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Objetivos e tema central 
 

Analisar os sentidos da saúde construídos pela mídia a partir do programa 

televisivo brasileiro Globo Repórter.  

 

Caracterização do estudo 
 
Trata-se de uma reflexão teórica feita através da aplicação de procedimento 

característicos da análise social dos discursos. 

 

Metodologia de abordagem 
 

A análise de discurso objetiva entender o processo de produção dos sentidos, 

aliando a cena social ao ato discursivo. É um modelo de análise relacional e 

comparativo com uma variedade de métodos para sua operação. Trabalhei com o 

método desenvolvido por Barthes em seu livro S/Z (1992) que parte da premissa 

do plural dos textos e identifica “códigos” – marcas que traduzem vozes presentes 

num dado texto. Para precisar melhor os códigos a serem buscados, associei a 

essa perspectiva metodológica  a noção de “palavras plenas” (MAINGUENEAU, 



 

1993), que referencia palavras ou expressões cujo sentido depende da formação 

discursiva em que o texto se inscreve, mas que se utilizam em cada novo contexto 

discursivo. Araújo ressalta que, apesar dessa prática analítica correr o risco de 

evocar os procedimentos próprios da Análise de Conteúdo, trata-se legitimamente 

de Análise de Discursos, “uma vez que as unidades lexicais só fazem sentido para 

a AD enquanto indivíduos linguísticos, membros da rede intertextual que conecta 

aquele texto com uma série [...]”(2002, p. 156). 

 

Resumo 
 

Nesta experiência, apresento uma análise de edições do Programa Globo 

Repórter que faz parte da dissertação de mestrado “Viver Mais e Melhor – Os 

Sentidos da Saúde e o programa Globo Repórter”, defendida em 2011 no 

Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde 

(Icict/Fiocruz). 

 

Os quatros programas analisados em profundidade fazem parte das 33 edições 

tematizadas na Saúde, veiculados entre 2009 e 2010, aos quais foram aplicados 

procedimentos da Análise Social de Discursos. 

 

A análise apontou a ideia de promoção da saúde priorizada: cérebros ativos, 

envelhecimento ativo, vida saudável e alimentação. Cada um desses temas foi 

abordado a partir da afirmação de que a pessoa é a principal responsável por 

manter sua qualidade de vida. Embora descarte o conceito de saúde como 

simples ausência de doenças, individualiza a responsabilidade pela gerência dos 

hábitos saudáveis e por fortalecer a ideia da busca de um corpo resistente às 

adversidades e capaz de prolongar a vida. 

 

 



 

 

Texto completo 
 
Nos anos de 2009 e 2010 foram veiculados 33 programas tematizados na saúde, 

a grande maioria deles baseados em estilos de vida saudáveis e personificados 

em quem fez desse caminho uma escolha. Através dos temas podemos localizar 

indícios das condições de produção dos programas, permitindo-nos melhor 

entendimento do processo de produção dos sentidos da saúde e da promoção da 

saúde. 

 

A grande estrutura da emissora é importante para estabelecer suas condições de 

produção, sejam elas de ordem prática ou de linguagem. Cruzar o mundo para 

uma produção do GR é uma forma de dizer: eu posso e nem todas as outras 

emissoras podem, ou eu vou até lá com minha equipe e posso fixar o padrão 

Globo numa produção além mar. Assim, também garante o seu padrão textual 

(imagens, roteiro, produção, repórter). Sua capacidade financeira e 

consequentemente tecnológica opera a mágica do encantamento, tão importante 

para garantir sua centralidade (SILVERSTONE, 1999), permitindo ao indivíduo o 

distanciamento dos locais de sua vida diária (THOMPSON, 2008). 

 

Araújo resume o enfoque do olhar analítico sobre os quatro programas: “Lugares 

sociais e institucionais definem o poder de falar, que, por sua vez, busca a 

legitimidade por meio do dispositivo de enunciação, construído em torno de alguns 

eixos, entre eles o da relação de concorrência com outros discursos.” (2000, p. 

171) 

 

Os programas analisados apresentam as seguintes caraterísticas: 

 

 



 

 

Programa 01 - Especial 35 anos - Saúde  
 

a) O Lugar do Globo Repórter na Vida e Saúde dos Brasileiros  

 

A convicção do lugar que o Globo Repórter ocupa na vida do brasileiro está 

presente em todas as edições. Comum no jornalismo para demarcar seu lugar de 

fala, essa convicção é dita para se colocar em relação ao concorrente, ou para se 

autopromover. Em ocasiões comemorativas a afirmação do seu lugar privilegiado 

sai da posição de coadjuvante para a de protagonista. O programa já inicia 

resgatando historicamente sua posição: 

 

“Em abril de 1973, o som agudo de uma guitarra elétrica 

anunciou o programa pela primeira vez. Globo Repórter: 35 

anos no ar [...]” 

