e a sustentabilidade.
5 

 

Logo, espera-se que as reportagens produzidas e divulgadas no canal sejam de 

temáticas relevantes socialmente e prezem pela qualidade das informações e das 

narrativas utilizadas. A série “Territórios de resistência” apresenta como proposta a 

exposição das dificuldades que os indígenas ainda enfrentam no Brasil; para isso, utiliza 

elementos como os já expostos: divisão capitular, ao todo cinco, exibidos de segunda a 

sexta-feira; grande número e diversidade de fontes; apresenta o tema de forma mais 

completa e expositiva que as reportagens comuns; utilização de especialistas; vinheta, 

gráficos e artes exclusivas, neste caso, a série ainda utiliza de uma nova identidade 

visual na barra de créditos, ilustrando a preocupação da emissora com o acabamento e 

reconhecimento do produto; utilização de personagens, índios e tribos; maior duração 

das reportagens, entre 4 e 7 minutos; cabeça de apresentação e nota-pé justificando 

algum dado e adiantando a reportagem que será exibida no dia seguinte; além do tema 

apresentado com um drama social. 

O apresentador do Jornal Brasil, Guilherme Menezes, antes da exibição de cada 

um dos capítulos, faz uma breve chamada para os principais pontos a serem abordados 

na reportagem do dia. Essa maneira de fazer a chamada demonstra um pouco das 

estratégias para apreender a atenção do espectador para mais um capítulo da série que 

será veiculado no bloco do jornal. Outro fator interessante desempenhado pelo 

apresentador do telejornal são as notas realizadas posteriormente, em alguns dos 

capítulos exibidos, que trazem atualizações e a complementação de informações dadas 

pela reportagem. Nesse sentido, o apresentador se coloca como responsável por fazer 

                                                                                                                                               
mundo atrás de grandes histórias, com uma visão diferente e complexa de cada um dos assuntos escolhidos. Temas 

atuais e polêmicos são tratados com profundidade. 

 
5
 Informações retiradas do site da entidade. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/o-que-e-a-

ebc/2012/09/missao-visao-valores>. 

http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/o-que-e-a-ebc/2012/09/missao-visao-valores
http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/o-que-e-a-ebc/2012/09/missao-visao-valores
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essa mediação direta da informação com o telespectador da série para melhor 

entendimento dos fatos exibidos naquele capítulo. 

Ao início de cada capítulo da série, a repórter Carina Dourado introduz o tema 

fazendo uma retrospectiva histórica e cultural da temática indígena a ser apresentada e, 

por meio de informações e dados, ela apresenta a atual condição das problemáticas 

indígenas em território nacional. A questão da terra e dos conflitos em torno da 

demarcação territorial é o tema que se evidencia na maior parte da série. Ao enfatizar a 

importância da realidade desses povos, no primeiro capítulo, a repórter chega a 

comparar o número da população indígena brasileira ao das Ilhas Fiji na tentativa de 

dimensionar a problemática, porém, como o Brasil é um país muito maior, parece que 

os problemas vivenciados por esses povos se tornam também menores. Essa intenção 

fica evidente pelo fato de logo depois da comparação  a narrativa da repórter evidenciar 

as informações sobre as demarcações de territórios, na qual Dourado assinala que ainda 

existem 182 territórios aguardando o processo de homologação. Os dados colocados 

sobre as demarcações e homologações de terras deixam brechas para a narrativa se 

adentrar aos temas e aos casos a serem retratados naquele capítulo.  

A narração da repórter sempre está em consonância com os dados visuais
6
, mais 

uma vez comprovando o cuidado com o acabamento das reportagens. Os dados durante 

toda a série são apresentados com uso de artes personalizadas (ex.: cocar indígena), por 

meio de mapas, desenhos e gráficos, e uma identidade visual diferenciada do restante do 

telejornal na barra de créditos, o que evidencia o investimento em estratégias visuais 

para a clareza das informações apresentadas. Essas estratégias utilizadas pelos 

telejornais tem o intuito de apreender a atenção dos telespectadores para que os mesmos 

possam compreender o tema abordado e, dessa forma, acompanhar os demais capítulos.  

