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O Documentário como Gênero Jornalístico Televisivo

Cristina T. V. de Melo; Isaltina Mª de A. M. Gomes; Wilma P. de Morais1

Resumo

Este artigo traz as discussões iniciais do projeto de pesquisa O Documentário como Gênero

Jornalístico Televisivo, iniciado em agosto de 1999, com financiamento do CNPq.2 No projeto,

nossa preocupação básica é estabelecer critérios de análise que sirvam como ferramentas teóricas

para definir e caracterizar o documentário, diferenciando-o dos demais gêneros jornalísticos

existentes.
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• Delimitação do Objeto

Entre a notícia, a grande reportagem e o documentário existe uma série de diferenças quanto

ao tratamento da informação. A mais significativa delas diz respeito à mudança de gênero

jornalístico. No entanto, as considerações até hoje feitas em manuais de jornalismo ou livros de

comunicação sobre o emaranhado problema da classificação dos gêneros jornalísticos configuram-

se pouco esclarecedoras. Limitam-se a dividi-los entre opinativos e informativos, esquecendo-se de

apontar características lingüísticas, discursivas, ou mesmo jornalísticas, intrínsecas a cada um

deles.

Quanto ao gênero documentário especificamente, parece ter se tornado senso comum que

uma de suas características importantes é a profundidade com que o assunto é tratado. Em

contrapartida, pode-se argumentar que, tanto quanto o documentário, a grande reportagem também

busca ir fundo na investigação dos fatos. Além do mais, quais seriam os parâmetros que iriam

apontar a maior ou menor profundidade de um programa? Então, a profundidade não é um critério

válido como elemento diferenciador entre esses dois gêneros. Outros sustentam, ingenuamente, que

a diferença entre reportagem e documentário diz respeito à questão do tempo de duração do

programa: o documentário seria mais longo do que a reportagem. A nosso ver, esse critério de

diferenciação é muito simplista. Seria inconsistente classificar uma matéria que dure 15 minutos

como reportagem, e uma outra, com 15 minutos e 30 segundos, como documentário.

                                               
1 Professoras vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação / Dep. de Comunicação Social/UFPE.
2 O CNPq concedeu um total de cinco Bolsas de Iniciação Científica ao projeto, contemplando os alunos do curso de
Jornalismo da UFPE Duvennie Pessoa, Gabriela Torres, Júlio Cavani, Luiza Barros e Renata do Amaral e algumas de
suas reflexões já foram incorporadas  a este texto.
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É bem verdade que no documentário, o tempo se amplia em explicações analíticas e

contextualizações de caráter histórico, supondo, talvez, uma menor urgência de divulgação. Assim,

o documentário se caracteriza por ser uma observação mais distanciada do fato, daí sua

atemporalidade.

Uma observação inicial dos programas jornalísticos exibidos na televisão brasileira nos

mostra que, com exceção das TVs educativas, o documentário é um gênero pouco freqüente nos

canais abertos. Acreditamos que isso se dá porque nas TVs comerciais o ritmo de produção

jornalística é pautado, prioritariamente, pela informação factual e pelo imediatismo na transmissão

da informação. Isso dificulta o investimento na produção de documentários, pois, estes requerem

uma pesquisa mais aprofundada e detalhada do tema a ser abordado.

Além disso, ao contrário da produção de notícias e reportagens, o documentário necessita de

um envolvimento exclusivo dos profissionais que trabalham em sua execução e um maior tempo de

elaboração. Isso implica aumento de custos para as TVs, que nem sempre se mostram dispostas a

pagar pelo preço desse trabalho, o que nos leva a supor que há uma relação forte entre a estrutura

organizacional das empresas de televisão e a maior ou menor presença de determinados gêneros

jornalísticos em sua programação. Postulamos que o gênero documentário é quase uma

exclusividade das TVs por assinatura e das TVs educativas abertas. Observamos que, na maioria

dos canais abertos de TV, mesmo quando uma equipe é designada para cobrir em profundidade um

fato, em geral, o status máximo que as notícias factuais conseguem atingir é o de grande

reportagem. Ou seja, as TVs comerciais priorizam a produção de grandes reportagens (a exemplo

do Globo Repórter, da Rede Globo de Televisão) e não de documentários.

