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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre o programa “Fernando 

Gabeira na Televisão” a partir da análise de conteúdo pela perspectiva da linguagem 

fotográfica como simulacro da realidade. Esse estudo levanta em sua 

fundamentação a questão da objetividade atribuída tanto ao gênero jornalístico 

quanto à própria linguagem fotográfica. Repetidas vezes a relevância da 

interferência desse interlocutor, a qual o presente trabalho analisa, é relativizada 

pelo telespectador passivo no consumo de conteúdos cobertos por uma aura de 

objetividade realista. Ao analisar a direção fotográfica dos episódios de junho e julho 

de 2016 dos programas de reportagem documental de Gabeira, é possível aferir a 

construção da realidade durante essa produção de conteúdos. O programa 

apresenta o trabalho de representação da realidade dentro da perspectiva de 

Gabeira, numa linguagem e meio onde tendem a ser percebidos como uma 

reprodução fiel do mundo. 

 

Palavras-chave: Televisão, fotografia, imagem, realidade, reportagem, 

documentário, jornalismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA 

 

Repleta de diversos conteúdos que buscam proximidade com seus públicos, a 

televisão exerce importante influência na formação da opinião pública e se destaca 

no exercício do papel de comunicador social de massa. No Brasil, se observa que a 

produção de conteúdos locais é estimulada mediante imposição legal, ao passo que 

o padrão tanto para rede aberta quanto para fechada é a reprodução nacional de um 

mesmo conteúdo com pitadas de variedades locais. Dentro do jornalismo, esse 

conteúdo representa a visão de realidade que é endossada pela credibilidade dos 

veículos de comunicação e pela própria linguagem do gênero. De forma 

generalizada, fotografia e jornalismo são reconstruções da realidade. Ambas com 

capacidade variável de construir relatos extremamente fiéis sobre fatos reais. Sendo 

que a fotografia, estática ou em movimento como em telereportagens, serve ao 

jornalismo no sentido de autenticar o efeito de real em suas representações. “Além 

do testemunho de quem relata, a fotografia permitiu avanços nesta seara. Da 

mesma forma, a televisão, pela oferta de imagens, mostra o real com maior 

detalhamento” (DALMONTE, 2008). As duas linguagens trabalham com a ideia de 

uma representação uniforme de realidades compostas por múltiplas versões de um 

mesmo fato. 

Através da análise da imagem podemos descontruir as mensagens 

produzidas e analisar seus significados como expressão de seus autores enquanto 

são percebidas como uma mensagem que reproduz uma realidade que é construída 

a partir de um viés (MELO; GOMES; MORAIS, 1999). Essas mensagens possuem 

sentido. Ao analisar esse conteúdo de maneira objetiva, encontra-se um contexto 

mais amplo onde é possível constatar “uma voz” que traduz aquelas múltiplas e 

pequenas versões reunidas em apenas um argumento expresso pelo autor a cada 

episódio. Dentro das diversas temáticas abordadas pelo jornalista Fernando Gabeira 

em todas está presente uma visão pessoal do jornalista. O estudo de caso desse 
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programa utiliza a linguagem da fotografia para traçar essa análise enquanto o 

trabalho se divide em duas etapas: a fundamentação teórica; e a análise dos 

programas. Nessa primeira parte apresenta-se o ambiente da televisão fechada no 

Brasil, o jornalismo e o documentário, o programa e a linguagem da imagem. 

Posteriormente, o trabalho apresenta uma análise da direção de fotografia dos 8 

episódios selecionados do programa. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Identificar os padrões e características que compõe a linguagem fotográfica 

na narrativa jornalística do programa. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Contextualizar o ambiente no qual o programa se insere trazendo um pouco 

da história da televisão fechada e dos formatos jornalísticos. 

Selecionar e analisar as imagens do programa que sustentam a narrativa 

jornalística. Para isso, o trabalho se debruça sobre episódios exibidos nos meses de 

junho e julho do ano de 2016. 

Classificar as características e padrões encontrados por critérios técnicos 

(técnica fotográfica) e teóricos (simbólicos).  
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1.3 METODOLOGIA 

 

1.3.1 Modelo de estudo 

 

Nesse estudo o método de pesquisa utiliza o levantamento de dados 

bibliográficos para fundamentar as análises e a observação do programa 

comparando os recursos empreendidos na construção da narrativa visual, análise 

das imagens, direção e abordagem durante a construção dos temas ao longo dos 

programas. 

Após essa fundamentação, o estudo realizou a seleção e análise de imagens 

de arquivo dos episódios do programa de Gabeira no mês junho e julho de 2016. 

Para o estudo, as imagens foram classificadas de acordo com perfis que sigam certo 

padrão entre um episódio e outro. A análise realizada leva em consideração 

elementos inerentes à direção fotográfica que se apresentam com certa frequência 

durante os episódios selecionados. Assim, ao identificar esses padrões, podemos 

compreender como o autor imprime seu ponto de vista através das escolhas 

fotográficas. 

Para isso são consideradas as escolhas pertinentes ao autor como a 

composição, planos, profundidade de campo, perspectiva, iluminação (luz, forma e 

tom), textura, formas e movimento. Todas essas decisões se repetem filtrando a 

realidade, ordenando-a ora de forma poética e suave, ora de modo mais pesado 

com ares mais dramáticos. 

Os recortes feitos pelos frames dos episódios buscam padrões para identificar 

a linguagem criada no programa. A abordagem se dará de maneira qualitativa e a 

análise será desenvolvida a partir dos eventos relacionados à direção de fotografia 

através das imagens. 

Desde seu surgimento, a fotografia esteve vinculada às áreas do saber e ao 

método de pesquisa científica. Além dos antropólogos e fotógrafos que deram os 

primeiros passos na fotoetnografia ao estudarem diversas civilizações com suporte 
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na linguagem fotográfica, a fotografia pode servir de ferramenta de construção e 

desconstrução de qualquer objeto investigado cientificamente. “A imagem, hoje, não 

pode mais estar separada do saber científico. A Antropologia não dispensa os 

recursos visuais – e não são recursos apenas como um suporte de pesquisa, mas 

imagens que agem como um meio de comunicação e expressão do comportamento 

cultural. A antropologia visual não almeja dentro dos novos padrões de pesquisa 

apenas esclarecer o saber científico, mas humanisticamente compreender melhor o 

que o outro tem a dizer para outros que querem ver, ouvir e sentir.” (Andrade, 2002, 

pgs.110-111). Desse modo, a autora defende que a utilização das imagens na 

pesquisa científica permitiu auxílio nas investigações promovidas dentro do campo 

acadêmico. 

 

1.3.2 Estudo de caso 

 

Esta análise relaciona as concepções dos autores dos conceitos abordados 

pela análise durante a investigação dos sentidos que o autor manifesta em suas 

escolhas para ilustrar os episódios trazendo os pontos de contato entre eles. Para 

isso, o trabalho adota a linha de estudo de caso que permite uma análise profunda e 

exaustiva para alcançar amplo e detalhado conhecimento (MENEZES, 2001, pg.22). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesse primeiro momento do trabalho será apresentado o contexto em que o 

programa analisado está inserido levando em consideração a produção de 

conteúdos nacionais sobre o jornalismo em televisão fechada e uma breve 

apresentação do programa. Além da análise, se faz importante conhecer o contexto 

que envolve o programa, pois este também é determinante para essa produção. 

Como o próprio nome do programa, intitulado Fernando Gabeira na Televisão, que 

evoca toda credibilidade que essa figura pública possa trazer para atestar ainda 

mais o valor daquela visão de mundo que se pretende destacar. Até mesmo a 

estrutura institucional patrocinadora do programa irá exercer influência de modo que 

não poderia ficar ausente em uma análise que se debruce sobre o tema. 

