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Fatos e histórias da vida em reportagem televisiva de Marcelo Canellas1 

Mila Leal Correia Melo2 

 
RESUMO: Neste trabalho, apresentamos um estudo sobre reportagem a partir de uma 
reportagem televisiva de Marcelo Canellas sobre situações do cotidiano que ganharam novo 
olhar a partir da narrativa do repórter. O texto traz questões além do fato em si e aborda a 
relação das personagens com os lugares em que vivem. Buscamos abordar os conceitos de 
reportagem a partir das teorias de Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari (1986), Lailton Alves 
da Costa (2010) e Nilson Lage (2017). 
 

INTRODUÇÃO 

As reportagens ganham destaque no universo de conteúdos produzidos no jornalismo porque 

aprofundam e contextualizam os acontecimentos e, mesmo tendo o caráter informativo, 

retratam a realidade com um estilo mais livre e menos rígido e imediatista. São textos que 

registram o cotidiano, os costumes e as histórias de uma época e que estão mais voltados para 

a humanização dos relatos. O jornalista tem mais tempo para planejá-la e utiliza estratégias 

narrativas como descrição de ambientes e de personagens e ação dramática. 

O repórter ao retratar assuntos do cotidiano nas reportagens destaca as peculiaridades e as 

histórias que atraem e despertam sentimentos. O que diferencia um profissional do outro é a 

capacidade de construir reportagens que retratem essas situações. Este presente trabalho traz 

um estudo sobre uma reportagem de Marcelo Canellas, repórter especial do programa 

Fantástico, da Rede Globo, que trata de situações do cotidiano que ganharam um novo olhar a 

partir da percepção do jornalista.  

Na reportagem televisiva selecionada, Canellas aborda a relação das personagens com os 

lugares em que vivem, procura estabelecer relações entre felicidade e a maneira com que os 

moradores se relacionam e traz questões que vão além do fato que está sendo narrado. O 

objetivo dessa pesquisa é analisar o texto jornalístico a partir dos conceitos de reportagem e 

das estratégias narrativas utilizadas por Marcelo Canellas. 
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REPORTAGEM E A HUMANIZAÇÃO DO RELATO 

Os textos jornalísticos, independente do meio para o qual tenham sido escritos, narram fatos 

que retratam conjunturas sociais, econômicas e culturais de uma sociedade. Para que sejam 

melhor compreendidos, os jornalistas utilizam estratégias para aproximar o público, como a 

personificação das histórias e a humanização dos relatos. Assim, as pessoas podem sentir-se 

representadas a partir do que está sendo narrado. As personagens são escolhidas como 

protótipos dos valores e das crenças destacadas nas narrativas. Elas, mesmo quando as 

histórias são individuais, revelam situações e acontecimentos universais (MELO, 2019, p. 36). 

Um gênero do jornalismo que permite o aprofundamento das histórias e das personagens é a 

reportagem. São textos que não retratam apenas os acontecimentos factuais, mas, como afirma 

Lailton Alves da Costa (2010, p. 249), apresentam “impactos, contexto, desdobramentos e 

antecedentes, entre outros elementos que incrementam o tema de que trata”. O repórter pode 

adotar um estilo mais livre e não precisa apresentar os elementos em ordem decrescente de 

importância, como geralmente acontece com a notícia. 

A reportagem também caracteriza-se por abordar os assuntos de forma contextualizada. 

Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari apontam que a reportagem é “lugar por excelência da 

narração jornalística” e, como observam, possui personagens, ação dramática e descrições de 

ambiente (1986, p. 9). A reportagem é fruto de planejamento, pauta específica e liberdade 

narrativa. Além disso, conta com o olhar diferenciado do repórter para um acontecimento que 

já foi noticiado e para os fatos que não despertam a atenção dos demais jornalistas ou que não 

fazem parte da agenda da imprensa. 

Nilson Lage (2006, p. 54) explica que a reportagem é construída a partir dos assuntos do 

cotidiano, entretanto, “não cuida da cobertura de um fato singular ou de uma série de fatos, 

mas do levantamento de um assunto ou do relato de um episódio complexo”. O autor ainda 

acrescenta que as reportagens possuem um estilo menos rígido do que o da notícia, trazem 

uma abordagem mais humanizada e exigem outro nível de planejamento da pauta. Assim, a 

forma que os jornalistas tratam o fato é que vai diferenciar esse gênero dos demais. 

Fatores como o olhar do repórter e as ferramentas utilizadas na construção das reportagens 

são fundamentais para a produção de narrativas atrativas para o público. É justamente a 
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capacidade que o repórter tem de perceber as peculiaridades do cotidiano e transformá-las em 

histórias que atraem e despertam sentimentos. Para Ricardo Kotscho (2000, p. 10), “o que 

realmente diferencia um jornal do outro – e, em consequência, um repórter do outro – é a sua 

capacidade de transformar os pequenos fatos que fazem o dia a dia da cidade, do país e do 

mundo em matérias boas de ler”. O autor acrescenta que não existe, especialmente na 

reportagem, uma fórmula para retratar um acontecimento. Por mais que os assuntos sejam 

comuns e as histórias, as situações e as personagens sejam únicas, o jornalista precisa ter uma 

percepção diferenciada. 