Diante desse quadro, nossa meta é sistematizar informações que consigam caracterizar o

gênero documentário, priorizando aspectos da linguagem verbal, o que não significa dizer que

desprezamos elementos visuais e sonoros. Esta seria, inclusive, uma tarefa quase impossível, pois,

tais elementos trabalham fortemente na construção de sentidos, um dos focos desta investigação.

• Perspectivas de Análise

Os critérios que estamos utilizando para o estudo do documentário abrangem duas

perspectivas de análise, uma de caráter mais jornalístico e outra de caráter lingüístico-discursivo.

Do jornalismo, interessa trazer à tona discussões acerca da constituição do documentário enquanto

registro histórico e social, bem como reflexões a respeito da presença do real e ficcional nesse

gênero. Da lingüística, buscamos investigar como se processa o encadeamento discursivo no
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documentário e, em conseqüência, como se dá a construção dos efeitos de sentido, a partir de

recortes como: a narrativa, a metáfora, a polifonia, a repetição, a paráfrase, e a organização tópica.

Destacar, na análise, os recursos de linguagem verbal e seus efeitos de sentido diz respeito a uma

opção teórica que está sendo aqui privilegiada e que corresponde ao viés da Análise do Discurso.

Com o apoio teórico dos estudos do jornalismo e da análise do discurso, estaremos, então,

trabalhando com uma série de elementos que, acreditamos, abarcam as questões mais intrigantes

relacionadas à produção de texto para os documentários televisivos e contribuem na construção de

efeitos de sentido. A partir de agora, discutiremos cada um dos conceitos teóricos apresentados

anteriormente e que servem de recorte à análise.

Ø Documento & Documentário

Entre as várias concepções de documentário está a de que o gênero abrange filmes/vídeos

que se utilizam de imagens e de personagens “reais” de acordo com sua relevância histórica

(Altafini,1999). Embora válida, essa concepção não nos parece suficiente, isso porque, a simples

seqüencialização de documentos, por si só, não caracteriza um documentário. São inúmeras as

produções ficcionais que se utilizam de imagens ou sons documentais apenas como elementos

contextuais, que reforçam ou substituem informações, dando forma às narrativas. Em filmes como

Forest Gump, Zelig e JFK, por exemplo, a presença de registros históricos não os tornam

documentários.  Assim, o fato de inserir imagens reais em filmes/vídeos não é condição única para

assegurar o status de documentário a uma produção.

Os registros históricos funcionam como fragmentos da realidade e só se constituirão

documentário se conduzidos por uma narrativa capaz de dar unidade ao que se quer contar. Dessa

forma, a narrativa tem importância extrema no documentário. Por outro lado, embora a estrutura

narrativa seja considerada a organização básica do documentário, é necessário identificar o que essa

narrativa tem de particular nesse gênero televisivo, ou seja, o que a diferencia de uma narrativa

puramente ficcional.

Mesmo tomando o documentário como um discurso sobre o real, também é importante

verificar até onde vai a interferência do autor na descrição / interpretação do mundo. "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"

(John Berger apud Penafria, 1999).
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Lidar com os diversos tipos de registros inseridos nos documentários, recuperando aspectos

como a representação do real e o ponto de vista do autor, possibilitará uma definição mais precisa

desse gênero, delimitando as diferenças e aproximações entre documento & documentário. Para

tanto, é necessário analisar as relações das obras com as realidades históricas e sociais que elas

representam. Devemos, pois, examinar a estreita relação entre o contexto histórico-social, o

conteúdo e a forma através da qual se narra o acontecimento, tentando perceber as estratégias

capazes de transformar uma seqüência de documentos em documentários.

Ø Realidade e  Ficcionalidade

Ao assistir a um documentário ou a uma reportagem, o telespectador busca a verdade sobre

determinado fato, lugar, pessoa ou qualquer outro tipo de objeto. No entanto, o jornalismo não é o

repasse da verdade, mas a narração de ações discursivas que permitem construir diferentes

universos de referência para a definição de sentidos. Ao escolher determinadas situações, entre

tantas, e dar-lhes uma nova roupagem através de seu estilo pessoal, o jornalista está interferindo na

realidade. Assim, o novo mundo criado na mente dos leitores ou telespectadores e que está para ser

interpretado já não é mais o mundo “real” e sim sua representação. E essa interpretação só se dá por

uma ação mediatizada de percepção do objeto.