 

2.2.1 Televisão por assinatura e produção nacional 

 

No Brasil, a televisão por assinatura surge baseando sua programação no 

modelo norte americano de segmentação de mercado e paralelamente cria a 

tendência de canais abertos, os broadcasters brasileiros com programas 

generalistas diários e em horários fixos, em reforçarem suas grades com 

programações regionais, com destaque para o jornalismo local. Esse prelúdio 

vivenciado pela TV paga no país durante a década de 90 também serviu para abrir 

mais portas do mercado internacional para produções brasileiras (DUARTE, 1996, 

pg.11). Mesmo com grande parte da grade preenchida com produtos já prontos, 

houve também estimulo à produção local de programas próprios, imposto por uma 

legislação que obriga as TVs pagas a exibirem uma cota diariamente em suas 

programações. Em 2011, a grande inovação desse cenário nacional ficou por conta 

da exigência dessa cota de programas locais com a criação da Lei de Serviço de 

Acesso Condicionado, nº 12.485, conhecida como ‘Lei da TV Paga’ que serviu para 

ratificar o incentivo à produção local. 
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Essa mudança visou canais que possuem programação predominantemente 

de filmes, séries, animação, documentários, chamados também de canais de espaço 

qualificado, obrigando a exibição de 3 horas e meia semanais de conteúdo nacional 

durante o horário nobre. Ainda existe a imposição de que pelo menos metade desse 

conteúdo seja produzido por uma produtora brasileira. Ficam de fora da nova 

exigência canais que exibem conteúdos religiosos ou políticos, manifestações e 

eventos esportivos, concursos, publicidade, televendas, infomerciais, jogos 

eletrônicos, propaganda política obrigatória, conteúdo audiovisual veiculado em 

horário eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos e programas de auditório ancorados 

por apresentador. 

Além dessa característica, a própria tecnologia que viabiliza o consumo da 

televisão por assinatura, no Brasil, aponta um elitismo em sua programação. Essa 

gama de programas voltados para um público restrito pode ser justificado pela 

segmentação de audiência feita por classe social enquanto nos Estados Unidos a 

programação visa atingir públicos por região e gostos similares (DUARTE, 1996, 

pg.28). 

Uma pesquisa realizada durante 2015 pela a Agência Nacional do Cinema 

(Ancine) para traçar um panorama da televisão por assinatura no Brasil apontou que 

a líder no ranking de canais pagos, a Globo detém 6 das 39 programadoras, exibe 

61 canais, o que representa 30,7% do mercado nacional. Desse modo, uma 

expressiva fatia do conteúdo produzido nacionalmente é concebida pelo maior 

conglomerado de mídia do país. O programa GloboNews se passa nesse contexto 

transmitido em um canal de conteúdo jornalístico direcionado para um público 

segmentado. 

 

2.1.2 Jornalismo e documentário 

 

No âmbito do jornalismo, ainda existe uma tênue divisão entre os formatos e 

características que não se cristalizaram o suficiente. Ainda assim essa questão já foi 

levantada por grupos de estudos da área da comunicação. Apesar dessas sutilezas 
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que diferem os dois gêneros não acarretarem grande impacto na presente análise é 

importante uma breve passagem por elas, pois são características que se fazem 

presente dentro do programa de Gabeira. Ao pesquisar sobre as características dos 

gêneros, contatou-se que o que separa uma reportagem longa de um documentário 

está muito mais relacionado à sua duração e ao seu aprofundamento sobre o objeto 

retratado do que a uma linguagem em si já que em ambos os casos recorrem 

praticamente aos mesmos recursos. Nessas duas situações é inerente que além de 

se basearem na realidade também haja uma multiplicidade de ‘vozes’ para 

reconstrução do fato narrado. Na linguística, Mikhail Bakthtin definiu essa narrativa 

através do conceito de polifonia que serviu de base para construção de seus 

romances apresentando diferentes visões de mundo (MELO; GOMES; MORAES, 

1999). Como veremos mais adiante, o conceito de voz reaparecerá na análise em 

outro sentido além da polifonia, mas como algo impregnado por toda obra e mais 

relacionada à própria visão do autor. Porém no que tange a polifonia tanto no 

jornalismo quanto no documentário, trata-se de uma multiplicidade de recortes da 

realidade essencial a essas linguagens. 

Segundo o estudo coordenado pelas professoras Melo, Gomes e Moraes, as 

características que separam o gênero documentário jornalístico da grande 

reportagem são apontadas por o primeiro recorrentemente ter sua veiculação 

limitada a canais educativos ou de televisão por assinatura; não necessitar da 

presença de um narrador e usar a paráfrase para criação de um sentido para seu 

conteúdo, além de utilizar imagens e depoimentos como documentos e exibir 

montagens ficcionais para simular fatos reais. Mas dentre essas diferenças entre os 

gêneros ainda se destaca o caráter proeminentemente autoral dos documentários, 

ao passo que ao repórter, a autoria que lhe gera credibilidade está relacionada à 

capacidade de isenção perante os fatos na transmissão da informação. Enquanto o 

repórter se destaca pela sua habilidade de buscar uma isenção dos fatos que lhe 

permita narra-los de forma isenta, o documentarista conquista seu espectador com o 

envolvimento e a experiência de todo fato narrado. A visão pessoal e autoral dentro 

do documentário não só é esperada como passa a ser bem vinda. (MELO; GOMES; 

MORAES, 2001). Ambos lidam com a construção da realidade apresentando-as de 
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forma distinta. O verniz de real do jornalismo pesa em sua linguagem proveniente 

dessa isenção. O repórter aparece apático à realidade que exibi e assim deve ser 

para atender as exigências desse gênero. Além de uma busca ética esse 

distanciamento é uma questão de linguagem. Por mais que veículo de comunicação 

algum alcance a isenção, ela deve ser percebida pelo espectador. A partir dessas 

características foi observado que o jornalismo lida com temáticas mais factuais e 

pautas que estão na agenda do momento disponibilizando inclusive equipes já 

preparada para dar essa cobertura, ora superficial, ora mais aprofundada como no 

caso de um programa como “Globo Repórter”. Enquanto o documentário requer uma 

pesquisa mais minuciosa em comparação a uma reportagem e exige um 

envolvimento que o torna um produto desinteressante para muitas emissoras que 

disputam um mercado amplo por audiência. A grande diferença entre os gêneros 

esta ligada ao caráter autoral. O espectador do documentário anseia mergulhar na 

experiência vivida pelo documentarista numa realidade que é constantemente 

provocada pelo seu autor. Como observaremos no programa de Gabeira, apesar 

das muitas vozes trazidas para relatar os temas abordados, o apresentador exibe e 

constrói ali sua visão de mundo. Isso porque além da ideia de múltiplas vozes que 

estão explícitas dentro dessas narrativas, existe a própria voz do documentário em 

um sentido mais amplo. Porém diferente da reportagem no jornalismo, onde essa 

visão depõe contra a parcialidade, e consequentemente a credibilidade da 

informação, para o documentário essa visão é necessária. Aqui a voz surge como 

um argumento defendido pelo autor na exposição de sua visão de mundo. “Quando 

representamos o mundo de um ponto de vista particular, fazemos isso com uma voz 

que tem características de outras vozes” (NICHOLS, 2005, pg.76). Nesse sentido, 

Nichols fornece através de seu conceito de vozes uma perspectiva que permite ver 

os modos pelos quais o autor se lança em sua documentação, sendo eles: 

expositivo, observativo, participativo, reflexivo, performático e poético. Atenta ainda 

para o fato de não se tratar de modos restritivos, pelo contrário, eles podem se 

sobrepor uns aos outros numa mesma peça. 