Outro aspecto interessante é a trilha sonora que, embora não esteja presente em 

todos os momentos, quando aparece, elenca músicas de rituais filmados ou músicas que 

aludem à cultura indígena. Alguns sobe-sons (com áudio ambiente) são utilizados e 

como são reportagens consideradas grandes para os padrões de televisão brasileira, pelo 

menos 4 minutos e meio, a edição de áudio e imagem é livre com a finalidade de não 

                                                 
6
 Fica evidente que quando aparecem os dados na série, este sempre se coloca como forma de ilustração à informação 

que acabou de ser narrada pela repórter. A utilização de números, mapas, etc, são ferramentas e recursos que buscam 

legitimar (geralmente são utilizados dados de pesquisas científicas financiadas pelo governo – no caso dessa série: 

IBGE, INCRA, etc.) as informações citadas anteriormente sendo comum ao caráter do jornalismo televisivo e uma 

estratégia amplamente utilizada pelo Repórter Brasil na série analisada. 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 8 

deixar a matéria exaustiva para quem assiste. É possível destacar o uso da vinheta no 

início das reportagens, outra característica de séries telejornalísticas.  

Em cada capítulo da série, assim que termina a apresentação de dados sobre a 

problemática indígena abordada, a repórter é responsável por costurar os mesmos à 

narrativa do tema em debate, abrindo espaço para as entrevistas coletadas junto às 

lideranças indígenas, aos fazendeiros, aos especialistas, aos políticos, etc. Destacamos a 

importância da forma como cada capítulo foi realizado através do olhar narrativo da 

repórter que foi a campo. Se cada capítulo da série fosse apenas um roteiro de 

apresentação crua de entrevistas, dados e imagens a formatação do conteúdo exibido 

talvez fosse bem diferente, mas com o tom da narrativa proposta pela repórter, é 

possível alinhavar as informações de forma compreensível.  

A narrativa feita em cada capítulo possui início, meio e fim e são construções 

mediadas pela repórter que, quando aparece em frente às câmeras, está ali 

principalmente para autenticar e dar veracidade a uma informação do que para se tornar 

uma personagem da história relatada. Dessa forma, existe certo roteiro para cada 

capítulo que se desenrola ao longo da série “Territórios de Resistência”. 

Em um primeiro momento, houve a contextualização histórica da problemática a 

ser tratada na aldeia. Em um segundo momento, houve a apresentação de dados com a 

realidade vivida no presente. No terceiro ponto característico dos capítulos exibidos, 

mostraram-se as vozes conflitivas - indígenas x fazendeiros, indígenas x Estado ou 

indígenas x grandes empreendimentos – que, em sua maioria, são direcionadas pela 

repórter e, algumas vezes, mediados pela opinião de especialistas. No quarto e último 

momento, a repórter coloca o tom de desfecho do tema apresentado que pode variar de 

"feliz", "emocionante", "esperançoso" ou mesmo uma questão de dúvida ou denúncia 

em relação ao que será do futuro desses povos, caso a situação exposta não passe por 

mudanças benéficas.  

No primeiro e segundo capítulos a temática é semelhante: o conflito pela terra 

entre indígenas e fazendeiros. Mudando-se apenas a localidade e os personagens que 

aparecem, bem como o tipo do uso que se dá para a terra por parte dos fazendeiros 

(gado, arroz, etc). O terceiro capítulo aborda a saúde indígena e seus aspectos, tais como 

as principais doenças e as condições dos postos de saúde e de atendimentos às 

necessidades indígenas, sendo que o contato com o branco pode ter agravado essa 

realidade, etc. O quarto episódio, embora relacionado com a questão territorial, coloca 

no outro lado do problema o Estado e as Empresas que interferem nas terras indígenas 
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em nome do interesse público e do progresso. Os empreendimentos de infraestrutura, 

como, por exemplo, as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) são 

evidenciados nesse capítulo. O quinto e último episódio vai demonstrar como as 

culturas indígenas tradicionais buscam reafirmar seus traços, seja por meio da música, 

de cânticos, danças ou mesmo por meio do diálogo cultural com a cultura branca, tais 

como a educação superior e a adaptação às novas tecnologias. 