O momento essencial da interpretação jornalística é aquele em que se isola da realidade algo

visto como um fato, redigindo-o no formato de texto jornalístico. 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

lingüísticas feitas e, até mesmo, as características intrínsecas de determinados gêneros jornalísticos.

A partir dessas considerações, poderíamos levantar a seguinte questão: até que ponto um

gênero aceito como uma descrição da realidade, como o documentário, é (ou pode ser) permeado

por elementos da ficção? Para complicar mais o problema, o que dizer dos documentários

ficcionais, como Ilha das Flores (Jorge Furtado, 1989)? Vale lembrar inclusive que, esse

documentário inicia com a seguinte afirmação: “Este não é um filme de ficção”. Sabemos não

serem os documentários, por excelência, filmes de ficção, no entanto, a própria necessidade de

frisar isso, nesse caso especificamente, já nos serve de indício para perceber que os limites entre

ficção e realidade nem sempre são tão fáceis de delinear. A tentativa de estabelecer uma margem
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divisória entre fato e ficção, é considerada inútil por Doctorow (apud Fishkin, 1985:207) que, nega

até mesmo a existência estrita de um e do outro.

No seu comentário sobre crônicas literárias e jornalísticas, Ribeiro (1998) afirma que, para o

leitor, a distinção entre uma e outra, muitas vezes é feita pela “aparência” do texto, principalmente

quando o leitor não tem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado. O mesmo autor ressalta

que, levando em conta o “aspecto aparente” do texto, o leitor corre o risco de equivocar-se.

Aconteceu isso no cinema recentemente, com milhões de espectadores ao redor do mundo. O filme

“A Bruxa de Blair” (Blair Witch, E.U.A, 1999), apesar de conter muitas das “características

aparentes” de um documentário, não passou da filmagem de um roteiro criado, imaginado e

inventado, mas, filmado com “ares” de documentação, o que gerou muita polêmica. Isso se deu (e

dá) devido a uma busca intensa pela veracidade, não importando por quem ela seja enunciada.

Importa que seja por uma voz cujo dono é (ou aparenta ser) real, sem truques nem maquiagens

(Ribeiro, 1998). Por isso, afirmamos que o jornalista/documentarista, mediador de acontecimentos,

tem uma certa ousadia em criar situações novas a partir de um fato que já passou.

Ø A Metáfora

Ressaltamos o fato de que várias são as formas que o texto jornalístico se utiliza para

possibilitar uma certa interpretação da realidade. Na TV, em particular,  existem formas de

representar o mundo que não estão necessariamente  coladas à imagem formal ali estampada ou na

tradução literal de seus textos. A representação da realidade pode estar em uma imagem sugerida

que pode ser referenciada através de figuras de linguagem nascidas de um enunciado verbal,

capazes de criar um mundo visual paralelo e particular nas mentes dos receptores. É o caso das

metáforas, das onomatopéias ou do jogo de palavras que compõem o texto jornalístico e que

funcionam, no momento de interpretação, como sugestões de imagens ou situações contextuais não

explicitadas na forma tradicional do texto. Sobre isto, tem-se em Gomis (1991:65) uma explicação

bem simples dessa “sugestão” de que é capaz a imagem na leitura dos fatos do cotidiano: “O único

sentimento que uma pessoa pode experimentar sobre um fato não vivido é o sentimento que

desperta nela a imagem mental que se faz do fato”.

No caso da metáfora, por exemplo, pode-se criar uma nova realidade e não apenas descrevê-

la, reproduzi-la ou interpretá-la. Isso porque, em geral, os elementos metafóricos mais do que

reproduzir, produzem estruturas. A metáfora, enquanto recurso utilizado na construção do texto
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jornalístico, traduz e até impõe uma maneira de ver o mundo ligada às intenções do enunciador,

tendo uma grande força persuasiva no discurso.

Além de ser empregada como elemento de transposição e comparação, a metáfora atua,

sobretudo, na geração de um novo universo cognitivo. Talvez, por isso mesmo, seja um recurso

lingüístico freqüentemente empregado no jornalismo para redimensionar os acontecimentos.

Lakoff e Johnson (1980), pesquisando sobre o significado das palavras na lingüística e na

filosofia ocidentais, observaram que a metáfora faz parte da nossa vida diária não apenas na

linguagem, mas também no pensamento e na ação. O trabalho desses autores mostra que as

metáforas se evidenciam na língua e que suas ocorrências não são raras. Elas estão presentes no

próprio sistema conceitual de uma cultura, ocupando um lugar de destaque no processo de

entendimento da própria compreensão humana que é, em grande parte, estruturada de maneira

metafórica.

