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“[...] somos invisíveis. Cada homem é invisível para o outro. A 

experiência é a invisibilidade do homem para o homem.” 

Laing (1963) 
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O modo como as notícias são apresentadas no telejornal me instigou a procurar 
saber que lógica a televisão segue para fazer confluir linguagens como a verbal e 
visual, com o objetivo de relatar fatos, no complexo enunciado televisivo. Dentro 
deste contexto, este trabalho procura mostrar a força da iconicidade na produção de 
sentidos envolvidos nas apresentações de alguns telejornais de TV aberta no Brasil. 
Para tanto, tal narrativa é considerada como enunciado televisivo noticioso 
composto por duas dimensões de significado, a plástica e a semântica, atuando em 
conjunção com a linguagem verbal. O recorte do corpus de análise é feito em torno 
das performances de apresentação do telejornal, compreendido a tudo que é dado 
no estúdio ao vivo. O método aplicado procurou aproximar a teoria da imagem 
espanhola com a semiologia dos discursos sociais francesa. Foram considerados 
pensamentos de autores da imagem como Justo Villafañe, Norberto Mínguez, Rudolf 
Arnheim e Wassily Kandinsky. Para compreender a instância discursiva semântica 
foi feita aproximação com os pensamentos de Diana L. P. de Barros e Patrick 
Charaudeau. Ao fim, foram possíveis considerações que mostram a particularidade 
da narrativa noticiosa televisiva executada no tempo "ao vivo", um tempo 
semelhante ao tempo linguístico designado por Émile Benveniste e que é instituído 
no momento da enunciação. Tal tempo acaba por influenciar a formação de sentidos 
da narrativa de apresentação do telejornal. Com base na forma como o telejornal 
trabalha seu enunciado ao vivo, foi possível detectar grupos de efeitos de sentido 
formados a partir da iconicidade da imagem e moldados ao gênero telejornalístico. 
São eles os efeitos de verdade e realidade, de centralidade, de transitoriedade e o 
efeito de ubiquidade. Tais sentidos são constituídos primeiramente por um esquema 
icônico, elaborado por elementos de imagem, e em seguida recebem estrutura 
temática e acréscimo figurativo. 
 
 
Palavras-chave: Imagem. Telejornal. Icônico. Enunciação. Discurso. 
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The way news is presented on television news prompted me to find out the logic 
television follows to converge languages such as verbal and visual in order to report 
facts in its complex utterances. In this context, this work aims to show the strength of 
iconicity in the production of senses involved in the presentation of some open 
television news in Brazil. Therefore, this narrative is regarded as television news 

utterances, which consists of two dimensions of sense, plastic and semantic, working 
in conjunction with verbal language. The fragments chosen to analyze the corpus are 
taken from television news presentation performances, understood as everything that 
is given in the live studio. The method sought to approach the Spanish theory of 
image with the French semiology of social discourses. We considered the views of 
image authors such as Justo Villafañe, Norberto Mínguez, Rudolf Arnheim and 
Wassily Kandinsky. To understand the discursive semantic instance we approached 
the thoughts of Diana L. P. de Barros and Patrick Charaudeau. At the end, we made 
considerations that show the particularity of television news narrative run "live", a 
time similar to the time of the language designated by Émile Benveniste, and which is 
established at the time of the utterance. This time ends up influencing the formation 
of senses of the narrative of television news presentation. Based on how television 
news works its utterances live, it was possible to detect groups of effects of sense 
formed from the iconicity of images and molded according to the television news 
genre. They are effects of truth and reality, centrality, transience, and ubiquity. These 
senses are primarily made of an iconic scheme, created by image elements, and 
then they receive a thematic and a figurative structure as well as figurative addition. 
 
 
Key words: Image. Television news. Iconic. Enunciation. Discourse. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O título desta pesquisa procura inserir o leitor na dimensão que pretendo de 

oferecer uma visão conceitual do que ocorre nas bases da formação discursiva do 

texto televisual, aspecto deixado para trás pela maioria das pesquisas, e que ocupa 

papel fundamental nos textos que usam imagens em movimento e ancoram-se nela 

para produzir sentidos. Lembrando Hans-Georg Gadamer, quando este fala do 

sentido ontológico da imagem, ela ‒ a imagem ‒ está lá para operar uma lembrança 

e constituir uma realidade, essa operação é essencialmente plástica, fundamentada 

em uma objetividade material. Nesta sua natureza existencial, a imagem desvincula-

se da simples estética que nela está contida e exerce sua autonomia de expressão, 

para manifestar o que se propôs a representar. 

É interessante deixar claro que a representação, que é a imagem, traz para 

ela a presença de algo. A imagem tem condições de buscar um original-real e 

emanar suas características, pois “é somente a partir da imagem que o representado 

ganha plasticidade” (GADAMER, 1997, p. 202). 

Assim sendo, o que me move nesta pesquisa é a vontade de encontrar 

marcos que delimitem os fenômenos comunicacionais, ancorados na imagem, em 

sua essência plástica. Busco mostrar de que forma a plasticidade organiza a 

linguagem e ajuda o discurso televisual a se colocar na atmosfera dialógica da 

enunciação. Considerando sempre que trabalho com uma massa significante, que é 

o televisual, e que dela brotam vertentes de significados, formando cadeias 

discursivas repletas de valores culturais. 

Esta composição de valores e circulação de discursos que acontece no 

telejornal é fenômeno comum às narrativas imagéticas, como no caso da fotografia. 

Nela, existe um processo de transposição de realidades onde, segundo Kossoy 

(2002, p. 37), parte-se de um assunto visual, selecionado de um determinado 

contexto da vida ‒ denominado pelo autor como primeira realidade ‒, para uma 

realidade de representação ‒ chamada de segunda realidade ‒ dada na mente de 

cada receptor da fotografia através de uma fundamentação estética, e qualificada 

segundo suas capacidades e competências simbólicas pré-existentes no indivíduo. 

Com base nesta classificação, para este trabalho as duas realidades são 
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compreendidas pelas realidades construídas no plano plástico (material) e no plano 

semântico (discursivo/cultural). 

Esse percurso de significado é semelhante para todas as imagens usadas 

nas mídias, e no caso do televisual torna-se mais complexo devido à integração de 

linguagens que o compõe. Portanto, na imagem televisual há uma dimensão icônica, 

que congrega plasticidade e semântica, que por sua vez ancora uma linguagem 

verbal, noutra dimensão. Cada uma destas é rica em nuances e elementos lexicais, 

porém, composta sempre de ações interativas. 

Os desafios desta empreitada se apresentam logo que penso a dimensão 

plástica da imagem e a tomo como elemento constitutivo de linguagem. Ouso 

caminhar pelo vasto campo das imagens, em que vagam teorias e aglomerados de 

manifestações visuais nomeados como “elementos de linguagem visual”, tão 

diversos, furtivos e mesclados que, ao empenhá-los como método analítico, 

revelam-se mais como enigma, do que linguagem. 

Nesse território da apropriação e difusão do conhecimento, a imagem é 

caminho por onde passam caravanas discursivas, que por ali bebem da sua 

gramática, e vão adiante, enriquecidos de linhas, cores, formas, movimentos, 

texturas, etc. Eis o desafio, não perder de vista o fenômeno do discurso televisual e, 

ao mesmo tempo, não extraviar-se pela névoa etérea da conjunção dos elementos 

da imagem, tentando demarcar seus limites e desenhar sua cartografia. 

Interessante é procurar saber de onde vem esse consumo e uso de imagens. 

Numa sociedade iconográfica, como já expressado por Villafañe e Mínguez (2002), 

tal condição é fruto de uma busca pelas linguagens. Esta busca parte do desejo do 

homem de perceber o mundo e ele mesmo, retratados. Por ser linguagem, o visual 

serve de ponte para o ser buscar o outro, verificar seus valores e, se houver 

reciprocidade, colocar-se em situação comum com os demais, comunicar-se. 

Comunicar é a materialização de um elã vital do ser, que nasce de um 

aperfeiçoamento de sua cadeia genética que, diferente dos animais, busca 

desenvolver o subjetivo. Deste subjetivo, arquitetado das experiências com outros 

seres e do contato com o mundo, nascem as culturas humanas. O comunicar dado 

pela linguagem é a concretização no homem, de uma dimensão que o permitiu 

evoluir como espécie. Sua mente analisou e processou as informações do ambiente 

e pôs o homem em interação com os demais. Essa ação fez surgir no homem a 
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consciência, testemunha do mundo, que organiza os padrões neurais de forma que 

seja possível acessar o conhecimento (DAMÁSIO, 2011, p. 27). 

Esses processos que se dão na interação relacional com indivíduos da 

mesma espécie são entendidos pelas marcações simbólicas feitas pelo cérebro, e 

que permitem atribuir significado às coisas, aos eventos e ao outro. Como afirma 

Meyer (2002, p. 78), na percepção, os objetos são reconhecidos pelo cérebro e, em 

seguida, reconstruídos, devido à capacidade de análise, síntese e hierarquização 

desse órgão: “não é o olho, mas sim o cérebro que vê” (MEYER, 2002, p. 78). O 

mundo é percebido e compreendido sob tais condições fisiológicas, porém esse 

percurso, parte essencial no processo de comunicação pela imagem, ainda gera 

discussões e não encontrou consenso científico: 

 

A aptidão do cérebro humano para categorizar sensações e para receber 
bilhões de estímulos caóticos, diferentes de pessoa para pessoa e muitas 
vezes não identificáveis, garante a criação de um mundo perceptual e 
semântico próprio de cada indivíduo, de onde emergem o pensamento e 
linguagem. Esse esquema é pouco discutido pelos cientistas (MEYER, 
2002, p. 17). 

 

 

Damásio (2011, p. 87) explica, pelos pilares da neurociência, que o cérebro 

gerencia biologicamente a vida através de mapas mentais, ou seja, ele colhe dados 

de fora, das nossas interações com pessoas ou objetos, e informa a si mesmo para 

definir as ações que o organismo tomará a partir de então. Tais mapas são 

formados, arquivados e retomados incessantemente pelo cérebro. Esse processo 

neural faz transitar imagens mentais que transportam informações de valor à 

consciência, para que o homem aja, tome decisões. 

A alimentação externa desses mapas se dá pela entrada da retina, que 

codifica as imagens percebidas do ambiente sob determinados aspectos emocionais 

daquele momento, e os envia ao cérebro. Padrões mapeados de estímulos visuais 

ou sonoros, por exemplo, constituem sensações de cheiro, gosto, prazer, dor, entre 

tantos outros, mas tudo isso em forma de imagens mentais, ou seja, o cérebro além 

de copiar a realidade externa e as ações dadas nela, as recompõe da mesma forma 

como captura, por imagens. “As imagens em nossa mente são os mapas 

momentâneos que o cérebro cria de todas as coisas dentro ou fora do nosso corpo” 

(DAMÁSIO, 2011, p. 95). 
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Neste universo instigante da imagem, a percepção humana é excitada de tal 

modo que o homem vê-se seduzido por uma conjunção estratégica de vários 

elementos visuais. Tais elementos constroem discursos que são produzidos e 

consumidos fazendo com que as culturas acabem por alargar a margem dispensada 

à imagem na composição de suas representações. Este fenômeno é produzido 

pelas novas tecnologias de produção e circulação de imagens fixas e sequenciais, e 

que vem indagar os pensadores do icônico sobre como a imagem está se 

consolidando como linguagem, de uma gramática ainda por ser organizada e 

conhecida. 

Teóricos como Villafañe, Mínguez, Arnheim e Kandinsky trilharam o furtivo 

caminho dos elementos constitutivos do visual, na tentativa de delimitá-los, 

mensurá-los, classificá-los, e nomeá-los. É a eles que recorro agora para explicar, 

por exemplo, a força e primazia do elemento plástico movimento, de natureza 

dinâmica, no texto televisual, do gênero telejornalístico. Sei que o movimento é o 

fenômeno que sequencia uma cadeia de quadros e, assim, produz o efeito de 

tempo, tornando as imagens sequenciais em ideias para operarem narrativas 

(VILLAFAÑE; MÍNGUEZ, 2002, p. 180). 

No entanto, como explica Arnheim (2000, p. 371), não se pode privar a 

imagem fixa do movimento, efeito que lhe é conferido pela tensão entre os demais 

elementos visuais de ordem morfológica, uma vez que o olho se desloca por tais 

elementos causando uma experiência de movimento ótico. São lógicas de 

pensamento como esta que me permitem analisar a televisualidade pela sua 

iconicidade, ainda que esta seja uma dimensão dos textos visuais pouco explorada. 

Em minha trajetória pesquisando a charge jornalística, busquei 

conhecimentos nas áreas da comunicação, sociologia, psicologia, design e artes 

para desvendar a capacidade da significação desta imagem. Tive a oportunidade de 

estudar a produção de imagens fixas e os discursos sociais veiculados por ela. Ao 

final, senti a necessidade de adentrar mais no campo das representações visuais, de 

buscar mais complexidade através da imagem em movimento. 

No contato que tive atuando em telejornais de duas emissoras universitárias, 

o fazer midiático lembrou-me muito a produção das charges, quando qualquer 

empenho, seja em luz, cenário, texto, entonação, enquadramento ou expressão 

facial, ao final refletia, infalivelmente, uma gama de sentidos. Se estes não fossem 

pensados em função de um fim, o resultado não obedeceria ao estabelecido no 
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script. Portanto, percebi que compreender as estratégias e as linguagens envolvidas 

na apresentação do telejornal é uma forma de dominar inteligentemente suas 

potencialidades de significação. 

Foi então que o telejornalismo me cativou e instigou em mim alguns 

questionamentos, como no caso das performances de apresentação do Jornal do 

Almoço, da RBS TV. Aqueles movimentos de câmera, movimentações e posições 

dos apresentadores, uso de recursos gráficos cada vez mais bem elaborados, além 

da permissão explícita de equipamentos técnicos ocuparem o quadro do programa, 

sabidamente obedecem a uma estratégia. Mas afinal, que estratégias discursivas 

são usadas em função de que efeitos são pretendidos? Analiticamente, que efeitos 

de sentido são determináveis para o uso dos textos televisuais em termos de 

significações plásticas e semânticas? Este estreitamento à linguagem 

cinematográfica e aos recursos gráficos estaria fazendo surgir algo novo na 

linguagem telejornalística? 

A notícia apresentada, posta em cena, demanda uma série de estratégias 

visuais, técnicas, estéticas, gráficas, sonoras, teatrais, entre outras. Ela vem 

embalada em um casulo imagético formidável. Estudar a imagem cinética requer 

tanto empenho quanto requer o estudo da imagem fixa. Não que o movimento 

destitua o valor da composição plástica da imagem fixa, mas sim, ele potencializa os 

significados da imagem por, além da alta iconicidade no caso da TV, aproximá-la 

mimeticamente da realidade. Nas palavras de Martin (2005, p. 46), “o 

enquadramento pode ser móvel, sem por isso perder o seu valor de composição 

plástica”. 

Acredito ser de suma importância o mapeamento semiótico da iconicidade da 

imagem, esteja ela em qualquer dispositivo midiático, uma vez que acaba sendo 

linguagem de destaque entre as demais. A imagem aplicada no telejornalismo tem 

sido objeto de estudo de alguns pesquisadores no que diz respeito à sua aplicação 

na condução da reconstrução dos fatos, porém, na construção de seu estado da arte 

e como será visto detalhadamente mais adiante, os pontos de vista escolhidos em 

tais pesquisas não têm dado conta das capacidades de significação de suas 

linguagens plástica bidimensional e sequencial. 

Minhas indagações acerca das significações na apresentação dos programas 

de telejornalismo partiram de observações empíricas de jornais atuais, onde percebi 

um uso acentuado de planos e movimentações de câmera, próprias da linguagem 
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cinematográfica. São também perceptíveis a exploração das cores nos cenários e as 

composições de signos gráficos, o enxerto de movimentos coreografados dos 

apresentadores pelo estúdio, a exposição de equipamentos tecnológicos pelos 

apresentadores, entre outras observações. 

Sob um ponto de vista empírico, parece que o espaço de apresentação 

telejornalística tornou-se um lugar de convivência, em comum com o espectador, em 

que todos chegam animados, uns sentam, outros ficam em pé, caminham em plano 

sequência e estabelecem um agenciamento dialógico que lembra o improviso. Bem 

diferente das normas seguidas pelo telejornalismo tradicional, onde a austeridade 

dos apresentadores e a roteirização dos passos era severa e premissa de 

credibilidade. 

Os planos de gravação mais usados nos estúdios eram médios ou fechados, 

e movimentar-se no set de gravação era permitido apenas ao “homem do tempo”. 

Neste tom austero, os relatos dos fatos deveriam ter a maior isenção possível, e o 

âncora não deveria dramatizar acontecimentos desnecessariamente (BARBEIRO; 

LIMA, 2002, p. 81). 

Tradicionalmente, os programas documentais, jornalísticos, estavam mais 

focados em fazer o telespectador prestar atenção no que diz o entrevistado ‒ 

personagem central do fato apresentado ‒ do que no modo como se “filma” a 

entrevista ou programa (GAUDREAULT; JOST, 1995, p. 54). Entretanto, nos 

telejornais observados atualmente, essa máxima nem sempre é seguida. 

Cada vez mais existe a escolha de planos, movimentos de câmera e cortes 

de cena bastante evidentes, que explicitam o grande imaginador cinematográfico1, e 

remetem a narrativa telejornalística a aspectos da produção do cinema. O sistema 

operacional tecnológico do computador veio ficcionalizar as narrativas televisuais, 

mesmo as informativas. Vê-se o paradoxo: o enunciador se faz presente justamente 

em um enunciado que tem caráter de isenção de opinião. 

Acredito também que a questão visual em televisão deva ser analisada pelo 

estatuto da própria imagem, ou seja, verificando os signos que a compõem e os 

significados que eles produzem para a estruturação do fato jornalístico, pois como 

afirma Squirra (2004, p. 135), ao trabalhar com telejornalismo deve-se conhecer as 

                                                
1
 Definição dada por Gaudreautl e Jost (1995) à voz enunciativa predominante em enunciados 

cinematográficos. 



21 

 

possibilidades semânticas da imagem, como ela é codificada e decodificada e o 

significado cultural, concreto e abstrato, que possui. 

Interessa saber que papel as imagens fixas ‒ projeções de chroma key, 

dispositivos touch screen, cenários de fundo, fusões fotográficas em grande formato, 

entre outros ‒ desempenham na enunciação televisiva e que efeitos de 

espaço/tempo ‒ movimentos de câmera, planos, planos sequência, entre outros ‒ a 

imagem sequencial constrói na mesma enunciação. Além, é claro, do 

acompanhamento do texto verbal que acaba por fazer par, e muitas vezes ditar 

rumos, à seleção de planos, movimentos de câmera, exibição de gráficos, etc. 

Portanto, minha pergunta de pesquisa fica assim firmada: Como elementos da 

imagem fixa e sequencial na sua complexidade, mais o texto verbal, constroem 

sentidos na apresentação do telejornal estudado? 

Acredito que o espaço de apresentação do telejornal é o lugar onde se 

credenciam os sujeitos enunciativos, interpelando assim o enunciatário para que ele 

identifique ali efeitos referenciais de sua própria cultura e, com isso, aceite a 

construção da notícia, conforme o programa propõe, numa nova realidade factual, 

agora midiática. 

A produção simbólica oxigena a compreensão que o homem faz do mundo 

onde vive. Ela organiza os eventos da vida em uma cadeia multifacetada de 

sentidos, expressos nas linguagens pela necessidade do ser de materializar as 

coisas que enxerga, vivencia, faz, dando aos fatos que representa uma condição de 

verdade. “Precisamente porque tudo passa pela linguagem e se passa na 

linguagem” (DELEUZE, 1974, p. 36). 

Todo esse desempenho do ser, buscando se comunicar pelas imagens, 

denota dele uma necessidade vital, a de sobreviver e progredir como espécie, 

sobrepondo-se a seu código genético e projetando-se às condições de tempo e 

espaço. Desse modo, o homem se coloca em posição de vantagem competitiva de 

sobrevivência com os demais integrantes do seu ecossistema. 

Na construção do panorama de pesquisa que circunda os estudos em 

telejornalismo no Brasil, deparei-me com várias facetas conceituais, vindas de 

diferentes áreas do conhecimento e abordando o telejornal em seus diversos 

aspectos. Tais estudos tomam o telejornal pelas suas nuances de produção, quando 

este é analisado pelo modo como é construído, pelas estratégias de produção e o 
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desempenho dos interlocutores, dos recursos tecnológicos e dos elementos visuais, 

sonoros e verbais. 

Outras abordagens dão-se pela fase de circulação, onde as narrativas são 

vistas e avaliadas pelo conteúdo discursivo/cultural dos quais se apropriam e 

carregam. Por sua vez, também são feitas pesquisas considerando o telejornal em 

sua recepção, onde são analisados os valores de cultura que este trabalha junto à 

audiência, e possíveis adições ou substituições de comportamentos sociais. 

Em mapeamento das pesquisas feitas nos últimos anos no Brasil, tendo o 

telejornal por objeto empírico, procurei verificar se destas, algumas fariam a 

abordagem do objeto e seus fenômenos discursivos pelo viés da sua materialidade 

plástica. 

É comum a análise das vozes enunciativas no telejornal, seu entrelaçamento 

entre os discursos e a composição textual homogênea que promovem. Este é o 

enfoque dado por Almeida (2006) quando explica que tais vozes circulam pelo 

telejornal para formarem em seguida uma memória simbólica social. A exemplo de 

Almeida (2006), a biblioteca digital da Universidade de São Paulo - USP apresenta 

em seu arquivo de teses de doutorado alguns trabalhos que mostram diferentes 

abordagens teórico-metodológicas aplicado ao telejornal. 

Na pesquisa junto à biblioteca digital da USP, ao digitar a palavra-chave 

“telejornal”, sete trabalhos aparecem partindo de áreas como filosofia, ciência 

política, psicobiologia, estudos da mídia e linguística, como é o caso dos estudos de 

Borges (2008), que se debruça em compreender a ficção e a realidade na TV 

brasileira. A autora parte do pressuposto de que os dois gêneros de programas 

possuem elementos fictícios, pois são formações de realidades discursivas, e 

reconhece que se faz necessário o aporte de metodologias das ciências da 

linguagem, já que os problemas dados no terreno midiático são, segundo a autora, 

questões de linguagem. 

Uma lista um pouco mais extensa de trabalhos relacionados ao tema 

“telejornal” pode ser encontrada no banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior - Capes. Setenta teses elaboradas por 

autores de instituições de todo o país surgem com os mais variados enfoques. 

Devido à carga discursiva do telejornal, é muito comum encontrar análises feitas sob 

a ótica da Análise do Discurso francesa ou até mesmo a Análise Crítica dos 

Discursos, de linha britânica, como é o caso do trabalho de Mota (2008), que estuda 
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a identidade nacional construída no telejornal através de uma sequência de 

reportagens que fazem amarrações interdiscursivas da brasilidade. 

Outro trabalho que se baseia na depuração de imagens telejornalísticas é o 

de Cotes (2008), onde os gestos vocais e corporais dos narradores televisivos são 

comparados no intuito de verificar se existem assimilações ou perdas destes dois 

modos de expressão no decorrer das décadas da história do telejornalismo. 