Ainda segundo Kotscho, na construção de uma reportagem, o repórter deve “[...] colocar-se 

no lugar das pessoas que não podem estar lá, e contar o que viu como se estivesse escrevendo 

uma carta a um amigo”. O autor afirma que para isso os sentimentos do repórter não precisam 

ser colocados à margem da situação e que “[...] o repórter que não for capaz de se emocionar, 

de chorar e se alegrar junto com os personagens de quem fala, jamais conseguirá transmitir ao 

leitor a realidade que encontrou” (KOTSCHO, 2000, p. 16 e 58). 

Marcelo Canellas, repórter do programa Fantástico, da Rede Globo, também destaca o 

interesse no que é humano e explica que nas suas reportagens procura “[...] entender o que 

aconteceu segundo a perspectiva das pessoas que participaram do fato. Sempre busco um 

personagem que possa explicar aquele contexto” (MARCELO CANELLAS apud SOUZA, 

2012, p. 328). O repórter ainda destaca que para conhecer e retratar a realidade é necessário 

“[...] mais do que a impetuosidade, mais do que sentir o cheiro da notícia, é preciso estar 

preparado e ter um profundo senso ético” (MARCELO CANELLAS apud SOUZA, 2012, p. 

334).  

Marcelo Canellas observa que o repórter precisa exercer na sociedade o papel de denunciar as 

injustiças e os problemas sociais. Para tanto, ele não deve distanciar-se do fato, mas escolher 

estar próximo das vítimas e se colocar no lugar das pessoas. Os sentimentos do jornalista não 

são colocados de lado na hora que ele escreve uma reportagem. Os textos acabam refletindo a 

bagagem cultural e a leitura de mundo do repórter (MELO, 2019, p. 44). 

Os textos jornalísticos de Marcelo Canellas para a televisão abordam o cotidiano das pessoas, 

utilizando não só a narrativa, mas também recursos audiovisuais que compõem os produtos 

exibidos na TV. São reportagens construídas a partir da imagem, da fala, do som e de tantos 

outros recursos que o meio de comunicação dispõe para levar a informação ao telespectador. 
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Os temas propostos e as ferramentas utilizadas por Canellas na construção das reportagens 

produzem narrativas humanizadas sobre assuntos que estão ligados ao cotidiano das pessoas, 

como, por exemplo, a fome, o reconhecimento de paternidade e a violência. Os recursos que o 

repórter emprega deixam a reportagem mais próxima do telespectador. 

 

METODOLOGIA 

Neste estudo, para analisar a construção de uma reportagem de Marcelo Canellas 

selecionamos um texto que trata do tema cidade, a partir de situações do cotidiano. A 

reportagem, Pesquisa revela que maioria dos moradores de favela não quer deixar a 

comunidade, exibida no Fantástico do dia 23 de fevereiro de 2014, aborda a relação entre as 

personagens e o lugar onde vivem e traz questões que vão além do fato que está sendo 

apresentado. Desta forma, a análise foi feita partir das estratégias narrativas utilizadas pelo 

autor. 

 

MARCELO CANELLAS: ACHADOS DA VIDA 

Na reportagem Pesquisa revela que maioria dos moradores de favela não quer deixar a 

comunidade, Marcelo Canellas faz um retrato do cotidiano nas favelas brasileiras. No Brasil 

do século XX, o crescimento dos grandes centros urbanos foi acompanhado do surgimento de 

favelas, que são áreas com densidade populacional, carências econômicas, sociais e 

estruturais, construções desordenadas e, na maioria das vezes, com pouca presença do Estado. 

A reportagem ressignifica a ideia de que a vida na favela está associada apenas a situações 

negativas. O repórter passou por Paraisópolis, em São Paulo, Rocinha, no Rio de Janeiro, 

Buraco Quente, em Porto Alegre, e Alto Zé do Pinho, em Recife, para construir uma narrativa 

de 13 minutos que mostra a relação dos moradores com o espaço em que vivem. Marcelo 

Canellas utilizou dados objetivos de uma pesquisa, “65% dos favelados se dizem de classe 

média”, “38% do sustento da família vêm das mulheres” e “94% dos moradores das favelas 

brasileiras afirmam categoricamente que são felizes”, como também vivenciou experiências 

que valorizaram as descrições dos locais por onde passou. 

Os dados da pesquisa que originam a reportagem deram suporte ao repórter para tratar 

diversos temas, destacando a felicidade, objeto secular de desejo do homem por estar 
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associado à satisfação, equilíbrio e sensação de bem estar. Marcelo Canellas procurou 

também estabelecer relações entre a felicidade e a maneira com que os moradores se 

relacionam entre si, com o lugar e com o dinheiro. O repórter questiona “o que há de bom em 

viver numa favela?” e busca respostas nas sonoras dos próprios moradores, como observamos 

em um trecho decupado: 

Sonora de José Fernandes Júnior (agente comunitário): Eu prefiro ser rico 
entre os pobres do que pobre entre os ricos. 