Essa representa a visão de mundo do próprio autor. O crítico de filmes Bill 

Nichols detalha a relação de persuasão presente na produção de documentários em 
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que o diretor se empenha em defender o argumento, ou seja, a perspectiva de 

mundo que o filme busca mostrar – ou até mesmo condenar. Para isso são 

utilizados pelo diretor todos os recursos convencionais dentro da linguagem 

documental. Todos os recursos são guiados por uma lógica que busca expor uma 

visão de mundo. Essa lógica guia o documentarista durante todo envolvimento com 

a produção do filme e estabelece critérios que servirão para exibição desse 

argumento. 

 

O fato de os documentários não serem uma reprodução da realidade dá a 
eles uma voz própria. Eles são uma representação do mundo, e essa 
representação significa uma visão singular do mundo... A voz do 
documentário fala por intermédio de todos os meios disponíveis para o 
criador. Esses meios podem ser resumidos como seleção e arranjo de som 
e imagem, isto é, a elaboração de uma lógica organizadora para o filme. 
Isso acarreta, no mínimo, estas decisões: 1) quando cortar, ou montar, o 
que sobrepor, como enquadrar ou compor um plano (primeiro plano ou 
plano geral, ângulo baixo ou alto, luz artificial ou natural, colorido ou preto e 
branco, quando fazer uma panorâmica, aproximar-se ou distanciar-se do 
elemento filmado, usar travelling ou permanecer estacionário, e assim por 
diante); 2) gravar som direto, no momento da filmagem, ou acrescentar 
posteriormente som adicional, como traduções em voz-over, diálogos 
dublados, música, efeitos sonoros ou comentários; 3) aderir a uma 
cronologia rígida ou rearrumar os acontecimentos com o objetivo de 
sustentar uma opinião; 4) usar fotografias e imagens de arquivo, ou feitas 
por outra pessoa, ou usar apenas as imagens filmadas pelo cineasta no 
local; e 5) em que modo de representação se basear para organizar o filme 
(expositivo, poético, observativo, participativo, reflexivo ou performático) 
(NICHOLS, 2005, pg.73). 

 

 

 

2.1.3 O programa analisado e a linguagem da imagem 

 

O programa analisado é produzido e transmitido pela GloboNews. 

Apresentado por Fernando Gabeira conhecido publicamente no país durante a 

década de 1970 quando participou do Movimento Revolucionário Oito de Outubro 

(MR8) opositor ao regime militar. Um defensor de causas polêmicas consideradas 
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tabus na sociedade brasileira, Gabeira participou da vida política do país após 

participar da fundação do Partido Verde e atuar como deputado federal. Para 

Nichols, toda essa estrutura institucional pode proporcionar uma atmosfera variável 

de objetividade, confiabilidade e credibilidade. Segundo o autor, o contexto em que o 

programa é produzido influencia diretamente em sua natureza. Um programa como 

o de Gabeira é possível de ser reconhecido como uma peça jornalística pelo simples 

fato de ser exibido em um canal de conteúdo essencialmente informativo. O que 

também auxilia ao público identificar que ele trata da realidade independente de até 

que nível essa esteja representada. 

 

Supomos que os segmentos se referem a pessoas e acontecimentos reais, 
que os padrões de objetividade jornalística são observados, que podemos 
contar com o fato de que cada história será divertida e informativa, e que 
quaisquer alegações serão sustentadas por uma exposição verossímil de 
provas. Exibidos em outro cenário, esses episódios poderiam se parecer 
mais com melodramas ou docudramas, dada a intensidade emocional que 
atingem e o grau elevado de elaboração dos conflitos que se apresentam, 
mas essas alternativas ficam obscurecidas quando toda a estrutura 
institucional entra em ação para assegurar que elas são, de fato, 
reportagens documentais... Saber de onde vem um filme ou vídeo ou em 
que canal ele é exibido é um importante indício de como devemos 
classificá-lo (NICHOLS, 2005, pg.50). 

 

A imagem é uma mensagem visual composta por signos que nos transmitem 

a ideia de algo, dessa forma ela é uma espécie de linguagem universal. Fotografia, 

vídeo, filme são percebidas como imagens idênticas, ou signos “puros”, e mais 

confiáveis, pois são registros feitos, como vimos, a partir de ondas eletromagnéticas 

emitidas pelos próprios temas. São confiáveis, portanto. Mas ainda assim para que 

essas imagens sejam indexadas a algo real dependem invariavelmente do contexto 

em que são apresentadas. 

A percepção sobre o que é um documentário também estará diretamente 

ligada à capacidade do espectador conseguir identificar o contexto onde ele foi 

produzido. Um filme em linguagem documental mostrando a vida de um artista 

produzido para promover algum trabalho terá mais dificuldade em ser percebido 

como documentário do que um filme que revele dramas profissionais e pessoais que 

ampliem a questão dos bastidores da fama a partir do relato da vida desse mesmo 
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artista. O mínimo que se supõe para crer que um filme se enquadra como 

documentário é que as imagens e sons foram captados em uma situação real da 

vida. Essas imagens e sons não foram criados apenas para servirem ao filme, mas 

representam algo que existiria independente de sua documentação. 

 

A sensação de que um filme é um documentário está tanto na mente do 
espectador quanto no contexto ou na estrutura do filme. No nível mais 
fundamental, trazemos a suposição de que os sons e as imagens do texto 
se originam no mundo histórico que compartilhamos. Em geral, não foram 
concebidos e produzidos exclusivamente para o filme. Essa suposição 
baseia-se na capacidade da imagem fotográfica, e da gravação de sons, de 
reproduzir o que consideramos serem as características distintivas daquilo 
que foi registrado... Cada variação nos diz alguma coisa sobre o estilo do 
cineasta... A imagem é um documento desse estilo; ela é produzida por ele 
e dá mostras claras da natureza do envolvimento do cineasta com seu 
tema, mas cada variação também nos diz alguma coisa sobre o menino e o 
cachorro, algo que depende diretamente da relação real, física, entre essas 
duas entidades: é um documento não só do que, uma vez, esteve diante da 
câmera, mas também da maneira pela qual a câmera os representou... 
Mesmo que pudéssemos excluir os efeitos especiais, a manipulação digital 
e outras formas de alteração que permitem que uma imagem fotográfica dê 
um testemunho falso, a autenticidade da imagem não torna um argumento 
ou ponto de vista necessariamente superior a outro. Quando supomos que 
um som ou uma imagem têm uma relação indexadora com sua fonte, essa 
suposição tem mais influência num filme que consideramos documentário 
do que num filme que consideramos ficção (NICHOLS, 2005, pg.65). 

 

2.2 FOTOGRAFIA E A REALIDADE 

 

Desde seu surgimento, a fotografia se aproximou do jornalismo. Desenvolvida 

num processo de consecutivos aperfeiçoamentos técnicos em busca da reprodução 

fiel da realidade, após seu anúncio para o mundo científico em 1839, se passaram 

apenas três anos para que os jornais aderissem à nova técnica.  Era um luxo, pois 

envolvia um processo demorado e caro. A imagem fotográfica proporcionou para a 

narrativa jornalística uma aproximação maior do fato, e consequentemente maior 

credibilidade, sendo cada vez mais possível para espectador observar a realidade 

ser reconstruída com perfeita equivalência. Isso fez com que a fotografia servisse 

naturalmente de fonte documental para pesquisas e levantamentos históricos (BONI, 

2016, pgs.23-24). 
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O anúncio do experimento fotográfico como processo técnico que reproduz a 

realidade com incrível fidelidade que criou uma ruptura no mundo das artes. 

Concomitantemente ao surgimento da fotografia, um movimento de pintores rompe 

com os valores vigentes na pintura até então. A partir do surgimento da fotografia 

acabou por libertar a pintura da responsabilidade de recriar o real permitindo a ela 

um processo criativo guiado durante a Bella Époque pelos impressionistas. Com 

isso, as atribuições da corrente artística vigente perdeu espaço. Tanto o naturalismo 

quanto o realismo que buscavam proximidade com o real e projetavam a arte como 

retrato da vida cotidiana tiveram suas funções absorvidas pela nova tecnologia, que 

cumpria o papel de reprodutibilidade com superioridade. 

