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Resumo

A busca pela fidedignidade da reprodução da imagem e do áudio de algo que poderíamos 
chamar de real tem cedido lugar, nos telejornais brasileiros,  aos dispositivos amadores  de 
captura de imagem e som identificados pela baixa qualidade técnica dos seus registros. Como 
consequência, a própria certificação do real, princípio maior da atuação jornalística, parece 
proporcional à profusão desse tipo de testemunhos, vindos das mais diversas fontes e registros 
eletrônicos. Este artigo objetiva analisar o modo como a produção audiovisual amadora tem 
sido explorada pelos telejornais nacionais da TV aberta no Brasil como estratégia de produção 
de sentidos de vigilância e revelação pública.
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Por  muito  tempo,  a  imagem,  enquanto  principal  critério  de  seleção  da  notícia 

(PATERNOSTRO,  1999;  REZENDE,  2000;  SQUIRRA,  2004),  e  o  áudio  das  matérias 

exibidas nos telejornais tinham a qualidade técnica como principal parâmetro de veiculação. 

O material audiovisual aprovado para compor uma cobertura jornalística era aquele que, do 

ponto de vista visual e sonoro, permitisse, de modo mais fidedigno possível, reproduzir o que 

só seria possível de ser visto a olho nu. Assim como o desenvolvimento dos dispositivos 

tecnológico de captura e reprodução da imagem em movimento favoreceram a constituição 

desse  critério  de  relevância,  contemporaneamente,  este  mesmo  incremento  técnico  tem 

propiciado  uma inversão  poética  no princípio  de  certificação  do real  próprio  do  discurso 

telejornalístico. 

A  busca  pela  fidedignidade  da  reprodução  da  imagem  e  do  áudio  de  algo  que 

poderíamos chamar de real cede lugar aos dispositivos amadores de captura de imagem e som 
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identificados pela baixa qualidade técnica dos seus registros. Diante desse quadro, este artigo 

tem como objetivo analisar o modo como a produção audiovisual amadora tem sido explorada 

pelos telejornais nacionais da TV aberta no Brasil,  especificamente enquanto estratégia de 

produção de sentidos de vigilância e revelação pública2. Compõem o corpus da análise 15 

telejornais nacionais transmitidos em TV aberta no Brasil pela Rede Globo, Band, Record, 

SBT, Rede TV e pelo canal público TV Brasil3.

A  acessibilidade  à  reprodução  de  imagem  e  áudio,  deflagrada  pelo  intenso 

desenvolvimento tecnológico dos meios de produção e reprodução midiáticos, amplificou o 

acesso do telejornal  ao  tecido  social  e,  do ponto de  vista  formal,  fez  da baixa  qualidade 

técnica  dos  materiais  gravados  estratégia  para  produção  de  efeitos  de  vigilância  e, 

consequentemente, revelação pública. Em um primeiro momento, de modo mais enfático a 

partir do início deste século, observa-se nos telejornais brasileiros a crescente produção de 

registros audiovisuais por dois tipos de fontes: a fonte anônima identificada como cinegrafista 

amador e o repórter, também anônimo, nos momentos em que este fazia uso de microcâmeras 

escondidas,  geralmente em reportagens de denúncia.  Nessa fase inicial,  o uso do material 

audiovisual amador tem propósitos distintos: no primeiro caso se impõe como um artifício 

para estimular no telespectador curiosidade pelo olhar diferente,  ao mesmo tempo em que 

ensaia uma maior aproximação com este interlocutor que ganha status de fonte de informação 

(BACIN,  2006);  no  segundo  caso  faz  do  dispositivo  técnico  elemento  simbólico  de 

autenticação do fato relatado, amplificando o poder de vigilância, ao transcender espaços e 