As imagens e as personagens que aparecem ao longo de cada capítulo são as 

responsáveis por dar corpo ao imaginário do espectador e também por ilustrar a 

veracidade das informações narradas pela repórter Carina Dourado. Vale destacar que o 

tom da narrativa colocado pela repórter não deixa tanta margem para a criação de 

personagens dramáticas que simplesmente simbolizem o problema de uma coletividade, 

mas as coloca enquanto figuras reais extremamente importantes na compreensão de um 

conflito histórico vivenciado no país. Mais do que estilização, exaltação, enaltecimento 

de determinadas personagens, o que se vê são vozes múltiplas que tentam proporcionar 

ao espectador uma compreensão das diversas dificuldades enfrentada pelos povos 

indígenas. Por vezes, as próprias tribos como um todo são personificadas a fim de 

problematizar a situação e são apresentadas como personagem. Apresentado então um 

dificuldade da série: não generalizar os indígenas. 

Dificilmente os entrevistados se repetem ao longo dos capítulos exibidos pela 

série, seja do lado dos indígenas, seja do lado dos fazendeiros ou mesmo dos 

especialistas. O que temos é uma multiplicidade de agentes que tentam traduzir essa 

complexa problemática vivida há décadas pelos indígenas, sendo que a única figura a 

aparecer por diversas vezes em frente à câmera é a repórter que está ali exatamente 

mediando essas vozes e informações.  

As sonoras utilizadas são muitas e variadas
7
, todas elas são nomeadas, por mais 

curtas que possam ser; contudo, é possível sentir uma disparidade no tempo reservado a 

cada entrevistado. Enquanto os especialistas, políticos e estudiosos do tema dispõem de 

mais tempo nas reportagens, os indígenas têm falas mais curtas e pontuais, em muitos 

momentos apenas para expressar indignação com algum problema vivido. Todos usam o 

                                                 
7
 No primeiro capítulo, temos a fala de três indígenas, um fazendeiro, dois especialistas (representante de fazendeiros 

e da Funai), seis falas da repórter em frente as câmeras ou em narrativa off; no segundo capítulo, temos a fala de 

quatro indígenas, um fazendeiro e cinco intervenções da repórter; no terceiro capítulo, temos três indígenas falando, 

dois especialistas e seis intervenções da repórter; no quarto capítulo, temos quatro indígenas falando, quatro 

especialistas e seis falas da repórter; no quinto e último capitulo, temos cinco falas rápidas de indígenas que são 

realizadas na língua nativa e sem tradução por legendas, temos quatro indígenas que fazem intervenção e cinco falas 

da repórter Carina Dourado.  
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idioma oficial (português) e não os nativos (mesmo que a série televisiva cite em um 

dos seus capítulos que existem várias línguas indígenas).  

As falas dos indígenas duram no máximo 15 segundos, são raras as vozes de 

indígenas que chegam a ter 20 segundos de representação em um capítulo; só atingem 

esse prolongamento porque muitos dos indígenas ainda apresentam dificuldade ao falar 

a língua portuguesa. As falas dos fazendeiros também possuem em média 15 - 20 

segundos, porém, como estes falam fluentemente a língua portuguesa, parece que o seus 

relatos se sobressaem aos dos indígenas. Os especialistas já aparecem na reportagem 

com o folgado espaço de 30 segundos para suas falas que geralmente são lineares, com 

ideias bem amarradas e clareza ao falar do assunto. 

É interessante notar que a maior presença nas falas de um capítulo não apenas 

em número, mas em quantidade de tempo é da repórter que, muitas vezes, faz a 

narrativa em off. As falas dos indígenas são a segunda voz mais recorrente, porém, 

ressaltamos novamente que, embora apareçam mais vezes, a quantidade de tempo é 

menor e, muitas vezes pela dificuldade linguística, as informações parecem estar 

deslocadas, truncadas ou mesmo "esvaziadas" de sentindo. A terceira fala que ganha 

notabilidade são a dos especialistas que dispõem de maior espaço de tempo para se 

colocarem, embora a recorrência a eles não seja tão frequente como aos indígenas. A 

quarta fala que tem tempo significativo é a dos fazendeiros que, embora apareçam 

menos que os outros personagens da história, quando aparecem possuem igual 

vantagem de tempo que os próprios indígenas possuem.  