Dentro dessa nova perspectiva, qualquer pintura passa a representar 

exclusivamente uma reconstrução do mundo a partir da perspectiva do pintor. A 

busca pelo retrato perfeito da realidade protagonizada pelos realistas e naturalistas 

como o francês Gustave Coubert, considerado criador do realismo social dentro da 

pintura ao retratar o cotidiano das classes sociais dominadas da época, ou mesmo, 

Jean-Fraçois Millet, que dedicou seu pincel no registro da vida campestre das 

classes trabalhadoras. 

Um nome que marcou esse período de transição foi o do francês Édouard 

Manet. Considerado último representante da pintura tradicional por seu apego aos 

mestres do passado, também é visto como pioneiro dentre os pintores modernistas 

franceses. Após ter recusado pelo Salão de Paris os quadros “Almoço na Relva”, em 

1863, posteriormente, em 1865, “Olympia”, e em 1866, “O pífaro”, Manet, mesmo 

com traço realista em sua pintura, atraiu admiração dos impressionistas por se opor 

as convenções de seu tempo. 

Esse momento de mudança foi também preconizado pelo descontentamento 

registrado em uma carta escrita pelo teórico Charles Baudelaire para a Revue 

Française sobre o Salão realizado em 1859. Após desferir dura crítica sobre a 

proposta naturalista como sendo um ‘monstro que oprime e sufoca o gosto pelo 

Belo’, Baudelaire satiriza o sentido que move os naturalistas na busca pela 

reprodução exata da natureza alçando a fotografia como técnica que estaria fadada 

a cumprir esse papel: 
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“Neste país, a pintura naturalista, assim como o poeta naturalista, é quase 
um monstro. O gosto exclusivo pelo Verdadeiro (tão nobre quando limitado 
a suas verdadeiras aplicações), neste caso, oprime e sufoca o gosto pelo 
Belo. Onde seria preciso ver apenas o Belo... Essa multidão idólatra 
postulou um ideal digno de si e apropriado à sua natureza, isso está claro. 
Em matéria de pintura e de escultura, o Credo atual do povo, sobretudo na 
França (e não creio que alguém ouse afirmar o contrário) é este: "Creio na 
natureza e creio somente na natureza (há boas razões para isso). Creio que 
a arte é e não pode ser outra coisa além da reprodução exata da natureza 
(um grupo tímido e dissidente reivindica que objetos de caráter repugnante 
sejam descartados, como um penico ou um esqueleto). Assim, o 
mecanismo que nos oferecer um resultado idêntico à natureza será a arte 
absoluta". Um Deus vingador acolheu as súplicas desta multidão. Daguerre 
foi seu Messias. E então ela diz a si mesma: "Visto que a fotografia nos dá 
todas as garantias desejáveis de exatidão (eles crêem nisso, os 
insensatos), a arte é a fotografia” (BAUDELAIRE, 1859). 

 

Mas para Baudelaire, a fotografia nunca deveria ter sido alçada ao campo das 

artes. Em seu famoso texto sobre a fotografia e a modernidade, ele chega a ironizar 

a questão ao dizer que se a reprodução da realidade pela arte é algo belo, dentro 

dessa perspectiva em que a fotografia seria arte pura. Porém, para ele, a fotografia 

possuía uma função importante, permanecendo como uma ferramenta auxiliar para 

qualquer ciência e se mantendo distante das atividades verdadeiramente artísticas. 

Nesse entendimento, a fotografia emana poder documental que provém de sua 

reprodutibilidade técnica. Ela trata do real, pois o resultado não depende mais da 

capacidade técnica do homem em reproduzir a realidade apreendida. Essa 

atribuição passa para o equipamento enquanto a participação do fotógrafo é 

reduzida a um operador hábil de uma ferramenta complexa. Dessa maneira seria 

difícil encontrar valor artístico em uma reprodução automática feita por aparelhos. 

Visão que levaria anos para ser finalmente superada. Mas a arte como um 

contraponto à fotografia ainda era fruto da interferência humana. Baudelaire chega a 

denunciar em seu texto o risco da fotografia ocupar esse espaço restrito das artes: 

 

Se for permitido à fotografia substituir a arte em qualquer uma de suas 
funções, ela logo será totalmente suplantada e corrompida, graças à aliança 
natural que encontrará na tolice da multidão. É preciso então que ela 
retorne ao seu verdadeiro dever, que é o de ser a serva das ciências e das 
artes, a mais humilde das servas, como a imprensa e a estenografia, que 
nem criaram e nem suplantaram a literatura (BAUDELAIRE, 1859). 
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Enquanto o pensamento corrente durante esse primeiro momento da 

fotografia colocava em questão a realidade do resultado do equipamento, Philppe 

Dubois (2004, pg.27) definiu essa capacidade incontrolável da fotografia em 

reproduzir a realidade como espelho da realidade em seu ensaio sobre a 

verossimilhança.  Esse momento foi marcado pela separação entre arte associada a 

uma visão mais elitista do próprio conceito que a valoriza enquanto padrão voltado 

para estética sem considerar sua função social e cria-se o ambiente para que surja 

uma nova concepção de artista como agente crítico. O desprendimento da arte 

como reprodutora técnica do mundo promoveu uma verdadeira ruptura das artes 

com da pintura tradicional e desencadeou movimentos de vanguarda dentro do 

mundo das artes. Num diálogo entre o fotógrafo Brassai e Picasso, o pintor cubista 

aponta para o desprendimento da pintura com a representação do real: 

 

Quando você vê tudo o que é possível exprimir através da fotografia, 
descobre tudo o que não pode ficar por mais tempo no horizonte da 
representação pictural. Por que o artista continuaria a tratar de sujeitos que 
podem ser obtidos com tanta precisão pela objetiva de um aparelho de 
fotografia? Seria absurdo, não é? A fotografia chegou no momento certo 
para libertar a pintura de qualquer anedota, de qualquer literatura e até do 
sujeito. Em todo caso, um certo aspecto do sujeito hoje depende do campo 
da fotografia (DUBOIS, 2004, pg.31). 

 

Com essa responsabilidade de substituir a pintura como a técnica da 

representação fiel da realidade, a imagem fotográfica, para o espectador, funciona 

como um sistema semiológico ideal. Isso se passa não pela reconstrução da 

realidade que ocorre no processo fotográfico, mas pelo sentido real que o 

espectador atribui a sua cópia. Dubois (2004, pg.27) encara a questão da realidade 

posta deste o surgimento da fotografia dentro da teoria geral dos signos proposta 

desenvolvida por Charles Sanders Peirce. Para ele, os signos exercem uma relação 

de referência que pode variar de acordo com a característica dessa associação. 

Quando surge, a fotografia exerce uma relação de incontestável semelhança diante 

de seu objeto. A foto surge com o discurso de mimese e reprodutor fiel da realidade 

estabelecendo uma relação de ícone perfeito de seus referenciados. Assim todo 
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resultado é atribuído exclusivamente ao invento. A fotografia se opõe a qualquer 

pintura, pois não conta com contribuição da mão humana dentro dessa ótica. Além 

do fetiche de a fotografia ser fiel reprodutora da realidade, ela seria também, 

portanto, um registro que permitiria o inalcançável cumprimento da isenção. 