Interessante que a abordagem da gestualidade é feita com vistas às nuances 

estilísticas, uma vez que cada gesto do corpo é “colado” ao texto verbal que está 

sendo enunciado. 

Entende-se que gestualidade corresponde ao corpo “falando” por si, dentro de 

uma linguagem sua, mas que necessariamente inscreve-se numa lógica de 

plasticidade televisivo-visual para poder significar. Nota-se aqui uma tentativa de 

explicar uma linguagem estritamente visual, mas sempre ancorada a um contexto 

verbal, o que no telejornal é válido, porém renuncia a autonomia significante do 

gesto “visual” puro. 

Ainda é interessante relatar o estudo de Brito (2001) que busca enxergar as 

transmissões ao vivo, do gênero telejornalístico, sob sua performance semiótica na 

produção de efeitos de sentido. A autora designou o momento do “ao vivo” como um 

“modo de presença”, lugar e tempo de encontro da audiência com o enunciador, 

pelo efeito de presença simultânea dos dois ao fato (discursivo/real) que está 

acontecendo. 

Nota-se que os estudos são, em sua maioria, aproximações a uma narrativa 

que agencia discursos sociais. Esta narrativa adentra outros campos de estudo e é 

atraente por ser de natureza midiática e de constituição essencialmente visual. Pois 

bem, este passeio pelos estudos realizados reforça o argumento da necessidade de 

“fazer falar” o visual, de perceber que os discursos movimentados no telejornal 

seguem parâmetros específicos do domínio das imagens, e que tais parâmetros 

influenciam de modo particular as representações dos enunciatários envolvidos 

nesse processo. 

Nesta amplitude de conjunções teóricas acerca do fenômeno icônico, torna-se 

necessário o esclarecimento de seu viés plástico/material, que é condição para 

expressão semântica de valores sociais, estudados pelas diversas ciências. Arlindo 

Machado demonstra tal preocupação com as pesquisas em telejornal no Brasil e 

afirma que o principal problema nas abordagens destas pesquisas é que se 
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restringem à análise de conteúdos. Assim, propõe: “Se quisermos realmente 

compreender como funciona o telejornal, é preciso, portanto, abstrair os seus 

aspectos episódicos e enfrentar o desafio mais difícil, que é a sua forma significante” 

(MACHADO, 2000, p. 101). 

Para fundamentar esta pesquisa de doutorado, trago o desafio de aproximar 

das teorias já vistas os preceitos da Teoria da Imagem, para que, sob sua ótica da 

plasticidade icônica, possa mostrar a importância dos elementos da linguagem visual 

na constituição de discursos televisivos. Observar o fenômeno da narrativa 

telejornalística pela sua constituição material para entender como iconicidade ajuda 

a formar sentidos pelo discurso telejornalístico. 

Entender que, como já requisitava Villafañe em sua Teoria de la Imagen, a 

imagem necessita de um estatuto de linguagem e da demarcação de fronteiras 

epistemológicas, ainda que borradas, que permitirão desvendar a amplitude do 

fenômeno icônico e oferecer ferramentas conceituais competentes para decifrar o 

código das imagens. É hora de jogar luz sobre a imagem que, na sociedade 

contemporânea, saturada de manifestações audiovisuais, ainda continua sendo uma 

desconhecida em suas competências textuais e de linguagem. 

Estabelecido o problema que sustenta esta proposta, apresento o objetivo 

geral que irá nortear a busca de respostas. A abordagem epistemológica seguirá 

uma inserção balizada pela teoria da imagem e da linguagem audiovisual, para dar 

conta dos elementos de imagem. 

Quanto ao texto verbal, o aspecto escolhido para analisar sua participação na 

linguagem telejornalística foi o seu desempenho com o texto visual na produção de 

sentidos de referencilidade, realidade, transitoriedade, centralidade e ubiquidade. 

Tais efeitos são vistos pela semiologia dos discursos sociais, de vertente 

greimasiana, onde os efeitos produzidos pelos significados são analisados além 

signo, ou seja, na reconstrução que sofrem ao serem absorvidos e veiculados pela 

cultura. 

Dessa forma, o objetivo geral desta proposta firma-se em: Analisar de que 

forma os sentidos são construídos na apresentação dos telejornais estudados, 

considerando os significados produzidos por elementos da imagem fixa, sequencial 

e texto verbal, enquanto enunciado televisual de notícias. 

Este objetivo deve ser alcançado a partir do estabelecimento dos seguintes 

objetivos específicos: i) Identificar os elementos de plasticidade existentes na 
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composição das imagens fixas do telejornal e seus significados; ii) Investigar o uso e 

as significações dos elementos da linguagem audiovisual e cinematográfica no 

telejornal; iii) Analisar as referências interdiscursivas do texto verbal quanto ao 

aspecto de construção dos efeitos de verdade, realidade, centralidade, 

transitoriedade e ubiquidade; iv) Verificar os efeitos de sentidos produzidos pelo 

telejornal pela dimensão da semântica discursiva; e v) Observar e apontar a 

possibilidade de existirem efeitos de sentidos gerados predominantemente pela 

iconicidade, nas apresentações telejornalísticas. 

O corpus recolhido para esta proposta de trabalho é composto de 27 vídeos 

que figuram breves amostras da apresentação telejornalística, em sua maioria são 

performances de estúdio, em telejornais de distintas emissoras de sinal aberto no 

Brasil. As análises se concentram na apresentação dos programas, compreendida 

como as performances de estúdio, os recursos visuais e o texto verbal. 

A coleta do corpus ocorreu entre os anos de 2013 e 2014. Devo ressaltar que 

minha escolha da coleta do corpus de análise deu-se pela capacidade que o 

material coletado tinha de sustentar ou refutar minhas hipóteses, levando em conta 

que procurei recortar dos telejornais passagens que expressassem o máximo 

daquilo que me indagava e me forçava a elaborar um pensamento para explicar a 

formação de sentidos. 

Primeiramente, faz-se necessário dimensionar o espectro de significação dos 

discursos formadores da narrativa telejornalística. Estes discursos heterogêneos 

movimentam valores culturais e elaboram representações em dois campos de 

análise, a semântica discursiva icônica e a semântica discursiva verbal. O conceito 

de semântica que quero expor aqui diz respeito à relação de significado que existe 

entre as nomeações que as linguagens visual e verbal fazem de determinado 

fenômeno, e o fenômeno em si, como é conhecido. 

Um enquadramento de câmera, como o plano fechado, imprime certa 

condição de sentido ‒ plástico ‒ à cena, que corresponderá a situações culturais que 

denotam, por exemplo, dramaticidade. É bom lembrar que são campos demarcados 

de sentidos que se complementam nos enunciados televisuais e que, ao menos 

analiticamente, merecem ser vistos cada um a seu tempo. 

Analisar sentidos e tentar estabelecer um método para isso é um desafio. 

Eles são específicos ao contexto e não podem ser contados estatisticamente. A 

mensuração dos valores que os firmam é improvável, segundo Bauer e Gaskell 
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(2008, p. 358). Porém, os mesmos autores indicam que para pesquisar imagens em 

movimento é necessário construir regras para a translação das informações 

visuais/verbais. Sigo justamente esse aspecto nesta pesquisa, agrupando sentidos 

em suas características morfológicas de formação ‒ discurso icônico/discurso verbal 

‒, e sua indexação a valores culturais por meio de uma linguagem ‒ semântica. 

Para chegar a tanto, é preciso percorrer a sintaxe de tais linguagens 

verificando suas nuances e capacidades de significação. Nesse contexto, a imagem 

demonstra poderosas ferramentas de constituição de significado, e em muitos 

casos, indo além da ancoragem do texto verbal, o superando. 

É necessário frisar em que nível de análise pretendo trabalhar a imagem. Meu 

trabalho objetiva buscar identificar sentidos produzidos na apresentação de 

telejornais brasileiros. Considerando a complexidade das linguagens envolvidas 

neste processo comunicativo midiático, há que se estabelecer critérios para tanto. O 

principal, creio que seja, está em como as linguagens empenhadas no televisual ‒  

icônica e verbal ‒ fazem para produzir sentido, em especial aqui, a visual. Isto posto, 

e diante dos tantos trabalhos já feitos que consideram o telejornal como seu objeto 

empírico, permaneço curioso quanto às estratégias plásticas utilizadas neste 

processo. 

Muito além de corresponder a uma tendência cultural, padrões conceituais 

estéticos, ditames de marketing, entre outros, as escolhas de composição e 

apresentação do telejornal resultam na personalização de tal programa na grade de 

uma emissora. O que compõe essa sua personalidade única é da ordem de um 

espectro semiótico caprichosamente montado, por linguagens visual, verbal, gestual 

e sonora. Muito antes de expressar sentidos, estas linguagens requisitam o 

empenho de profissionais que as analisem e saibam como usá-las da melhor forma 

para comunicar suas mensagens. 

É justamente neste nível estratégico que trabalha a plasticidade da linguagem 

televisual, ao qual me detenho neste trabalho, e cuja importância de significação os 

autores Villafañe e Mínguez chamam a atenção ao definirem o significado plástico 

como o suprassumo da linguagem visual. A plasticidade da imagem prepara e 

convoca sentidos, uma vez que nela germinam os significados da estrutura básica 

da imagem, ou seja, sua estrutura icônica. É intrínseco a cada agente plástico, certo 

valor de significação em si mesmo, contrário do que acontece em outras linguagens 

que adquirem significado no conjunto de suas unidades, lembram os autores. 
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Em outras palavras, a plasticidade de um telejornal é a prova de fogo de toda 

e qualquer intenção estética que vise estimular representações. Pois, como afirma 

Villafañe (2000, p. 166), qualquer qualificação de ordem visual, intentada sobre uma 

imagem, produz significação plástica, já que o indivíduo tomou aquele objeto icônico 

como materialidade portadora de uma lembrança de realidade, e encontrou 

identidade em sua narrativa, tornando-se assim sujeito enunciatário de tal discurso 

visual. Ora, se aquele objeto é capaz de operar uma lembrança de realidade, ele 

está significando por sua essência de objeto ‒ natureza plástica ‒ e merece ser 

analisado sob tal natureza. 

Nesse ponto lembro que o método de análise aportado da Teoria da Imagem 

espanhola servirá para explorar as estratégias de montagem plástica da 

apresentação do telejornal em questão, para que em um segundo momento se 

verifique que sentidos ‒ dimensão semântica ‒ tais estratégias produziram. Por isso, 

na metodologia estão expostas duas grandes correntes de significação: a semântica 

discursiva icônica, composta pelos elementos de materialidade plástica que são 

formadores da estrutura icônica; e a semântica discursiva verbal, analisada a partir 

das referências de realidade que produz no texto verbal e sua ancoragem ao visual. 

Para conseguir extrair o potencial de significação icônica audiovisual da 

apresentação do telejornal é necessário recorrer, primeiramente, à teoria da 

imagem. Com ela, a condição existencial da imagem representada é dada pela 

presença material, em qualquer imagem fixa ou sequencial, de uma morfologia que 

considere o ponto, a linha, a textura, a forma, a cor e o plano. Estes são elementos 

de primeira ordem, que compõem a plasticidade da imagem. 

Da relação entre estes, é definido o espaço e o tempo da imagem. Sendo os 

elementos de características temporais, a tensão e o ritmo, e os de características 

espaciais, a dimensão, o formato, a escala e a proporção. Nas imagens sequenciais, 

sua constituição primeira se dá sob forte influência desses elementos. Porém, o 

elemento dinâmico movimento, amplia as relações de espaço e tempo na imagem 

sequencial, através da ilusão cinética. Para os fins desta proposta de trabalho, os 

elementos desta teoria da imagem, constituída por Villafañe e Mínguez (2002), serão 

válidos. 

O movimento na imagem é fator chave para trabalhar a linguagem televisual. 

Entender o elemento icônico movimento, compreende saber que nas imagens fixas 

ele se constrói pela tensão e o ritmo, advindos da relação dos elementos 
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morfológicos da mesma. Na imagem produzida em movimento, o sentido de 

movimento é criado pela cadência icônica, que elabora uma sequência. E, por sua 

vez, a sequência é formada da integração e relação de sucessivas unidades 

espaço/temporais (os fotogramas ou frames). 

Como a narrativa telejornalística se constitui em uma imagem sequencial, 

faço um aporte da teoria de análise cinematográfica desenvolvida por Gaudreault e 

Jost (1995), que trabalham bem a questão do tempo e espaço na narrativa. Uso 

seus conceitos de campo, plano e ponto de vista, para as relações espaciais, e para 

as relações temporais são utilizados os conceitos de ordem, duração e frequência. 

Nesta estrutura, resta verificar o texto verbal e sua conjunção com as imagens 

postas em cena. O verbal constitui uma linguagem com características à parte, que 

atuam decisivamente nos processos de referencialização, tematização e 

figurativização da narrativa, pode ser considerado a banda B do telejornal ‒ onde a 

banda A seria constituída pela imagem ‒, que trabalha na trama da formação dos 

discursos e da constituição dos sujeitos do enunciado. Assim sendo, para analisar o 

texto verbal na apresentação do telejornal, uso os conceitos da semiologia dos 

discursos sociais greimasiana, que procura verificar como o texto faz para construir 

elementos da realidade nos discursos, com o uso de temas e figuras na linguagem. 

O mesmo conceito é aplicado às imagens do telejornal para verificar quais 

nexos discursivos as estratégias de imagem sugerem pelos efeitos que criam. 

Portanto, verifico as significações plásticas e em seguida as significações 

semânticas. Esta semântica discursiva, advinda dos estudos semióticos 

greimasianos, é responsável por conter valores humanos calcados nas práticas 

culturais, e que o enunciador os usa em seus intuitos persuasivos. Ela é passível de 

ser analisada, como já mencionado, em peças audiovisuais por categorias 

semiológicas como as estratégias de referência, tematização e figurativização. 

Entretanto, esta matéria trabalhada neste entre-eixos ‒ eixo do mostrar/eixo 

do ver ‒, visa constituir efeitos de sentido. E eu pretendo olhar os efeitos de sentido, 

identificar como é utilizada essa matéria significante para construir realidades e 

gerar o efeito de valor. Como o enunciador tematiza iconicamente, e verbalmente, 

para produzir o sentido de um valor que ele quer constituir. Portanto, aqui tem-se um 

trabalho para produzir uma verdade, que é um valor discursivo. 

Por isso, reporto-me ao que diz Barros (2005, p. 59), para quem o efeito de 

referencialidade é percebido quando o discurso copia o real. E para os propósitos 
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deste trabalho, a referência do real precisa ser percebida na linguagem visual e 

verbal. 

Villafañe (2000) trabalha a imagem considerando que a mesma é um modelo 

do real e que os sentidos que ela elabora são reconhecidos dos elementos da 

realidade. A imagem, portanto, é uma modelização do real, onde se cria uma 

realidade constituída de sentidos a serem descobertos. Esta reconstrução permite 

mostrar a experiência humana por meio da expressão visual pura, além das relações 

espaciais que ocorrem nela (ARNHEIM, 2000, p. 134). 

Por sua vez, o que caracteriza um tema é a recorrência de motivos 

(PIETROFORTE, 2007, p. 67). Desse modo, a gama de discursos da narrativa 

telejornalística apresentará sempre um tema. Este tema irá permear todo enunciado 

televisivo com tópicos culturais, emanados dos discursos postos em ação. São 

tematizações recorrentes: as ideologias, política, religião, estética, sexualidade, 

história, o humor, entre outras tantas. 

A tematização de um discurso pode ser chamada de “o assunto principal”, 

que contém o valor central do que se quer dizer, mostrar, afirmar. Tais valores são 

eleitos por e para sujeitos da enunciação de maneira que, estes sustentem uma 

coerência semântica do discurso, levando em conta o contexto, o externo ao 

discurso. 

Em seguida, os temas receberam investimentos figurativos que reforçam os 

valores em questão. Estes investimentos, temáticos e figurativos, endossam o 

sentido de veridicção do discurso proposto. Sabendo usá-los, as chances de 

aceitação por parte do enunciatário multiplicam-se. Temas e figuras determinam 

fluxos semânticos construídos sob cadeias de significados. 

Na televisão, o som e a imagem são linguagens que compõem uma única 

narrativa. Para que estas linguagens, através de seus códigos, possam organizar e 

transmitir valores, é necessário um certo regramento semântico, que ditará o rumo 

discursivo da narrativa. Aqui entra a elaboração e escolha temática, além da 

figuração de valores discursivos como norteadores da produção de sentido. 

Na micro-cadeia de significado do enunciado televisual estão as 

características formadoras da linguagem audiovisual no telejornal, ou seja, os 

elementos que dão forma e característica a esta narrativa. Lembro que quero partir 

dos textos do enunciado e concentrar minhas análises nos aspectos gráficos e 

cinésicos, que compõem as semânticas discursivas icônica e verbal. Portanto, esse 
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recorte precisa ficar claro a partir de agora, uma vez que há muito que se mostrar 

dos sujeitos da enunciação olhando a partir da materialidade das linguagens 

empenhadas. 

A Teoria da Imagem responderá pelas demandas teóricas dos fenômenos 

gráficos, tidos pelos recursos de projeções gráficas, cores de cenário, linhas 

predominantes na composição plástica da tela, texturas empenhadas na 

apresentação do telejornal, enfim, os elementos morfológicos da composição visual. 

Quanto aos fenômenos de espacialidade e temporalidade, que correspondem aos 

elementos de ordem cinésica, como distribuição de elementos no set, pesos visuais 

no enquadramento, centralidades, deslocamentos da imagem, sequências, ritmo, 

entre outros, serão analisados com os elementos escalares e dinâmicos da imagem. 

Os elementos gráficos e cinésicos foram aqui estipulados apenas como 

formas de demarcação e organização da fenomelogia de linguagem, dentro da 

enunciação televisual. Não quer dizer que, na aplicação das análises, outra ordem 

de categorias envolvendo tempo e espaço plástico não possa surgir. Acredito que 

essas hipóteses devam aparecer inevitavelmente para ajudar a determinar os modos 

de produção textual de sentido, na apresentação do telejornal. 

Este trabalho é composto por cinco seções nas quais vou explorar as 

questões da significação da imagem televisual segundo a problemática de pesquisa 

e os objetivos já descritos aqui. A primeira que abordo é a introdução, que contém a 

problemática de pesquisa, o estado da arte, a metodologia e justificativa propostas, 

além dos objetivos para a pesquisa. 

Em seguida é dado o percurso teórico começando pelo capítulo I, onde 

retomo uma breve história do telejornalismo no Brasil e localizo o objeto empírico 

sob o conceito de comunicação pretendido nesse trabalho. Partindo de sua natureza 

fenomenológica, o telejornal é compreendido como enunciado onde sujeitos 

acionam discursos pelo uso das linguagens envolvidas no televisual. Suas ações 

enunciativas envolvem estratégias que, no âmbito da enunciação, visam a 

persuasão de quem assiste. Também mostro neste capítulo um panorama atual 

sobre a formação dos principais telejornais de redes de sinal aberto no país. 

No capítulo II faço a abordagem teórica da metodologia que aplico no corpus 

coletado. Basicamente, a teorização é desenhada em torno de duas dimensões de 

análise, a plástica e a semântica. Para entender a primeira busco compreender a 

teoria da imagem, de origem espanhola, bem como o pensamento da psicologia da 
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percepção visual e das artes plásticas. Para entender a dimensão semântica, 

recorro à semiologia dos discursos sociais, calcada em aspectos da semiótica 

francesa. 

A consolidação do embasamento teórico é feita no capítulo III onde aplico as 

análises às imagens coletadas. Nele procuro enxergar primeiro o efeito de sentido 

gerado pelas imagens e, a partir deles, verificar como se dá sua constituição 

semântica e então, sua origem material plástica. Sempre considerando as 

linguagens visual e verbal imbricadas nesse processo. 

Por fim, apresento minhas considerações finais, de acordo com o que pude 

verificar nas análises e seguindo os objetivos propostos no início deste trabalho. 

Apresento ainda as limitações que encontrei para realizar esta pesquisa, limitações 

estas inerentes tanto ao objeto empírico quanto ao campo epistemológico a que 

pertence. Faço o fechamento do trabalho apresentando perspectivas para estudos 

futuros e aprofundamento destas pesquisas. 
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CAPÍTULO I - A COMUNICAÇÃO: VONTADE HUMANA E 

FENÔMENO 

 

 

Entendo a imagem como instrumento objetivo de uma vontade humana 

voltada ao comunicar. Sendo uma vontade, seu uso parece estar exacerbado na 

atualidade, onde ela tomou lugar importante na materialização das representações 

do homem. Serviria como uma nova e predominante linguagem? A mais anárquica 

das linguagens, pela variabilidade de potencialidade de formar significados? De que 

maneira a imagem é desenvolvida e usada pelo homem como linguagem? Por que o 

homem deseja utilizar imagens para comunicar? Estas perguntas convidam para um 

interessante pensar sobre o modo como se lida com as imagens em comunicação e 

o conceito com que se tenta entender comunicação. 

Olhando para trás é possível ver que o homem sempre as colocou em sua 

história. Foram elas que surgiram primeiro pintadas nas paredes das cavernas e, 

lapidando-se com o tempo, deram origem aos primeiros signos gráfico-linguísticos 

do homem primitivo. O estudo da iconografia mostra que o homem conseguia 

“dominar” o seu mundo exterior na medida em que ia objetivando este mundo em 

imagens e, desenhando situações nas paredes das cavernas, simulava sua 

supremacia e a captura de seus predadores. Com aquele gesto gráfico, o homem 

dissipava seus temores e adiantava a captura de tais animais (ARBACH, 2007, p. 

63). 

Os movimentos iconoclastas desde os tempos antigos das tribos de Israel até 

Lutero e Calvino, viam o perigo da idolatria das imagens em períodos episódicos, 

pois as imagens produzidas eram raras de se encontrar e não existiam em todos os 

lugares. Em nossos dias, afirma Fulchignoni (1991, p. 28), esta osmose entre real e 

imaginário se converteu em uma inevitável invasão diária de nossas experiências 

mentais, pessoais e coletivas. 

Querendo entender o lugar ocupado pelas imagens nas relações humanas, 

chega-se ao fenômeno da comunicação. A imagem em seu mecanismo ontológico 

existe para lembrar alguma coisa, e desta forma, sua função lhe confere o caráter de 

dispositivo mediador de relações entre quem olha e quem produz a imagem. 
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Verón (2013, p. 148) afirma que toda comunicação é mediada, em todos os 

seus níveis, uma vez que o sentido somente consegue circular se estiver 

materializado. Assim, tanto uma imagem televisiva quanto um rabisco em um papel 

jogado ao chão, são imagens mediadas por um tipo de dispositivo que ajuda a 

despertar sentidos em quem vê. 

Aumont (1993, p. 192) diz que o dispositivo é o elemento capaz de regular a 

relação entre o espectador e suas imagens em “determinado contexto simbólico”. O 

autor fala em regulação de relações entre a imagem e quem olha. A imagem em 

questão não se constituiu do nada, foi produzida por alguém que atendia seu próprio 

devir de expressar uma ideia e ofertá-la a alguém. Logo, estava desejoso de 

compartilhar, relacionar, encontrar alguém com a imagem. 