OFF: E se chovesse dinheiro? 

Sonora de Adriano Castro (comerciante): Não saio não. Vou pra onde? Um 
milhão eu trabalho e consigo. 

OFF: Por que nem a juventude quer sair? 

Sonora de José Lopes da Silva (motoboy): Eu falo para os meus amigos que 
Paraisópolis está parecendo Las Vegas. É sério. Você vem aqui, pode vir três 
horas da madrugada e vai ver um monte de gente na rua. Aqui não dorme. 

OFF: Não dorme, não para e não aceita mais ser rotulada. 

Sonora de Diego da Lima Silva (22 anos): Ah, mora na favela aquela pessoa 
pobre. Não. Eu não me sinto assim. 

Percebemos nas falas dos entrevistados a intenção de desmistificar o imaginário de privações 

e sofrimento nas favelas, ao evidenciarem que encontram e constroem em seus espaços 

opções de lazer e formas de ascensão econômica com o produto do trabalho. As pessoas 

demonstram ainda ter um projeto de felicidade muito associado à sensação de pertencer a um 

lugar que não haja discriminação econômica. Um morador afirmar que prefere “ser rico entre 

os pobres do que pobre entre os ricos” e outro dizer que não se sente pobre por morar na 

favela parecem demonstrar que sentir-se bem também está atrelado a um conceito criado 

socialmente de que para ser feliz é preciso ter dinheiro. 

A reportagem ainda mostra que os moradores da favela se conhecem e se reconhecem como 

membros de uma coletividade, o que se traduz num sentimento de pertencimento revelado na 

fala do agente comunitário José Fernandes Júnior. “Diversão é encontrar pessoas, é encontrar 

o outro, é se identificar, é vivenciar coisas bacanas, é criar amizade, é agregar os amigos à tua 

vida”. Os moradores valorizam estar juntos nas diversas manifestações de lazer, se perceber 

na favela e compartilhar o cotidiano, como notamos em outro trecho da sonora de José 

Fernandes Júnior, 
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Acabou seu açúcar, acabou teu café, tu chega na tua varanda e grita para o 
vizinho: me dá aí, me dá uma xícara disso, me dá uma xícara daquilo. É 
você, às vezes, interferir no estresse da casa do outro e conseguir apaziguar, 
isso você não encontra num condomínio. Essa intimidade, esse valor de estar 
junto, esse carinho com o outro, você só encontra em comunidade. 

O prazer de estar junto é mais uma vez evidenciado pelos entrevistados quando se referem aos 

encontros entre amigos e vizinhos, como observa Canellas ao dizer que “qualquer que seja a 

diversão, ela é sempre comunitária. A pesquisa mostra que 70% dos moradores recebem 

amigos, parentes ou vizinhos todos os meses”. Sobre as opções de lazer e a convivência entre 

as pessoas, o repórter ainda completa que “churrasquinho na laje é uma instituição”. 

Os problemas encontrados nas favelas também são mostrados, como tiroteios na Rocinha, no 

Rio de Janeiro, e a escassez no fornecimento de água no Buraco Quente, no morro de Santa 

Tereza, em Porto Alegre. O repórter, que entra na casa dos moradores e circula pelas ruas das 

favelas, destaca a presença de duas realidades distintas convivendo no mesmo espaço e em 

um dos trechos observa que “a penúria e a escassez ficam do portão para fora. Do portão para 

dentro, a gente consegue ver com clareza o contraste entre a ausência do Estado e a presença 

forte das pessoas e das famílias”. 

A reportagem evidencia que as favelas, mesmo com todos os problemas, que conhecemos e 

apontados na reportagem, são locais de aprendizado, amizade, afeto e compaixão. O 

sentimento de pertencimento e a felicidade constatada pela pesquisa mostram que, apesar das 

diversidades, ambientes são formados pelas experiências e vivências das pessoas que 

convivem e interagem com o lugar. Somos responsáveis pela busca da felicidade e por 

construir todos os dias os lugares onde vivemos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Marcelo Canellas tem, com a reportagem televisiva, recursos audiovisuais que permitem que 

suas narrativas sejam interpretadas através do texto, do som e da imagem. Canellas descreve 

as situações detalhadamente e exercem o papel de flâneur, no sentido de observar o meio e de 

extrair do que viu e vivenciou situações para serem narradas. O repórter é um narrador que 

encontra histórias pelas ruas da cidade e trata de temas densos através de recursos poéticos.  
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Canellas construiu a reportagem com o tom de conversa e como se não tivesse algo 

importante para dizer. A personalização está presente na narrativa que traz relatos 

humanizados e textos verossímeis. O aspecto humano é imprescindível para abordar questões 

sociais, sentimentos e comportamentos. As personagens são as condutoras das narrativas do 

repórter e é contando histórias de pessoas que ele estabeleceu um contrato com o público. 

Telespectadores sabem que vão encontrar nas reportagens de Marcelo Canellas abordagens 

sobre diversos temas a partir das histórias e das lições de vidas de outras pessoas. 
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