2 O discurso de autolegitimação da imprensa, fundado no sentido habermasiano de esfera pública, a constitui 
como um lugar por excelência de debate pública, cuja missão social é publicizar questões relativas à vida em 
sociedade,  de  modo  a  municiar  o  consumidor  de  notícia  para  o  debate  social.  Do  ponto  de  vista  do  seu  
reconhecimento enquanto  instituição  social,  o  jornalismo esforça-se para  se apresentar  em estado de vigília 
contínua dos fatos do mundo - seja no âmbito das esferas de governo, seja no âmbito da vida social - que teriam 
repercussão no cotidiano do cidadão e, por isso, devem ser revelados (DAHLGREN, 1992; DEUZE, 2005). 
Entende-se, portanto, que noção de vigilância, em referência à capacidade de atuar numa posição de vigília do 
poder público e das demais esferas da vida social, tem como correspondente discursivo a ideia de revelação 
pública,  que  coloca  o  jornalismo  numa  espécie  de  lugar  sacrossanto  só  de  onde  é  possível  desvelar  o 
anteriormente desconhecido.  Esses dois valores são aqui explorados para interpretar os efeitos de ubiqüidade 
forjados pelo telejornal, que se utiliza de diversos expedientes da linguagem televisiva para se configurar como 
um sujeito onipresente que está não apenas “aqui e agora”, mas “aqui e agora vigiando e nos revelando tudo o 
que acontece”.  
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jornalismo  e  recursos  expressivos  do  meio  televisivo.  O  estudo  tem como  objeto  de  análise  os  seguintes  
telejornais nacionais transmitidos em sinal aberto no Brasil:  Bom dia Brasil (Globo),  Primeiro Jornal (Band), 
Fala Brasil (Record), Jornal do SBT manhã (SBT), Repórter Brasil/ edição matutina (TV Brasil), Jornal Hoje 
(Globo), Jornal Nacional (Globo), Jornal da Band (Band), Jornal da Record (Record), SBT Brasil (SBT), Rede 
TV News (Rede TV),  Repórter Brasil/ edição noturna (TV Brasil),  Jornal da Globo (Globo),  Jornal da Noite 
(Band) e Jornal do SBT (SBT). A seleção das edições para análise foi feita de modo randômico entre 2008, 2009 
e 2010 quando foram colhidas três amostras de cada um dos telejornais, totalizando 45 edições e uma média de 
35 horas de gravação.



situações  socialmente  não  permitidos  para  revelar  zonas  de  segredo,  o  antes  socialmente 

velado.  

Se  nesta  fase  inicial,  o  material  audiovisual  amador  era  exibido  a  partir  de  uma 

moldura  de  distinção,  configurada  pelo  crédito  do  cinegrafista  amador  impressa  sobre  a 

imagem  ou  pelo  caráter  de  denúncia  de  certas  matérias,  atualmente,  a  estratégia  tem se 

constituído  enquanto  marca  do  discurso  jornalístico  que  tem  o  audiovisual  enquanto 

linguagem.  Por  esse  motivo,  ganha  uma  espécie  de  status  poético  nos  telejornais.  Como 

consequência, a própria certificação do real, princípio maior da atuação jornalística, tornou-se 

proporcional à profusão desse tipo de testemunhos, agora vindos das mais diversas fontes e 

tipos de registros eletrônicos.

É possível identificar, do ponto de vista da instância de produção, quatro fontes de 

registros que utilizam o que vamos chamar aqui de poética da imagem amadora: registros 

feitos  pelos  chamados  cinegrafistas  amadores,  o  cidadão  comum,  popularizados 

principalmente pela portabilidade das câmeras de celular; apropriação dos dados (imagem e 

áudio) produzidos por sistemas de câmeras de segurança em bancos, lojas, postos de gasolina, 

escolas, ruas etc.; gravações, também amadoras, cedidas por instituições oficiais, geralmente 

órgãos policiais, que têm o hábito de registrar apreensão de drogas, flagrante, prisão, invasão 

de cativeiro, escutas telefônicas que utilizam o recurso como prova da autenticidade dos fatos; 

e, por fim, o material capturado pelo próprio mediador, quando este se coloca na posição de 

videorreporter ou quando utiliza o recurso da câmera escondida. 

Dos telejornais veiculados em rede aberta analisados, entre os anos de 2008 e 2010, 

todos apresentaram material  audiovisual que podemos identificar  como “amador” em pelo 

menos um das edições analisadas. Esse protagonismo eletrônico parece fornecer insumos ao 

jornalismo e ao seu papel de vigilância e revelação pública dos fatos, ao provocar efeito de 

ubiqüidade e forjar uma dada capacidade de atestar visualmente o dito, desvelando o antes 

desconhecido.  Para  isto,  o  telejornal  agora  articula  suas  diversas  estratégias  audiovisuais 

(fotografia,  som  e  montagem)  aos  testemunhos  vindos  das  fontes  eletrônicas  amadoras, 

agregando-os ao material gravado pelas emissoras e, assim, conforma o sentido indexado pela 

construção verbal das matérias. Como consequência, o efeito de certificação de real aumenta 

na medida em que os testemunhos vindos de tais registros eletrônicos são configurados, na 

matéria, como uma espécie de prova legítima do que é dito no texto verbal. 