 

Por ser uma edição comemorativa, marcar o tempo era primordial e garantia força 

ao seu enunciado. A associação com a presença do programa na vida dos 

brasileiros foi lembrada em outras reportagens que compuseram a edição: 

 

“Médicos da Universidade de São Paulo (USP) fizeram a 

mais longa pesquisa de saúde já realizada no Brasil e 

descobriram: nesses 35 anos de vida do Globo Repórter 

também nasceu e se criou a geração do excesso”. 

 

Os médicos certamente não fizeram a pesquisa durante 35 anos para acompanhar 

o GR e ilustrar sua edição especial de aniversário, mas a estrutura do texto, ao 

associar a descoberta aos 35 anos, sugere uma vinculação que reforça a posição 

discursiva do programa e sua legitimidade. 



 

 

Esse programa usou de todos os artifícios para se posicionar historicamente na 

vida dos brasileiros, e mostrar sua capacidade de produção e articulação:  

 

“A pedido do Globo Repórter, uma das principais 

universidades do país fez a lista dos sete alimentos mais 

importantes na prevenção de doenças”.  

 

Ao falar da pesquisa que levantou a qualidade de vida nas capitais brasileiras, 

apesar de ser pouco provável que Ministério da Saúde realizasse uma pesquisa 

apenas para a Rede Globo, o texto sugere que foi o que aconteceu: 

 

”Com exclusividade para o Globo Repórter, o Ministério da 

Saúde traçou o ranking das capitais mais saudáveis do país”. 

 

Para reafirmar sua importância no modo como o brasileiro se vê e cuida da sua 

saúde (afinal esse é um dos slogans da emissora), na terceira reportagem das 

seis que compõem essa edição, a repórter conta a história de Lúcia, uma 

professora de geografia que resolveu mudar de vida a partir de um programa: 

 

"Eu comecei a assistir ao Globo Repórter e falei: 'É isso que 

eu quero para minha vida'". 

 

E a repórter explica: 

 

“A edição do Globo Repórter de 23 de agosto do ano 

passado caiu como uma luva para Lúcia. Seguindo as dicas 

para uma vida saudável, ela conseguiu o que passou a vida 

tentando sem sucesso: emagrecer. E a história que ela 



 

contou em um e-mail que enviou para a redação só podia 

mesmo virar notícia. Você vai ver como é possível emagrecer 

30 quilos em apenas cinco meses”.  

 

O lugar de onde o Globo Repórter se comunica é fortemente delimitado nessa 

edição. Ao final ainda há um apelo emocional, uma conquista pelo afeto e quase 

um pedido velado para mais 35 anos de “companheirismo” entre a audiência e o 

programa: 

 

“Mas o nosso país tem também uma outra riqueza: uma 

gente generosa que há 35 anos nos ajuda a fazer o Globo 

Repórter. Gente que inspira, gente que é exemplo”...  

 

b) Discursos Convocados e estratégias de trânsito 

Através do resgate de imagens de arquivo, a primeira reportagem inicia 

convocando um retorno a um Brasil, especialmente São Paulo, de 35 anos antes e 

chama a atenção para o perfil físico do brasileiro: 

 

“São Paulo, em imagens de um Globo Repórter de 1975. Em 

cenas com mais de 30 anos de vida, ninguém se destaca na 

multidão”.  

 

E em seguida: 

“São Paulo, hoje. Os mesmos lugares, a mesma correria. 

Mas, no perfil dos paulistanos, quanta diferença! O que 

aconteceu com o nosso povo? Por que engordamos tanto?” 

 

Ao mesmo tempo em que abre caminho para a entrada de um novo discurso, o 

texto interrogativo sugere um espaço para o ponto de vista e/ou o discurso da 



 

audiência, que interpelada, dá sua própria resposta. O texto inteiro é composto 

pelo acionamento dos discursos biomédicos sempre respaldado por pesquisas: 

 

“Foi uma transformação registrada passo a passo pela 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no interior de São 

Paulo. O desenvolvimento de dois mil bebês que nasceram 

entre julho de 1978 e maio de 1979 foi acompanhado do 

nascimento à idade adulta. A ideia era fazer o raio X da 

saúde de uma geração”; 

 

O dos personagens e suas histórias: 

 

“’Eu cheguei a ficar 52 quilos acima do peso’ - Flávio 

Salomão Rodrigues - gerente de lanchonete. Flávio começou 

a engordar aos 17 anos, no primeiro emprego de chapeiro. 