 

Existe uma espécie de consenso de principio que pretende que o verdadeiro 
documento fotográfico "presta contas do mundo com fidelidade". Foi-Ihe 
atribuída uma credibilidade, um peso de real bem singular. E essa virtude 
irredutível testemunho baseia-se principalmente na consciência que se tem 
do processo mecânico de produção da imagem fotográfica, em seu modo 
especifico de constituição e existência: o que se chamou de automatismo de 
sua gênese técnica. Se admitimos muitas vezes com bastante facilidade 
que o explorador pode relativamente fabular quando volta de suas viagens e 
elaborar, portanto, por exemplo para impressionar seu ouvinte, narrativas 
mais ou menos hiperbólicas, em que a parcela de fantasia e de imaginação 
está longe de ser negligenciável, ao contrario, a fotografia, pelo menos aos 
olhos da doxa e do senso comum, não pode mentir. (DUBOIS, 2004, pg.25).  

 

Mas essa credibilidade no testemunho do registro fotográfico está relacionada 

ao que André Bazin chamou de sua gênese automática que aponta para a imagem 

como traço inegável da realidade (DUBOIS, pg.35). Esse seria o poder de 

comprovação existencial que a pintura não consegue alcançar justamente pela sua 

produção. No caso da fotografia, é condição essencial que os objetos retratados 

estivessem postos frente à câmera. 

O segundo momento de debate sobre a realidade e a fotografia é justamente 

o de confrontação sobre sua suposta isenção tanto no aspecto técnico, quanto no 

ideológico. Primeiramente as limitações impostas pela própria técnica em relação à 

realidade. Dessa maneira, a fotografia provoca mudança na realidade. Desde 

ângulo, distância e demais aspectos ligados à técnica, até a própria intenção do 

fotógrafo colocaram em cheque a foto como reprodutor da realidade. Trata-se aqui 

de contextualizar como essa fotografia foi criada, para assim possuir um significado. 

A fotografia, assim, representa uma linguagem de conjunto de códigos próprios 

estabelecendo uma relação de símbolos. 

 

Normalmente todos concordam em ver na fotografia o modelo da 
veracidade e da objetividade (...) É fácil demais mostrar que essa 
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representação social tem a falsa evidência das pré-noções; de fato a 
fotografia fixa um aspecto real que é sempre o resultado de uma seleção 
arbitrária e, por aí, de uma transcrição de todas as qualidade do objeto, são 
relidas apenas as qualidades visuais que se dão no momento e a partir de 
um único ponto de vista; estas são transcritas em preto e branco, 
geralmente reduzidas e projetadas no plano. Em outras palavras, a 
fotografia é um sistema convencional que exprime o espaço de acordo com 
as leis da perspectiva (seria necessário dizer de uma perspectiva) e os 
volumes e as cores por intermédio de dégradés do preto ao branco. Se a 
fotografia é considerada um registro perfeitamente realista e objetivo do 
mundo visível é porque lhe foram designados (desde a origem) usos sociais 
considerados “realistas” e “objetivos”. E, se ela se propôs de imediato com 
as aparências de ‘uma linguagem natural’, é antes de mais nada porque a 
seleção que ela opera no mundo visível é completamente conforme , em 
sua lógica, à representação do mundo que se impôs na Europa desde o 
Quattrocento (Apud - DUBOIS, 2005, pg.40 - PARIS, MINUT, 1965, 
pgs.108-109). 

 

Mas a questão da realidade não cessou dentro das discussões do meio 

fotográfico, pois por mais que a foto não seja retrato da realidade, ela ainda exerce 

uma relação extremamente íntima com o real. Essa relação é destrinchada por 

Roland Barthes ao analisar a fotografia de sua mãe após sua morte. Para essa 

ausência, evidente em cada fotografia, também havia a denúncia de uma existência. 

Da mesma maneira que a busca pela realidade restringia a pintura valorizando 

apenas sua vertente realista, a própria fotografia conseguiu se libertar quando 

abandonou a obsessão de imitar essa realidade para estabelecer uma nova relação 

com seus objetos retratados. Dubois (2004, pg.35) encerra a discussão de realidade 

existente na fotografia apontando para o que Peirce estabelece como índice dentro 

da semiótica. Antes de ser ícone, ou um símbolo, a fotografia é um índice, pois 

atesta segundo as palavras de Barthes que ‘isso esteve aqui’. 

Para Roland Barthes apesar de a fotografia consistir em um sistema 

semiológico sua função de autenticar a realidade é maior que sua função de 

representação do real. Por mais diferenças que existam entre o resultado da 

fotografia e o objeto, sabe-se que as condições mínimas para se tirar uma foto são 

atendidas naquele momento. Nesse caso a mimese da fotografia e todo seu caráter 

de reproduzir uma semelhança entre o reproduzido e o retratado seriam secundários 

perante a pujança de a fotografia atestar uma realidade. Justamente porque sobre o 

objeto retratado sempre recairá um enquadramento que lhe retira da realidade. Mas 
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ainda assim a fotografia se relaciona com realidade como um traço feito no tempo 

autenticando aquela realidade por mais distinta ou semelhante que seja de sua 

representação: 

 

Os realistas, entre os quais estou, e entre os quais eu já estava quando 
afirmava que a fotografia era uma imagem sem código mesmo que, 
evidentemente, códigos venham infletir sua leitura, não consideravam de 
modo algum a foto como uma "cópia" do real, mas como uma emanação do 
real passado: uma magia, não uma arte. Perguntar se a fotografia é 
analógica ou codificada não é um caminho para a análise. O importante é 
que o constativo da fotografia incide, não sobre o objeto, mas sobre o 
tempo. Na fotografia, de um ponto de vista fenomenológico, o poder de 
autenticação sobrepõe-se ao poder de representação (BARTHES,1980, pg. 
132). 

 

Mesmo sem ser retrato fiel da realidade ainda assim a fotografia podia revelar 

algo de verdadeiro sobre essa realidade. Ao analisar as fotos de sua mãe Barthes 

encontrava algo que lhe batia e que chamou de punctum. Existe algo de revelador 

sobre a realidade nas fotografias que não necessariamente é a realidade crua como 

praguejavam os denunciadores da fotografia com o discurso mimético. As fotos 

dirigidas de Diane Arbus, em que os modelos posam para câmera, ainda assim 

emana algo que ela chama de verdade interior. Dentro dessa perspectiva, o 

fotógrafo exerce um papel de guia para que essa verdade se revele. 

Assim, mesmo percebida como mensageira fiel da realidade, desde o início 

do processo fotográfico, a presença do fotógrafo como agente construtor do real 

aumentou cada vez mais com a inovação tecnológica. Ao se observar essa 

atribuição de real que o espectador enxerga na representação fotográfica dentro dos 

meios eletrônicos como a televisão, essa função de autenticação é ainda mais 

efetiva. Além da gênese automática da fotografia outros fatores cobrem as 

reproduções com um verniz de realidade. Essa aura de real está relacionada à sua 

produção, e por mais que haja alguma posição ideológica implícita, e certamente é 

comum que haja, mas também se apresenta velada pelo fetiche da objetividade das 

mídias que Arlindo Machado descreve: 
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Uma vez que a imagem é processada tecnicamente se impõe como 
entidade 'objetiva' e 'transparente', ela parece dispensar o receptor do 
esforço da descodificação e do deciframento, fazendo passar por 'natural' e 
'universal' o que não passa de uma construção particular e convencional. É 
exatamente nesse ponto que as mídias mecânicas e eletrônicas do nosso 
tempo se tornaram o terreno privilegiado das formações ideológicas: o 
fetiche de sua ‘objetividade’, no qual se acham mergulhadas massas 
inteiras de telespectadores, é a máscara formal que oculta a intenção 
formadora que está na base de toda significação. (MACHADO, 1984, 
pg.11). 