A estratégia é explicitada pelo recorrente uso de imagens de câmera de segurança ou 

de celulares como expediente significante, que, no telejornal, impõem-se como uma espécie 



de testemunha ocular do fato.  Nesse caso,  o fragmento da ação flagrada por uma câmera 

aparentemente imparcial costuma ser incorporado à reportagem, o que provoca, do ponto de 

vista simbólico, um deslocamento do lugar de fala, ou seja, os registros são englobados pela 

instância de produção do programa, amplificando o seu acesso ao mundo.  No Jornal do SBT, 

de  08.04.10,  na  matéria  sobre  “a  prisão  da  maior  ladra  de  joias  de  São  Paulo”,  como 

anunciou o apresentador  Carlos Nascimento na cabeça,  as imagens captadas  pelo circuito 

interno de segurança de uma joalheria são incorporadas ao relato de modo a revelar o fato 

reportado, autenticando visualmente o que é sustentado pela narração da repórter.

Off: Com documento e cartões de credito falsos (plano detalhe nos documentos),  Márcia 

Benedita da Silva Timotéo, de 49 anos, costumava furtar joalherias no centro de São Paulo 

(rápido zoom in flagra Márcia, com as mãos no rosto, sendo levada pelo braço por um suposto 

policial). Nas imagens do circuito interno desta loja, é possível ver claramente como Márcia  

agia. Ela entrava, comprava um produto simples e o golpe acontecia enquanto a vendedora  

embalava e cobrava o produto. Toda a ação era feita em apenas oito segundos. E Márcia saia  

sem qualquer dificuldade. Só no furto desta joelheira o prejuízo foi de mais de sessenta mil  

reais (PG e um plongê da loja capturados por duas câmeras do circuito interno de TV flagram 

a ação do roubo).

Passagem (repórter aparece em frente à delegacia em PA):  Márcia foi investigada durante  

três meses. Em depoimento, disse que roubava joalherias todos os dias e agia sozinha. Para a  

polícia, ela é a maior ladra de joias da cidade de São Paulo, já foi detida 22 vezes.

Off: A ficha é longa. Desde 1984, Márcia dá golpes pela cidade (tilt em uma extensa faixa de 

papel  estendida  no  chão  por  um homem).  São  mais  de  dois  mil  boletins  de  ocorrência  

registrados contra a ladra (plano detalhe de um boletim de ocorrência). Mas as queixas não  

param por ai. Ela é acusada de participar de um roubo seguido de morte em Minas Gerais e  

estava foragida (take de Márcia acompanhada por uma mulher trajando um colete da polícia, 

as duas andam por corredores que supomos ser de uma delegacia). Agora a polícia quer saber,  

para onde iam as joias furtadas (plano detalhe nas joias, movimento panorâmico para a direita 

mostra a grande quantidade de joias apreendidas). Márcia foi encaminhada à cadeia pública  

feminina na zona norte de São Paulo (outro take de Márcia, com a mão nos rotos, andando 

com policiais).  Ela vai responder por furto e falsificação de documentos e ficará detida no  

máximo cinco anos (imagens em plongê das câmeras de segurança que revelam a cena do 

roubo se repetem).



No VT  descrito  acima,  apesar  de  o  sintagma  visual  produzido  pelas  câmeras  de 

segurança  ser  esteticamente  estranho  às  outras  imagens  que  compõem  o  relato  (pouca 

variação cromática, pouca nitidez, ausência de áudio ambiente), é englobado pela reportagem 

como forma de revelar visualmente o narrado, estratégia  explicitada pelo texto verbal:  “é 

possível ver claramente”. Ao mostrar a ação do roubo como prova cabal daquilo que é dito 

verbalmente  pela  repórter,  as  imagens  da  ladra  capturadas  pelas  câmeras  de  segurança 

obliteram os depoimentos dos sujeitos fontes de informação (delegado, policial, dono da loja, 

a  acusada),  elementos  constitutivos  de  uma  cobertura  jornalística.  A  matéria  é  composta 

apenas pela narração e passagem da repórter, quando esta se posiciona na porta da delegacia 

de modo a autenticar o poder de vigilância do jornal que estaria in loco para reportar a prisão. 