Muitas das teorias lingüísticas sobre a metáfora também podem ser aplicadas em outros

campos, como na área da imagem. Se uma palavra pode ser retirada de seu contexto natural e

transportada para uma situação estranha, recebendo, assim, novas interpretações e novos

significados, por que o mesmo não ocorreria com uma imagem? Em O Encouraçado Pontenkin, de

Sergei Eisenstein, na cena da escadaria de Odessa, as imagens do conflito são intercaladas (num

dado momento) com imagens de estátuas de leões, sendo que o primeiro leão está adormecido,

enquanto que o último está em posição de alerta. Os leões servem como uma metáfora do que está

se passando no momento da rebelião.

Machado (1984) mostra que mudanças em aspectos técnicos (como iluminação, lentes,

enquadramento, cores, foco) de uma fotografia podem proporcionar novas leituras sobre a imagem.

Para o autor, a metáfora visual dispensa um acompanhamento para ser interpretada como tal. A

foto, por si, já é metafórica.

Ø A Narrativa

É sabido que boa parte do que falamos faz parte do universo narrativo. O fato de contar uma

história tem a ver com a capacidade de sintetizar momentos distintos de uma determinada situação,

numa seqüência temporal. Em geral, as narrativas apresentam determinados elementos estruturais

que são fundamentais para sua classificação como tipo textual narrativo. Vanoye (1985), por

exemplo, percebe a narrativa como um modelo textual que apresenta a ordem existente, a ordem

perturbada e a ordem restabelecida, sofrendo interferência de três tipos de personagens: a vítima
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(objeto da perturbação); o vilão (sujeito da perturbação) e o herói (sujeito do restabelecimento da

ordem).

Labov & Waletzky (1967) e Labov (1972), por sua vez, identificaram seis momentos no

tipo textual narrativo: a Síntese – breve resumo da história; a Orientação – espécie de lead

jornalístico com a respostas para as clássicas perguntas: O quê? Quem? Quando?, Onde?, Como? e

Porquê?; a Complicação –a trama da história; a Avaliação –o ponto de vista de quem narra; a

Resolução – o que acontece no final e a Coda – espécie de chamada com função de trazer o

ouvinte/leitor para o tempo presente.

Independentemente da perspectiva teórica, o certo é que a capacidade de narrar cresce

conosco e se manifesta naturalmente em todos os ambientes. Exatamente por isso, a narrativa é

considerada como um tipo básico de texto. Mas, o que dizer da narrativa no jornalismo, que,

necessariamente, não prioriza a sequenciação cronológica dos fatos? Existe mesmo uma estrutura

narrativa? E, se existe, como se organiza?

Os textos jornalísticos obedecem a regras. Os relatos, por exemplo, não precisam respeitar a

ordem cronológica. O fundamental é seqüenciar os fatos hierarquicamente, ou seja, de acordo com

sua importância decrescente. Embora Lage (1985) afirme que no jornalismo deve-se expor

acontecimentos, e não narrá-los, pois a narrativa é um gênero tradicionalmente literário, essa

estrutura está cada vez mais presente nos textos jornalísticos. Sua utilização é, talvez, uma forma

mais atraente de motivar o leitor/ouvinte/telespectador para o que será informado.

Ainda que se guardem as distâncias devidas e o que traga à vista se cumpra em forma e

níveis diferenciados, a relação entre a figura do contador de história/estórias e o jornalismo se

aproxima. As histórias oficiais, desde as crônicas da realeza até o mais moderno e informatizado

dos meios, vêm buscando seus estilos próprios. No caso da TV, a constante busca de uma forma de

contar histórias a seus telespectadores se aproxima da forma oral de “criar ilusões”. Existe um

retomar da sedução com e para o telespectador (cf. Morais, 1997).

Ø Polifonia

Uma das principais características dos textos jornalísticos é ser constituído por um

emaranhado de vozes sobrepostas umas às outras. Cabe perguntar: qual delas predomina no

discurso, a do jornalista ou a das pessoas que falam por trás dele?