 

Mas a própria imagem não é, de maneira nenhuma, isenta. Ela carrega 

consigo um universo de valores sociais, culturais e temporais que envolvem sua 

produção, ou seja, o processo de codificação, e será visualizada por um espectador 

que, por sua vez, também terá sua percepção influenciada por seu repertório 

durante o processo de decodificação e interpretação da imagem. Segundo Aumont, 

(1993, pg.82) o ato de reconhecimento de uma imagem retirando-a do campo 

abstrato já evidência um trabalho de identificação e rememoração dela por algo 

equivalente no real. Isso significa dizer que ele é ativo no processo de criação de 

sentido para a imagem contribuindo emocional e cognitivamente para que essa seja 

perfeitamente entendida. Durante esse trabalho de decodificação a percepção age 

ajustando a realidade para que possamos compreendê-la melhor. A partir desse 

ponto de vista, o espectador chega praticamente ao ponto de criar a imagem, dando 

outro significado a ela, sem ser necessariamente o mesmo que motivou sua 

produção. Essa abordagem explorada por Aumont é baseada nos trabalhos de 

Ernest Gombrich revelando o ato de consumo da imagem como uma “mão dupla” 

onde o espectador realiza um esforço em que ele preenche as invariantes, as 

imperfeições que não correspondem à realidade a fim de compreendê-la. Durante 

esse esforço toda bagagem de vida do espectador influencia na recepção da 

imagem e certamente proporcionará diferentes sentidos para pessoas com perfis 

drasticamente distintos.  

 

As imagens são feitas para serem vistas, por isso convém dar destaque ao 
órgão da visão. O movimento lógico da nossa reflexão levou-nos a constatar 
que esse órgão não é um instrumento neutro, que se contenta em transmitir 
dados tão fielmente quanto possível, ao contrário, um dos postos 
avançados do encontro do cérebro com o mundo: partir do olho induz, 
automaticamente, a considerar o sujeito que utiliza esse olho para olhar 
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uma imagem, a quem chamaremos, ampliando um pouco a definição 
habitual do termo, de espectador. Esse sujeito não é de definição simples, e 
muitas determinações diferentes, até contraditórias, intervêm em sua 
relação com uma imagem: além da capacidade perceptiva, entram em jogo 
o saber, os afetos, as crenças, que, por sua vez, são muito modelados pela 
vinculação a uma região da história (a uma classe social, a uma época, a 
uma cultura) (AUMONT, 1993, pg.77). 

 

 

Tanto jornalistas quanto fotógrafos fazem um recorte no factual. Mesmo com 

o surgimento da fotografia que relativizava o papel do fotógrafo, considerada mais 

um processo técnico do que criativo e autoral, a função de ambos logo se 

estabeleceu como agentes dentro de uma construção de sentido para o real. "Não 

estamos diante de uma mera documentação, mas sim de um processo ativo de 

fabricação, não de objetos físicos, mas sim de valores e significados, conceitos e 

orientações para o ambiente que nos cerca" (Apud – NICHOLS, 2005, pg.3-4 - 

BERGER, 1972). Dentro desta perspectiva, esses agentes agem como construtores 

de uma nova realidade: 

 

Esse isolamento se caracteriza pela necessidade de transportar o fato de 
seu ambiente (a realidade imediata) para outro completamente novo (a 
realidade mediatizada), fazendo com que o público tome conhecimento e 
deseje saber, ainda mais, sobre uma realidade que, não necessariamente, é 
a sua. Deve-se considerar, portanto, que ao captar essa realidade 
mediatizada, o público estará recebendo uma informação que já passou por 
uma gama de filtros: o próprio olhar do jornalista, as escolhas linguísticas 
feitas e, até mesmo, as características intrínsecas de determinados gêneros 
jornalísticos (MELO; GOMES; MORAIS, 1999). 

 

A busca pela representação fiel do mundo real persiste dentro do campo da 

fotografia e ganha novos artífices a cada evolução tecnológica. Nessa conjuntura, o 

cinema surge com um fascinante poder de representação do real que trabalha no 

campo da percepção humana.  Muito além da captura de um momento, a 

possibilidade de reproduzir uma ação por completa com exatidão visual atinge 

estimula a percepção com o mesmo sucesso que o mundo real provoca. Os estudos 

de Max Wertheimer sobre a percepção demonstraram que imagens exibidas 

sucessivamente causavam a ilusão de movimento. No campo da fotografia, a busca 

pelo movimento já foi alvo de experiências como a do fotógrafo inglês Eadweard 
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Muybridge e do médico francês Étiènne-Jules Marey, que registraram a imagem de 

animais em séries de instantâneos que, exibidos um depois do outro, deram início a 

um protótipo do que seria o cinema. Quando assistimos a um filme estamos diante 

de uma releitura de mundo recoberto de um verniz real que nossa própria percepção 

age para legitimar a veracidade dessas informações visuais. 

 

...o movimento aparente no cinema implica estímulos sucessivos bastantes 
semelhantes, pelo menos no interior de um mesmo plano; pode-se, pois 
pensar (de acordo com o ponto 2.2.2,a *trata do efeito phi de Max 
Wertheimer) que ele aciona o mesmo mecanismo que a percepção do 
movimento real. As consequências dessa hipótese (hoje considerada como 
a mais provável) são evidentes: o movimento aparente no cinema não pode 
ser, fisiologicamente falando, diferenciado de um movimento real. Trata-se 
de uma perfeita ilusão, que repousa sobre uma das características inatas de 
nosso sistema visual, e os progressos recentes nos estudos da percepção 
visual vêm confirmar de modo notável as hipóteses, mais intuitivas naquela 
época do que científicas, da escola de Filmologia (1947-50), retomadas e 
sistematizadas nos primeiros artigos de Christian Metz (1964-65), entre 
outros (AUMONT, 1993, pg.51). 

 

Com esse poder, o cinema encontrou menos críticos durante seu caminho 

para se estabelecer como arte do que a própria fotografia. Buscando afastar o 

cinema da ideia de espetáculo de massa, o italiano Ricciotto Canudo criou um 

manifesto que elegia o cinema como sétima arte que se concilia com as demais. 

Com as ficções, o cinema possibilitou que as pessoas vivenciassem outra realidade 

que apenas se encerraria com o passar do último frame. Já o gênero documental, 

em suas diversas formas, oferece ao público a legitimidade do real. Além da 

aparência real natural do meio, em que a falta de qualidade da imagem pode até 

mesmo reforçar a impressão de realidade, a linguagem documental busca ao longo 

de sua própria narrativa trazer elementos que confirmem a história prendendo a 

atenção do público. Em seu trabalho de introdução ao gênero documental, Bill 

Nichols expõe como cineastas de documentários e de ficção se assemelham quando 

o assunto se trata da criatividade para contarem histórias, que, se exibidas de outra 

maneira, não despertariam o mesmo interesse. Nesse esforço, o documentarista 

age como filtro da realidade em diferentes níveis de envolvimento com o objeto do 
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filme. O relato documental, nesse sentido, é uma representação daquele momento 

histórico e não uma reprodução fria e crua da realidade. 

 

Os cineastas são frequentemente atraídos pelos modos de representação 
do documentário quando querem nos envolver em questões diretamente 
relacionadas com o mundo histórico que todos compartilhamos. Alguns 
enfatizam a originalidade ou a característica distintiva de sua própria 
maneira de ver o mundo: vemos o mundo que compartilhamos como se 
filtrado por uma percepção individual dele. Alguns enfatizam a autenticidade 
ou a fidelidade de sua representação do mundo: vemos o mundo que 
compartilhamos com uma clareza e uma transparência que minimizam a 
importância do estilo ou da percepção do cineasta. Nos dois casos, aqueles 
que adotam o documentário como veiculo de expressão desviam nossa 
atenção para o mundo que já ocupamos. Fazem isso com a mesma 
engenhosidade e inventividade que os cineastas de ficção usam para atrair 
nossa atenção para mundos que, de outra forma, jamais conheceríamos 
(NICHOLS, 2005, pg.20). 