A partir desse exemplo, também é possível refletir sobre o modo como a fotografia é 

estrategicamente explorada no telejornalismo como dispositivo de testemunho, de revelação 

do  fato  noticiado.  O  plano  detalhe  no  boletim  de  ocorrência,  nas  joias  apreendidas  e 

supostamente roubadas pela ladra funciona como indícios do que se afirma no texto verbal 

(são mais de dois mil boletins de ocorrência registrados contra a ladra). Junto a isso, os 

movimentos de câmera explorados, como o movimento panorâmico vertical (tilt) na suposta 

ficha da acusada e a panorâmica horizontal nas joias sobre a mesa, configuram sentido de 

extensão do número de ocorrências policiais e de mercadorias roubadas, atuando como um 

modalizador de ênfase argumentativa. 

Nas matérias telejornalísticas, esses expedientes significantes da fotografia ainda são 

bastante explorados enquanto indícios do fato, quando não se tem a possibilidade de capturar 

a ação narrada. Ou seja: os sentidos explicitamente indexados pelo texto verbal costumam ter 

a fotografia, o que inclui aqui não só o referente da imagem, mas luz, planos e movimentos de 

câmera,  e também o som como recursos para a produção de ilustrações do acontecimento 

relatado. Assim, as imagens dos registros amadores que flagram o fato no momento presente 

da ação também funcionam para revelar o que antes só era possível reportar via texto verbal e 

indícios visuais, ainda muito presente nos telejornais como forma de autenticação do que é 

dito.

Uma cena  bastante  comum nos telejornais  brasileiros  pode ser  exemplificada  pela 

seguinte passagem do Primeiro Jornal (22.04.10): em uma matéria sobre um acidente na Via 

Dutra, enquanto o repórter em off diz ele foi autuado por direção perigosa e dirigir o veículo  

sem habilitação, o movimento passagem de foco revela vidros no chão do asfalto enquanto 

prova indicial do acidente de trânsito. Assim como a imagem em plano detalhe de vidros no 

chão do asfalto é comumente usada como índice de acidente de carro, sangue no chão aparece 



como indício de morte, perfurações em carros e portas ou cápsulas de balas no chão fazem 

referência a tiroteio etc. Tais elementos visuais, enquadrados em plano fechado, funcionam 

como uma espécie de prova audiovisual do dito. São índices do fato, cujo sentido é indexado 

pelo  texto.  A  estratégia,  ainda  bastante  explorada  pelo  telejornal,  atualiza-se  na 

contemporaneidade  a  partir  do  sintagma  visual  produzido  por  imagens  das  câmeras  de 

segurança e de celulares.

Esse  olhar  ampliado  do  telejornal,  que  está  em  todos  os  espaços  para  não  mais 

simplesmente reportar o fato, mas o revelar no tempo presente, vale-se da articulação entre 

diferentes  olhares que vigiam o mundo e fazem encurtar  distâncias  espaciais  e temporais. 

Com  a  incisiva  inclusão  dos  registros  vindos  dos  diversos  testemunhos  eletrônicos,  o 

telejornal  se  esparrama  pelo  tecido  social  evocando  uma  espécie  de  experiência  de 

ubiqüidade, como se pudéssemos, através da tela, estar em todos os lugares vendo tudo o que 

acontece. Para isso recorre a uma espécie de aval da audiência que não mais apenas vê através 

do jornal, mas faz ver através do jornal ao atuar como sujeito produtor do discurso pela figura 

do  “cinegrafista  amador”,  que  assim  como  as  câmeras  de  segurança  são  englobados 

discursivamente pelos relatos. Nessa sobreposição dos espaços de vigilância (público, jornal), 

atua um importante sentido para a configuração de efeitos de interesse público, explorado no 

capítulo anterior. Por hora, interessa observar o modo com que o telejornal incorpora esse tipo 

de registro audiovisual não simplesmente como estratégia de inclusão do sujeito enunciatário 

no processo comunicativo, mas como testemunho do que é dito, testemunho este que, ao ser 

englobado pela instância de produção, configura-se como prova indicial do dito.

No  Jornal  Hoje,  de  12.05.10,  a  reportagem sobre  o  flagrante  de  roubo feito  pela 

polícia em um posto de saúde é iniciada pelo registro audiovisual do tiroteio que antecedeu a 

prisão de um dos bandidos. Tal registro foi produzido por um “morador”, dado reforçado pelo 

texto verbal, o off da repórter, e visual, o crédito “cinegrafista amador” sobreposto à imagem. 