Não vou ater-me às questões de dispositivo midiático, que são bem mais 

amplas e conceituadas por semiólogos como Eliseo Verón, mas passo por elas para 

entender o espectro do mecanismo da comunicação mediada por imagens, que 

pretendo aqui abordar. Na tentativa de buscar o fenômeno da comunicação, 

Peruzzolo (2006, p. 26) começa pelo problema da grande diversidade de teorias que 

tentam explicar tal fenômeno e na ainda inexistente hegemonia de uma que possa 

dar conta de todos os processos de comunicação. 

Em seu caráter neurofisiológico, as relações de comunicação são 

classificadas por Maturana (2002) como um ciclo fechado, biológico e nervoso, que 

é orientado a uma exteriorização na eleição que faz de símbolos, para isso. Bem, de 

modo simplificado, o autor acredita que há no comunicar, interações de organismos 

fechados e autônomos, através de convenções que o organismo externa para 

orientar o outro organismo, ou seja, uma linguagem. 

Quer dizer, há uma estrutura orgânica montada que entende o mundo pela 

experiência que tem, sob determinadas circunstâncias, com os demais organismos. 

O homem constrói sua compreensão de mundo de forma interna, e a partir de 

orientações que coleta fora de si. Maturana (2002, p. 38) fala de “interações de 

orientação” e cita o exemplo da mulher que joga o bastão para o cão, com o intuito 

de que o mesmo o busque. O que essa mulher consegue, na verdade, é que o cão 

se oriente não pela vontade dela, e sim, pela orientação dela sobre o bastão. Aí 

surge o objeto como mediador da orientação entre os dois. 

O objeto está dentro das circunstâncias da vida e então é representado. 

Desse modo, na linguagem, as regras, os símbolos e os signos são o resultado 
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desse operar (MATURANA, 2002, p. 39). Então há uma interação entre dois 

indivíduos ‒ comunicação ‒ que se dá pela orientação de um ao outro, por 

elementos simbólicos já convencionados e aceitos pelos dois. 

Tal pensamento dá força ao que vou desenvolver adiante, que é mostrar as 

potencialidades da materialidade da linguagem visual, posta como orientação para 

interação entre comunicantes. Há elementos no visual que são fruto da projeção 

simbólica do homem, lançada em uma plataforma objetiva, a planície da imagem, 

como exemplifica Aumont (1993), para que os demais da sua mesma espécie vejam, 

se reconheçam e busquem através dela relação com este homem. 

Os processos de comunicação humana são moldados pelas formações 

culturais que o homem escolhe para desenvolver sua história. Ele vai moldando 

suas relações com o ambiente e com os outros, na medida em que elege linguagens 

para identificar-se com um grupo. Ao passo em que esse grupo comunga da mesma 

simbologia para relacionar-se, maior será o grau de identificação de seus membros 

e maior será a coesão do grupo. A capacidade de compartilhar e acumular 

informações durante sua existência determinará o conhecimento e, logo, a evolução 

cultural de sua espécie. 

Ora, o reforço destes laços de relação humana se dará por um objeto em 

comum, no caso a linguagem que, segundo Fischer (apud PERUZZOLO, 2006, p. 

30), é mais que um meio de expressão, serve de meio de comunicação. Como bem 

define Goody (1988, p. 38), as sociedades pré-letradas eram hábeis em absorver as 

realizações individuais de seus componentes e incorporá-las em um conjunto de 

costumes a serem transmitidos. Compunham assim o que alguns autores chamam 

de cultura ou sociedade. 

Qualquer progresso humano em pensamento ou experiência enriquece o 

tecido simbólico do homem, formado por língua, mito, arte, religião, como sustenta o 

filósofo Cassirer e, quem sabe, hoje, formado ainda pelos complexos enunciativos 

midiáticos. E este simbolismo, que torna o homem um animal simbólico (SARTORI, 

2001, p. 12), faz dele um ser que fala, que exerce seu simbólico na linguagem, mas 

que também é capaz de falar consigo mesmo, num movimento de jogar informações 

para o mundo e coletar conhecimento. 

Para Kerckhove (1997, p. 255), a linguagem foi nossa primeira tecnologia, 

sendo não somente um projeto tecnológico, mas um projeto biológico, empenhado 

na evolução. É a “substância da inteligência humana”, assim, o que afeta o 
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desenvolvimento da linguagem, afeta também o desenvolvimento da inteligência, 

afirma o autor. E ainda faz uma interessante alegoria para comentar o empenho da 

linguagem na leitura e na escrita: “Ler e escrever são as condições fundamentais 

para a privatização da mente” (KERCKHOVE, 1997, p. 259). Ou seja, o 

conhecimento acumulado na mente é transpassado, normatizado, classificado e 

manuseado, quando materializado pela escrita e consumido pela leitura. 

Interessante perceber que nas sociedades orais a produção de um 

conhecimento individual é geralmente apagada com o tempo, e se consegue ser 

incorporada, vai afastando-se de sua autoria, pelo formato etéreo da linguagem 

estabelecida. Já nas sociedades letradas, o conhecimento pode ser perpetuado por 

uma materialidade que é a escrita, e em neste caso as imagens, uma vez que as 

relações dialógicas com estas literaturas não as desgastam tanto através dos 

tempos. 

Para descrever esse sistema de troca de informações do homem com o meio, 

é necessário analisar os mecanismos de percepção e representação, tão íntimos da 

linguagem visual, já que é através de imagens que o homem capta a maioria dos 

estímulos do ambiente, e trabalha seus simbolismos por meio de imagens mentais 

em seu cérebro (DAMÁSIO, 2011). 

Na percepção estão envolvidos os movimentos de captação, elaboração e 

registro de estímulos capazes de sensibilizar os órgãos sensoriais. Este processo 

biofisiológico encontra limitações somente nas condições físicas do ser em perceber, 

o ambiente não lhe limita a oferta de estímulos, eles chegarão, cabe ao homem que 

vive a experiência ter capacidade biológica para registrar tais dados. Após 

sensibilizar a retina, os estímulos nervosos vão até o tálamo do cérebro, que os 

repassa ao córtex, partindo daí a cognição2. 

Depois de o estímulo sensibilizar o organismo, deixa nele uma marca, um 

engrama (CASSIRER, 1972, p. 87), que irá determinar todas as futuras reações do 

organismo, por esse traço fisiológico. O modo como se dá essa ordenação de 

engramas vincula-se à memória quando, apreendido o resíduo do estímulo, o ser faz 

                                                
2
 Estes fundamentos da comunicação humana são baseados em um conjunto de textos, orientações 

e livros do prof. Dr. Adair Caetano Peruzzolo. Desenvolvidos através de uma abordagem 
antropológica, considerando a dimensão simbólica do homem e elaborando um pensamento em cima 
do paradigma digital da comunicação. Os estudos estão contidos no livro “A comunicação como 
encontro”, de 2006, sendo que o foco sempre será o ser humano como peça fundamental do 
processo comunicacional, e o modo como faz para significar o mundo e relacionar-se pela 
comunicação. 
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seu reconhecimento e identificação, em um processo de natureza ideacional 

complexo.  

A forma como estes engramas são ordenados, trabalhados e utilizados pelo 

organismo implicará no processo seguinte da representação e, à luz da 

neurociência, farão parte do inconsciente (subjetividades) do homem, sendo 

ativados devido ao acionamento de sequências neuronais. 

Quando estímulos excitam o organismo em seus órgãos sensoriais, o mesmo 

reage imediatamente coletando informações sobre o que acontece e trata de 

significar aquilo. É função automática no homem, que nada deixa lhe escapar, tudo 

capta e significa, conforme suas propriedades físico-biológicas. Ele processa o dado 

captado e se expressa. E o ser só consegue significar ao expressar-se, em 

conceitos. 

Quando se expressa, atende ao seu desejo de comunicar, que por uma 

proposição, ou seja, uma linguagem, coloca seu desejo em um ordenamento de 

exigências ou deveres. O desejo posto em linguagem e remetendo a conceitos, 

elabora sentidos, pois o acontecimento é o próprio sentido (DELEUZE, 1974, p. 17-

23). 

Para Peirce, a percepção é sempre direta sendo que as coisas são 

conhecidas pelo modo como se apresentam no momento da experiência, porém o 

conhecimento resultante é sempre gerido indiretamente, na representação. Como 

explica Santaella (2004, p. 52), para o homem conhecer e se conhecer, ele se faz 

signo, e só consegue interpretar esses signos por meio de outros signos. Neste 

ponto é possível ter já a noção do mecanismo destes movimentos que ocorrem entre 

objeto e sujeito e suas interações, para partir para o campo das representações. 

Após coletar os dados sensíveis do ambiente, o ser os qualifica, investe nele 

valores, circunstâncias, sentidos e os agrega ao seu conhecimento. É interessante 

notar que o homem, em sua forma de adequar o organismo para relacionar-se com 

o mundo, não representa o objeto que encontra, e sim, faz uma representação do 

objeto. O homem reflete a realidade sob a forma de símbolos verbais ou gestuais, ou 

ainda, materializados em figuras, em imagens (LEROI-GOURHAN, 1985, p. 177). 

A formatação do simbolismo humano se dá na via de duas mãos que 

compreende perceber o meio, representar, e expressar para o meio. Como bem 

define Cassirer (1968, p. 26), a realidade não é única nem homogênea, é diversa. 

Cada organismo é um mundo próprio e possui uma experiência peculiar. As pessoas 
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são organismos isolados que só conseguem se relacionar por representações 

simbólicas, compartilhadas por signos. 

No homem e no animal as funções de representação são diferentes. O animal 

está atrelado ao código genético que delibera sobre suas necessidades de 

sobrevivência e adaptação ao meio em que vive. No homem, esse quadro é capaz 

de evoluir pela faculdade simbólica e a capacidade de projetar seus pensamentos. 

Alves (1979, p. 22) afirma que os animais têm uma programação biológica fechada, 

onde o passado da espécie foi se adaptando e mudando sua constituição biológica, 

mas ao mesmo tempo o animal não consegue reorganizar sua programação senão 

por interferência de sua adaptação ao meio e da sobrevivência. 

No homem, ao contrário, sua programação é aberta, como se ele tivesse que 

reinventar tudo que irá fazer. O homem não somente se adapta à natureza como 

também não a toma como seu limite, mas sim, procura que ela se ajuste às suas 

exigências (ALVES, 1979, p. 24), daí também os exageros de hoje com o meio 

ambiente. 

Esta capacidade se dá pela sua constituição simbólica, que é de caráter 

projetivo, fazendo com que as representações no homem aconteçam no nível 

cultural. A cultura é capaz de sobrepor-se a toda forma de representação humana, 

mesmo as mais ligadas à sobrevivência, como comer e reproduzir-se, pela estrutura 

dominante3 que forma, buscando sempre aprimorar-se e empurrar o homem na 

senda evolutiva. 

Ainda no campo das representações ocorre o investimento qualitativo do que 

foi percebido. Os estímulos do percebido provocam no organismo uma 

rememoração de dados já coletados que, agrupados de determinada maneira pelo 

cérebro, suscitam lógicas capazes de criar um raciocínio. 

Os valores investidos no percebido compõem o campo de representações em 

que já há informações dispostas em uma lógica, que acabam contaminando o que 

foi percebido. Nada é percebido de forma pura, mas sim, assimilado segundo as 

disposições simbólicas já existentes no ser. 

São pressupostos que determinam o estado significante final do percebido. E 

como não se pode perceber sem estes pressupostos, acaba-se por construir 

realidades individuais daquilo que se observa ou se vive em conjunto. Grosso modo, 

                                                
3
 Peruzzolo (2006, p. 36) trabalha estes conceitos com Langer (1971, p. 71) para explicar as 

estruturas dominantes em cultura. 
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o engenheiro interpretará um problema como um cálculo e o artista o enxergará 

dentro de uma poética. 

Como a representação é o investimento qualitativo do que é percebido, o 

homem elabora sua realidade e se organiza no mundo por estes dois mecanismos 

que, por sua vez, ajudam a fazer funcionar a faculdade própria do humano, o 

simbólico. Pelo simbólico, o homem consegue expressar-se, aprender, escolher, 

ensinar, tudo num complexo mecanismo de resposta às sensações e interações que 

mantém com a natureza e seu grupo social4. 

Para Cassirer (1972, p. 49), o homem precisou descobrir um novo método de 

se adaptar ao meio em que vivia. Foi além dos sistemas receptor e de reação das 

espécies, e desenvolveu um “terceiro elo”, o sistema simbólico, o que o colocou 

numa nova dimensão de realidade em que pode projetar o futuro e adaptar seu 

presente. 

Foi este mecanismo projetivo que proporcionou ao homem o desenvolvimento 

de suas competências técnicas, desde que criou a pedra lascada, quando ele 

enfrentava a natureza e seus desafios, e conseguia projetar soluções que permitiam 

sua supremacia no meio hostil onde vivia. O desenvolvimento da atividade motriz e 

verbal do homem se constitui em apenas um fenômeno mental, no qual o 

desenvolvimento de um condiciona o do outro. Leroi-Gourhan (1985, p. 221) explica 

que: 

 

A prodigiosa aceleração do progresso a partir da libertação dos territórios 
pré-frontais liga-se simultaneamente à irrupção do raciocínio nas operações 
técnicas e ao enfeudamento da mão à linguagem no âmbito do simbolismo 
gráfico que conduz à escrita (LEROI-GOURHAN, 1985, p. 221). 

 

 

Após desenvolver a faculdade simbólica, ao homem não lhe basta o universo 

físico que o contém, mas sim, toma a linguagem, o mito, a arte e a religião, como 

partes de seu universo. Ele já não enfrenta a realidade e, na medida em que avança 

sua atividade simbólica, a atividade física parece lhe retroceder. O homem, afirma 

Cassirer (1972, p. 50): 

 

                                                
4
 A questão da formação do sentido, que será vista adiante, é determinada na representação, pois no 

momento da captura do ver define-se o que se plenifica como sentido. Peruzzolo (2006, p. 38), 
distingue no homem a representação simbólica como mecanismo sujeito à cultura e que o torna 
diferente em relação aos outros animais. 
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Envolveu-se por tal maneira em formas linguísticas, em imagens artísticas, 
em símbolos míticos ou em ritos religiosos, que não pode ver nem conhecer 
coisa alguma senão pela interposição desse meio artificial... Vive (o homem) 
no meio de emoções imaginárias, entre esperanças e temores, ilusões e 
desilusões, em seus sonhos e fantasias (CASSIRER, 1972, p. 50). 

 

 

A aquisição e a manutenção do conhecimento humano devem-se ao 

desenvolvimento do simbolismo, ao que Damásio (2011, p. 17) nomeia como 

subjetividade5, que atua no nível de consciência: “Sem o revolucionário surgimento 

da subjetividade, não existiria o conhecimento e não haveria ninguém para notar 

isso; consequentemente, não haveria uma história do que os seres fizeram ao longo 

das eras, não haveria cultura nenhuma”. O simbolismo desenvolvido e vivido no 

homem é partilhado na comunicação quando consegue mediar valores simbólicos 

seus, com outro, através de um meio, que pode ser verbal, icônico ou sonoro, por 

exemplo. 

Ele atua entre dois seres quando se estabelece entre eles uma relação de 

comunicação, onde estes representam a matéria constituída entre eles, dando valor 

de significado ao estímulo de tal matéria, já providenciando e elaborando a reação 

do organismo. Necessariamente deverá haver um meio físico mediando a relação 

entre dois comunicantes, para que esta relação seja de comunicação. Por isso, 

Peruzzolo (2006, p. 41) afirma que, num conceito de comunicação como relação, as 

pessoas não comunicam ALGO, mas sim comunicam-se EM algo. Este algo sempre 

será uma matéria elegida pelos comunicantes, regida por códigos comuns entre 

eles. 

Este conceito de comunicação leva em conta as necessidades de 

sobrevivência da espécie. Os sujeitos são impulsionados a se relacionar para 

conservarem a si mesmos e à sua espécie, nos modos que a comunicação se presta 

a desenvolver o conhecimento, ampliá-lo, compartilhá-lo e armazená-lo durante os 

tempos. 

                                                
5
 Sem o surgimento da subjetividade, de forma modesta no início da evolução da espécie, a memória 

e o raciocínio não teriam se desenvolvido de forma tão prodigiosa. A conquista e a evolução das 
linguagens não teriam acontecido e a complexa consciência humana tampouco. Não teria-se 
desenvolvido a criatividade, não haveria a música, nem a pintura e a literatura. E nas próprias 
palavras de Damásio: “O amor nunca seria amor, apenas sexo. A amizade seria apenas uma 
cooperação conveniente. A dor nunca se tornaria sofrimento, o que não lamentaríamos, mas a 
contrapartida dessa dúbia vantagem seria que o prazer nunca se tornaria alegria (DAMÁSIO, 2011, p. 
16-17)”. 
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Por esta lógica, a qualidade da comunicação se dá pela qualidade das 

relações estabelecidas e, logo, sua eficácia também depende disto. Quando busca 

relação, o ser elabora seus argumentos comunicativos em torno de investimentos 

emocionais, afetivos, físicos, visuais, etc. Estes são postos no jogo relacional 

através de uma linguagem. É a linguagem que marca a relação comunicativa, pois 

ela existe como resultado do elã vital de buscar o outro para partilhar algo. 

Nesta relação comunicante estão postas as subjetividades de dois seres por 

um meio material, inscrito no tempo e no espaço, que vai receber o produto da 

representação subjetiva de um e entregar para a percepção do outro. Aqui é 

possível enxergar melhor o papel do meio na comunicação. O meio, que media, 

pode ser a voz, a pintura, a televisão ou a internet, por exemplo. 

É pelo meio que as subjetividades humanas encontram forma de enxergar, 

participar e construir a realidade. As significações sociais são construídas a partir 

daí, quando representações individuais são externadas e compartilhadas. Há debate 

discursivo e compartilhamento de ideias, sua aceitação, negação ou aprimoramento, 

logo, a constituição de uma cultura. 

Neste fenômeno, Verón (2013, p. 178) explica que só se pode falar em 

existência de uma linguagem quando os signos são percebidos pelos usuários como 

transmissores de significado. Quando os sujeitos comunicantes se dão consciência 

de que estão usando uma linguagem, dá-se a semiose social, onde signos 

expandem a capacidade de apreensão e significação de seus usuários. 

É o momento e o lugar onde os sujeitos e os discursos se assentam no 

processo da semiose. Quando formar uma sociedade é partilhar processos de 

significação6. Nas relações humanas mediadas, se dá a experiência que funda o 

sentido da vivência do homem. Desta experiência brotarão os sentidos, extrato final 

do estímulo recebido, e interpretado, pelo homem. 

Na relação voltada para a comunicação existem intencionalidades, postas 

estrategicamente em forma de valores, adaptadas em signos, em determinada 

lógica convencionada ‒ linguagem ‒, que ocupa um meio ‒ mediador ou mídia. Todo 

esse aparato enunciativo visa montar uma mensagem com tal argumento que seja 

                                                
6
 Neste contexto, Eliseo Verón também afirma que as relações não se dão em sujeitos que 

comunicam, mas sim, os sujeitos se relacionam por meio das representações que constituem. E estas 
podem ser na forma de enunciados, que permitem mediar as interações destes sujeitos. A 
representação instituída entre dois, converte o eu num socius para o outro, e ambos compartilham 
discursos persuasivos de forma recíproca. Estas são conclusões obtidas a partir de temas debatidos 
em aula de pós-graduação com o prof. Adair C. Peruzzolo, na UFSM, em 2010. 
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capaz de persuadir a alteridade. Esse conjunto geralmente é elaborado em forma de 

discurso e apresenta sujeitos enunciadores e sujeitos enunciatários. 

Quando se fala em intencionalidades envolvidas no comunicar, compreende-

se falando de uma necessidade vital que leva o homem a concretizar um desejo de 

buscar relações de comunidade. Primeiramente existe um desejo e depois uma 

necessidade, a necessidade faz o homem buscar realizar e expressar seu desejo. 

Além de desejar e necessitar, o homem possui a esperança de realização de seus 

desejos. 

A esperança projeta a memória do homem para o futuro, fazendo com que ele 

busque mais que a simples preservação de sua espécie. Ele é capaz então de 

projetar um querer, libertar-se da programação genética por nele haver um “elã 

criador”, uma vontade de vir a fazer, o que em Nietzsche poderia ser entendido 

como vontade de poder7. 

O simbólico no homem inaugura uma reserva de memória que lhe permite 

acumular conhecimento e formar uma cultura onde informações são organizadas e 

armazenadas em áreas como a língua, as artes, a literatura e hoje, as mídias 

digitais. O ser aprendeu a se precaver (projetou isso) da ação do tempo no desgaste 

do conhecimento que desenvolvia. 

 

 

1.1 Da Notícia à Telenotícia 

 

 

Nos mais de 60 anos da televisão brasileira, o telejornalismo tem se firmado 

como espaço incisivo do conjunto de representações televisivas, do público 

pretendente pela emissora. Seu desenvolvimento como narrativa midiática tem 

evoluído par e passo com o desenvolvimento tecnológico e as novas possibilidades 

de produzir e exibir imagens. 

Nestas novas possibilidades proporcionadas pela tecnologia, ganha destaque 

a qualidade gráfica investida nos espaços de apresentação telejornalísticos e nas 

                                                
7
 A analogia entre a vontade de poder em Nietzsche e o elã vital do homem é feita por Peruzzolo 

(2006), quando o autor explica a dimensão simbólica na comunicação humana. Nesta vontade de 
projetar um futuro, o homem acaba criando um mundo de representações que podem ser expressas 
através de sinais, ou seja, os sinais constituem um meio prototípico de expressar o desejo humano. 
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alternativas de interatividade que a audiência conquistou. Tanto um quanto outro 

fazem enriquecer e movimentar o campo da produção jornalística para televisão. 

Para entender esse percurso do objeto empírico deste trabalho, é 

interessante olhar para as fases mais representativas pelas quais o telejornalismo 

brasileiro passou. Rezende (2010, p. 57) classifica tal percurso em sucessivos 

paradigmas, estabelecidos por situações técnicas, econômicas e sociais, sendo elas 

postas em sete fases, conforme segue: 

a) fase I - de 1950 até 1960, compreende o surgimento do telejornalismo 

brasileiro e o paradigma do Repórter Esso; 

b) fase II - que foi de 1960 a 1969, onde o telejornal buscava sua linguagem 

própria e que é representada pelo paradigma do Jornal de Vanguarda; 

c) fase III - de 1969 a 1983, momento em que o telejornalismo começou a ser 

feito em redes e contempla o paradigma do Jornal Nacional; 

d) fase IV - entre 1983 e 1990, marcado pelo paradigma do Jornal da 

Manchete como alternativa ao já consolidado jornal da Rede Globo; 

e) fase V - entre 1990 e 1997, em que se tem o surgimento da ancoragem no 

telejornal brasileiro e o paradigma do TJ Brasil; 

f) fase VI - de 1997 à 2002, quando surgem os canais segmentados e o 

paradigma da GloboNews; 

g) fase VII - de 2002 até os dias atuais, onde se destacam os novos modelos 

de telejornais surgidos e os possíveis paradigmas do Profissão Repórter e 

CQC (REZENDE, 2010). 