Chegou a 128 quilos! Aos 29 anos, Flávio é a cara da 

geração do excesso”; 

“O analista de sistemas Leandro Cerântula é uma exceção 

na turma da pesquisa: nunca teve problemas com a balança. 

Louco por esportes, ele cresceu sem abandonar seus 

hábitos, mesmo depois de casar. Decidiu, de caso pensado, 

morar em uma chácara para ter uma horta e assim descobriu 

como nossos antepassados evitavam os quilinhos na 

cintura”; 

  

Assim, os núcleos discursivos dessa edição são o da ciência, mais 

especificamente o da Biomedicina, e o da experiência através dos personagens. 

Os personagens são pessoas com formações diferentes, moradores de locais 

diferentes e com condições de vida mais diferentes ainda. Dois outros discursos 



 

além desses apareceram de forma mais tímida, um deles é o discurso do 

Ministério da Saúde; o outro é a voz do saber popular, através do autocuidado 

com chás e plantas medicinais.  

 

Há ainda os discursos silenciados. No decorrer do texto, a repórter cita o que foi 

levado em consideração na avaliação das capitais e até o que significa receber o 

título de “Capital da Qualidade de Vida”: 

 

“A pesquisa mostrou que Natal é a capital brasileira com 

menor número de fumantes. Goiânia é onde mais se come 

hortaliças no país. Vitória é a cidade do exercício físico. As 

mulheres da capital do Tocantins estão com as menores 

taxas de excesso de peso. Já os homens da capital 

catarinense são os menos sedentários. Mas foi em Aracaju 

que a soma de todos os "bons comportamentos" [grifo na 

entonação] alcançou a pontuação mais alta”; 

 

Apesar disso, o fato de não deixar claro que algumas das ações fazem parte de 

políticas públicas de saúde e trânsito esconde, entre outras coisas, o investimento 

do Sistema Único de Saúde em atividades de promoção da saúde, como é o caso 

da Academia da Cidade.  

 

c) Enunciador –  o papel de representante da verdade 

Como estratégia para manter a centralidade do discurso, o programa por vezes 

assume o discurso biomédico, tomando a informação embasada da ciência para 

si. Trata-se da chamada modalidade declarativa-representativa proposta por 

Milton Pinto (1994): o programa representa o papel do cientista (médico), que é 

tem o poder reconhecido da palavra final, da verdade que está sendo dita: 

 



 

“Para garantir o bom colesterol, nada melhor do que comer 

peixe de duas a três vezes por semana e, de preferência, 

sardinha ou salmão. Para baixar o mau colesterol, meio copo 

por dia de aveia, como dito na pesquisa feita em São 

Bernardo do Campo...” 

 

A sua condição de produção de maior emissora do país e uma das maiores do 

mundo é convocada quando faz uma edição que percorre várias partes do Brasil, 

faz resgate histórico com imagens e supõe um diálogo aberto com a audiência, 

seja através da pesquisa realizada pela internet e respondida por milhares de 

pessoas, seja na interpelação constante que é feita à audiência através dos 

personagens selecionados e/ou das perguntas do texto.  

 

d) Palavras e códigos 

Nesta análise trabalhei com três dos códigos de Barthes, por sua relevância para 

os fins deste estudo. São eles: o código hermenêutico, qual seja a voz da 

Verdade; o código cultural, que traz a voz da Ciência; e o código das ações, a voz 

da Empiria.  

 

O programa inicia comparando duas cidades de São Paulo, uma da década de 

1970 e outra de 2008, a partir da silhueta do paulistano e afirma, através da voz 

da ciência: 

 

“Os números são assustadores. Hoje, um em cada dois 

brasileiros adultos está acima do peso ideal. Na década de 

70, esse índice era muito menor: um em cada quatro. Como 

explicar mudança tão surpreendente?” 

 



 

Essa verdade, vinda de um enunciador que não se enuncia (não contestável), 

perpassa toda a edição e, para esclarecer o enigma proposto, abre espaços para 

várias explicações e saídas do problema estabelecido do sobrepeso. Dali em 

diante, o acionamento da voz da Empiria e da voz da Ciência percorre o programa 

na fala dos pesquisadores e dos personagens, respectivamente. A verdade dita e 

reforçada através de exemplos bons e ruins relacionados ao comportamento, é a 

de que somos uma geração do sobrepeso e do sedentarismo, duas das palavras 

plenas do discurso da promoção da saúde na mídia. 