O  trecho  inicial  da  matéria  atualiza  o  momento  do  tiroteio  entre  assaltantes  e  policiais: 

Correria, sirenes e tiros na rua Domingos de Morais, um das mais movimentadas da zona do  

sul  de  São  Paulo (imagens  tremidas  e  pouco  nítidas  revelam  uma  rua  escura,  pessoas 

correndo, luzes vermelhas de viaturas. Ouve-se barulho de sirenes). A ação foi gravada por  

um morador do prédio vizinho. O tiroteio entre policiais e bandidos aconteceu depois de uma  

tentativa  de  assalto  na  farmácia  do  posto  de  saúde do estado (imagens  registradas  pelo 

cinegrafista amador cobrem a fala da repórter). Nessa sequencia, o áudio (barulho das sirenes) 

capturado pela câmera amadora, apesar da baixa qualidade técnica, é posto em alto volume, 

de modo a reforçar a autenticidade da cena. 



No  decorrer  do  VT,  faz-se  a  reconstituição  do  fato,  mostrando  como  a  polícia 

conseguiu flagrar a tentativa de assalto. Para isto, recorre-se à simulação da ação reportada a 

partir  de dois  desenhos:  o primeiro  ilustra  os  policiais  disfarçados de agentes  de saúde à 

espera  dos  assaltantes  em  uma  sala  de  atendimento  com  mesas  e  cadeiras;  o  segundo 

representa os assaltantes, também disfarçados de técnicos de TV a cabo num cenário noturno 

que simula a rua do posto. As reproduções gráficas da ação narrada são usadas como ícones 

do dito, representam visualmente o fato anunciado, ainda que sejam traços ficcionais. Além 

dessa intervenção gráfica, a reportagem, como as exemplificadas anteriormente, também faz 

uso da fotografia registrada pela câmera para revelar visualmente uma ação passada de modo 

a atestar o que é dito. A afirmação proferida pelo texto verbal de que os bandidos encostaram 

uma escada no poste para simular que estavam trabalhando aparece atrelada à imagem em 

PG de  uma  escada  encostada  no  poste  da  rua.  Da  mesma  forma,  quando  a  repórter  diz 

quebraram a corrente do portão, o movimento de câmera zoom in aponta nosso olhar para a 

imagem de uma corrente quebrada sobre o capô de um carro.

A incorporação do testemunho eletrônico, que corrobora para o sentido de revelação 

pública e permanente vigilância do jornal, é feita, de modo recorrente, com material amador 

proveniente de fonte institucional, geralmente a polícia. O curioso é que enquanto as outras 

fontes  de  registros  geralmente  são  explicitadas  pelo  texto  verbal,  como  demonstra  os 

exemplos  anteriores,  aqui nem sempre este recurso de distinção da fonte é utilizado.   Ao 

mesmo tempo, quando é, o sentido que se pretende indexar é o de autoridade e legitimidade 

da fonte. Impera aí um esforço em legitimar enquanto seu um registro policial, reproduzindo 

audiovisualmente uma versão sobre o fato, a da polícia, de modo velado.  O mais comum, 

contudo, é indicar a origem da fonte dos registros policiais que normalmente aparece em GC 

ou apenas são indicadas pelo texto verbal. 

O  uso  do  testemunho  policial  também  é  feita  a  partir  de  gravações  de  áudio, 

geralmente de escutas telefônicas, peça de denúncia vinda das fontes institucionais bastante 

explorada  pelos  telejornais.  Os  programas  se  valem do suposto  amparo  legal  de  quem a 

produz e, apesar de citar a fonte, incorporam a apuração como sua. Desse modo, sustenta-se o 

poder de revelar o antes desconhecido, certificando, via reprodução sonora, a autenticidade do 

dito. O áudio original gravado normalmente é veiculo junto à imagem estática da pessoa a 

partir do recurso fotográfico ou do desenho da silhueta do sujeito e a tradução das falas em 

formato de diálogo.  O áudio oferece autenticidade ao que é posto pela matéria, apresentando-

se, também, como estratégia de revelação sonora do fato reportado.