 

Rezende (2010), sendo um dos maiores estudiosos da história do telejornal 

no Brasil, serve para mostrar o percurso que balizou o desenvolvimento do telejornal 

até o presente. Na classificação feita poderia ser acrescentada uma conjuntura de 

disposições novas na produção televisiva capaz de desenhar um novo paradigma, o 

da interatividade, em que os telejornais abrem suas redações para a opinião do 

público que descobre, além dos efeitos de realidade, o sabor do fazer midiático na 

forma participativa. 

Cabe ainda retomar parte desta evolução, descrevendo aspectos marcantes 

desta trajetória histórica do telejornal. Em 1950, na instalação da primeira TV no 

Brasil, a TV Tupi de São Paulo, foi lançado o “Imagens do dia”. Em 1952, a mesma 

TV Tupi lança o “Telenotícias Panair”. Com produção modesta e recursos técnicos 
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restritos, os telejornais antecederam o que viria a ser o referencial histórico no 

gênero televisivo, surgido na década de 1950, o “Repórter Esso”. 

O telejornal de um único apresentador, Gontijo Teodoro, marcou época e 

estilo ao trazer informações nacionais e internacionais sob o estandarte de um 

patrocinador publicitário. O programa vinha do rádio e fez sucesso na TV com 33 

minutos de duração. O locutor estendia as frases e procurava dar o máximo de 

detalhes e adjetivos ao texto, na tentativa de ilustrar o que dizia, uma tática textual 

também vinda do rádio. Nota-se que ainda não existia grande aprimoramento da 

linguagem audiovisual, ocorriam experimentações no trato das imagens empregadas 

em notícias. A frase: “Aqui fala o seu repórter Esso – testemunha ocular da história” 

denota bem esse ícone do telejornalismo (MELLO, 2009, p. 2). 

O telejornal que surgiu no Brasil a esta época, adquiriu o formato americano, 

onde a “imparcialidade” e a “objetividade” deveriam dominar o texto, diferentemente 

do modelo europeu que faz questão de explicitar seu posicionamento (PICCININ, 

2008, p. 7). O suporte de informações também era feito pela agência de notícias 

norte-americana United Press International (REZENDE, 2010, p. 58). 

O ambiente da notícia no início da televisão brasileira trazia em si a ambiência 

e a experiência do rádio. Faltava-lhe uma personalidade, um modo próprio de fazer 

notícia em frente às câmeras. Os telejornais na década de 1950 careciam de um 

nível mínimo de qualidade (REZENDE, 2010, p. 57), a imagem ainda era o modo, a 

linguagem, a ser apreendida e assimilada ao texto verbal. 

Os apresentadores dos telejornais sentavam-se em uma bancada, em frente 

às câmeras, com uma cortina ao fundo, e uma cartela com o nome do patrocinador, 

na bancada. Era o modo mais barato e simples de ocupar o espaço televisivo na 

época, e as notícias ao vivo eram lidas de forma acentuada e vibrante, com a 

impostação vocal do jornalismo radiofônico. 

Entre 1960 e 1983, o telejornalismo no Brasil buscou sua identidade própria. 

Ao mesmo tempo em que tentava desvincular-se da linguagem estática dos meios 

radiofônico e impresso, também tentava driblar as limitações tecnológicas. Um fato 

que colaborou neste aspecto foi a chegada do videotape e de câmeras de estúdio 

mais ágeis, esses incrementos foram feitos por ocasião da inauguração de Brasília, 

porém eram mais utilizados em programas de entretenimento. O telejornalismo 

usava, além disso, imagens fixas, como mapas, para ilustrar suas matérias 

(REZENDE, 2010, p. 58). 
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Fernando Barbosa Lima, jornalista que acompanhou o desenvolvimento da 

televisão no Brasil, foi um dos protagonistas da época de maior criatividade no 

telejornal brasileiro. Em 1962 criava o “Jornal de Vanguarda” da TV Excelsior, 

colocando para atuação no telejornal cronistas especializados como Newton Carlos, 

Villas-Bôas Correia, Millôr Fernandes, entre outros nomes. O Jornal de Vanguarda 

contou também com a locução de Cid Moreira, que estreava na televisão. 

Este impulso rendeu prêmios. Em 1964, ganhou o prêmio Ondas da 

Eurovisão na Espanha, como melhor telejornal do mundo. A fórmula foi aliar 

diversos talentos do jornalismo da época para a apresentação de notícias em um 

ritmo audiovisual. Nesse sentido, apresentava críticas à política brasileira 

representada por bonecos, charges e comentários mordazes sobre a situação 

política brasileira. Isto tudo feito em 1964, período que preparava a tomada das 

instituições políticas pelos militares. Em seguida, a TV Excelsior tornava-se 

perseguida do regime militar e obrigava o programa a mudar de emissora. O 

telejornal passou então pelas TVs Tupi, Globo, Continental e, por fim, na TV Rio. 

A extinção do Jornal da Vanguarda se deu em 1968, quando seu criador, 

Fernando Barbosa Lima, resolveu tirá-lo do ar pelas sucessivas ameaças que o 

telejornal sofria da censura. O fato marcou a história do jornalismo no Brasil, pois foi 

um dos expoentes da censura militar à imprensa, no auge do seu regime (SOUZA, 

2009, p. 3). 

Ao mesmo tempo em que a TV Excelsior era extinta, surgia no Brasil a Rede 

Globo de Televisão com um novo conceito de distribuição de sinal, em rede 

nacional, através do sistema de micro-ondas (SOUZA, 2009, p. 5). Concretizava-se 

no país uma reivindicação antiga das emissoras de TV, ou seja, integrar e aproximar 

o Brasil do resto do mundo (REZENDE, 2010, p. 60). Assim, instituía-se uma cabeça 

de rede que controlava todas as notícias veiculadas no Brasil. A Rede Globo lançava 

assim, em 1969, o programa que é referência em telejornalismo até os dias atuais, o 

Jornal Nacional. 

Para manter a cadeia de notícias integrada no novo padrão de rede, a Globo 

precisou implantar um padrão de excelência em suas produções. Isso manteria o 

nível do noticiário na altura do padrão de avanço eletrônico. Todo texto, até os 

comentários, seriam escritos por redatores selecionados para tanto, descartando 

assim a improvisação (VEJA, 1969, apud REZENDE, 2010, p. 60). 
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A primeira equipe a integrar o Jornal Nacional enfrentou alguns problemas de 

estreia, entre eles, o estigma que perseguia a Rede Globo de afinidade ideológica 

com o regime militar. Além disso, o Repórter Esso, seu grande concorrente, 

continuava como o mais conhecido na época, e era descrito como imbatível e 

insubstituível. Entretanto, o programa saiu do ar ao final de 1970, quando a 

patrocinadora multinacional extinguiu o patrocínio. 

Terminava uma era do telejornalismo brasileiro, patrocinado e feito na forma 

de relato de notícias, muitas das quais já dadas no rádio e com modestos recursos 

de imagem. Enquanto isso, a audiência do Jornal Nacional mantinha-se em níveis 

excelentes e as tentativas das demais emissoras em competir com ele acabaram por 

produzir programas como o da TV Cultura de São Paulo em 1970, chamado “A hora  

da notícia”. Nele, os assuntos abordados eram diretamente ligados ao telespectador 

e não apresentava um compromisso com padrões ou formas (REZENDE, 2000, p. 

111). 

Na década de 1980, com a amenização da censura e a possibilidade de 

abertura para outros pontos de vista e abordagens no jornalismo televisivo, a TV 

Cultura lançou o “Opinião Pública”, em que era feito noticiário com muitas imagens, 

voltado para a área da arte e cultura. A Bandeirantes lançou o “Encontro com a 

Imprensa” e a Record começava o “Diário Nacional”. 

No início da década de 1980, utilizando dois canais da já falida TV Tupi, 

entravam no ar duas emissoras, a Manchete do grupo Bloch e o SBT, do empresário 

e radialista Silvio Santos. Segundo Rezende (2000, p. 121), o surgimento destas 

novas emissoras não representavam quebra com o regime militar vigente. O 

pensamento da época era de que os canais teriam sido concedidos aos dois porque 

tinham competência administrativa para mantê-los ao mesmo tempo em que o 

governo da época acreditava que não deveria haver somente uma grande rede de 

televisão para não concentrar poder somente na TV Globo. 

O SBT entrou no ar no dia 19 de agosto de 1981 e inaugurou seu primeiro 

telejornal, o “Noticentro”. O perfil de programação da rede desde o começo não foi 

de foco em telejornalismo, mas sim no entretenimento popular, uma vez que o 

domínio da Globo nessa área era evidente e que, na época, as classes B2, C e D1 

concentravam-se em 61% da população com mais de 15 anos. Logo, se a Globo 

fazia programação elitista, o SBT surgia como alternativa popular (SILVA, 2002, p. 

55). 
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Outro desafio era de preencher o mínimo de 12 horas da programação, 

exigência do Ministério das Comunicações, com uma emissora em seu início de vida 

e com dificuldades de pessoal, técnicas e financeiras. Os avanços em telejornalismo 

no SBT viriam em 1988 quando a emissora investiu em um novo formato de 

jornalismo de ancoragem com teor opinativo. 

Nesta época, Silvio Santos contrata uma equipe formada centralmente pelo 

jornalista Boris Casoy, para fazer frente à principal concorrente, Rede Globo, e à 

pieguice e mau gosto que reinavam nos telejornais do SBT até então. Squirra (1993, 

p. 185) define Casoy como: “Um fenômeno novo e pessoal”, que soube criar 

efetivamente um novo modelo de ancoragem editorial da notícia e fugir da simples 

nomenclatura que designava praticamente todos os apresentadores de telejornal. 

Boris Casoy fazia contraponto ao que se praticava na televisão brasileira, 

cópia dos modelos de telejornalismo americano: a síntese, o ritmo, a matéria curta, 

tudo muito rápido para evitar a reflexão (SQUIRRA, 1993, p. 168). O apresentador 

fazia entrevistas e comentários que expandiam o assunto da matéria em questão. 

O atrelamento do modelo telejornalístico brasileiro ao norte-americano é 

perceptível até hoje, e torna-se mais notório se comparado aos telejornais 

argentinos, onde a bancada desenha o ritmo das notícias que circulam por entre os 

comentários dos diversos apresentadores, bem como das entradas ao vivo dos 

repórteres nas ruas. Na Argentina, a realidade local se faz muito mais presente no 

telejornal justamente pela diminuição dos padrões de apresentação, onde o script 

somente sugere o rumo e a sequência da exposição dos fatos e o improviso domina. 

Tais inovações criadas pelo SBT fizeram as demais emissoras buscarem 

alternativas. Foi o que experimentou a apresentadora Marília Gabriela, na TV 

Bandeirantes com o Jornal da Bandeirantes, Carlos Nascimento assumia na TV 

Cultura de São Paulo a ancoragem de seu telejornal, assim como a Rede Globo, 

que agregou o tom analítico ao Jornal Nacional, através de comentaristas 

especializados como Joelmir Betting, Lillian Witte Fibe, Alexandre Garcia e Paulo 

Henrique Amorim (REZENDE, 2010, p. 69). 

Em 1991, o SBT inovava mais uma vez e colocava no ar um telejornal 

popular, que traduzia e casava com a personalidade dos demais programas da 

emissora, o “Aqui Agora”. O programa trazia o jornalismo popular do rádio e era 

baseado no argentino “Nuevediario”, tinha personagens que contavam a notícia, 
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usava planos sequência no relato dos fatos e explorava o viés humorístico em 

muitas de suas matérias (REZENDE, 2010, p. 70). 

Tanto o “Aqui Agora” quanto o “TJ Brasil” acabaram saindo do ar em 1997, 

com a extinção do departamento de jornalismo do SBT, devido a seus altos custos 

de produção em relação ao retorno comercial que geravam. Esta fórmula inovadora 

na televisão brasileira fez com que as demais emissoras explorassem a violência em 

seus noticiários durante toda a década de 1990, na disputa por audiência (KNEIPP, 

2008, p. 74). 

A Rede Manchete, surgida em 1983, apresentava seu primeiro telejornal no 

mesmo ano, com duração de 3 horas. Era considerado, na época, o telejornal mais 

completo da televisão e chegou a contar com uma segunda edição às 23h30. Foi 

desse telejornal que surgiu o “Casal 20” do telejornalismo brasileiro, nome dado à 

dupla de apresentadores Leila Cordeiro e Eliakim Araújo, contratados pela emissora 

para apresentar o jornal em 1989. Logo o telejornal passou a ter edições locais em 

três capitais brasileiras (KNEIPP, 2008, p. 77). 

Desde o início, a opção da TV Manchete foi de fazer uma programação de 

qualidade dirigida às classes A e B. No mesmo ano de lançamento do seu telejornal, 

colocava no ar o programa “Conexão Internacional”, agraciado em 1986 com o 

prêmio Rei da Espanha pela qualidade das entrevistas realizadas. Como descreve 

Rezende (2010, p. 66), o programa trazia entrevistas com celebridades pelo mundo 

e contava com a direção de Walter Salles Júnior. 

Entendendo que o aspecto visual deveria tomar relevância no telejornal, as 

emissoras promoveram significativas mudanças no decorrer da segunda metade da 

década de 1990. Além dos recursos gráficos/visuais que ilustravam as matérias 

chamadas pela bancada, foram postos apresentadores que contribuíam para a 

“personalidade” do telejornal. Foi o que aconteceu em 1996 quando a Globo 

substituiu Cid Moreira e Sérgio Chapelin por William Bonner e Lílian Witte Fibe. 

Já na Rede Bandeirantes ocorreu a contratação de Paulo Henrique Amorim, 

correspondente internacional da Globo, que passava a apresentar o “Jornal da 

Bandeirantes” e um programa dominical chamado “Fogo Cruzado”. No SBT, em 

1997, Boris Casoy deixa a emissora, na qual se consagrou com o TJ Brasil, e parte 

para a Rede Record onde estreou o “Jornal da Record”. 

Apesar dos avanços no telejornalismo brasileiro na década de 1990 e da 

atenção voltada para os aspectos visuais, houve pouca mudança no formato dos 
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programas, que, por sua vez, eram muito parecidos. Marcelo Rezende, hoje 

apresentador de jornal na Rede Record, afirmava em 1997 que, na época, a 

manchete de um jornal no norte do país era a mesma de um jornal localizado ao sul 

(REZENDE, 2000, p. 136). 

Já o apresentador Carlos Nascimento, hoje no SBT, afirmou em 2006 que: 

“Precisa mudar a linguagem, descobrir um jeito novo de construir o texto, de ditar as 

matérias, o foco dos assuntos, o ritmo. Tudo o que fazemos me parece meio velho. 

É assim desde os anos setenta, com algumas mudanças. Temos que nos 

reinventar" (LIMA, 2006). 

Mudanças significativas ocorreriam com a segmentação do jornalismo 

televisivo feito através da TV à cabo. Seu início no Brasil deu-se pelo surgimento da 

GloboNews em 15 de outubro de 1996, como canal exclusivo de notícias da Rede 

Globo, que trabalhava com o slogan “A vida real em tempo real”. Mais uma vez as 

novas tecnologias de informação e comunicação propiciaram o surgimento de outras 

possibilidades de entretenimento e informação. 

Como pondera Rezende (2010, p. 73), as emissoras de televisão que se 

lançaram ao sistema segmentado de notícias enfrentaram duas realidades, primeiro 

que não era possível ficar de fora desse processo que ocorria em nível mundial, 

segundo que infalivelmente seus próprios telejornais em rede aberta de TV 

perderiam público para as emissoras segmentadas. Nesse contexto, a GloboNews 

surgia como alternativa de fuga às amarras que a grade de programação da TV 

aberta impunha ao tempo do telejornal. 

Com as pautas mais expandidas, as editorias podem ganhar seus próprios 

programas e, ainda, a emissora pode reprisar os programas da TV aberta em seus 

horários, otimizando o esforço de produção da casa. O sentido dinâmico, veloz e 

incessante de informar do novo segmento foi bem retratado pelo designer Hans 

Dunner ao desenhar o primeiro logotipo da GloboNews com uma seta apontando 

para o alto, com leve inclinação, na junção das letras L e N do nome (KNEIPP, 2008, 

p. 83). 

Na mesma esteira mercadológica, em 2001 a TV Bandeirantes inaugurou a 

BandNews e, diferente da GloboNews, utiliza todo a estrutura de produção de 

notícias das emissoras de rádio e televisão do grupo, não tendo produção própria. 

Todo o material é reeditado e apresentado ininterruptamente em blocos de 

atualização contínua. 
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Seis anos depois, em 2007, a Rede Record lançou o primeiro canal 

especializado em notícias em TV aberta, o Record News. Seu telejornal é o “Record 

News Brasil” apresentado diariamente às 21 horas. A emissora conta também com 

produções locais que fazem parte de sua programação. Segundo Kneipp (2008, p. 

87), o objetivo da emissora é tirar maior proveito dos produtos jornalísticos, tornando 

também sua marca mais conhecida. 

Adentrando a década de 2000, os telejornais viraram palco de disputas 

acirradas entre emissoras concorrentes, muito devido à rotatividade de alguns 

apresentadores e repórteres, que migraram da Globo para as concorrentes. Fato 

conhecido é a contenda entre Record e Globo marcada em seu início, pela saída de 

um dos símbolos do telejornalismo global, Celso Freitas, para a Record em 2004. 

Em 2005, a apresentadora da Globo, Ana Paula Padrão, assinou contrato 

com o SBT e assumiu o “Jornal do SBT”, ao mesmo tempo em que estavam no 

“Jornal da Band” Joelmir Betting e Carlos Nascimento, Marcelo Rezende tinha ido 

para o “Jornal da Rede TV!” e Celso Freitas e Adriana Araújo estavam à frente do 

“Jornal da Record”. 

O momento era único, comenta Lima (2006), que tentava crer que o Brasil 

estaria naquele momento, inaugurando um novo tempo no jornalismo de TV, frente 

ao declínio e descrédito que o mesmo enfrentava por parte da audiência. Parecia 

realmente que o telespectador começaria a ter jornais com pluralidade de fontes e 

diversidade de opiniões. 

A briga entre as emissoras seguiu durante o ano de 2006 quando a Record 

usou mídia de apoio para publicitar seu crescimento na audiência, não só pelo 

telejornal mas também pelas telenovelas, e que até havia passado a Globo na 

audiência de determinado horário. Estava preparando terreno para a estreia do 

“Jornal da Record” que era apresentado por Celso Freitas e Adriana Araújo. Fato 

esse que ocorria justamente nas férias do casal William Bonner e Fátima Bernardes, 

do Jornal Nacional. O grau de comparação entre os dois telejornais era evidente e 

era nisso que apostava a Record na briga pela audiência da Globo. 

Segundo Lima (2006), o novo “Jornal da Record” era uma tentativa óbvia de 

“clonar” o Jornal Nacional. Em seguida, o jornalismo das duas emissoras apostaria 

em câmeras escondidas para apuração de furos de reportagem e da notícia mais 

espetacular (REZENDE, 2010, p. 76). Continuando a ciranda dos ex-profissionais da 

Rede Globo pelas outras emissoras, em 2009, Ana Paula Padrão, insatisfeita com 
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as interferências de cunho comercial de Silvio Santos no “SBT Brasil”, e depois de 

um tempo longe da TV, estreou na Record, ao lado de Celso Freitas para apresentar 

o telejornal daquela emissora. O fato causou bastante repercussão na época e 

levantou a questão de que a Globo poderia ter encontrado um oponente à altura. 

Com o tempo a guerra esfriou e os competidores voltaram ao ranking de sempre. 

Nos rumos atuais do telejornal. no Brasil seguem os embates entre grandes 

emissoras, porém o efeito impactante de enxergar um rosto global na tela de outras 

emissoras já não é mais o mesmo. Seguem as estratégias de criar no telejornal um 

lugar em comum para o público, uma identidade agradável e sua. Os noticiários na 

televisão consolidaram-se em um território simbólico (MAIA, 2011, p. 6), em um país 

com graves problemas estruturais, informação e diversão constituem um binômio 

sedutor, onde o telespectador encaixou-se em meio ao fato e a ficção, sendo 

moldado pela telenovela e pelo noticiário. 

Assim, Celso Freitas continua na Rede Record, Ana Paula Padrão de lá já 

saiu, Carlos Nascimento está no SBT, Boris Casoy está na Rede Bandeirantes e 

William Bonner segue apresentando o Jornal Nacional ao lado de Renata 

Vasconcellos ‒ que foi antecedida por Patrícia Poeta ‒, uma vez que sua esposa 

Fátima Bernardes se retirou do telejornal para apresentar um programa de 

entretenimento. Uma troca, quem sabe, para renovar a imagem do jornal? Impedir 

os efeitos da idade na telinha? Bem, isso é questão para outro debate. 

 

 

1.2 Na Atualidade 

 

 

Os principais telejornais, das principais emissoras de televisão em sinal 

aberto no Brasil hoje são: Jornal Nacional, da Rede Globo, que também mantém em 

sua grade noticiosos de destaque como o Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje e o Jornal 

da Globo, todos com edição diária durante a semana. Procuro mostrar os telejornais 

de abrangência nacional, sem me ater aos regionais e locais que conservem o 

mesmo formato. Estes serão melhor explorados no capítulo III, onde fica visível a 

migração de elementos plásticos dos telejornais de abrangência nacional para os 

locais. 

A Figura 1 a seguir traz uma imagem do Jornal Nacional da Rede Globo. 
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Figura 1 - Jornal Nacional da Rede Globo 
 

Fonte: Globo (2014a). 
 

 

O Jornal Nacional está no ar há 45 anos e é um ícone no telejornalismo 

brasileiro, suas escolhas de apresentação são tendência para as demais emissoras. 

Nesta imagem estão na bancada o casal de âncoras, Willian Bonner e Patrícia 

Poeta8. 

Na próxima imagem, a Figura 2, está o Bom Dia Brasil. 

 

 

 

 

Figura 2 - Apresentação do Bom Dia Brasil 
 

Fonte: Globo (2014b). 
 

                                                
8
 O vídeo da Figura 1 foi coletado antes da saída da apresentadora Patrícia Poeta, que ocupou a 

bancada de 2011 a 2014, sendo substituída pela apresentadora Renata Vasconcellos desde 
novembro de 2014 até o presente momento. 
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O telejornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo, acorda os brasileiros com suas 

pautas matutinas. Nele, foi conservado o lugar da opinião, feita por um de seus 

jornalistas. Na bancada estão os âncoras do programa, Chico Pinheiro e Ana Paula 

Araújo. 

Na sequência, a Figura 3 apresenta o Jornal da Globo. 

 

 

 

 

Figura 3 - Jornal da Globo 
 

Fonte: Globo (2014c). 
 

 

Este telejornal fecha o dia da emissora com as informações mais importantes. 

É apresentado no final da programação diária, durante a semana, retomando as 

notícias do dia e antecipando manchetes para o dia seguinte. Tem na bancada 

Chistiane Pelajo e Willian Waack. 