 

Programa 2 - Dieta Mediterrânea 
 

a) A Globo e sua capacidade de produção 

Neste programa o lugar da emissora como grande interlocutora dos brasileiros é 

marcado mais pela produção que pelo texto. Em nenhuma das reportagens há 

qualquer alusão à sua capacidade de mobilizar instituições e equipes fora da 

emissora. Entretanto a produção primorosa, com imagens que exploram toda a 

beleza do mar mediterrâneo marcam o padrão Globo: 

 

“O céu azul do Mar Mediterrâneo é inconfundível. Está no 

meio de terras, entre a Europa, a África e a Ásia”; 

“Chegamos à Costa Amalfitana, uma das mais belas 

paisagens mediterrâneas, com as suas rochas brancas, um 

mar que ganha tons de verde esmeralda e os seus limões 

plantados no alto”; 

 

O lugar de memória que a mídia ocupa na sociedade moderna, principalmente o 

jornalismo é mais um dos dispositivos de enunciação ao qual o jornalismo recorre. 

E nessa edição, o recurso a fatos históricos costurou todo o programa: 



 

“O tomate foi levado para a Europa no século XVI pelos 

espanhóis, mas foi ignorado durante quase 200 anos. Era 

usado como planta ornamental. Temia-se que fosse um fruto 

venenoso. Depois, foi classificado como afrodisíaco. Até que 

a cidade de Nápoles, um dos centros de referência da Dieta 

Mediterrânea, ajudou a construir a fama mundial do tomate”; 

 

b) Discursos Convocados: 

Aqui também o discurso autorizado da ciência é convocado, porque é o modelo 

adotado pela emissora é de se basear em informações e pesquisas científicas: 

 

“Nos anos 50, de cada dez americanos, cinco morriam 

fulminados por infarto do miocárdio ou derrame cerebral. Foi 

então que o cientista Ancel Keys começou um grande projeto 

internacional de pesquisa que nunca tinha sido feito antes no 

mundo: o estudo dos hábitos de 12 mil pessoas de três 

continentes, entre 40 e 60 anos. Vinte anos depois, só os 

mediterrâneos continuavam muito bem de saúde: os gregos 

de Creta e, principalmente, os italianos do sul”; 

 

O discurso das pessoas comuns também é acionado mas, diferentemente do que 

acontece nos demais programas, todos os discursos convocados são de 

produtores de alimentos e bebidas ou demais pessoas 

 

“As búfalas do produtor Antônio Palmieri vivem com grande 

conforto. Comem capim 100% natural. E as mussarelas são 

consideradas a melhores do mundo. Elas são vendidas 

apenas na fazenda”; 

 



 

As condições tecnológica e financeira que a emissora tem para disponibilizar na 

produção dos seus discursos estão postas de uma forma menos enfática. Ela se 

faz presente na excelência das imagens, no grande percurso feito num país 

distante, na possibilidade de trazer uma vida diferente da nossa para perto de nós. 

Mais uma vez a grande mágica do encantamento é feita na nossa frente na 

pequena tela dentro de casa – o canto da sereia nos seduz (mediação 

tecnológica). 

 

c) Palavras e Códigos 

A Verdade dessa edição (código Hermenêutico) é a de que a comida mediterrânea 

é a mais saudável e que todos devem assumir essa dieta. Todas as reportagens 

que compõem essa edição buscam explicar esse mistério. A repórter vai 

desvendando numa produção repleta de ingredientes apelativos, belas paisagens, 

belas comidas, resgates históricos e um texto poético, quase bíblico. A verdade 

sobre a dieta mediterrânea se pronuncia como uma verdade divina de milhares de 

anos (mediação de referência). 

 

A voz da Ciência também está presente, tanto quanto a voz da Empiria, mas uma 

outra empiria, a de para quem a dieta mediterrânea um jeito de ganhar a vida. 

 

As palavras que perpassam toda a edição são envelhecimento e comida. Todo o 

discurso é de que a comida certa na medida certa permite uma vida melhor e mais 

longa e, principalmente, de que esse não é um fato novo, mas sim uma verdade 

de milhares de anos. 