Os  dispositivos  eletrônicos  de  gravação  amadora  também  estão  sendo  explorados 

pelos telejornais para configurar, em si, sentido de notícia, o que promove o esvaziamento do 

ponto de vista do conteúdo do que está sendo revelado. Pela possibilidade de revelar o fato no 

tempo  presente  de  exibição  do  telejornal  faz-se  da  ação  publicizada  notícia.  A partir  da 

virtualização no tempo presente de um fato pouco relevante do ponto de vista do conteúdo, o 

trecho gravado pela câmera amadora é veiculado separadamente, não sendo englobado numa 

reportagem, o que indica que não houve cobertura jornalística do fato, este foi veiculado pelo 

jornal pela simples possibilidade de reprodução da ação capturada.

No  Fala  Brasil, de  28.04.10,  por  exemplo,  o  tiroteio  entre  supostos  criminosos  e 

guardas municipais no interior de São Paulo, ganha status de notícia nacional justamente pela 

possibilidade  de ser atualizada  na transmissão  ao vivo do jornal.  Na cabeça,  ao invés  de 

localizar e situar temporalmente a ação, as apresentadoras enfatizam o registro, ratificando o 

poder de vigilância e revelação do jornal (Carla Cegato: “um assaltante morreu e três ficaram  

feridos  numa troca de tiros com guardas municipais  no interior  de São Paulo”.  Roberta 

pizza: “as câmeras de segurança de um posto de gasolina registraram toda a ação”).  

Voz em off da apresentadora: Os quatro homens abasteciam o carro depois de roubarem  

uma pizzaria (imagens plongê do posto, com um carro e um frentista). De repente, a guarda  

municipal  de Boitituba chegou  (pan  de uma  segunda câmera,  localizada em uma  posição 

oposto  à  primeira,  revela  a  chegada  dos  guardas  municipais  armados  no  posto).  Um dos 

assaltantes  sacou  a  arma  e  começou  a  atirar.  Os  guardas  revidaram  e  balearam  três  

ocupantes do carro. Um deles não resistiu, os outros dois feridos foram socorridos e presos.  

O menor que iniciou o tiroteio foi apreendido. (Imagens das câmeras – de frente e de fundo - 

em plongê mostram homens atirando e se escondendo atrás do veículo)

No  VT,  apresentado  como  nota  coberta,  a  apresentadora  em off narra  a  ação 

visualmente configurada pelas imagens das duas câmeras do circuito de segurança do posto. 

A montagem apresenta uma sequência de imagens turvas, desfocadas, com letreiro no topo da 

tela  que torna visível  o  time code da gravação,  marcas  facilmente  reconhecidas  enquanto 

provenientes  de  registros  amadores,  mas  que  são  incorporadas  pelo  telejornal  como 

expedientes de autenticação de uma suposta imparcialidade do olhar. Neste caso, as imagens 

aparecem como únicas testemunhas do que é anunciado e, assim, configuram a notícia, não 

simplesmente um tiroteio no interior de São Paulo, mas o fato deste ter sido registrado e de 

podermos presenciá-lo no tempo presente. O momento da ação não é indicada, assistimos à 



cena sem saber quando ela ocorreu, o que ratifica nossa suspeita. Neste caso, a noticiabilidade 

do fato,  o critério  que o fez notícia  nacional,  relaciona-se a esta  possibilidade  técnica  de 

flagrá-lo pelas câmeras de segurança. 

Tal estratégia parece se relacionar com a necessidade que o telejornal tem de forjar 

efeito de ubiquidade, pautando uma dada capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo 

tempo  aqui  e  agora.  Há  aqui  uma  incorporação  de  ethos da  própria  sociedade,  ou  seja, 

engloba-se um modo de organização da vida social já articulado aos dispositivos tecnológicos 

de  gravação,  que  vigiam  a  vida  ordinária:  os  moradores  de  um  mesmo  prédio,  os 

estabelecimentos comerciais, as repartições públicas, as creches possibilitam o controle dos 

pais sobre a situação de seus filhos etc. 

Nos telejornais contemporâneos, o ato de reportar um fato passado a partir do acesso a 

fontes humana, que, ao menos em tese, sintetiza o procedimento central da qualquer produção 

jornalística (LAGE, 2001; MEDINA, 2004; PEREIRA Jr., 2006) cede espaço para o ato de 

flagrar uma situação e projetá-la no tempo de duração do jornal.  Nessa guinada poética, as 

diversas formas de registros eletrônicos são incorporadas enquanto forma de projeção do real, 

cujo sentido antes estava mais centralizado na narração verbal do mediador e das suas fontes. 