No SBT, o jornalismo apresenta como principais noticiosos o SBT Brasil e o 

Jornal do SBT. O SBT Brasil é apresentado início da noite, com o balanço das 

principais notícias do dia. Atualmente vai ao ar às 19h45min de segunda à sábado. 

Já o Jornal do SBT vai ao ar na madrugada em duas edições. A Figura 4 a seguir 

mostra a composição da bancada do SBT Brasil, apresentado por Joseval Peixoto e 

Rachel Sheherazade. O jornalista Carlos Nascimento reveza com Joseval as 

apresentações do telejornal. 
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Figura 4 - Bancada do SBT Brasil 
 

Fonte: SBT (2014a). 
 

 

O SBT Brasil é tido como o principal telejornal da emissora e conserva em 

seu formato momentos de opinião, dados por seus apresentadores. A Figura 5 traz o 

telejornal da noite do SBT, em um formato simples de apresentação e horários 

alternativos, à 1h15min, às 4h e às 5h da manhã, restringem um pouco a audiência 

do Jornal do SBT em relação ao outro telejornal citado anteriormente. 

 

 

 

 

Figura 5 - Bancada do Jornal do SBT 
 

Fonte: SBT (2014b). 
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O Jornal do SBT tem foco nos fatos mais interessantes do dia anterior e que 

podem repercutir no próximo. É possível perceber que o arranjo visual da sua 

apresentação é mais simples que o anterior. A apresentação é de Hermano Henning 

e Karyn Bravo. 

Por sua vez, a Rede Bandeirantes de televisão apresenta em sua grade três 

programas de jornalismo de maior audiência, que são o Brasil Urgente, com José 

Luiz Datena, o Jornal da Band, apresentado por Ricardo Boechat e Ticiana Villas 

Boas, e o Jornal da Noite, com apresentação de Boris Casoy. Sem dúvida o formato 

de apresentação mais polêmico é do Brasil Urgente, por manter um caráter popular, 

onde as matérias são comentadas ao vivo e o apresentador coloca-se, muitas 

vezes, no lugar do policial em ação ou da vítima que sofre. É essencialmente uma 

página de polícia com tom opinativo forte. 

Na Figura 6 é possível perceber que o apresentador dispensa a bancada e 

interage constantemente com imagens exibidas a seu pedido. 

 

 

 

 

Figura 6 - Datena trabalha gestualidade e dispensa uso da bancada 
 

Fonte: Band (2014a). 
 

 

O Brasil Urgente vai ao ar nas tardes da Band, de segunda à sábado. Em 

seguida, às 19h20min entra no ar o Jornal da Band, montado em estilo de cenário 

moderno e com casal de âncoras na bancada. Pode ser considerado o carro-chefe 

da emissora neste gênero de programa, conforme demonstrado na Figura 7 a 

seguir. 
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Figura 7 - Bancada do Jornal da Band 
 

Fonte: Band (2014b). 
 

 

O Jornal da Band abusa da presença da redação ao fundo do cenário e de 

uma paisagem moderna em seu set. Plasticamente, poderia ser destacado aqui o 

uso das luzes e das texturas sofisticadas na composição do esquema visual. 

Na madrugada a emissora tem o Jornal da Noite que faz um resgate dos 

principais assuntos que foram notícia durante o dia anterior. A apresentação é de um 

dos expoentes da ancoragem telejornalística no Brasil, Boris Casoy, com uma carga 

de conteúdo opinativo dado por ele mesmo e pelo colunista Fernando Mitre. A 

Figura 8 traz uma imagem desta apresentação deste telejornal. 

 

 

 

 

Figura 8 - Boris Casoy na apresentação do Jornal da Noite 
 

Fonte: Band (2014c). 
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Nota-se o uso de cenários em comum nos três telejornais da emissora, com 

diferença no trato dos enquadramentos feitos e, no caso de Casoy, alguns closes 

em momentos de seus comentários. 

Entre as quatro emissoras de maior audiência e abrangência nacional em 

seus telejornais, em seguida destaco a Rede Record. A Record tem em sua grade 

cinco programas de abrangência nacional que atendem, mesmo que minimamente, 

ao gênero telejornalístico, são eles: Balanço Geral, SP no Ar, Fala Brasil, Cidade 

Alerta e Jornal da Record. Destes, destaco alguns. A Figura 9 mostra o Jornal da 

Record, o mais fiel ao gênero e, segundo consta no site da emissora, seu principal 

noticioso. 

 

 

 

 

Figura 9 - Bancada do Jornal da Record 
 

Fonte: Record (2014a). 
 

 

O Jornal da Record vai ao ar de segunda a sábado, às 20h40min, e é 

apresentado por Celso Freitas e Adriana Araújo. Ao contrário do que acontece nos 

outros programas da grade da emissora, este procura desvincular-se do caráter 

opinativo. 

Já o Cidade Alerta inaugurou na TV aberta o estilo de programa informativo-

policial, em que o apresentador coloca-se na figura de "justiceiro". O apresentador 

José Luiz Datena iniciou sua carreira neste programa e depois migrou para outras 

emissoras. Como mostra a Figura 10, o apresentador faz o programa sozinho, em 
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pé, e a ação dramática é desenvolvida tanto em inserções ao vivo, com o repórter, 

como em matérias gravadas. 

 

 

 

 

Figura 10 - O apresentador dramatiza a história no estúdio 
 

Fonte: Record (2014b). 
 

 

O atual âncora, Marcelo Rezende, usa todo o espaço do estúdio em sua 

performance para chamar o caso a ser apresentado. Assim, dramatiza e carrega o 

fato com opinião, usando em muitos casos o humor. Na Figura 10 percebe-se como 

o apresentador interage com a tela onde está o casal, personagem do fato que está 

sendo narrado por ele. 

Para compreender a importância dada ao telejornalismo no Brasil na 

atualidade, Castilho (2014) trabalha com dados de uma pesquisa do IBOPE9 sobre 

os hábitos informativos dos brasileiros. A pesquisa é capaz de deduzir que, do 

número total da população brasileira hoje, estimada pelo IBGE10 em 202,76 milhões 

de habitantes, tem-se um total de 196,62 milhões de brasileiros dependentes da 

televisão, que a usam como sua principal fonte de informação. Destes, 157,92 

milhões de pessoas assistiriam regularmente telejornais e programas noticiosos na 

televisão. 

Outro dado interessante da pesquisa é que, tendo sido ouvidas pessoas em 

848 cidades do Brasil, 45% dos telespectadores de telejornais assistem 

                                                
9
 IBOPE - Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. 

10
 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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regularmente o Jornal Nacional, o que equivaleria a aproximadamente 71 milhões de 

pessoas, e outros 16% assistiriam regularmente o Jornal da Record, uma 

equivalência de aproximadamente 25,2 milhões de pessoas. Castilho (2014, p. 1) 

conclui com esses números que: "A forte dependência em relação ao noticiário 

produzido por duas emissoras de televisão é um elemento que influi decisivamente 

na conformação do universo cognitivo dos brasileiros". 

Na atualidade existe uma conexão entre os processos de enfrentamento do 

tempo e espaço cotidiano dos enunciatários com o que é produzido na televisão. Ou 

seja, a pesquisa de Castilho (2014) sugere a influência da televisão no cognitivo de 

quem assiste, por outro lado, o que se percebe nas estratégias visuais dos 

telejornais são elementos que correspondem ao modo e ritmo de vida do 

telespectador. Então seria mais lógico apontar um movimento de retroalimentação, 

em que a televisão coloca em seu texto televisual valores ‒ em linguagem visual e 

verbal ‒ que são de consumo do seu público, visando persuadi-lo. 

 

 

1.3 A Apresentação do Telejornal como Organização da Enunciação 

 

 

No amálgama formado pelas linguagens que compõem o audiovisual, que por 

sua vez compõe a narrativa telejornalística, fica claro que a apresentação do 

telejornal se dá nos limites de um grande enunciado, ou seja, orbita os domínios de 

uma enunciação televisual. A enunciação é o espaço onde a linguagem se realiza, é 

colocada em prática por um ato individual de utilização (BENVENISTE, 1999, p. 83), 

portanto constitui-se numa demarcação teórica abrangente e que mostra 

competência de suportar, e mostrar, o enunciado televisivo em sua conjugação 

multimodal de linguagens. 

Como os sujeitos humanos usam os discursos para estabelecer relações 

entre si, agindo nesse processo enunciativo, é possível considerar os enunciados 

indicativos de marcas destes sujeitos. Neste sentido, de acordo com Peruzzolo 

(2014, p. 77), a semiologia dos discursos vem mostrar a riqueza da presença 

humana na elaboração dos enunciados e de que maneira o homem se serve deles 

para comunicar e realizar-se. 
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Dessa forma, tentar comprender a arquitetura plástica do texto visual, é tentar 

entender como o ser faz para dizer o que diz, pois nos discursos estão inscritos 

negociações, trocas, posicionamentos, ataques, gostos, etc, que se mostram por 

uma gramática, mas que se correspondem diretamente pelos modos de vida e 

relações humanas. 

Para melhor localizar estes conceitos, aporto um esquema desenvolvido pelo 

grupo de estudos em imagem, do programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

UFSM, do qual faço parte, e é coordenado pelo prof. Dr. Adair Caetano Peruzzolo. 

Peruzzolo estruturou a enunciação visual sobre o eixo do olhar, que em suas 

extremidades localiza o sujeito enunciador (mostrar) e o sujeito enunciatário (ver), 

como demonstrado na Figura 11. 

 

 

 

Figura 11 - Esquema de enunciação televisual 
 

Fonte: Adaptado de Peruzzolo (2009, p. 11). 
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Nesse esquema é possível localizar os sujeitos enunciativos, bem como a 

desenvoltura das linguagens envolvidas no televisual. Pretendo dar um passo 

adiante, abrindo os elementos gráficos e cinésicos, para verificar como fazem para 

produzir sentidos, em conjunto com o texto verbal vocalizado. 

É interessante verificar a circulação, os valores e as formas que assumem no 

“eixo do olhar”. Ao mesmo tempo em que os textos são montados com 

argumentação e estratégia que prevejam e definam um sujeito enunciatário, o 

enunciador deixa pelos discursos deste esquema suas marcas culturais. A 

complexidade do enunciador é notória, uma vez que a composição do texto 

televisual é produto de um elenco que se distribui pela extensão do dispositivo, até 

ser lido pelo apresentador ou exibido pelo switcher.  

Mas, para colocar o telejornal no âmbito da enunciação, é preciso esclarecer 

seu funcionamento conceitual. Benveniste (1999) se preocupa com a forma como o 

indivíduo passa da língua para a fala, ou seja, em um conjunto de conhecimentos 

coletivos, torna-se sujeito nesse processo linguístico, na medida em que se apropria 

dos elementos da fala. Neste ato, o indivíduo inaugura o mecanismo da enunciação 

quando se coloca em mediação com outro indivíduo, fazendo deles um ato de 

linguagem, elaborando, portanto, um discurso que figura valores de forma 

argumentativa, sempre buscando cativar seu destinatário (enunciatário). Assim, é 

pelo ato de linguagem que os indivíduos se fazem sujeitos sociais. 

A forma como esses sujeitos colocam-se em relação com o outro, sua 

performance, as escolhas de linguagem, seus mecanismos lexicais e semânticos, 

formam o enunciado. O sujeito enunciador apropria-se da linguagem, neste caso a 

linguagem audiovisual, para "enunciar" proposições, valores e representações. Este 

campo, entre propriedades semântico/culturais e a linguagem audiovisual ‒ 

icônico/verbal ‒, configura-se na enunciação, domínio de mediação entre essas 

duas forças discursivas. 

Este domínio onde ocorre a enunciação é demarcado por categorias que 

normatizam e nomeiam elementos de linguagem. Por tratar-se de imagem, é 

importante que ela, como linguagem visual que é, tenha estabelecido tais categorias 

a fim de permitir percorrer seu caminho de formação e as estratégias que usa na 

composição da mensagem. 

A imagem televisiva põe em interação as duas pontas do eixo, a do ver e a do 

mostrar. Esta imagem televisiva vem densa de estratégias de captação da atenção 
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do outro, para dar-lhe uma série de valores, que estes devem consumir. Aqui entra a 

Teoria da Imagem espanhola e seus 13 elementos gramaticais visuais, ou seja, os 

morfológicos, os dinâmicos e os escalares, que permitem a decodificação destas 

estratégias, embutidas nos textos icônicos, e dos quais os sujeitos enunciativos 

fazem uso para representarem-se nele. 

No momento em que o sujeito enuncia, faz uso destas categorias para marcar 

sua posição na enunciação, movimentando estrategicamente discursos e vozes 

dentro do enunciado. Ao marcar posição na enunciação, o sujeito enunciador (EU) 

de pronto constrói seu enunciatário (TU). Nesse momento, o sujeito estabelece um 

tempo e um espaço, as coordenadas que indicarão a situação da enunciação. 

Em imagem televisual, espaço e tempo são dados por linhas verticais e 

horizontais. Determina-se um espaço, ou seja, o formato ou enquadramento da 

câmera, e nele estabelece-se um tempo. No televisual o tempo é determinado por 

uma força cinética, que sucede os quadros em determinado ritmo e sequência, 

produzindo o efeito de movimento no desenvolver da narrativa. 

Esta arquitetura semiótica ajuda a entender os papéis dos sujeitos da 

enunciação e, assim, desvendar suas ações e estratégias de persuasão. Uma vez 

que consigo enxergar um EU enunciador vejo, pelos elementos que escolheu em 

seu texto, a quem está se dirigindo, e seus pleitos de persuasão. Nesse esquema há 

a figura do narrador, que se apropria do texto no enunciado e ajuda a contar a 

história. Em televisão, as marcas do enunciador são camufladas, pois o texto passa 

por uma cadeia complexa de agentes que o enunciam de forma colaborativa. 

Dessa forma, as artimanhas enunciativas são multiplicadas entre editores, 

câmeras, repórteres, apresentadores, produtores, switchers, etc. Estes últimos de 

notável importância por gerenciar a linha de tempo e sequência, em que a narrativa 

telejornalística vai ao ar. Por isso, parto do enunciado para enxergar as instâncias 

enunciativas no telejornal. 

Isso requer competência de leitura da linguagem utilizada, uma vez que os 

sujeitos estão escondidos nos discursos do enunciado, atrás dos elementos que 

“grafam” esta linguagem. Os caracteres de uma linguagem a ser utilizada são 

determinados a partir da relação do locutor, que toma tal linguagem, e a própria 

linguagem (BENVENISTE, 1999, p. 83). Quer dizer, é esta relação enunciativa que 

me interessa, pois ela estabelecerá escolhas icônicas e verbais que comporão os 

textos do enunciado com seus sentidos. 
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Num primeiro momento, pode-se pensar que o dispositivo televisivo exerce 

função de plataforma que possibilita a enunciação televisual. Este “dispositivo de 

enunciação” oferece performance às linguagens envolvidas no enunciado, lugar de 

circulação das subjetividades humanas, através de discursos veiculados por tal 

dispositivo. Bem, se considero o dispositivo como a plataforma que possibilita a ação 

das linguagens, preciso pensar que este dispositivo apresenta condições para 

“escrever” um texto. 

Portanto, o dispositivo televisivo muito mais que servir de plataforma, realiza 

formação dos discursos, imprimindo neles qualidades exclusivas suas. Não só 

suporta como também gera o conteúdo sócio/cultural. Sendo assim, fica fácil deduzir 

uma aproximação entre mídia e discurso. Aquela sendo condição deste e este 

consolidando a primeira. Guattari (2000, p. 51) afirma que a organização de uma 

máquina não tem nada a ver com sua materialidade. Esta condição de organização 

extrapola-se para uma essência maquínica, ligada à máquina, mas também a um 

meio social, engendrado com essa máquina. 

Retomando, a enunciação é o espectro comunicacional de uma ação em que 

um sujeito apropria-se de um capital social, linguagem, para buscar relação com o 

outro, e para tanto, elabora um amálgama de discursos, ordenados por textos que, 

por sua vez, são determinados por códigos linguísticos, icônicos, sonoros, 

cromáticos, entre outros. Para encontrar as marcas e estratégias dos sujeitos, que 

atravessam esta malha discursiva, é preciso olhar para o texto e enxergar que 

escolhas de linguagem foram feitas para que tais sujeitos digam o que 

“supostamente” querem dizer. Uma busca pelo significados, que se ligam a valores, 

que realizam o elã da existência. 

É interessante destacar o pensamento de Benveniste (1999), quando ele fala 

do funcionamento das linguagens visuais, em imagens fixas e sequenciais. Chama a 

atenção de que nelas o signo isolado, como o caso da cor, não consegue criar 

lógicas de significação, fazer sentido por si. Este signo necessariamente precisa ser 

posto dentro de um agrupamento de elementos visuais que possam designar algo, 

fazer sentido. Este agrupamento, no entanto, não segue as mesmas lógicas da 

língua falada, sendo que nas imagens, seus elementos constitutivos, como a cor, 

 

são designados, não designam; não remetem a nada, não sugerem nada de 
maneira unívoca. O artista os escolhe, os amalgama, os dispõe a seu gosto 
na tela, e é só na composição onde se organizam e adquirem, tecnicamente 
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falando, uma significação, pela seleção e disposição. O artista cria sua 
própria semiótica: institui suas oposições com recursos que ele mesmo faz 
significar, a sua ordem (BENVENISTE, 1999, p. 62). 

 

 

Isto deixa claro que a linguagem visual apresenta complexidades de 

ordenamento lógico muito maiores que outra linguagem, uma vez que sua 

concepção é variável, dependendo das capacidades de quem enuncia por meio 

dela. Também deixa mais clara a importância dos elementos plásticos na formação 

de sentidos por meio da linguagem audiovisual, sendo que para obtê-los, é formada 

a tríade da natureza icônica: seleção da realidade, escolha de elementos visuais e 

uma sintaxe que os ordene. 

A afirmação de Benveniste só contrapõe Villafañe e Mínguez no conceito de 

significação dos elementos visuais, pois os autores espanhóis afirmam que antes da 

composição da imagem, o sentido já começa a ser produzido pelos elementos de 

primeira ordem: cor, forma, textura, entre outras, e que estes têm capacidade de 

significar. 

A imagem como campo textual constitui, no grande enunciado televisivo, o 

elemento material capaz de comunicar ao transpor sentidos desde o enunciador até 

o enunciatário. E como considera Verón (2013, p. 148), toda comunicação é 

mediada, em todos os seus níveis, uma vez que o sentido somente consegue 

circular se estiver materializado. 

A materialidade plástica está assentada na materialidade do dispositivo 

midiático, esta característica dá à imagem condições de existência por tornar 

concretas representações de sentidos e fazer circular significações pelos grupos 

sociais. A identificação de tais sentidos no âmbito social se dá, então, pela formação 

discursiva. 

O nível de formação, circulação e consumo destes sentidos, no televisual, 

ocupa um espectro bastante amplo e para enxergar os sujeitos envolvidos neste 

processo e os discursos que comungam, é conveniente considerá-lo como 

enunciado. No enunciado da apresentação do telejornal, a posição do enunciatário é 

desenhada e prevista dentro do enunciado, pelo enunciador. 

Esta previsão é estratégica e visa dar ao enunciatário, elementos de valor 

que, por sua vez, lhe sejam caros e que, por conseguinte, o persuadam. Esse 
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arranjo de valores é arquitetado no momento da produção da mensagem e, no 

campo das imagens, diz respeito às escolhas da formação icônica. 

Esta relação enunciativa é chamada por Verón (2004, p. 217) de dispositivo 

de enunciação, nele, entidades discursivas (enunciador/enunciatário) determinam as 

modalidades do dizer. Os discursos televisuais, envolvidos no enunciado da 

apresentação telejornalística, comportam, portanto, a imagem ‒  lugar ‒ de quem 

fala ‒ enunciador ‒, a imagem daquele a quem se destina o discurso ‒ enunciatário 

‒ e a relação entre estes dois. 

Para persuadir, valores são disseminados no discurso televisual na forma de 

temas e figuras, modo pelo qual conseguem recriar situações, personagens, lugares, 

objetos, ações, e outras tantas representações que remetem ao real do 

telespectador/enunciatário. Considerando a imagem como um texto montado pelo 

visual, nele há a possibilidade de identificar os papéis dos sujeitos enunciativos e 

suas competências em expandir valores dados pelo icônico, nos temas e figuras, na 

dimensão semântica da imagem. 
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CAPÍTULO II - OS DESAFIOS CIENTÍFICOS COM A IMAGEM 

 

 

Parece natural, ao olhar uma imagem, logo constatar que é o objeto do 

mundo real que está ali. Em uma fotografia não restam dúvidas, foi feita uma cópia 

da realidade. Na pintura e nas modernas artes gráficas, tal cópia é diluída no viés do 

seu criador, pois a realidade parece ter sido “manipulada”, arrumada de outro modo. 

Nas imagens em movimento, o realismo é mimético, fica evidente que o homem 

conseguiu capturar, “copiar” a realidade de forma fiel, pois reproduziu espaços e 

acelerou tempos, “copiou” perspectivas perfeitas, acentuou expressões plásticas de 

forma a inventar e reinventar padrões estéticos e reproduziu os movimentos da vida. 

Tal efeito deve-se à dimensão indicial da imagem televisiva que, como já 

afirmava Dubois (1993, p. 45), a torna “um traço de um real”, pois diferente do ícone 

e do símbolo no tripé semiótico peirceano, o índice dota a imagem de um valor 

próprio e singular. Ela é fiel ao referente. Somente e diretamente a ele se remete. 

Nas imagens indiciais, o signo é a continuidade física do referente, explica o autor. 

Essa característica indicial das imagens televisivas, bem como das fotográficas, lhes 

conferem o valor de verdade. 

Nesse percurso inventivo da imagem, parece que o que interessava ao 

homem era mesmo mostrar o real, representando-o numa supra-dimensão do real, 

ou seja, o visual. Um campo onde pudesse praticar seu simbolismo, lugar de 

passagem entre o imaginário e o real, firmando assim a materialidade plástica da 

imagem. 

Se esta supradimensão formada por imagens criadas existe e se ela se põe à 

frente da realidade como espelho, é necessário perguntar qual é sua natureza de 

constituição. O que a faz ser percebida, o que a liga com essa dimensão real. 

Chega-se ao objeto científico da imagem, a sua natureza icônica, 

característica ontológica desse tipo de expressão humana que permite fazer circular 

por ela significados. Como afirma Vilches (1988, p. 16), é a expressão icônica que 

faz manifestar o significado na imagem. Esta natureza, que é o “permanente e 

invariável nela” (VILLAFAÑE, 2000, p. 23), é independente do meio de produção em 

que se deu a imagem, ou seja, existe tanto em imagens fixas quanto em 

sequenciais, com ou sem a intervenção de dispositivos midiáticos. 
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Na atualidade, as culturas ocidentais são eminentemente visuais (OCHOA, 

1986, p. 10) e a vivência humana se funda em uma iconosfera de saturação 

audiovisual (VILLAFAÑE; MÍNGUEZ, 2002, p. 17), promovida principalmente pelo 

desenvolvimento tecno-midiático, onde o ser somente conhece o outro por 

mediações simbólicas. 