 

Programa 3 - Como Viver Bem até os 100 anos? 

 
a) A Rede Globo e seu lugar diferenciado 



 

As marcas essenciais da grande emissora do Brasil estão presentes no texto e 

nos dispositivos de produção. A primeira pessoa do plural é explícita, é inequívoca 

como enunciação desse lugar na vida dos brasileiros. Quando fala 

“acompanhamos brasileiros”, se coloca num lugar diferenciado, o de que está 

junto, mas com poder de olhar, ver e relatar. O lugar do produtor da realidade, da 

verdade: 

 

“E por isso percorremos muitos outros momentos de 

felicidade, sem idade-limite. Acompanhamos brasileiros no 

auge da vida, descobrindo e revelando experiências 

promissoras”.  

 

As matérias foram feitas por repórteres diferentes em lugares distintos do 

país. Esse número de repórteres num mesmo programa não é muito comum, o 

normal é que todo o programa seja feito por um mesmo repórter.  

 

b) Discurso Convocados 

Apesar de estar fundamentado em pesquisas científicas e de acionar o discurso 

científico para autorizar a afirmativa do programa, no centro discursivo está a 

narrativa da experiência e não a ciência: 

 

“Seu Enoch completou 102 anos em boa forma. Ele mora de 

frente para a Praia de Copacabana. O apartamento foi 

comprado à prestação, mais de 50 anos atrás, com salário 

de bancário. Seu Enoch está mais firme do que muita gente 

jovem. Para ele, o segredo é o trabalho. "Eu comecei a 

trabalhar ainda garoto", conta. Seu Enoch ajudava o pai a 

construir açudes no Ceará e na Paraíba, onde ele nasceu”; 

 



 

Apesar de conferir lugar privilegiado à experiência, o discurso biomédico, mais 

uma vez respaldado pelas universidades e centros de pesquisa, é acionado, mas 

o movimento é inverso. O comum é que a experiência entre para comprovar o que 

a ciência diz. Nessa edição a ciência entra para corroborar os relatos de 

experiência do cidadão comum: 

 

“Um estudo feito pela Faculdade de Medicina da 

Universidade Católica do Chile mostra que viajar ameniza 

problemas como a depressão, a falta de apetite, a insônia, a 

incontinência urinária e, inclusive, as dores articulares”; 

 

Nesse aspecto, também procurou amparar as afirmações com números e 

estatísticas, mesclando com fatos históricos: 

 

“No século 19, quando o Brasil ainda era governado por 

imperadores, nem os ricos e nobres viviam muito. O 

imperador Dom Pedro I, por exemplo, morreu com apenas 36 

anos. No início do século 20, quando nosso país já era uma 

república, a expectativa dos brasileiros não passava de 34 

anos. Foi crescendo aos poucos. Quando Brasília foi 

inaugurada, em 1960, a média de vida dos brasileiros era de 

52 anos. No ano 2000, chegamos a quase 69. Mas a grande 

surpresa, mesmo, fica por conta do aumento do número de 

centenários. Segundo estatísticas oficiais do IBGE, hoje 

existem 25 mil brasileiros com mais de 100 anos”.  

 

Os discursos concorrentes são convocados, como é o caso do das pessoas que 

não fazem esforço para manterem o corpo e a mente saudáveis após a terceira 

idade, mas são chamados apenas para ratificar que o outro comportamento é o 



 

correto e são mantidos na periferia discursiva, pelo uso de palavras plenas e 

outras que desqualificam o emissor:  

 

“O estudo comparou corredores com idades entre 60 e 80 

anos – como seu João – com homens sedentários – como 

seu Waldir”;  

“"Eu não sei como consegui engordar assim. Deve ter sido 

por não fazer exercício e depois entrar na menopausa. Por 

qualquer coisa, eu abria a geladeira e só ia dormir quando o 

estômago estava bem cheinho" (dona Sônia Sena Massa, 64 

anos). Mas dona Sônia pagou um preço alto por isso. 

Quando se deu conta, estava obesa e diabética. Uma 

doença reumática lhe causava muitas dores e, para piorar, 

tinha crises profundas de depressão. Seu corpo era tão 

pesado que ela já não conseguia realizar até mesmo as mais 

simples tarefas do dia”.  