Em face do exposto, sinalizamos que a série expositiva se enquadra nos 

conceitos genéricos provenientes do senso comum quanto às séries de reportagens, 

agregando empiricamente a discussão das séries como um gênero dentro do 

telejornalismo. 

 

A série da TV Brasil baseada nos modos de endereçamento 

 

Resgatando Itania Gomes, os produtos televisivos se inserem em meio a 

contratos comunicacionais, entre produtores e telespectadores. A autora propõe que os 

modos de endereçamento sejam analisados a partir de relações históricas quanto aos 

produtos, assim como os gêneros. Os trabalhos jornalísticos, então, são considerados 

com base em normas e valores socioculturais que caracterizam, (ou deveriam 

caracterizar, segundo o senso comum), o meio jornalístico (GOMES, 2011). Segundo a 
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autora, alguns dos modos citados seriam: o mediador, o contexto comunicativo e o 

pacto sobre o papel do jornalismo. É possível relacionar todos com a série escolhida. 

Primeiramente, a figura do mediador pode ser atribuída à repórter e à sua equipe, 

visto que são eles que decidiram a forma como o tema foi abordado, assim como a 

escolha das fontes, das falas, das imagens, dos dados, etc. Espera-se que um repórter 

aborde um assunto de forma mais completa e real possível, no entanto, entende-se que o 

produto jornalístico é  uma apreensão da realidade do ponto de vista do profissional 

(GOMES, 2011). Assim, enquadram-se os profissionais de televisão como mediadores 

da informação repassada aos telespectadores. Além da repórter, o apresentador do 

telejornal também é um mediador aparente, já que ele inicia o assunto abordado em 

cada capítulo da série. Os demais mediadores não são aparentes ao público. 

O segundo modo de endereçamento exposto é o que a autora de nomina de 

contexto comunicativo e pode ser representado pela emissora que apresentou a série. 

Como já citado, a TV Brasil traz em seus valores o compromisso com a informação de 

interesse público. De fato, a temática indígena dificilmente teria um espaço aberto para 

uma discussão tão ampla em emissoras privadas devido à aparente falta de identificação 

com o telespectador e principalmente com seus financiadores. Por ser um canal público, 

a TV Brasil pode decidir suas pautas baseadas apenas nos interesses organizacionais, 

além da recepção do público. Sendo a emissora um veículo público, é aceitável a 

iniciativa de abordar temas que se enquadrem no contexto social e histórico nacional. 

O último modo de endereçamento citado é o pacto sobre o papel do jornalismo. 

Espera-se que o produto jornalístico leve aos receptores a percepção sobre a realidade 

social e os problemas que a envolvem. A série mostra os problemas que os índios 

enfrentam para manter seus territórios e tradições. Sendo os índios uma parcela 

culturalmente imprescindível do Brasil, qualquer dificuldade que enfrentem passa a ser 

de interesse público. Por isso, inclusive, as informações repassadas nas reportagens são 

recebidas pelos telespectadores de forma crítica, visto que estes atribuem veracidade a 

elas. Contudo, salientamos que toda vez que o governo é citado na série, aparece como 

uma figura apaziguadora, nunca como fonte produtora dos problemas indígenas, mesmo 

que isso esteja implícito no entendimento da narrativa. Tal escolha deve ser editorial 

visto que a emissora é pertencente a um dos braços comunicacionais da federação.  

Como exposto, os modos de endereçamento também são comprovados e se 

encaixam na série veiculada pela TV Brasil. É interessante salientar que, apesar de 

pertencentes ao senso comum, as análises partem de avaliações individuais, sendo 
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cabíveis outras interpretações dependentes de novas análises.  Portanto, finalizamos o 

trabalho ressaltando que as séries telejornalísticas se compõem enquanto um produto 

específico na contemporaneidade e que, se analisadas com maior profundidade, podem 

nos direcionar para novas tendências e estratégias adotadas pelos canais televisivos e 

pelos produtos jornalísticos como forma de diálogo com seus telespectadores.  
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