 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS  

  

Para analisar o programa de Gabeira os seguintes episódios foram 

selecionados: A falência econômica do estado do Rio de Janeiro exibido em 05/06 

(90 frames); Luta contra impunidade no balneário de Trindade exibido em 19/06 (120 

frames); Crise na segurança pública do Rio de Janeiro às vésperas da Olímpiada 

exibido em 26/06 (130 frames); Vaquejada, uma tradição no Nordeste cuja 

legalidade está em discussão no STF exibido em 03/07 (110 frames); A batalha do 

exército para levar água a 4 milhões de pessoas no Nordeste exibido em 10/07 (190 

frames); “Centrão” domina discussões na Câmara exibido em 15/07 (80 frames); 

Invasão de javalis destrói a agricultura na Serra da Mantiqueira exibido em 24/07 

(130 frames); Encontro Lua na Luneta em Cunha (SP) exibido em 31/07 (110 

frames). 

O programa conduzido por Gabeira apresenta seu conteúdo utilizando a 

imagem como um testemunho. Enquanto a fotografia se permite ser vista de modo 

dicotômico “como auxiliar das ciências e das artes como uma arte em si mesma” 

(DALMONTE, 2008), a fotografia no programa de Gabeira está mais relacionada à 
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qualidade informacional que carrega do que simplesmente à sua estética. Dessa 

maneira a imagem exerce funções práticas, servindo de evidência e registro, ao 

passo que se distância de valores mais abstratos e utópicos como o belo. Trata-se 

de um programa baseado na experiência do apresentador. 

A sensação que o telespectador obtém é de que se trata sem dúvida de um 

relato da realidade. Enquanto Gabeira passa pelos sacolejos nas viagens, ele tenta 

mostrar cada detalhe das questões como explorador de modo que as informações 

contidas nas imagens superam aspecto estético. O que não significa que não exista 

a preocupação com a plasticidade da fotografia, porém essa surge muito mais 

complementar ao sentido de informar contida nas imagens. 

Esse protagonismo é possível de se verificar ao observar com as tradicionais 

passagens comuns ao jornalismo em que o apresentador atesta sua presença in 

loco. Gabeira faz questão de mostrar como ele mesmo participa da produção das 

imagens ao escolher o melhor ambiente para situar-se no seio do assunto abordado 

junto à sua câmera (Figura 1). Em contraste com outra produção da mesma rede de 

comunicação com semelhante estilo de reportagem aprofundada como no caso de 

Globo Repórter em que a questão da imagem é designada a uma equipe mais 

ampla de profissionais revelando maior preocupação estética da imagem, o 

programa de Gabeira está amparado no relato de seu apresentador e sua 

experiência visual. Algumas imagens capturadas inclusive apresentam baixa 

qualidade em termos estéticos, mas quando inseridas reforçam a questão da 

experiência. As imagens tremidas (Figura 2) sugerem uma importante perspectiva de 

observador em primeira pessoa através desse movimento da imagem. Esse é o 

modo participativo utilizado por Gabeira em seus relatos. “A sensação da presença 

em carne e osso, em vez da ausência, coloca o cineasta ‘na cena’. Supomos que o 

que aprendemos vai depender da natureza e da qualidade do encontro entre 

cineasta e tema, e não de generalizações sustentadas por imagens que iluminam 

uma dada perspectiva” (NICHOLS, 2005, pg.155). 
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Figura 1 

 

Fonte - Programa Fernando Gabeira na Televisão: imagem A episódio exibido em 31/07; imagens B e 

C episódio exibido em 24/07; imagem D episódio exibido em 19/06 (GloboNews). 

Figura 2 

 

Fonte - Programa Fernando Gabeira na Televisão: imagem A episódio exibido em 10/07; imagens B e 

C episódio exibido em 24/07; imagem D episódio exibido em 26/07 (GloboNews). 
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É importante que o telespectador tenha a sensação de que as imagens são 

gravadas por Gabeira e ele fornece provas disso (Figura 2 – imagem A). Em pouco 

mais de vinte minutos cada assunto abordado é acompanhado de um volume 

considerável de imagens e uma velocidade proporciona ao telespectador um 

interesse maior do que se as imagens durassem muito tempo. Algumas delas são 

utilizadas mais de uma vez pela edição em momentos diferentes do programa. A 

cena do cristo utilizada para representar o Rio de Janeiro, tanto para falar da 

falência do estado, quanto para falar da crise de segurança, pode abrir e fechar o 

programa. Uma ambulância ou um trator no canteiro de obras irão reaparecer 

repetidas vezes (Figura 3) aproveitando ao longo dos episódios reaproveitando 

algumas dessas imagens feitas por Gabeira. 

 

Figura 3 

 

Fonte - Programa Fernando Gabeira na Televisão: imagens A e B episódio exibido em 26/06; 

imagens C e D episódio exibido em 05/06 (GloboNews). 
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Dentro de cada abordagem temática, percebe-se que o diferente sensibilizou 

o apresentador, em muitos casos. O olhar de Gabeira se assemelha busca encontrar 

em alguns detalhes o contexto que ajude a reconstruir o tema que se propõe a 

apresentar. Esses detalhes são apresentados como testemunho de Gabeira. É 

possível de verificar quando mostra uma pequena boneca de pano dentro da 

realidade da invasão de javalis no território nacional (Figura 4 – imagem A). Para 

descrever um pouco de Gonçalves, Gabeira mostra sua aproximação do tema com 

uma boneca de pano de uma criança moradora da pequena cidade da Serra da 

Mantiqueira. No caso de Trindade uma placa de pastelaria que serve de renda para 

população caiçara do balneário revela o contexto sobre o modo de vida local (Figura 

4 – imagem B). São detalhes que não ganharam destaque no texto, porém 

proporcionam mais provas sobre a realidade reproduzida. 

Outras imagens como o forno de barro feito por Jaison Caique Sampaio 

moldou para sua mãe antes de ser morto no balneário de Trindade conversam com 

o texto (Figura 4 – imagem C). Essas imagens ilustram o que Gabeira narra e 

posteriormente reforça em entrevista com a mãe de Jaison. De maneira semelhante, 

a imagem do refrigerador destinado a manter os cavalos da vaquejada confortáveis 

é inserida no programa. São detalhes do contexto apresentados de maneira ainda 

mais evidente pela imagem do que as anteriores. Nesse caso não há espaço para 

negação dos fatos, pois a imagem deixa de modo claro e visível que a fala de 

Gabeira é incontestável. 
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Figura 4 

 

Fonte - Programa Fernando Gabeira na Televisão: imagem A episódio exibido em 24/07; imagens B e 

C episódio exibido em 19/06; imagem D episódio exibido em 03/07 (GloboNews). 

 

 

Para contar essas histórias é apresentada uma rede de vozes ligada às 

temáticas selecionadas pelo apresentador. As vozes estão colocadas como fontes 

de informação ou mesmo personagens desses enredos que Gabeira reproduz. 

Dentro da realidade que ele se propõe a passar, os protagonistas são selecionados 

de acordo com o envolvimento que possuem com o tema. Nesse sentido a operação 

que combate à seca no semiárido nordestino só pode ser reproduzida de maneira 

suficientemente real através do relato desses protagonistas. A narrativa do programa 

é Gabeira seguindo um caminho em busca desses protagonistas e tudo que podem 

oferecer para reconstruir apreender seu tema. A polifonia no discurso de Gabeira 

ocorre no esforço de reunir unindo o relato do Comandante Militar responsável pela 

operação de abastecimento de água da região seca através dos carros pipas com os 

dramas das pessoas que seleciona pra relatar o enfrentamento dessa situação 

dramática (Figura 5 – imagem A). Uma idosa que sobreviveu quase cem anos sob 

as difíceis condições impostas pelo semiárido oferece esse testemunho (Figura 5 – 
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imagem B). Em um encontro de astrologia, Gabeira une a visão do organizador do 

evento Gilberto Jardineiro com as visões de outros observadores amadores (Figura 

5 – imagens C e D). A voz desses personagens serve de encontro entre o que 

Gabeira e o que eles podem oferecer. Porém há predominância do viés de Gabeira 

que pode ser reforçado pelo seu poder de escolha dos trechos de depoimentos que 

serão utilizados posteriormente pela edição. Esse viés configura o sentido de todos 

os depoimentos reunidos em defesa do argumento do autor enquanto percorre pelas 

temáticas. 