 

c) Enunciador representante da verdade 

Este programa também assume o discurso das instituições médicas e acadêmicas 

como seu para garantir a centralidade, mas assume também as lições de vida dos 

personagens: 

 

“Memória! É possível envelhecer e manter uma memória 

afiadíssima. Uma ideia tão simples que, entretanto, nunca 

tinha sido realizada: um coral formado por pessoas que 

sofrem do Mal de Alzheimer. Nem sempre elas se lembram 

das letras das músicas. Mas da melodia, sim. A presença de 

outras pessoas, nas mesmas condições de saúde, deixa 



 

todos à vontade. A alegria faz bem para a saúde e ajuda a 

memória”; 

 

d) Palavras e Códigos 

A voz da Verdade é anunciada logo no início do programa. O repórter diz que vai 

desvendar a verdade através das experiências que vai relatar: 

 

“Nossa reportagem começa na festa de aniversário de seu 

Enoch Periandro de Oliveira. Porque é da alegria de viver 

que a gente vai falar. E por isso percorremos muitos outros 

momentos de felicidade, sem idade-limite. Acompanhamos 

brasileiros no auge da vida, descobrindo e revelando 

experiências promissoras”.  

 

E é o que acontece, em todas as seis reportagens que compõem a edição, são 

contadas várias histórias exemplares de quem fez a opção por levar uma vida 

mais saudável: exercitando a memória, se mantendo ativo e produzindo, fazendo 

atividades físicas, alimentando-se corretamente. 

 

A voz da Empiria é privilegiada através do relato das muitas experiências, e a voz 

da Ciência através dos centros acadêmicos, dos pesquisadores e dos 

profissionais da saúde. 

 

As palavras plenas do programa são envelhecimento e alegria. A primeira delas 

é recorrente em todos os programas com foco na saúde, entretanto a segunda 

indica a tendência a uma forma de encarar a saúde através do seu conceito mais 

ampliado, ainda que a edição sugira que ser alegre e feliz é uma opção e não uma 

condição. 

 



 

“’É isso que me mantém viva e agradável aos meninos. Eles 

gostam de mim. Se eu fosse uma velha chata, podiam até 

me admirar por saber bastantes coisas, mas não iam 

procurar minha companhia como eles fazem’, diz dona 

Cleonice, que tem 90 anos e dá aula em duas faculdades”; 

 

Ao traçar os caminhos para revelar o segredo de um envelhecimento alegre e 

feliz,– produtividade, viagens, atividade física, novo amor, exercícios para a 

memória e novas descobertas farmacêuticas –, a edição deixa de levar em conta 

as diferenças sociais que fazem com que algumas pessoas não possam optar por 

alguns dos caminhos apontados. 

 

Programa 4 - Mistérios do Cérebro 
 

a) O Padrão de Qualidade que é também discurso 

Como a terceira maior emissora de televisão do mundo, a Rede Globo traz junto 

com o nome um padrão de qualidade na produção televisiva que, de tão 

propagado, é senso comum no Brasil. A marca é usada, no campo jornalístico, 

como adjetivo para identificar a grande qualidade de qualquer produção. Esse 

contexto é um dos mais importantes para analisar as condições de produção do 

discurso do Globo Repórter, primeiro porque não é o discurso de qualquer 

emissora de televisão, depois porque não é qualquer programa, mas um dos que 

está há mais tempo no ar na televisão brasileira. A condição de mobilizar a grande 

equipe que tem espalhada pelo Brasil e profissionais capacitados é também 

discurso. Essa tarefa fica, quase sempre, a cargo do apresentador do programa 

que enfatiza que o Globo Repórter fez, ou o GR mostra, o GR preparou para você 

etc. 

 

b) Discursos Convocados  



 

O dispositivo de enunciação da reportagem jornalística de televisão é o que 

trabalha com a personificação, com as histórias exemplares. Nessa narrativa 

algumas vezes há uma variação na escolha dos personagens, apresentando algo 

novo e surpreendente ao telespectador.  

 

O primeiro discurso convocado para esse programa foi o de um homem de 65 

anos, taxista baiano morador da cidade de São Paulo. O que ele tinha de especial 

para abrir o programa era o que o repórter chamou de um cérebro privilegiado por 

ter decorado todas as ruas de São Paulo: 

 

“A corrida de táxi vai pegar o atalho de um cérebro 

privilegiado. São Paulo tem 128 mil ruas. Cada passageiro, 

um destino. Cada destino, um roteiro repleto de minúcias. 

Alguns segundos. É só o que o taxista João Pereira de 

Souza precisa para desvendar qualquer trajeto. Um 

detalhado mapa imaginário vai aparecendo na cabeça dele”. 

 

O segundo exemplo é o de Sr. Lucídio, um arquiteto de 85 anos que tem uma vida 

agitada: 

 

“Aos 85 anos, Lucídio estuda como nunca e trabalha como 

sempre. Arquiteto e consultor da Secretaria do Meio 

Ambiente do Distrito Federal, percorre os núcleos rurais que 

ajudou a criar e acompanha a produção agrícola. Conhece 

todo mundo pelo nome”. 