Nesse movimento, o telejornal se coloca enquanto autor desse tipo de registro, englobando 

não apenas os fragmentos feitos por câmeras alheias, mas também incorporando os aspectos 

estéticos das imagens amadoras como dispositivo expressivo de autenticidade.

Em um primeiro momento,  os mediadores exploraram a portabilidade e mobilidade 

dos pequenos equipamentos de gravação como meio de amplificar o seu poder de vigilância 

de  modo a desvelar  espaços e  situações  que  estariam nas  zonas  de sombra  da sociedade 

(corrupção  e  tráfico  de  drogas  vigoravam  entre  os  temas  favoritos).  Através  do  sinuoso 

recurso da câmera escondida, que deflagrou intensas discussões entre teóricos do campo sobre 

os meandros éticos do procedimento, o jornalismo se imbui, do ponto de vista retórico, de 

uma espécie de dom da revelação, colocando-se como única instância capaz de descobrir o 

que  está  se  encontrava  nas  zonas  de  segredo da  sociedade.  Nas  edições  analisadas  nesta 

pesquisa, no entanto, material audiovisual proveniente de câmera escondida só foi encontrada 

em uma reportagem apresentada pelo Bom Dia Brasil (13.04.10) sobre o novo código de ética 

médica, que passava a vigorar naquele dia. Ainda que o recurso não seja identificado como 

em elemento invariante do corpus, os efeitos produzidos por este tipo de material audiovisual 

na reportagem em questão se aproximam dos aqui já analisados, como ilustra este trecho de 

abertura da reportagem:



Off  do  repórter:  Descaso,  desrespeito,  a  saúde  pública  parece  doente  (plano  sequência 

tremido em um corredor de hospital repleto de macas e pacientes. Plano geral do corredor com 

macas  enfileiradas). Estas  são  imagens da emergência de um grande hospital  no  Rio  de  

Janeiro (travelling, bastante tremido, sai da imagem de um vaso de lixo e vai até a imagem de 

um  homem  sobre  uma  maca). Foram  feitas  com  uma  câmera  escondida  (câmera  em 

movimento mostra um plano geral de uma sala de hospital com pessoas sentadas, de pé e 

sobre macas). Com a falta de leito, os pacientes são deixados ou recebem atendimentos nos  

corredores (Imagens em movimento de outro paciente deitado em uma maca). Este tem a  

roupa trocada e é limpo ali mesmo (câmera continua em movimento e flagra as pernas de um 

homem deitado sobre a maca sendo manipulada por enfermeiros).   Este outro senhor de 78  

anos pede o mínimo, água (imagens bastante tremida e desfocada de um homem deitado em 

uma maca).

Sonora (close  no  rosto  do  homem  deitado  sobre  a  maca.  O  rosto  do  homem  aparece 

desfocado. Ouve-se um chiado alto do som captado. A fala do entrevistado é transcrita na 

tela):  Eu tô aqui dentro, há quarenta e oito horas sem me alimentar, sem beber água, sem  

beber cafezinho,  sem beber  um refrigerante,  sem nada,  sem nada,  nada.  È  uma falta  de  

respeito.

Off do repórter: Na emergência, só um médico está à disposição do pacientes (câmera parada 

revela uma maca com um senhor entubado sendo levado por um enfermeiro)  e das famílias  

ansiosas por informações (plano geral da sala de espera repleta de pessoas).  Uma situação 

que aflige os pacientes e os próprios médicos (imagem bastante tremida do chão do corredor). 

Ele desabafa (imagem escura da silueta de um homem em PA). Se sente impotente diante da  

superlotação do hospital (imagem temida de um homem sobre a maca).  E diz que muitas  

vezes não sabe o que fazer (plano parado de outro homem deitado na maca).

Ao serem incorporadas pela reportagem, os registros das precárias condições de um 

hospital público, feitos com a câmera escondida, funcionam enquanto argumento audiovisual 

da tese defendida pela cobertura:  a necessidade de regulamentação das leis relacionadas à 

saúde pública4. A pouca nitidez e coloração das imagens, os planos e movimentos de câmera 

tremidos, a inserção da data e do time code na tela e o intenso ruído no áudio são elementos 

estilísticos de distinção desse sintagma audiovisual que servem para autenticar o dito. A baixa 

qualidade  técnica  do registro feitos  no interior  do hospital  funciona  como um expediente 

4 A matéria inicia narrando as condições precárias da saúde pública no Brasil, como indica o trecho inicial aqui  
transcrito, para, em seguida, abordar as mudanças no código de ética dos médicos. Neste caso, o novo código de 
ética é apresentando como uma possível remedição ao problema exposto. 



estético para produção de sentido de veracidade para o dito, num claro movimento de por em 

relevância indícios do dispositivo de gravação. A distinção estética do sintagma é reforçada 

no  off  da  repórter  (Estas  são imagens  da emergência  de um grande hospital  no  Rio  de  

Janeiro.  Foram feitas  com uma câmera escondida).  O curioso,  no  entanto,  é  que  não  é 

revelada a autoria dos registros englobados pela reportagem. O efeito, portanto, é o de que tais 

imagens foram feitas pela equipe de produção do telejornal.