A multiplicidade de vozes presente nas matérias jornalísticas diz respeito ao conceito de

polifonia, elaborado por Bakhtin (1993 [1975]).  Segundo o autor, a polifonia surge quando um

único texto reúne idéias e concepções de mundo que na própria realidade podem ser dispersas e
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surdas umas em relação às outras, proporcionando o cruzamento das várias vozes sociais, que se

complementam ou polemizam entre si no espaço textual.

Nos seus estudos, a idéia de polifonia aparece atrelada à idéia de dialogismo.  Bakhtin

instaura o dialogismo como princípio constitutivo da linguagem e a condição de sentido do

discurso. Para este autor, o fato de o discurso se organizar em função do outro é que estrutura e

define seu caráter dialógico.

Vale lembrar que falar em dialogismo não significa dizer que qualquer enunciado seja um

diálogo, uma conversa face a face entre as pessoas. Não se deve confundir diálogo e dialogismo. O

diálogo é apenas uma das formas da interação verbal, assim como o monólogo é apenas uma forma

convencional de expressão da idéia.

O conceito amplo que Bakhtin (1992 [1979]:356) estabelece para a dialogia decorre do seu

entendimento sobre a natureza da palavra. Para ele, todo discurso busca ser compreendido e seu

objetivo é estabelecer um elo na cadeia dialógica das relações sócio-históricas

Bakhtin aponta para o fato de o texto ser visto como um "tecido de muitas vozes", ou de

muitos textos ou discursos, que se entrecruzam, se completam, se respondem uns aos outros ou

polemizam entre si. Daí insistir, em diversos momentos de seus escritos, na definição de enunciado

como "um elo na cadeia da comunicação verbal", inseparável dos elos que o determinam interna e

externamente e que nele provocam reações-respostas imediatas, numa “ressonância dialógica”.

Para os analistas do discurso, interessa estudar a relação entre dialogismo e polifonia,

examinando como se dá o mascaramento - ou não - do dialogismo discursivo no plano textual. Ou

seja, interessa saber como as diferentes vozes sociais se fazem presentes na superfície textual,

dando origem a um discurso polifônico (onde é percebido o diálogo entre as várias vozes

discursivas), ou um discurso monofônico (em que há um mascaramento das diferentes vozes e

apenas uma delas predomina no discurso).

Ø Repetição e Paráfrase

Diferentemente do que alguns possam pensar, a repetição não é um fenômeno irrelevante ou

redundante. Ela contribui para a progressão tópica do texto. A paráfrase  é um tipo específico de

repetição. Ao se parafrasear um enunciado, estabelece-se uma relação de equivalência semântica,

em menor ou maior grau, entre um enunciado “A” (matriz) e o enunciado “B” (paráfrase),  visando

a resolver problemas reais ou virtuais de compreensão, ou prevenir-se contra eles. Acreditamos,

assim como Parret (1988:239), que “parafrasear traz sempre um benefício ao capital semântico da
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interação dialógica. A paráfrase constitui um enriquecimento de sentido e provoca uma progressão

do discurso em direção a um telos comumente definido ou, ao menos, aceito”.

Como um discurso repassador de outros discursos, o jornalismo está sempre redizendo,

reconstruindo algo já dito. No jornalismo, a repetição configura-se como uma atividade

reformuladora. Nesse processo de reformulação do já dito, pode ocorrer um deslocamento de

sentido, resultando num discurso parafrástico ou polissêmico. Assim, a produção do discurso se faz

“numa tensa relação entre paráfrase e polissemia” (Orlandi, 1987), sendo o processo parafrástico o

que permite a produção do mesmo sentido sob várias de suas formas e o polissêmico responsável

pelo fato de que são sempre possíveis sentidos diferentes, múltiplos. Interessa, pois, investigar,

através de fenômenos como a repetição e paráfrase, como se dá a progressão textual nos

documentários televisivos e o estabelecimento de sentidos.

Ø Organização Tópica

A topicalidade desponta como um princípio organizador do discurso, que apresenta, no

plano de sua realização, uma estrutura passível de ser identificada e descrita. A análise da

organização tópica dos documentários deve levar em consideração a identificação e delimitação de

segmentos tópicos, com base no princípio da centração, bem como a observação dos procedimentos

pelos quais esses segmentos se distribuem na linearidade discursiva e se recobrem

hierarquicamente. Isso tornará evidente não só a existência de uma organização horizontal,

correspondente à progressão dos tópicos no desenrolar do documentário, como também de uma

organização vertical, decorrente de uma sucessiva especificação do assunto em pauta.