O percurso de elaboração do real por uma linguagem é o único modo de o ser 

conhecer seu redor. As ideias e os juízos que este elabora ao entrar em contato com 

seu meio de vivência lhes dão pressupostos para que ajuste sua conduta e 

estabeleça seu modo de vida. Ochoa (1986, p. 9) resgata este pensamento de 

Durkheim e acrescenta que tais ideias do mundo e das coisas são como um véu, 

entre os sujeitos e o mundo, e que as ações, eventos, acontecimentos e objetos do 

mundo, para os sujeitos, são apenas construções representacionais, pois diz ele, 

não há fenômenos naturais em estado bruto, tudo é representado. 

Ochoa (1986, p. 16) quando pleiteia a eleição de uma semiótica específica 

dos fenômenos icônicos afirma que a visão humana desenvolve-se junto com as 

formas de representação, sendo que estas sempre são culturais, e que a leitura do 

visual baseia-se em convenções históricas e socialmente variáveis. Dessa forma, 

conclui que os textos icônicos constituem códigos. 

O homem historicamente desenvolveu métodos para “desenhar” o real 

baseado em convenções culturais, estas são frutos de suas experiências sociais. 

Monta-se assim, um arcabouço de códigos para uma linguagem. Um excelente 

exemplo destas “convenções de representação gráfica” é a perspectiva, 

estabelecida durante o Renascimento e que introduziu novas convenções na visão 

das imagens. Assim, a linguagem e outros sistemas representacionais são fios que 

tecem uma rede simbólica, fruto da experiência humana, e que os liga com a 

realidade. 

A natureza icônica é formada, segundo Villafañe (2000, p. 93), por três 

fatores: uma seleção de realidade, um repertório de elementos plásticos específicos 

e uma sintaxe que é capaz de ordenar tais elementos para produzir significado. Tal 

constituição icônica permite ao observador da imagem, num primeiro momento, 

extrair dela um esquema icônico, que equivale à estrutura da realidade objetivada 

nela. Estes elementos “modelizam” situações do real. 

Então, tem-se nesta apreensão do esquema icônico duas realidades, a 

objetiva ‒ formada por elementos visuais ‒ e a figurativa ‒  produto da disposição e 



67 

 

relação destes elementos ‒ que constituem um modelo do real. Aqui é possível 

localizar a imagem junto a dois fenômenos psicofisiológicos humanos, a percepção e 

a representação. Se a imagem modeliza o real é, assim, por natureza, instrumento 

do devir do homem. Ela o ajuda a tornar-se pleno como ser, pois o satisfaz pela 

externalização de suas representações e nas trocas que este faz com as imagens já 

dadas ao natural. 

A imagem atua na vida cotidiana do homem como elemento de ligação com a 

realidade, e para existir, exige dele também um esforço em sua construção. De um 

lado a realidade apresenta-se ao ser codificada de forma complexa pelas diversas 

linguagens, de outro, o homem apresenta-se diante da realidade e quer conhecê-la, 

ao mesmo tempo que lhe impõe sua marca pessoal. 

O ser vivo humano aparece inserido em um contexto ambiental cujas 

variáveis fundantes são o espaço e o tempo. Para sobreviver e desenvolver-se nele, 

tem de percebê-lo e representá-lo em suas potencialidades e formar deles valores 

de ação. 

Isso quer dizer que a imagem lhe fornece signos e conexões que remetem a 

uma realidade direcionada, e o homem os decifra segundo suas capacidades 

intelectuais pré-constituídas. Parece mesmo que uma interpretação “objetiva” do real 

seja impossível, segundo Meyer (2002, p. 12), devido à complexidade e à 

variabilidade da organização cerebral. 

Voltando, para estudar o trâmite homem/imagem, é indispensável passar por 

dois movimentos psicofisiológicos do ser humano e que já foram abordados no início 

deste trabalho, a percepção e a representação. Estas são dimensões de atuação do 

ser para com a imagem das coisas, normatizando o modo como ele se porta e dá 

espaço à imagem em sua vida. Sendo a imagem um fenômeno posto entre seres 

que desejam comunicar, também estará no nível de processo do perceber e do 

representar. Quanto à percepção humana do visual, Aumont (1993, p. 82) classifica 

esse processo em dois tempos, um de reconhecimento e outro de rememoração. 

As imagens mentais modelizam as imagens do espaço, das coisas 

acontecendo a tempo e dos resultados obtidos na relação. As imagens gráficas ‒ 

foto, desenho, pintura ‒ remontam às relações originais do organismo com o seu 

meio ambiente. 

Ao olhar uma imagem tenta-se identificar nela elementos da realidade, do 

mundo visual, e esse exercício proporciona ao ser o prazer em poder dominar o 



68 

 

“real” visual, agora num determinado plano onde nuances, formas, texturas, 

tamanhos, etc, são reconstruídos. Ao mesmo tempo que se sente prazer em 

identificar o natural na imagem, tal experiência acaba fazendo com que esta imagem 

influencie na forma de ver o mundo real, objetivo. É um processo dialógico que o 

homem mantém com as representações icônicas e que se retroalimenta pela sua 

produção, fruição e comparação delas com a realidade. 

Na percepção acontece a apreensão sensorial, a estimulação pelo ambiente 

dos órgãos sensoriais da estrutura biológica humana. Ali, o estímulo recebido pelo 

organismo serve de gatilho para ativar a vida. Com isso cria mapas mentais, que se 

arranjam como representações, que são avaliações das relações do ser com o vir-a-

ser. Na percepção humana, a imagem faz despertar conexões de memória que 

tendem a buscar um esquema. Aumont (1993, p. 84) traz essa ideia de esquema 

como “fórmulas iconográficas”. É dizer, um ordenamento de elementos visuais a fim 

de compor um padrão identificável. Tal esquema dá origem ao traço ou assinatura 

(estilo autoral). 

Nesse processo dialógico da imagem, o organismo humano está sempre 

processando os estímulos visuais que os órgãos sensoriais recebem, elaborando 

então, uma cadeia de engramas. O processo mostra que, ora está o homem 

recebendo estímulos visuais, os ordenando e trabalhando com sua memória icônica, 

ora está juntando esses dados novos aos que já assimilou para produzir mais 

imagens, sendo que um constrói o outro. 

Para Peruzzolo (2006, p. 34), a representação se forma pela percepção. Ela é 

o investimento qualitativo no que é percebido. O estímulo coletado do natural recebe 

certa valoração e passa a significar algo para o organismo. Desde os primórdios da 

humanidade, o homem conseguiu evoluir e se sobrepor diante do habitat em que 

vivia, pela ação que desempenhava diante de tal meio, com seus perigos e desafios. 

Alves (1979, p. 23) afirma que a ação eficaz do homem diante do meio só se 

deu pela atividade interpretativa que este fazia, conhecendo assim o mundo que 

habitava, e melhorando sempre as formas de sobreviver, acumular conhecimento e, 

consequentemente, distanciar-se do código genético primitivo, na medida em que 

projetava suas atitudes. 

O que anima o campo simbólico do homem é justamente o fruto do contato, 

da experiência perceptiva que ele tem com o meio em que vive. O que é percebido 

se enriquece de significados e o percebido nunca chega de forma pura a seu 
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conhecimento, uma vez que vai perceber sempre sob pressupostos culturais já 

formados. 

Sendo a percepção a coleta de estímulos do entorno do indivíduo, a 

representação é o processo qualificativo desses estímulos, que na imagem se dão 

por signos e que chamam para si valores que, por fim, são determinados como 

sentidos. Na Teoria da Imagem proposta por Villafañe e Mínguez (2002, p. 96), os 

processos de percepção e representação são indissociáveis e responsáveis pela 

constituição da natureza icônica da imagem, que vem a ser o objeto teórico de 

estudo aqui. 

Enquanto a percepção seleciona aspectos da realidade, a representação 

escolhe um repertório específico de elementos visuais e uma sintaxe que os ordene 

e coloque em linguagem. Somente haverá representação se houver a interação de 

dois esquemas, um perceptual e outro icônico, sendo que a representação parte 

sempre de uma realidade que já foi conceitualizada, e encontra na imagem 

correspondentes icônicos. 

 

 

2.1 Composição Discursivo/Plástica 

 

 

A identidade corporativa, ou o que informalmente é usada como imagem, está 

firmada nas empresas de televisão pelo desenho gráfico e composição do telejornal 

que possuem. O telejornal, por ser uma espécie de "programa vitrine" das televisões, 

precisa ter uma identidade bem definida e que congregue a "imagem" da emissora. 

Aspectos de mercado, política, abordagem editorial, forma de comunicar, público 

alvo, entre outros, estão representados no telejornal, mais precisamente no 

momento de sua apresentação. Ali estão objetos e agentes de uma linguagem 

única. 

A televisão batalha por conseguir uma maior cumplicidade emocional com os 

seus espectadores (IVARS, 2002, p. 33-34), e na apresentação do telejornal os 

aspectos gráficos compõem praticamente a embalagem do produto televisual, 

expostos em uma prateleira. Concorrendo com outras emissoras pelo olhar dos 

"clientes" expectadores. 
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Os grafismos em televisão são determinados nos níveis: simplicidade e 

claridade, personalidade própria e especialização de conteúdos. Ivars (2002, p. 33) 

explica que o conteúdo de uma televisão deve ser o mais claro e simples de serem 

identificados em qualquer aspecto da comunicação gráfica da rede de televisão, o 

que obrigatoriamente acontece na apresentação do telejornal, a fim de firmar e 

marcar a identidade da emissora. 

No segundo aspecto a ser buscado na configuração da identidade do canal, o 

autor define que tal personalidade está em todas as formas que estão projetadas, 

sentidas e percebidas pela audiência. Há uma ininterrupta busca pela coerência de 

significados em tudo que é produzido na televisão, isso é buscado nos estilos 

usados no grafismo, e são materializados por determinado uso dos elementos 

visuais, em relações de espaço e tempo. É o produto de uma estratégia planificada 

onde o enunciado televisivo procura concatenar múltiplos aspectos de produção 

para uma singularidade de significado. 

Em resumo, a televisão como indústria procurará sempre criar produtos em 

segmento delimitado, e seus produtos precisam prever um destinatário. O produto 

televisual é formado nesses moldes e o telejornal precisa também ter sua tipologia 

de elementos constituída segundo tal identidade. A tipologia da apresentação do 

telejornal, exposta a seguir, ajuda a entender esta sua dimensão visual: 

- Vinhetas; 

- Mudanças de planos; 

- Deslocamentos pelo cenário; 

- Interação com dispositivos móveis; 

- Entrada e saída de notícias. 

 

Na constituição da tipologia do telejornal, atuam de forma ampla os elementos 

da morfologia da imagem, sendo que estes dão condição para a produção daqueles. 

Para aprofundar a capacidade da tipologia de formar sentidos é preciso verificar 

como esta se define pelos elementos visuais. 

Faço a partir de agora um passeio pelos elementos da imagem, em suas 

dimensões morfológicas, dinâmicas e escalares, fundamentos da linguagem visual 

para produção de um discurso televisual. Espero assim, cumprir minha meta de 

justificar a plasticidade como estância primária na formação do significado do 

telejornal. 
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Pode parecer cansativo passar por todos elementos visuais da Teoria da 

Imagem mas considero necessária a tarefa com o intuito de tornar mais íntimo o 

contato com as propriedades e potencialidades de tais elementos. A teorização dos 

mesmos também tornará mais fácil a compreensão dos raciocínios de aplicação do 

método, no capítulo III. 

 

 

2.1.1 A Linguagem da Imagem Fixa 

 

 

As características particulares dos 13 elementos da imagem, segundo 

Villafañe (2000), são múltiplas, e de suas relações brotam outras tantas. A descrição 

de todas se tornaria exaustiva, portanto irei qualificá-las por elementos plásticos 

materiais, existentes em todas imagens, sendo o ponto, a linha, a forma, a textura, o 

plano, a cor. De suas relações icônicas surgem os elementos de dinamicidade da 

imagem, que são o movimento, a tensão e o ritmo. Já os elementos que compõem a 

espacialidade são a dimensão, o formato, a escala e a proporção. 

No espaço plástico, trabalha-se muito com energias, que podem ser vetoriais, 

produzidas pela linha, ou sinestésicas, produzidas pela cor. Estas energias, como 

define Arnheim (2000, p. 10), são experiências psicológicas e análogas às forças 

físicas reais, que perceptiva e artisticamente, podem ser consideradas reais. 

Dependendo do uso destes elementos primários, terei significados esboçados 

que poderão, em conjunto, elaborar sentidos mais complexos. Se as linhas tiverem 

contornos suaves, possivelmente favorecerão as imagens que pretendem 

representar sentidos como ternura, carinho, suavidade, delicadeza, etc. Se ao 

contrário, forem utilizadas linhas retas quebradas em ângulos fechados, somadas a 

cores quentes, poderei ter sentidos de brutalidade, ação, expansão, entre outras. 

As significações da imagem vêm carecendo de uma teorização capaz de 

abranger o campo epistemológico deste fenômeno. Villafañe e Mínguez (2002) fala 

sobre isso e propõe que um olhar mais cuidadoso e específico seja lançado sobre as 

imagens. “A natureza das coisas. O permanente e invariável nelas”11, uma frase 

                                                
11

 “La naturaleza de las cosas. Lo permanente e invariable en ellas.” 
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extraída do Dicionário da Real Academia Espanhola12 utilizada por Villafañe (2000, 

p. 23) para chamar a atenção para a natureza icônica da imagem e sua autônoma 

capacidade de significar. 

Sua natureza icônica ocupa-se dos processos e elementos estruturais nos 

quais a imagem está fundada. No caso do telejornal, ele será capaz de compor uma 

imagem institucional com preceitos de credibilidade e agilidade, por exemplo, se a 

composição plástica for capaz de mostrar isso através de suas escolhas de como se 

"apresentar" ao público. Isto significa atentar, assim, para detalhes fundamentais do 

conjunto que aparece na tela e como estão ali compostos pontos, linhas, cores, 

texturas, entre outros. 

Quero agora expor os elementos fundamentais da imagem, compostos pela 

Teoria da Imagem de Villafañe (2000, p. 95). Em sua classificação, o autor dividiu os 

elementos da imagem em três grupos: morfológicos, dinâmicos e escalares, sendo 

que os morfológicos são considerados de primeira ordem, e os dinâmicos e 

escalares são produto da relação dos que compõem os elementos morfológicos. O 

Quadro 1 apresenta esta classificação. 

 

 

Elementos: Compostos por: 

Morfológicos Ponto, linha, plano, cor, textura e forma. 

Dinâmicos Movimento, ritmo e tensão. 

Escalares Dimensão, formato, escala e proporção. 

 
Quadro 1 - Elementos compositivos da plasticidade da imagem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Villafañe (2000). 

 

 

É claro que na composição visual do telejornal, alguns destes elementos vão 

se sobressair, porém, é possível afirmar o emprego de todos em menor ou maior 

grau. No esquema icônico de análise, os principais serão apontados no intuito de 

determinar que papel desempenham na constituição do sentido, junto ao discurso 

proposto. 

                                                
12

 Diccionario manual ilustrado de La Real Academia Española. Espassa-Calpe. Madrid. 1975, p. 677. 
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Entre os 13 elementos ‒ 6 morfológicos, 3 dinâmicos e 4 escalares ‒ os 

morfológicos são os únicos que se apresentam em materialidade na imagem. Os 

demais são fruto da relação dos 6 primeiros e somente são insinuados. Se postos 

em uma plataforma física, no caso de uma pintura, desenho ou tela da televisão, 

juntos ou em separado, são capazes de montar uma realidade que pode ir do nível 

mimético ao abstrato. Pelo código que formam, são capazes de reproduzir as 

tonalidades e as formas vividas no cotidiano. 

Os elementos escalares trabalham com a ideia de tamanho do objeto em 

relação ao ambiente onde está localizado. Já os elementos dinâmicos configuram a 

noção de tempo, e são percebidos tanto em imagens fixas, onde criam o efeito de 

tensão pela relação de causa-efeito que promovem entre os elementos morfológicos 

(a linha reta sobre o plano, por exemplo), quanto em imagens sequenciais, onde o 

efeito cinético, de repetição sequencial de imagens fixas cria o efeito de movimento. 

 

 

2.1.1.1 Estrutura morfológica: ponto e linha para começar 

 

 

Independente da complexidade da composição criada, seja um desenho 

infantil ou uma projeção de elementos gráficos na apresentação do telejornal, o 

ponto e a linha podem ser identificados como estruturas básicas para a composição. 

Através deles pode-se marcar e distribuir a imagem pelo plano representado. Eles 

têm a capacidade de guiar o olhar, seja concentrando-o em algum lugar, um ponto, 

ou deslocando-o pelo espaço plástico como o fazem as linhas horizontais. 

Villafañe (2000, p. 98) considera o ponto como a menor, mais simples e 

abreviada unidade de expressão visual. Ele não precisa estar representado 

graficamente para ser percebido e influenciar o todo da imagem. É a formação mais 

comum encontrada na natureza. Dondis (1997, p. 53) chama o efeito do ponto de 

rotundidade, e é identificado desde o botão de uma rosa até a visão panorâmica da 

terra vista da lua. 

O ponto é elemento multifuncional e desempenha qualquer função plástica. 

Ele vai do nível zero, no plano plástico, em que não aparece mas é subentendido na 

imagem pela centralidade que o olhar toma diante do todo, até um nível que permita 

sua percepção e medição. Existem três propriedades materiais capazes de o definir, 
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que são a dimensão, a forma e a cor. Estas o usam, em menor ou maior 

intensidade, para expressarem-se no plano material (VILLAFAÑE, 2000, p. 99). 

O ponto é trabalhado nas novas tecnologias na forma de pixel, que 

multiplicado produz imagens em alta definição. Ainda é possível vê-lo empregado na 

formação do "grão" que compõe a imagem na película do cinema. 

Segundo Kandinsky (2005, p. 24), o ponto é introvertido, sendo a forma mais 

concisa e que nunca perde totalmente sua característica, mesmo que em sua forma 

exterior apresente ângulos. As energias13 externas, vindas de todos os lados, que 

incidem sobre ele, o tornam um elemento conciso, conforme mostra a Figura 12. 

 

 

 

 

Figura 12 - Ponto concêntrico 
 

Fonte: Kandinsky (2005, p. 29). 
 

 

No capítulo III de análise, dedicarei maior atenção ao ponto, buscado no 

efeito de centralidade, quando na composição da apresentação do telejornal. Por 

hora, quero mostrar as capacidades de significação dos elementos essenciais da 

imagem. 

Kandinsky (2005, p. 34) abordou em seus estudos a plasticidade material da 

imagem e as forças que atuam dentro desta economia compositiva plástica. 

Basicamente, no nível da percepção, os elementos visuais exercem uma força que é 

percebida como "energia". Por exemplo, a linha quando corta um plano, a exemplo 

                                                
13

 Termo usado por Kandinsky (2005) para mostrar a relação dos elementos ponto e linha com o 
plano onde são observados. Estas energias existem num conceito plástico, criando vetores de 
direção ao impulsionar alguns elementos da imagem. 
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do que faz a bancada no telejornal, estabelece uma força horizontal que equilibra os 

demais elementos que estão naquele plano. 

Ainda segundo Kandinsky (2005), na linguagem o ponto representa uma 

interrupção, é um elemento negativo, ao mesmo tempo que estabelece ligação entre 

um ser e outro, elemento positivo. Ele também é percebido na música, quando a 

batida do tambor marca a temporalidade do que som. Perazzo e Valença (1997, p. 

18), que tratam os elementos da linguagem visual sempre atrelados aos suportes, 

materiais e ferramentas onde são materializados, definem o ponto como um 

elemento autônomo, uma imagem que fala por si. 

Este elemento é considerado multi-significante, sua variabilidade de formas 

pode fazer com que ele constitua a mínima expressão icônica em um plano, por 

outro lado, se aumentado várias vezes é capaz de revelar formatos, texturas e 

cores. Se qualquer representação pictórica for reduzida ao extremo, em um tamanho 

em que suas estruturas icônicas não sejam mais identificáveis, será transformada 

em um ponto (PERAZZO; VALENÇA, 1997, p. 20). 

A dinâmica também é uma das características do ponto. Ele pode tanto 

estabilizar uma imagem, dependendo de sua localização, como pode tencioná-la, na 

medida em que se desloca pelo plano da representação, conforme mostra a Figura 

13. 

 

 

 

 

Figura 13 - Tensão de deslocamento 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Se dois pontos forem colocados em um plano fechado de representação, eles 

irão estimular a criação de uma ligação visual entre si. É um vetor de energia 

plástica, que vai chamar a atenção do olhar e conduzi-lo transformando-se numa 

das maiores características do ponto, a dinamicidade (VILLAFAÑE, 2000, p. 99). A 

atração exercida entre os dois pontos dispostos no mesmo plano dependerá da 

distância estabelecida entre eles. Um exemplo é possível na Figura 14. 

 

 

 

 

Figura 14 - Força de atração 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Quanto mais próximos, maior a atração entre eles (DONDIS, 1997, p. 44). Na 

perspectiva, o ponto de fuga14 direciona as linhas e guia o efeito de 

tridimensionalidade do plano de representação. Somada às suas qualidades 

dinâmicas, o ponto é considerado por Kandisnky (2005, p. 24) como a forma 

temporal mais concisa, pois concêntrico, marca o tempo dentro do plano pela força 

interna e intrínseca que ele possui. Esta força é preservada, fechada no ponto, 

mesmo que suas dimensões sejam alteradas. 

O ponto conciso, assim como descreve Kandinsky (2005, p. 24), representa 

suas forças internas. Por sua vez, no momento em que forças externas arrancam o 

ponto do plano onde está inserido e o jogam para uma direção qualquer, este perde 

                                                
14

 Ponto determinado sobre a linha do horizonte de um plano representacional de onde partem linhas 
que organizam as dimensões do desenho. 
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sua tensão concêntrica: “dele resultando um novo ser, dotado de uma vida 

autônoma e submetido a outras leis. É a linha” (KANDINSKY, 2005, p. 45). 

Na Figura 15, o ponto sai de seu estado de inércia e elabora uma trajetória de 

força unidirecional rumo ao infinito. 

 

 

 

 

Figura 15 - Energia deslocando o ponto e formando a linha 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

As energias que incidem externamente sobre o ponto provocam seu 

deslocamento criando, por consequência, a linha. Interessante também é verificar 

que energias são estas e que tipo de linhas, traçados, deslocamentos, provocam. 

Kandinsky (2005) aborda este tema, cujo mecanismo é usado por grande número 

dos analistas da imagem. Foi ele que, de sua experiência como artista, extraiu 

detalhadamente os aspectos da linha. 

Alguns elementos plásticos compartilham a característica de assimilarem-se 

uns aos outros, o que acontece com a linha ao subsumir o ponto e em vários 

momentos na composição plástica, uma vez que, por exemplo, a cor também pode 

deixar de ser um preenchimento entre contornos para tornar-se um ponto visual na 

composição. 