Do ponto dos efeitos de vigilância e revelação, ao explorar essas formas de captação, 

feitas  por  celular,  por  câmeras  escondidas,  por  sistemas  de  segurança,  por  equipamentos 

amadores, o telejornal se espalha pelo tecido social, evocando uma aura de ubiqüidade, como 

se tivesse o poder de estar em todos os lugares e a qualquer hora de modo a nos fazer tudo 

ver. Se de um lado, esse movimento coloca em evidencia a questão da autoria dos relatos, o 

que nos leva  a questionar  a autenticidade  dos  testemunhos  incorporados pelo telejornal  e 

midiatizados enquanto verdade, por outro, tais expedientes estéticos atuam como recurso de 

validade  do  dito,  ao  forjar,  do  ponto  de  vista  audiovisual,  autenticidade  à  gravação.  Ao 

mesmo tempo, a incorporação de tais registros feitos in loco dá confere ao jornal um super 

poder, fazendo crer que estar em todos os espaços se apresentando como sujeito que tudo-sabe 

e tudo-ver.

Tais  registros  sonoros  e  audiovisuais,  independentemente  da  fonte  de  produção, 

possuem,  pelo  menos,  duas  formas  de  produção  de  efeito  de  interesse  público  ao  serem 

incorporados no material significante do telejornal. O uso do dispositivo enquanto estratégia 

de produção de efeito de revelação pública do dito, quando tornam visíveis provas, digamos, 

cabais  do  fato  relatado,  e  de  vigilância  eletrônica,  quando  simbolicamente  amplificam o 

inclusão do telejornal,  que se constitui  também enquanto via de acesso, no mundo. Nessa 

perspectiva, o sujeito endereçado, em tese, parece ter voz nesse ambiente de debate público 

quando passa a ser inserido, como produtor dos relatos. O procedimento se constitui como 

estratégia de convocação da audiência, que passam a atuar nesta esfera de vigilância. Assim, 

aparece aqui um terceiro tipo de estratégia também útil para promover efeito de participação e 

conversação, questão que ainda será analisada e incluída no capítulo anterior. 

Dessa forma se, a princípio, os termos “cinegrafista amador”, “câmeras de segurança” 

ou “câmera escondida” apareciam nos telejornais como referência obrigatória de distinção de 

modo a justificar o tipo de gravação pouco usual - feita por equipamento amador, devido às 

circunstâncias da cobertura, ou por um sujeito manifesto-, as formas características deste tipo 

de registro passaram a fazer parte da gramática telejornalística. A forma audiovisual, que aqui 

nomeamos  de  poética  da  imagem  amadora,  tornou-se  pressuposto  do  próprio  sentido  de 



vigilância  das  reportagens  televisivas.  E  não  apenas  do  sentido  de  vigilância,  mas  da 

autenticação e veracidade do fato. Aqui, o desejo de visibilidade instaura-se como capaz de 

conferir credibilidade ao programa.

A  poética  do  registro  amador  não  mais  opera  apenas  nas  zonas  de  sombra  do 

telejornal, foi incorporada enquanto estratégia de certificação dos relatos jornalísticos. Nesse 

sentido,  os  novos  dispositivos  de  captura  acabam  por  inaugurar  um  padrão  estético  de 

autenticação da realidade.  São imagens tremidas,  com pouca nitidez e variação cromática, 

áudios com baixa qualidade, geralmente com grande quantidade de ruído, enquadramentos 

imprecisos, planos desfocados, inclusão da data de gravação e do time code no canto da tela, 

marcas  próprias  dos  modos  de gravação caseira,  que invadem os  relatos  telejornalísticos, 

misturando-se aos registros feitos pelos cinegrafistas  das emissoras,  sendo definitivamente 

incorporados pelas instâncias de produção
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