 

Os dois exemplos são apresentados simultaneamente. Apesar das condições de 

vida diferentes, os dois têm em comum formas inusitadas de manterem a mente 

saudável. O primeiro, cansado de ser considerado o mais “burro” desde criança, 



 

decorou o mapa da maior cidade do Brasil; o segundo se mantém ativo e 

trabalhando apesar da idade avançada, mas se alimenta de forma não muito 

convencional para sua idade: 

 

“De orgulho ferido, o baiano João meteu o mapa da 

metrópole na cabeça: decorou 200 páginas do Guia da 

Grande São Paulo. Não há um único paulistano capaz de 

saber mais do que ele”; 

“Eu como o trivial: feijão com arroz, carninha de sol. E digo 

mais: mocotó uma vez por semana. Já falei isso para meu 

doutor cardiologista. Eu gosto porque são os sabores da 

minha infância. Era o que mais se comia na minha casa” ( 

Lucídio- urbanista). 

 

É notável também uma diferença no tratamento dado ao taxista em relação ao 

urbanista. Apesar dos dois discursos terem sido convocados, a edição e a própria 

reportagem privilegiaram a história do urbanista que não apenas teve mais tempo, 

como também teve mais oportunidade de falar, uma melhor posição na disputa 

discursiva. O urbanista ainda volta como personagem final para fechar a edição, 

oportunidade em que o repórter, inclusive, sai do distanciamento comum de quem 

está simplesmente narrando uma história para falar da admiração dele e de toda a 

equipe ao cérebro privilegiado do personagem: 

 

“Nossa equipe não resistiu à tentação do trocadilho; nos 

encontros seguintes, passamos a chamá-lo de ’senhor 

Lucidez‘. Mas logo nos demos conta de que não era só isso. 

Nem eu, nem o editor Saulo de la Rue, nem o repórter 

cinematográfico Lúcio Alves, nem o técnico Alex Fabiano, 

conseguimos dissuadi-lo de subir as encostas do Núcleo 



 

Rural Alexandre Gusmão, a 70 km de Brasília, debaixo do sol 

impiedoso da estação seca do cerrado. Passou cerca, cruzou 

mato, zanzou de sítio em sítio – sem aparentar o menor sinal 

de fadiga! para mostrar a obra de sua vida: ’Tá vendo tudo 

verdinho aí? O Hugo Bota prosperou, o Chico Carioca tá de 

casa nova, o Napoleão comprou uma caminhonetona [sic]’, 

alegrou-se, chamando os agricultores da região pelo nome, 

como sempre fez. Inclusive com as centenas de alunos a 

quem ensinou na universidade: ’Chamar o aluno pelo nome é 

individualizar o ensino, é respeitar a pessoa que está ali para 

aprender‘. No fim do dia, despediu-se com um ’manda um 

beijo para a Francesca‘, referindo-se à produtora Francesca 

Terranova, da redação do Globo Repórter no Rio de Janeiro”. 

 

Todas as reportagens que compõem o programa e os personagens convocados 

ajudam a contar histórias de pessoas que encontraram em atividades intelectuais 

saídas para resolverem seus problemas emocionais e/ou prolongarem suas vidas, 

seja nos estudos, no enfrentamento de limitações e medos, na música, ou em 

brincadeiras e jogos neurológicos. 

 

O discurso autorizado da ciência aparece através de pesquisas desenvolvidas em 

universidades como a UNB, a USP de Ribeirão Preto e a Unifesp.  

 

Não foram convocados nem confrontados discursos antagônicos. As soluções 

para os problemas de estresse e outros que atingem o cérebro foram encontradas 

nos personagens e seus estilos de vida e o discurso autorizado em outros 

profissionais de saúde mais ligados ao comportamento do que à biomedicina e à 

medicalização.  

 



 

c) Palavras e Códigos 

A verdade desse programa é anunciada aos poucos a partir dos dois exemplos 

iniciais e de seus cérebros privilegiados. No decorrer da primeira reportagem, o 

repórter vai soltando migalhas para que encontremos o caminho para as respostas 

que se propõe a dar: 

 

“A ciência sempre acreditou – e todos nós sempre 

aprendemos na escola – que as células do cérebro, ao 

contrário das outras células do nosso corpo, nunca se 

regeneram. Quando um neurônio morre, jamais nasce outro 

no lugar dele. Mas, de dez anos para cá, essa certeza 

científica foi dando lugar a evidências cada vez maiores de 

que as células nervosas podem, sim, construir novas pontes 

tapando os buracos provocados pelos neurônios mortos e 

religando a comunicação que estava interrompida. Isso é 

feito pelas chamadas células precursoras, que podem viajar 

de uma região a outra do cérebro e substituir os neurônios 

mortos. Quando elas fazem isso, acontece a neurogênese, o 

nascimento de novos neurônios.” 