A linha, segundo Villafañe (2000, p. 103), possui dois grandes propósitos, 

sinalar e significar. Cria vetores de direção, define formas, separa planos e produz 

efeito de volume em figuras representadas bidimensionalmente. 
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Neste pensamento, Kandisnky (2005, p. 49) define a linha como o rastro do 

ponto em movimento. O momento em que ele dá o seu salto do estático para o 

dinâmico. À linha são designadas cinco funções: a de criar vetores de direção, 

capazes de dar dinamicidade à imagem e promover relações plásticas entre os 

demais elementos; ela também é capaz de separar dois planos criando assim, o 

efeito de mais de uma dimensão; ela também pode dar volume às figuras 

bidimensionais pela sua superposição, trabalhando assim o efeito de "sombra" nas 

imagens; mais uma função da linha é representar a terceira dimensão, quando os 

objetos são postos em diagonal no plano plástico, alinhando-se ao horizonte. 

Outra grande incumbência da linha é guardar o formato estrutural da forma, 

preservando assim a estrutura de qualquer objeto, garantindo a identificação deste 

seja qual for o seu tamanho. Villafañe (2000, p. 105) ainda lembra que a linha é a 

base de qualquer desenho e certamente o elemento dominante em grande número 

de imagens. 

Na concepção de Kandinsky (2005, p. 50) sobre as energias que dominam o 

espaço plástico, a linha reta é resultado de uma força externa que incide sobre o 

ponto, fazendo-o deslocar-se rumo ao infinito. Tem-se então tensão e direção em 

uma linha reta realizáveis em quatro possibilidades: linha reta horizontal, linha reta 

vertical, linha diagonal e linha curva. 

 Segundo Kandinsky (2005, p. 51), a linha reta horizontal corresponde à 

superfície, sendo considerada como linha de apoio, onde o homem repousa. Sua 

ressonância é fria15 e de relação com o plano. A linha vertical substitui o plano frio 

pela altura, é quente. Na diagonal, a linha reta toma ressonância fria e quente, sua 

energia como vetor é potencializada produzindo, desta forma, maior dinamicidade e 

força, se comparada a sua posição horizontal ou vertical. A representação destes 

três tipos de linhas pode ser visto na Figura 16. 

 

 

                                                
15

 Efeito de sentido relacional feito pelo autor e usado na pintura. 
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Figura 16 - Arquétipos das linhas retas geométricas 
 

Fonte: Kandinsky (2005, p. 51). 
 

 

Na composição do cenário do telejornal, as linhas retas horizontais e verticais 

são predominantes, já que são menos tensivas que a diagonal e mantêm certo 

equilíbrio na linguagem visual. Voltando às forças plásticas que atuam na linha, 

quando estas são alternadas, darão origem à linha quebrada com diversos ângulos, 

abertos, obtusos, com diferentes tensionamentos. Kandinsky (2005, p. 60) classifica 

esta tensão com maior intensidade em linhas quebradas com ângulo de 45° e mais 

suave em ângulos de 135°. 

Quanto mais agudo for o ângulo da linha, mais quente será sua ressonância 

de significado; por sua vez, quanto mais obtuso, mais fria ela será. Na medida em 

que a linha vai se tornando obtusa, ela perde sua agressividade plástica e vai 

tornando-se um círculo. O círculo configura o lado mais passivo do ângulo obtuso, 

com quase total ausência de tensão (KANDINSKY, 2005, p. 64). 

O autor define o ângulo da linha curva como jovem e impulsivo. Já no 

momento em que existe maior pressão plástica para desviar a trajetória do ponto, 

mais a linha fecha-se em si mesma para formar um círculo. Mantendo regular esta 

força sobre a linha, forma-se uma espiral (PERAZZO; VALENÇA, 1997, p. 31). A 

linha cumpriu importante papel nas culturas dos diversos povos por oportunizar um 

sistema simbólico que permitia representar graficamente e desenvolver uma escrita 

(DONDIS, 1997, p. 56). 
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2.1.1.2 Plano: enquadramento da realidade 

 

 

Uma das primeiras atitudes ao elaborar uma imagem, seja ela fixa ou móvel, 

é definir que espaço ela ocupará em determinada plataforma. É preciso organizar 

esta imagem em um plano. O plano como elemento da imagem divide-se, em termos 

teóricos, em plano da representação e plano morfológico. 

O suporte que serve à imagem é o plano da representação. Este dá 

condições físicas para construção da imagem. As delimitações do enquadramento 

das câmeras de TV e sua calibragem nos diversos modos de exibição, seja televisão 

ou canais de internet, são determinações técnicas que, na imagem, aparecem pelo 

recorte retangular em linhas horizontais e verticais. 

Tanto Villafañe quanto Kandinsky tratam este plano como Plano Original 

(PO). Kandinsky (2005) ao definir o plano, deu grande importância ao PO, chegando 

a considerá-lo como elemento independente das forças do artista pela natureza 

própria que possui. 

Além do PO, existe o plano plástico, que faz parte da imagem em sua 

constituição morfológica. São geralmente os efeitos de profundidade e relevo 

produzidos pela cor e pela textura, possibilitando uma distinção entre os planos que 

estão dispostos em perspectiva na imagem. Compreende-se que, primeiramente, 

determina-se um espaço para a imagem existir, o plano original, em seguida é 

preciso determinar um tempo para leitura desta imagem, dado pelo plano plástico. 

O plano plástico ditará o percurso e o tempo de passagem do olhar pela 

imagem, no ato da leitura. Pode-se ter uma leitura na planície da imagem e ainda 

uma leitura para "dentro" dela, percorrendo o primeiro, segundo, terceiro plano. São 

eles os responsáveis por compartimentar e fragmentar o espaço plástico da imagem 

(VILLAFAÑE, 2000, p. 108). A enunciação icônica se faz pelo enquadramento. 

Kandinsky (2005, p. 105) analisa os planos originais da imagem como 

determinantes no processo de construção do sentido. O plano quadrado é tido como 

elemento icônico sereno, objetivo e equilibrado, composto pelas ressonâncias 

objetivas do frio e do quente, linhas retas horizontais e verticais de mesmo tamanho. 

As linhas horizontais são frias, as verticais são quentes. A posição das linhas no 

plano também produz uma ressonância na imagem. As linhas horizontais do 
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quadrado podem ser altas ou baixas; quando altas, passam ideia de maleabilidade, 

leveza, liberdade; quando baixas, dão ideia de peso, densidade, coerção. 

A produção de significado plástico das linhas verticais pode ser de direita e de 

esquerda. As linhas de direita são linhas que se movimentam como se estivessem 

indo "para casa", denotam cansaço e vão em busca de repouso; já nas linhas de 

esquerda, que assemelham-se às horizontais, significam maleabilidade, leveza e 

libertação. 

É importante tratar o elemento plano com atenção, pois no objeto empírico 

escolhido neste trabalho, ele é determinante, como mostra a Figura 17. 

 

 

 

 

Figura 17 - Linhas dominam o plano plástico e original 
 
Fonte: Montagem elaborada pelo autor (GLOBO, 2014c; SBT, 2014a; BAND, 2014b; GLOBO, 2014d). 
 

 

As linhas estão presentes em praticamente todos os telejornais. São elas que, 

distribuídas pelo plano original, o mesmo plano de enquadramento da câmera, dão 

peso ou leveza à cena. 

Kandinsky (2005, p. 115) trata ainda da linha diagonal, que atravessa o PO. 

No enquadramento retangular da câmera de televisão, esta linha diagonal pode 
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aumentar ou diminuir dependendo do ângulo que estiver posta, produzindo assim 

maiores ou menores indicativos significantes de tensão. 

Num plano mais largo a tensão é menor e a imagem adquire certa calma, 

fluidez. Em um plano mais alto a linha diagonal irá inclinar-se mais para a vertical 

aumentando consideravelmente a tensão do formato da imagem. A Figura 18 

demonstra a tensividade das linhas diagonais. 

 

 

 

 

Figura 18 - Tensividade gerada pela diagonal no plano original 
 

Fonte: Kandinsky (2005, p. 115). 
 

 

Obviamente os planos de enquadramento televisivo são horizontais, mais 

narrativos que expressivos, e adequados ao que é relatado no telejornal. Há 

situações em que o plano de enquadramento (original) é horizontal, porém em seu 

interior os planos plásticos apresentam elementos verticais, o que aumenta sua 

tensividade compositiva e adéqua-se melhor a notícias mais pesadas, como as 

policiais, por exemplo. Este aspecto será melhor explorado no capítulo III. 

 

 

2.1.1.3 Sensações de superfície: a textura 

 

 

Quando associada aos elementos plásticos plano e cor, a textura colabora 

para a formação do plano plástico da imagem. Uma vez que ela compõe a superfície 



83 

 

externa da estrutura icônica, seu efeito pode ser sentido na impressão de relevo de 

superfície que causa. Nos telejornais é muito usada nos tons metálicos e acrílicos, 

lembrando estruturas modernas e arrojadas. Domina os efeitos da plasticidade de 

um ambiente futurista e inovador. 

Segundo Villafañe (2000, p. 109), a textura dilata ou comprime o espaço e 

cria novas relações plásticas, além de possuir qualidades táteis e óticas, pois pode 

criar a noção de superfície. O tipo de material usado na confecção da imagem, no 

caso das elaborações gráficas impressas, também interfere no efeito produzido pela 

textura. Basicamente existem duas qualidades na textura, uma perceptiva e outra 

plástica. 

Na perceptiva há uma confluência da imagem com a luz que a atinge. Lembro 

do efeito conseguido nos estúdios de televisão com o uso de elementos de cenário 

em tons metálicos. A luz usada sobre eles é essencial para que possam expressar 

suas qualidades plásticas. 

A gradação cromática, usada para efeitos de luz e sombra, é praticamente a 

essência da textura. Uma imagem, para ser texturizada, necessita representar 

relevo, por mais sutil que possa ser. Na qualidade plástica da textura ela demonstra 

a capacidade desta de representar o real imitando as qualidades de sentido 

experimentadas pelo tato. Segundo Dondis (1997, p. 70), a textura substitui 

frequentemente as qualidades de sentido do tato. O olho pede que a mão confirme a 

superfície do material visto, sendo que a maioria das texturas são óticas, seu modo 

de expressão é essencialmente plástico. 

 

 

2.1.1.4 A louca da casa 

 

 

É desta forma que Villafañe (2000, p. 11) refere-se e classifica o elemento 

plástico cor, devido à sua complexidade morfológica, pois pode assumir o papel de 

vários outros elementos plásticos. A cor domina a composição do espaço 

telejornalístico montando os ícones de identificação explícitos e implícitos de 

enunciadores e enunciatários envolvidos naquele programa. Guimarães (2003, p. 

21), que analisa a cor usada no jornalismo, a considera um dos mediadores sígnicos 

de recepção mais instantânea. 
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A cor é o resultado da luz refletida sobre uma superfície, atingindo as células 

fotoreceptoras da retina. Deste modo, um emissor ‒ que pode ser o sol ou uma 

lâmpada ‒ irradia energia em forma de luz, em seguida esta energia é modulada por 

um meio ‒ uma fotografia, um set de gravação ‒ se transformando em cor e 

finalmente percebida por um receptor. O estímulo externo gera uma reação orgânica 

que é projetada a uma dimensão subjetiva do ser, para produzir um sentido. As 

variáveis envolvidas neste processo podem intensificar ou amenizar o papel da cor 

nesta experiência. 

Vale lembrar que no caso da televisão, a tela projeta a imagem em forma de 

luz com o fenômeno já pronto, ou seja, a cor já foi construída e está sendo projetada 

com fonte de luz própria, por isso é possível assistir televisão numa sala escura. O 

fenômeno natural da transição da luz em cor já ocorreu lá no estúdio de gravação da 

emissora, onde o iluminador acertou o tom da luz para que ele produzisse o efeito 

esperado sobre o cenário e os apresentadores. 

Na classificação feita por Villafañe (2000), a cor se destaca por duas 

propriedades gerais em sua atuação na composição plástica, a espacial e a 

dinâmica. Tanto consegue delimitar espaços de representação quanto pode marcar 

o tempo de leitura da imagem. Estes aspectos serão abordados mais adiante, 

quando tratar do tempo e espaço no audiovisual. 

Outra característica da cor é que ela ajuda na articulação da composição no 

plano representacional. Os planos cromáticos estão ligados por relações cromáticas 

que mantêm entre si, estabelecendo assim direções de cena, ritmos, etc. Dondis 

(1997, p. 125) mostra que, por exemplo, a proximidade ou distância podem ser 

relacionadas com a cor azul e verde, por sua vez, o amarelo e o vermelho podem 

denotar expansividade. Tais cores ajudam na elaboração da perspectiva no plano 

plástico da representação visual e têm seu uso justificado pela lógica de que, quanto 

mais próximo, mais quente ou mais luminoso um objeto pode parecer. 

As propriedades intensivas e qualitativas da cor agem na plasticidade ditando 

o ritmo do tempo da imagem. Tal tempo tem relação direta com o tempo de leitura 

da imagem e pode ser melhor percebido nas imagens fixas em que a cor aprofunda 

o olhar na imagem pelo efeito da perspectiva. 

Além de usar sua propriedade dinâmica para promover a  interação entre os 

planos plásticos, a cor tem propriedades sinestésicas que podem gerar sensações 

percebidas por outros sentidos humanos. Kandinsky (1996) em sua obra “Do 
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espiritual na arte e na pintura em particular” associa a cor à música, à poesia e 

acredita num sincretismo das artes com a pintura para que a alma do homem seja 

atinginda pela arte. Dondis (1997, p. 64) afirma que a cor tem afinidades com as 

emoções humanas, o vermelho tendo significado de perigo, amor, calor, vida e 

outras tantas significações, enquanto o amarelo é a cor mais ligada à luz e ao calor, 

e o azul à passividade e suavidade. 

Heller (2013, p. 17) afirma que cada cor pode produzir efeitos distintos e 

muitas vezes contraditórios. O mesmo vermelho, diz ela, pode parecer erótico ou 

brutal, inoportuno ou nobre. Um mesmo verde pode parecer saudável, venenoso ou 

tranquilizante. A autora faz uma análise interessante da atuação das cores nas 

emoções humanas quando argumenta que nenhuma cor atua sozinha, está sempre 

cercada de outras cores que, em conjunto atuam sobre um efeito. 

Isso significa dizer que são os acordes cromáticos formados por diversas 

cores com afinidades que produzem um efeito de sentido, considerando que um 

acorde cromático é composto por cores que frequentemente se associam a um 

efeito em particular. Por exemplo, para os sentidos de algazarra e animação se 

associam as mesmas cores que para os sentidos de atividade e energia. 

A cor também pode assumir a função da forma, onde delimita espaços na 

imagem sem necessitar o uso da linha. A margem da cor divide elementos e sua 

tonalidade determina o grau de separação ou suavidade existente entre tais 

elementos da imagem. Porém, para conservar as estruturas de uma imagem, um 

contorno rigoroso é necessário, o que pode ser conseguido com o delineamento de 

uma linha, onde as cores ficam "compartimentadas" pelos espaços determinados 

pelas linhas. Tal fato ordena o olhar e cria certa hierarquia no espaço gráfico. As 

cores são mais anárquicas neste ponto, permitindo fusões e gradientes de 

separação entre elementos da imagem. 

Na mídia, as cores assumem o papel de cor-informação, mesclando-se com a 

própria notícia. Guimarães (2003, p. 41), que usa o termo cor-informação, acredita 

que a cor pode informar sobre vários fatos, e que a precisão desta informação 

dependerá de fatores históricos ligados a tal cor. Também, por parte do leitor, 

dependerá de seu conhecimento da informação atrelada a tal cor. E isso tudo está 

imerso em um contexto criado pela mídia para expressar a informação por meio de 
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cores determinadas, buscando estratégias cromáticas aliadas a notícias que 

encantem e persuadam o receptor16. 

Interessante que o mesmo autor sugere que a profusão em larga escala das 

cores na mídia tem levado a uma saturação, encarada com um excesso prejudicial à 

comunicação. Tal aumento nas imagens coloridas nos meios de comunição não 

reflete, necessariamente, um aumento na qualidade das informações elaboradas por 

elas. 

A causa desta saturação é atribuída por Guimarães (2003) a fatores que se 

aproximam aos de Villafañe e Mínguez (2002, p. 17) quando estes explicam que 

existe uma verdadeira saturação audiovisual em um mundo onde a imagem continua 

sendo uma desconhecida. Tais fatores envolvem o desconhecimento por parte do 

produtor da imagem das possibilidades da cor-informação, e a crença de que a 

saturação cromática satisfaz a certos públicos consumidores de imagem, como o 

segmento do público jovem e o popular. Indissociável, a cor é um dos elementos 

mais importantes na Teoria da Imagem e que merece conhecimento em seu uso e 

consumo. 

Sem dúvida um dos papéis fundamentais da cor na mídia, seja ela impressa 

ou audiovisual, é do efeito de dinamicidade. Villafañe e Mínguez (2002, p. 122) 

ressaltam que o efeito dinamizador mais simples produzido pela cor é o contraste. 

Onde as cores frias e quentes são as que mais contrastam, ou seja, azul e amarelo 

são o par mais ativo em contraste depois do preto com branco. Se forem 

consideradas as diferenças de iluminação e a pureza espectral de uma luz, o 

contraste de uma cor aumenta de acordo com sua saturação, nas zonas azuis do 

espectro, com a proximidade de outras cores e com a eliminação dos contornos da 

figura representada17. 

 

                                                
16

 Em suas análises do uso de cores na construção da informação na mídia, o autor afirma que, por 
intencionalidade ou não, as repetições de combinações de cores são vinculadas ou incorporadas a 
certos textos com mensagens de abordagem positiva ou negativa do campo político. Tais ações 
fazem a cor participar ativamente como elemento de linguagem, da formação do repertório e do 
imaginário de leitores/eleitores (GUIMARÃES, 2003, p. 54). 
17

 Villafañe e Mínguez (2002, p. 122) ainda destacam um aspecto importante sobre a aproximação de 
duas cores, que para o modo de iluminação da televisão, surte em uma riqueza de efeitos. Dizem 
eles que "Ao falar de contraste cromático não se pode esquecer de uma propriedade como a 
interação cromática, que afeta tanto a seu aspecto qualitativo como quantitativo, e deve ser muito 
considerada na hora de compor uma imagem ou uma cenografia. Na justaposição de duas cores, 
uma delas tenderá a atura como fundo, sob muitas variáveis, assumindo desta forma uma cor como 
complementária de outra, onde esta se torna figura". 
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2.1.1.5 A forma: entre a percepção e a representação 

 

 

O elemento morfológico forma atua neste meio do caminho entre o fenômeno 

da percepção, onde são coletados os traços que compõem a estrutura básica de 

uma figura, e da representação, lugar da associação da estrutura à lembrança de 

uma figura mais complexa. Os delimitadores da forma no plano plástico são 

basicamente a linha e a cor, por terem, como já citado, a capacidade de delimitarem 

espaços na composição. 

Já Dondis (1997, p. 57) considera três formas básicas: o quadrado, o círculo e 

o triângulo equilátero, sendo que o quadrado expressa honestidade, enfado, retidão, 

perfeição. Enquanto o círculo pende para a infinitude, proteção, fluidez, unidade e 

comunhão. E, por sua vez, o triângulo inspira ação, conflito, tensão. 

Para Perazzo e Valença (1997, p. 94), o objeto estético não tem uma forma, 

ele é uma forma, assim sendo, a estética considera a forma como o conjunto da 

obra e não apenas o significado de um elemento isolado. 

Como elemento morfológico, possui basicamente duas características: a 

forma e a estrutura. Pode-se variar a escala de um objeto, representado em um 

plano plástico, ao máximo, e com isso se estará mexendo em sua forma, porém, sua 

estrutura permanecerá a mesma e ele será identificado. Sua estrutura é a 

propriedade perceptiva responsável pelo reconhecimento visual do mesmo, e nunca 

varia. O conceito de um objeto sempre se baseia em sua estrutura (VILLAFAÑE, 

2000, p. 127). 

Ampliando este pensamento, pode-se afirmar que a imagem de um objeto é 

reconhecida quando há a combinação de duas estruturas: a estrutura do conceito 

visual, onde há a imagem de tal objeto armazenada na memória de quem olha, com 

a estrutura do próprio objeto. Villafañe (2000, p. 128) cita um exemplo disso usando 

a imagem de um cachorro. Para reconhecer sua figura não é necessário conhecer 

todas as raças existentes e sim, sua estrutura dominante. 

A percepção visual apresenta tendência voltada à simplicidade. Sendo que o 

reconhecimento de um objeto, que se dá pela sua forma, dependerá do grau de 

simplicidade de sua estrutura. Quanto mais simples for, mais reconhecível será. 

Pode-se analisar a simplicidade de uma imagem pelo método quantitativo e 

qualitativo. 
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O primeiro é responsável por identificar o número de elementos que definem 

uma estrutura. Então tem-se elementos com valor estrutural, invariáveis, e os 

elementos que dependem da estrutura para poderem significar, o que Villafañe 

(2000, p. 128) chama de r.e.g18, ou traços de forma. Portanto, mais uma vez, a 

estrutura de uma figura é invariável, já sua forma é adereço para sua identificação. 

As caricaturas esboçam um bom exemplo da capacidade estrutural da figura de 

representar. É possível deformar um rosto ao máximo, porém, para a celebridade ser 

identificada nele, será necessário preservar os traços estruturais de tal rosto. 

É comum a utilização de formas na apresentação do telejornal para a 

composição de cenários e painéis temáticos como, por exemplo, para a previsão do 

tempo, em que elementos meteorológicos (nuvens, chuva e sol) juntamente com 

ícones geográficos (mapas, locais e cidades) são estilizados, mas facilmente 

identificados pela preservação de sua estrutura. 

Com os recursos eletrônicos disponíveis hoje, o processo fica mais fácil e 

esteticamente mais rico.  O mesmo ocorre com o desenho da estrutura icônica do 

cenário, que apesar de adequar-se às variações de emissora para emissora, atende 

a uma estrutura que permite identificá-lo como cenário de apresentação de um 

programa telejornalístico. Abordo este aspecto no capítulo III quando sugiro uma 

matriz temática básica na visualidade dos telejornais. 

A busca pela estrutura básica nas representações visuais também é usada 

em projetos de monumentos que irão denotar lugares e cidades. Em poucos traços, 

o lugar precisa ser identificado para conseguir um reconhecimento amplo, ou quem 

sabe, mundial. É o caso da torre Eiffel em Paris, do Cristo Redentor na cidade do 

Rio de Janeiro, e da Torre de Pisa, na Itália. Nelas, as estruturas tornaram-se 

símbolos. 

E os símbolos requisitam esta simplificação radical da forma, como lembra 

Dondis (1997, p. 92), um símbolo precisa, além de ser reconhecido, ser lembrado e 

reproduzido, se quiser ser eficaz. Se isso for feito, o símbolo pode tornar-se pleno e 

firmar-se como um código compreendido universalmente. Na busca da simplicidade, 

o autor deverá usar princípios como a parcimônia e a ordem, para conquistá-la 

(VILLAFAÑE, 2000, p. 132). 