Dentro do contexto dessa pesquisa, interessa-nos observar como se dá a estruturação tópica

em camadas superpostas e hierarquizadas com base em relações subordinativas que se estabelecem

entre supertópicos e subtópicos e como a continuidade e descontinuidade tópica ocorrem no

documentário a partir de efeitos de edição que vão “alinhavando” depoimentos, blocos de textos

narrativos, imagens, etc. Ou seja, queremos saber como a informação vai sendo distribuída num

documentário e de que modo a disposição e dosagem dos diferentes blocos informacionais vão

interferindo na construção de sentido.
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• Aplicação dos Conceitos

Até este ponto, nossa preocupação foi conceituar teoricamente os recortes de análise

propostos para o estudo do documentário. Resta-nos, agora, pontuar de que forma cada um desses

recortes poderá contribuir para a definição e delimitação do documentários como gênero

jornalístico televisivo.

A partir do resgate histórico do gênero documentário, e também da observação de como

ocorre a inserção de registros históricos nesse tipo de produção, buscaremos delimitar as diferenças

e aproximações entre documento & documentário, tentando perceber as estratégias capazes de

transformar seqüência de documentos em documentários. Se por um lado observamos a questão do

registro documental, por outro, buscaremos identificar em que situações aparecem mesclados o real

e o ficcional..

Uma das formas de identificar a mescla entre o real e ficcional no texto jornalístico é

examinar o uso da metáfora como recurso que permite o redimensionamento dos acontecimentos,

uma vez que, o emprego dessa figura de linguagem permite a criação de universos específicos para

compreensão dos fatos.

Com a análise da estrutura narrativa, procurar-se-á avaliar a adequação do emprego do tipo

textual narrativo nos documentários, identificando de que forma a estrutura narrativa aparece nas

diferentes categorias temáticas (documentários ecológicos, biográficos, culturais etc).

A análise da estrutura narrativa está intimamente ligada ao estudo da organização tópica,

que visa saber como a informação vai sendo distribuída num documentário, e de que modo a

disposição e dosagem dos diferentes blocos informacionais vão interferindo na construção de

sentido. O estudo da estrutura narrativa e da organização tópica permite visualizar como se dá a

progressão textual, ao identificar, entre outras, as estratégias discursivas de continuidade e

descontinuidade tópica

Outros elementos de relevância para o estudo da progressão textual é a repetição, incluindo

a paráfrase. Tanto as repetições quanto as mudanças de tópico permitem observar como se

organizam hierárquica e funcionalmente as informações e a própria interação. Ao analisar as

estratégias de repetição, pode-se, ao final, classificar o discurso como parafrástico ou polissêmico.

Nessa mesma perspectiva, o estudo da polifonia permitirá examinar como se dá o

mascaramento - ou não - do dialogismo discursivo no plano textual, classificando os documentários

como, predominantemente, polifônicos ou monofônicos.
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• Considerações Finais

Muito ainda está por se fazer com relação ao estudo dos gêneros jornalísticos. Para

estudantes e profissionais de Comunicação, quanto mais claras forem, teoricamente, as diferenças e

semelhanças estabelecidas entre os vários gêneros jornalísticos, melhor cada um deles poderá ser

trabalhado na prática. Portanto, como já foi frisado, buscamos sistematizar informações que

consigam caracterizar o documentário como gênero. Dentro da nossa perspectiva de trabalho,

destacamos, na análise, os recursos de linguagem verbal. Não temos dúvida que a análise discursiva

de produções jornalísticas resulta numa série de discussões bastante pertinentes. Esperamos que ao

final desta pesquisa nossas expectativas se confirmem, ou seja, que o recorte teórico que ora

usamos mostre-se adequado ao estudo do documentário como gênero jornalístico.

Nesse sentido, procuramos identificar quais os elementos lingüísticos, discursivos e

jornalísticos definidores do documentário como um gênero específico do jornalismo televisivo.

Partimos da descrição do léxico, das estruturas sintática e textual à interpretação dos sentidos

possíveis. Também observamos os mecanismos retóricos e estilísticos que estruturam e organizam

o texto e o discurso, pois é na própria elaboração retórica, e através dela, que as múltiplas

possibilidades de manifestação do real são apreendidas e conciliadas.
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