 

Inicialmente, a edição vai dando pistas da verdade que vai anunciar mais adiante 

e segue elencando provas dessa verdade através das vozes da Empiria 

(personagens) e da Ciência (pesquisadores).  

 

A palavra plena dessa reportagem é na verdade uma expressão: atividade 
cerebral, no sentido de exercício, de exercitar o cérebro. A ideia central é a de 

que o cérebro é uma parte do corpo como outra qualquer que precisa de cuidado 

e estímulo e esse cuidado são algumas atividades que a reportagem vai 

exemplificando através dos personagens:  



 

 

Imagens e lições dos quatro programas  

 

Nos quatro programas analisados as imagens são discursos à parte. Elas falam do 

poder de captar belas imagens. Mesmo aí os programas não são iguais, há uma 

diferença na captação e no trato das imagens, sendo que um deles, todo filmado 

numa região italiana de muito apelo visual, tem uma qualidade e um cuidado 

maiores.  

 

Entre todos os programas, o Como Viver Bem Até os 100? é o que tem menos 

cuidado visual e de edição, todos os outros são muito bem tratados nesses 

aspectos. Analisar as imagens e os demais recursos de edição é importante em 

reportagens televisas porque fazem parte do texto, estão ali para corroborarem ou 

negarem o discurso do texto. A imagem é o que não apenas diferencia a televisão 

dos demais veículos de mídia, mas a grande responsável pelo encantamento 

desde a criação da fotografia e, se voltarmos a uma era mais remota, pela 

necessidade humana de representar seus desejos através de símbolos e demais 

elementos visuais (FILHO, 1994). 

 

Ainda de acordo com Filho (1994), as imagens na televisão e nas demais formas 

de comunicação baseadas na imagem se situam no imaginário, local onde o 

homem se liga com o futuro. Essa força vinculante do homem com a televisão é 

altamente explorada pelo GR através dos recursos possibilitados pelo tempo 

maior para produção. Trata-se aqui de um dos fatores de mediação tecnológica ou 

massmidiática (OROZCO, 1994), os sentidos que se produzem na televisão são 

mediados também pelas imagens que reproduzem a realidade.  

 

A simples observação dos temas dos quatro programas analisados já aponta qual 

a ideia de promoção da saúde e qualidade de vida que é priorizada: cérebros 



 

ativos, envelhecimento ativo, vida saudável e alimentação. Cada um desses temas 

foi abordado, a partir da afirmação de que a pessoa é a principal responsável por 

manter sua qualidade de vida, que Viver Mais e Melhor é uma escolha pessoal e, 

aparentemente, independe de qualquer ação coletiva ou do ambiente em que se 

vive, independe das condições sociais, culturais e econômicas. 

 

O conceito original da promoção da saúde defendido por alguns estudiosos e 

gestores da área é o de que ela depende de uma série de variantes que, na 

maioria das vezes, não está diretamente ligada à questão saúde. O conceito 

utilizado em todos os programas não nega isso, algumas vezes os exemplos 

dados são baseados nessa premissa. Entretanto, o discurso central de todos eles 

é pautado no cuidado com o corpo e na mudança de hábitos, ou seja, na 

responsabilidade de cada um com esse cuidado, apesar do discurso da ciência 

convocado, especificamente o médico, reprovar “o uso indiscriminado das 

descobertas divulgadas” e preservar “o direito e o dever de ajustar o saber da 

medicina às circunstâncias e à singularidade de cada um”. (BRUNO, 1992, p. 78) 

 

Assim, o que encontramos na análise dos programas foi um desvio do conceito 

ampliado de saúde e de promoção da saúde. Ou seja, o programa não trabalha 

com o conceito de saúde como simples ausência de doenças e sim procura tratar 

a saúde de forma mais ampla, e para tanto trabalha com as ideias centrais dos 

conceitos de risco, cuidado de si, qualidade de vida, envelhecimento ativo, 

alimentação e atividade física. Contudo, esvazia esses conceitos ao individualizar 

a responsabilidade pela gerência dos hábitos saudáveis na busca não de um 

corpo perfeito, mas de um corpo resistente às adversidades e capaz de prolongar 

e permanecer em vida. 
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