 

Figura 5 

 

Fonte - Programa Fernando Gabeira na Televisão: imagens A e B episódio exibido em 10/07; 

imagens C e D episódio exibido em 31/07 (GloboNews). 

 

Apesar de não haver nenhum roteiro a ser seguido, a realidade ali 

reproduzida está distante de ter sido concebida magicamente através de uma 

gênese automática. Aqui se faz mais evidente a ideia do fetiche da objetividade das 

mídias e da linguagem fotográfica para cumprir o papel de cobrir esses recortes com 

um verniz de realidade. Gabeira percorre o Congresso Nacional e o apresenta 

construindo uma imagem desse lugar para seu telespectador (Figura 6 – imagem A). 
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Nesse caso específico, ele observa um holograma ao retratar a opulência que 

envolveu a disputa de poder pela presidência da casa. Nesses detalhes reside uma 

visão que vai além do simples embate. São detalhes que revelam os contornos e 

pequenas nuances dos temas que não podem estar de fora do congresso retratado. 

Parado na Serra da Mantiqueira, caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro ou em 

cima de um caminhão pipa, ali ele está reconstruindo seus temas como observador. 

Não há um esforço em expor sua própria visão, pois ela mesma está impregnada em 

todos os artífices que ele utiliza na construção dessa rede recortes. 

 

Figura 6 

 

Fonte - Programa Fernando Gabeira na Televisão: imagem A episódio exibido em 15/07; imagem B 

episódio exibido em 24/07; imagem C episódio exibido em 26/06; imagem D episódio exibido em 

10/07 (GloboNews). 

 

 

Gabeira situa o espectador nas temáticas utilizando os planos. As cidades e 

todo entorno se tornam os grandes cenários dos episódios. O programa exibe assim 

uma abordagem ampla explicando a problemática de maneira generalizada para 

caminhar em direção aos detalhes mostrando os dramas que impactam a vida das 
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pessoas. Ao iniciar uma narrativa, Gabeira conta essas histórias unindo imagem e 

texto. Nas imagens um recurso recorrente utilizado pelo programa está em realizar 

movimentos de planos mais abertos e gerais (Figura 7) para recortes fechados e 

detalhados. De maneira inversa, os planos em detalhes isolam essas imagens desse 

contexto amplo em que são capturados e atestam a imersão de Gabeira (Figura 8). 

 

Figura 7 

 

Fonte - Programa Fernando Gabeira na Televisão: imagem A episódio exibido em 05/06; imagem B 

episódio exibido em 24/07; imagem C episódio exibido em 31/07; imagem D episódio exibido em 

19/06 (GloboNews). 
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Figura 8 

 

Fonte - Programa Fernando Gabeira na Televisão: imagem A episódio exibido em 15/07; imagem B 

episódio exibido em 03/07; imagens C e D episódio exibido em 10/07 (GloboNews). 

 

 

Se há pouco espaço para o controle da iluminação, da composição, das 

cores, todo restante está sob seu domínio. O grande volume de imagens que 

Gabeira captura representam a variedade de recortes da realidade que reuniu para 

transmitir uma espécie de estado da arte dos temas selecionados. Vale destacar que 

esse grande volume de imagens aliado à variedade de planos também auxiliam o 

programa em manter um movimento aparente quebrando a monotonia que uma 

mesma imagem pode causar. 

Os relatos reconstroem a realidade de forma relativamente superficial e 

efêmera, mas esses recortes compõe um estilo e revelam a necessidade de o 

apresentador se aproximar de todos esses protagonistas. E muito além de 

contextualizar, ou dar pitadas de como são esses objetos de modo isolado, no 

emaranhado de imagens colhidas por Gabeira, estão algumas realmente simbólicas. 

É o caso da família nordestina que vai de carroça buscar água na lagoa (Figura 9 – 

imagem A). Trata-se de uma imagem que pode convencionalmente retratar a seca. 
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O esperado pôr do sol dos astrólogos amadores cria o retrato quase ideal para 

reproduzir essa espera da noite e do tempo perfeito para observação do céu (Figura 

9 – imagem B). De forma ainda mais evidente, o Cristo Redentor irá servir para 

qualquer assunto que trate sobre o Rio de Janeiro (Figura 9 – imagem C). E menos 

evidente para quem não frequentou muitos órgãos oficiais, o espaçoso salão do 

Congresso Nacional transmite harmoniosamente o clima aparentemente sereno, 

mas que na realidade esconde verdadeiras relações de tensão (Figura 9 – imagem 

D). Essas imagens fortes em significado que traduzem a realidade que Gabeira 

busca. Não se pode negar a evidência nem a força dessa realidade documental. São 

relatos em que a percepção do espectador é clara quanto às condições em que 

foram colhidos. 

 

Figura 9 

 

Fonte - Programa Fernando Gabeira na Televisão: imagem A episódio exibido em 10/07; imagem B 

episódio exibido em 31/07; imagem C episódio exibido em 26/06; imagem D episódio exibido em 

15/07 (GloboNews). 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para retratar a realidade que Fernando Gabeira se propõe em seu programa 

é construída uma nova realidade sob sua ótica de observador e através das imagens 

que registra em sua trajetória. Não se trata da realidade em si criada através de uma 

suposta gênese automática, pois a fotografia possui autoria que envolve a presença 

humana, nem pelo fetiche da objetividade do relato jornalístico ou das mídias, já que 

o relato contém um viés. A realidade do programa se apresenta contextualizada sob 

alguns critérios propostos pelo apresentador. Esses critérios que surgem, ora 

implícitos, e ora explícitos, são as decisões que ele toma enquanto guia da narrativa 

que está sendo contada. Ou seja, o que ele decide mostrar e como irá mostra-lo 

passa por um raciocínio que objetiva apresentar esse tema. Para isso ele realiza 

uma imersão nas temáticas em que as imagens servem de comprovação como um 

verdadeiro testemunho irrefutável da realidade. Cada imagem serve de prova que 

autentica o testemunho de seu autor e ao mesmo tempo reproduz sua visão 

composta de múltiplos recortes da realidade. Se o apresentador busca o eco de 

diversas vozes para criar sua própria voz defendida pelo seu argumento, a presente 

análise identificou o tom de Gabeira para se inserir e reproduzir essas redes de 

recortes da realidade. O grande volume de imagens utilizadas e a proximidade com 

os temas observados contam as histórias comprovando tudo que está sendo visto 

de modo dinâmico. A credibilidade que valoriza o relato do programa está na 

admissão constante de se tratar de uma experiência autoral de Fernando Gabeira. É 

uma realidade construída ao mesmo tempo em que é perseguida e sob os contornos 

que Gabeira traça. O programa utiliza a visão de Fernando Gabeira para  

compreender o mundo e seus temas abordados. Tal enfoque pode ser conferido 

pelas opções de linguagem adotadas que visam expor o caminho de Gabeira em 

busca dessas diferentes realidades. Sua imagem e sua perspectiva são somadas ao 

conteúdo de forma que se tornam o próprio conteúdo. Ou seja, a realidade exibida é 

a realidade construída pelo autor ao longo de sua trajetória. 
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