 

                                                
18

 Denominação de Villafañe para rasgos estructurales genéricos. 
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2.1.2 O Tempo e o Movimento: elementos dinâmicos 

 

 

Da relação entre os elementos postos até aqui, surgem o tempo e o espaço 

dentro da imagem. O conjunto de ações das materialidades da imagem é capaz de 

criar a noção de localização espacial e tempo de existência em uma narrativa 

audiovisual. Cada significado plástico criado pela base morfológica da imagem será 

posto em conjunto e potencializado na composição visual. A imagem sendo o 

simulacro do real, precisa necessariamente imitá-lo, e o real humano está posto nos 

domínios do tempo. Sugerir o movimento da realidade nas imagens estáticas foi 

sempre uma tentativa de lhes dar vida, afirma Feldman (2002, p. 10). 

Hoje as pessoas decidem ver movimento onde não há. Aqui reside o 

encantamento das novas tecnologias que, ao repetirem quadros de imagens fixas, 

sejam analógicos ou digitais, em velocidades extremas, excitam a retina do olho que 

é incapaz de capturar todos os quadros que são gerados numa fração de segundo, 

gerando assim uma cadência que produz a ilusão de ótica do movimento19. 

Arnheim (2000, p. 365) afirma que o movimento é a atração visual mais 

intensa da atenção.  No animal e no homem existe uma receptividade intensa e 

imediata ao movimento, o que se explica pela atenção dos dois às condições 

ambientais e suas situações de sobrevivência neste meio. O movimento percebido 

na natureza pode significar para eles a aproximação de um amigo ou predador, e 

uma rápida reação. Nesse processo, os olhos desenvolveram-se como instrumentos 

de sobrevivência e são atraídos pelo movimento nas estimulações midiáticas que 

sofrem hoje. 

Na imagem o movimento resulta da força de atração que elementos exercem 

entre si, dependendo do tamanho dos elementos e a distância entre eles e os 

                                                
19

 Da continuidade visual estabelecida pela sucessão de imagens, tanto no cinema, quanto na 
televisão ou em imagens de computador, Feldman (2002, p. 47) complementa: "Cada una de las 
imágenes que vemos en continuidad ha sido previamente registrada por la cámara, cuadro a cuadro 
en el llamado cine de animación, o bien tomada de forma continuada en el registro e los movimientos 
reales (ficción, documental, etcétera). Y dado que cada dibujo o cada imagen ha fijado con ligeras 
modificaciones sucesivas una etapa del movimiento, su proyección a veintecuatro imágenes por 
segundo en el cine o veintecinco en el televisión (...) se restituye el primitivo movimiento real o 
dibujado por la persistencia de la visión en la retina que las "encadena" visualmente, suprimiendo 
cada intervalo en negro por la persistencia de la vision en que las imágenes se funden entre sí 
produciendo, como decíamos, la ilusión de movimiento". 
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demais elementos da imagem. O olho está medindo constantemente e tenta 

localizar-se, encontrar uma posição cômoda, menos tensa, diante da visualidade. 

Este pressuposto serve para abrir o próximo passo na análise dos elementos 

da imagem, a dinâmica, tendo em mente que para entender como funciona o 

movimento na imagem é necessário entender que nela estão refletidas ideias de 

movimentos físicos, reais, que afetam as pessoas no seu dia-a-dia.  

Estas pessoas, que buscam reconhecer a realidade nas imagens que olham, 

tentam projetar nas imagens a fenomenologia física, pois são afetadas na sua 

vivência. Por isso, valores como velocidade, peso, choque, suavidade muitas vezes 

são transpostos a uma imagem quando, na verdade, a imagem não é capaz de 

portar tais fenômenos, e sim, somente recordá-los. 

A dinamicidade é fruto da relação dos elementos básicos da imagem. Para 

Villafañe (2000, p. 138), existem três elementos dinamizadores da imagem: o 

movimento, a tensão e o ritmo. Segundo o autor, a natureza dinâmica da imagem 

está intimamente ligada ao conceito de temporalidade.  

Toda vez que se tenta imprimir temporalidade a uma imagem, se tenta 

reproduzir o tempo real. Em termos mais práticos, o tempo da imagem é único e 

obedece ao estatuto do icônico, diferente do tempo real que é capaz de significar. 

Tanto que, ao representar o tempo da realidade no esquema de sequência, obtém-

se o efeito cinético, quando nas imagens fixas o tempo real é abstraído, dependendo 

a temporalidade do deslocamento do olhar no ato da leitura. Por seu turno, as 

imagens fixas possuem temporalidade expressa por tensão e ritmo, somente 

carecem do movimento. 

Uma narrativa possui o caráter de narrativa porque conta algo. Para contar 

algo ‒ narrar ‒ com uma imagem é necessário localizá-la em um espaço ‒ onde ‒ e 

um tempo ‒ quando. Na apresentação do telejornal, este conceito de tempo é 

bastante abstraído, isso que se está tratando de imagens móveis, pois o set de 

gravação funciona como local de passagem dos fatos, que então são contados. 

Identificar as estratégias de tempo exercidas pela imagem na apresentação do 

telejornal será tarefa para o capítulo de análises deste trabalho. 

Nas imagens fixas isoladas, o parâmetro temporal é sempre abstraído, 

tornando-se por essência descritivas. Nelas, quanto menor o formato do ratio20, tão 

                                                
20

 Villafañe (2000) define ratio como o formato da imagem fixa em relação ao tamanho de sua 
horizontalidade e verticalidade e a consequente sequência temporal que poderá fornecer à imagem. 
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menor será seu caráter narrativo. Ou seja, em imagens fixas de ratio longo, de maior 

horizontalidade, o tempo flui melhor. 

Kandinsky (2005, p. 50) sustenta esta ideia quando fala da linha desenhada 

na horizontal ou vertical do plano plástico. Em sentido horizontal a linha significa 

suavidade, deslizamento, é a linha de superfície onde o "homem repousa ou se 

move" (KANDINSKY, 2005, p. 51). Já a linha vertical é incisiva ao solo ou 

ascendente ao céu, tem ressonância quente, positiva e é capaz de representar 

melhor a ação. 

É preciso entender que na imagem em sequência, tempo e espaço são 

parâmetros essenciais para a significação. Isso tanto na história em quadrinhos, que 

expande sua narrativa para mais de um enquadramento, quanto para o cinema, 

onde a sequência de quadros cria uma nova imagem. O que se vê na imagem fixa é 

a ativação de uma estrutura espaço-temporal pela ativação de elementos 

morfológicos. Tudo é simultâneo em uma imagem parada, quando tempo é dado em 

função de um espaço criado e delimitado para a imagem, ou seja, volta-se aos 

parâmetros que ditam a leitura visual de uma imagem. 

Em uma imagem fixa, o espaço é permanente e fechado; nas sequenciais, o 

espaço é mutativo e pode prolongar fenomenicamente para além do espaço do 

quadro (VILLAFAÑE, 2000, p. 140). Quando o apresentador de um telejornal 

percorre o cenário para passar de uma bancada a uma tela digital, ele está 

expandindo um espaço, jogando o enunciatário para além. A própria mudança de 

planos e enquadramentos reforçam esta ideia, uma vez que mudam as delimitações 

do que está sendo mostrado. 

A Figura 19 mostra isso, o apresentador do telejornal levanta-se e vai além de 

seu espaço, conduzindo e aproximando-se do enunciatário pelos movimentos e 

aproximação que a câmera faz. 
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Figura 19 - Telas se formam para o apresentador ilustrar seus textos 
 
Fonte: Montagem elaborada pelo autor (GLOBO, 2014e). 
 

 

Diferente do representado na figura, a composição da cena da apresentação 

do telejornal é, em geral, bastante normativa e estática, ou seja, sem variabilidades 

tensivas em seu formato. Quando há variabilidade elas ocorrem em deslocamentos 

pelo set e pela dispensa do uso da bancada, postando os apresentadores em pé ou 

sentados em uma "roda de diálogo". Voltando ao normativo, a cena mais enxuta e 

limpa não é desprovida de tensão e movimento. Há elementos de imagem que fluem 

pelo cenário constantemente, promovendo ali um espaço de transitoriedade. 

O regramento de tais elementos dinâmicos dentro de um cenário jornalístico 

de televisão garantirá a identidade fluída, transitória daquele espaço que foi criado 

para "mostrar" notícias. Na sequência, tem-se os elementos tensão e ritmo. 

 

 

2.1.2.1 Imagem estável, imagem tensa 

 

 

Como já descrito, o objeto de análise deste trabalho busca uma composição 

estável. Para isso, tudo dependerá da relação entre os elementos visuais, se a 

composição que eles montam for harmônica ou não. Tem-se um equilíbrio estável 

dependendo da simetria da composição. Se houver assimetria de distribuição dos 

elementos da imagem, precisará haver uma compensação de tensões. Villafañe 

(2000, p. 147) chama de equilíbrio estável a primeira hipótese, e de equilíbrio 

instável, a segunda. 
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O primeiro elemento a definir a tensividade ou a harmonia em um telejornal é 

o próprio enquadramento escolhido, o padrão segue o retângulo horizontal, mas é 

preciso atentar para o que a imagem como um todo apresentará. No audiovisual, a 

tensividade poderá ser dada pelos agentes plásticos: proporção, forma, orientação e 

contraste cromático. O movimento na imagem fixa é gerado pela tensividade, fruto 

da articulação dos demais elementos plásticos. A ação de energia plástica, assunto 

que será abordado mais adiante, cria vetores de energia na imagem que excitam a 

retina provocando tensão. 

Trabalham na criação da tensividade plástica a proporção, a forma, a 

orientação e o contraste cromático. Na proporção, a substituição de estruturas mais 

estáveis, como o quadrado ou o círculo, por estruturas que fogem deste esquema 

mais “agradável”, gerará uma tensão. Kandinsky (2005, p. 106), ao explicar a forma 

do quadrado, retrata bem a falta de tensão existente neste elemento, por ser o 

quadrado a forma mais equilibrada das forças quente ‒ vertical ‒ e fria ‒  horizontal 

‒, fazendo do quadrado a forma mais objetiva de um PO. A estabilidade conferida a 

uma composição através das proporções áureas21 pode servir de exemplo à quase 

ausência tensiva em uma imagem. 

Já o agente plástico forma age, segundo Villafañe (2000, p. 148), pela 

deformação, disparidade e pela inquietação causada pela fuga da forma aceitável, 

gerando assim tensão. Se na proporção se deforma a estrutura do objeto, desta vez 

deforma-se a forma. A forma orbita ao redor da estrutura da figura representada, 

deste modo ela expande a imagem de tal figura podendo adicionar a ele uma cadeia 

de significados. Bons exemplos do uso da forma estão na arte abstrata e na 

caricatura. O observador que busca nexos de realidade nestas imagens se depara 

com um labirinto de significados que o desafia a ir além da simples estrutura de 

reconhecimento. 

Na orientação de uma imagem atuam energias ligadas à linha, em que a linha 

vertical tem ressonância positiva, a horizontal tem ressonância negativa, e a oblíqua 

tem de maior ressonância dinâmica (VILLAFAÑE 2000, p. 148). O equilíbrio de 

forças formado pelas linhas vertical e horizontal é quebrado pela oblíqua, tanto que é 

elemento essencial nas representações de perspectiva. Kandinsky (2005, p. 115) 

                                                
21

 Proporção que distribui os objetos na imagem. Para obtê-la divide-se um quadrado ao meio, 
projeta-se uma linha diagonal em um dos quadrados até a base horizontal. O resultante desta 
projeção irá compor um plano de proporções agradáveis. 
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afirma que a potência das linhas oblíquas de dinamizarem os elementos da imagem 

se dá pela capacidade que têm de variar entre os eixos. 

Será difícil encontrar linhas oblíquas na apresentação do telejornal, em sua 

maioria serão linhas horizontais onde a ressonância negativa, atribuída por 

Kandinsky, expressa-se em forma de menor tensividade. 

No caso da cor relacionada à tensividade, a mesma age por meio de seu 

contraste, fato muito comum nos cenários de telejornal. A indução de uma 

profundidade no estúdio tem levado as emissoras a inserir a redação como pano de 

fundo, ou mesmo a uma criação gráfica que se projeta em perspectiva, em um jogo 

de cores mais claras e escuras. Cores mais claras na proximidade de quem olha e 

mais escuras ao longe. Este contraste cromático movimenta a imagem entre os 

planos morfológicos. 

Toda tensividade na imagem fixa ou sequencial é identificada pelo modo 

como é dada e por sua constância, identifica-se então o terceiro elemento tensivo, o 

ritmo. Por exemplo, em uma composição com predomínio de linhas retas e 

contornos suaves há um ritmo agradável. Já que o deslocamento da energia vetorial 

no plano plástico não apresentar muita variação. Tem outro, onde há formas 

verticais, oblíquas com linhas quebradas e expressões agressivas, o ritmo é mais 

forte. Estes elementos produzirão ritmo pela alternância que estiverem dispostos em 

tal plasticidade e pela forma como aparecerão, fortes ou débeis. 

 

 

2.1.3 A Relação do Homem com o Espaço: a escala 

 

 

Agora quem entra em relação na imagem são os elementos morfológicos com 

os dinâmicos. Os elementos escalares da imagem são de natureza quantitativa e 

ajudam a harmonizar o que já foi materializado na representação plástica, 

diferentemente dos dinâmicos, onde a natureza de sua atuação era qualitativa e 

ainda configuravam forças visuais na imagem. Um exemplo disso é possível se for 

considerada uma imagem onde um objeto que está em primeiro plano tem relação 

harmônica com um objeto no terceiro plano, e quando ambos forem ligados à uma 

perspectiva que obedeça o tamanho de cada um, em cada plano, ou seja, suas 

proporções são medidas pelo olhar e comparadas na imagem. Desse modo, são 
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estabelecidos como objetos escalares da imagem a dimensão, o formato, a escala e 

a proporção. 

Da comparação do homem com as coisas, desenvolve-se a noção de 

dimensão. O homem sempre tenta conceber o ambiente onde vive segundo o seu 

tamanho. O que poderia ser uma concepção puramente de domínio de ambiente 

também se reflete na representação, e é buscado nas imagens. 

Esta noção espacial-visual foi usada, ainda que de forma precária, no século 

XV, quando ensaiava-se o desenho da perspectiva. A perspectiva praticamente 

serve de matriz à projeção de planos em uma imagem tridimensional. Hulburt (1986, 

p. 74) conta que o ponto de fuga e a linha do horizonte começaram a ser usados 

como balizas dos elementos visuais, em desenhos com mais de dois planos. Um 

exemplo deste conceito básico de espacialidade é apresentado na Figura 20. 

 

 

 

 

Figura 20 - Perspectiva projetada sobre figura geométrica 
 

Fonte: Dondis (1997, p. 76). 
 

 

A dimensão hierarquiza os elementos visuais dentro do plano, sendo que o 

tamanho do objeto observado não muda, e sim sua distância em relação aos outros 

planos plásticos. Quando a dimensão é usada em desproporção à imagem real, ela 
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atribui grandeza e relevância às figuras representadas. Exemplo que pode ser 

encontrado nos contra-planos da TV e do cinema. 

Elementos de cenário televisivo podem usar a alternância de dimensão para 

causar impacto visual, é possível constatar isso no tamanho dos sets de gravação e 

na imponência de seus cenários. Villafañe (2000, p. 157) afirma que tal impacto 

acentua-se quando o homem depara-se com uma imagem de mais de 27 metros 

quadrados. 

Já quanto ao formato, é preciso recordar o que foi visto sobre o plano original 

da imagem. Relativo ao suporte material que recebe a imagem. Agora, o formato 

escolhido para o plano plástico torna-se elemento escalar. O formato irá ordenar a 

fruição do tempo na imagem e resultará sempre como primeiro elemento icônico da 

composição (VILLAFAÑE, 2000, p. 158). 

Nas artes visuais o formato não segue rígidos padrões, suas forças 

dimensionais de largura e altura são usadas justamente para significar na obra. Já 

nas imagens televisuais, o padrão é formado pelo valor de ratio22 das linhas 

horizontais e verticais. Não que essa prática seja abolida das artes, pelo contrário, 

foi lá concebida, porém é mais notória nos dias de hoje sua presença nos 

dispositivos midiáticos. 

O ratio largo, quando a imagem é mais horizontal que vertical, tem caráter de 

leitura, ocupa mais o campo visual de quem olha. O ratio curto é encarado, nesse 

aspecto, como transgressivo, e deixa as imagens mais descritivas. Esta 

característica denota a capacidade do elemento escalar formato de imprimir 

sequência temporal. Um exemplo deste esquema espacial é apresentado na Figura 

21. 

 

 

                                                
22

 Entende-se pela proporção dos dois lados de uma imagem. É conseguido pela medida da vertical, 
estendida pela sua horizontal. O menor dos dois valores se reduz à unidade, e o outro é o quociente 
entre o maior e menor (VILLAFAÑE, 2000, p. 158). 
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Figura 21 - Ratio na descrição de Villafañe 
 

Fonte: Villafañe (2000, p. 159). 
 

 

A relação de tamanho dos objetos da imagem permite ao observador elaborar 

uma justa relação da imagem que se olha, com a realidade. Quem trabalha neste 

aspecto é o elemento escala. Este é considerado por Villafañe (2000, p. 160) como o 

elemento escalar mais sensível, pois resguarda as características estruturais de um 

objeto apesar de sua variação de tamanho entre os planos de uma imagem. 

Nas imagens reais observadas no dia-a-dia, os objetos não podem variar de 

tamanho, mas sim, a percepção os relaciona com o ambiente dependendo de sua 

proximidade com o observador. Diferente da realidade, na imagem produzida o 

objeto pode variar de tamanho, entrando numa relação de escala, para que a 

representação de terceira dimensão possa acontecer. A escala trata assim, de 

organizar estes objetos dentro dos planos plásticos estabelecidos para que haja 

harmonia entre o objeto e o meio onde está representado, e vice-versa. 

As relações entre objetos na imagem são definidas por Dondis (1997, p. 72) 

como a justa adequação do tamanho dos objetos às medidas do homem, onde o 

grande não pode existir sem o pequeno. Se a imagem propõe-se a imitar o real, o 

tamanho do homem deve servir como base, e tudo concebido a partir dele. A 

exemplo do que acontece no design, principalmente na área do conforto e 
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ergonomia23, tudo o que é fabricado leva em consideração um tamanho médio que 

corresponde às proporções humanas. 

Depois de tratar da relação dos objetos com os elementos da imagem nos 

planos plásticos em que estão distribuídos, é vez de tratar da relação de tamanho 

das partes do mesmo objeto. É importante entender que estas relações escalares 

devem ser excelentes na televisão para que a noção de realidade possa ser 

alcançada. Qualquer desordem neste aspecto poderia comprometer a construção da 

credibilidade do que é apresentado no telejornal. Isto justifica a atenção agora aos 

elementos ordenadores da composição. 

Nesta busca de relação harmônica de tamanho entre as partes de um objeto, 

o elemento escalar proporção desempenha papel fundamental. A harmonia de 

proporções atravessa os séculos desde 5 mil anos antes de Cristo, quando, segundo 

Villafañe (2000, p. 160), civilizações orientais usavam a cabeça como módulo 

dimensional a partir da qual, todo o corpo humano seria reproduzido. Algumas 

vertentes da arte da escultura representam bem isso. 

Nesse tempo todo, o modelo que mais se aproximou nas relações de 

proporção foi o da "seção áurea" ou "proporção áurea", técnica que estabiliza a 

imagem eliminando dela praticamente toda a tensão. Ferramenta considerável para 

desenvolver a composição de um cenário televisivo que enfoque a apresentação de 

notícias. 

A seção áurea é conseguida quando secciona-se um quadrado, que seria o 

plano original, em duas partes iguais, e projeta-se a diagonal de uma das partes 

sobre a base do quadrado, até que se obtenha um retângulo. A Figura 22 mostra 

melhor este modelo. 

 

 

                                                
23

 Trata da compreensão das interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema. 
Definição feita pelo Conselho Científico Internacional de Ergonomia em 2000. 
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Figura 22 - Modelo de seção áurea 
 

Fonte: Dondis (1997, p. 74). 
 

 

Villafañe (2000, p. 163) afirma que estas proporções são melhores 

assimiladas pelo campo de visão humano, tendo sua possível concepção baseada 

na tradição ocidental de criar imagens, desde o Renascimento. Claro, a influência da 

escrita e leitura ocidental da esquerda para direita está estritamente ligada a este 

tipo de proporção. 

Com os elementos escalares da imagem encerro a conceituação dos 

aspectos icônicos da imagem, esperando ter feito um panorama abrangente sobre 

suas capacidades de significação. Também espero que este apanhado, embora 

pareça um pouco cansativo, possa ajudar o leitor a compreender o raciocínio de 

suas aplicações nas análises. Agora procuro abordar os aspectos de significação na 

imagem sequencial. 

 

 

2.1.4 Enunciação Cinematográfica 

 

 

A linguagem da imagem fixa serve de base para a análise dos fenômenos 

resultantes de sua plasticidade. Digo isso para poder compartimentar os elementos 

cinéticos da imagem audiovisual dentro do campo dos elementos dinâmicos e 
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escalares da Teoria da Imagem. Como elementos dinâmicos poderiam ser 

classificados os movimentos de câmera, como panorâmica, travelling, grua, entre 

outros, por serem do domínio do tempo na imagem sequencial. Lembrando que a 

imagem produzida em movimento nada mais é do que a sequencialização da 

imagem fixa. Já como elementos escalares poderiam ser classificados os 

enquadramentos de câmera, como close, plano médio, plano aberto, entre outros. 

Estes delimitam o espaço de ocorrência da imagem sequencial. 

Nas análises do capítulo III vou usá-los de forma mesclada, porém, para a 

teorização aqui, decidi mostrá-los separadamente, pois apesar de serem 

particularidades das relações de tempo e espaço na imagem, são complexos e com 

características bastante próprias, tanto que formam uma gramática particular, da 

linguagem audiovisual. 

Sendo o telejornal uma peça audiovisual e que esta faz uso da linguagem 

cinematográfica na composição de sua formação sintática, é interessante traçar um 

paralelo entre a enunciação/narrativa cinematográfica e a enunciação/narrativa 

telejornalística. Mesmo porque há uma similitude estrutural nos aspectos icônicos 

que aproximam a televisão do cinema. As duas possuem imagens móveis, 

sequenciais, com um segmento visual e outro sonoro (VILLAFAÑE; MÍNGUEZ, 

2002, p. 237). A linguagem televisiva, incluso o telejornalismo, aproveita muitos dos 

códigos desenvolvidos e empregados no cinema (SQUIRRA, 2004, p. 137). 

Respeitando os aspectos à parte e a forma como estas enunciações são 

trabalhadas, Gaudreault e Jost (1995) tratam a narrativa cinematográfica como um 

relato. Este, o relato, conta algo do mundo real, remete a um referente e conta em 

uma determinada ordem e estrutura, que tem um início, um meio e um fim. A 

organização dos fatos apresentados no relato não corresponde, porém, à 

organização dos fatos referentes à vida real. Gaudreault e Jost (1995, p. 26) 

desenvolvem a ideia de relato na narrativa cinematográfica, como recurso que 

transforma um tempo ‒ fato ‒ em outro tempo ‒  relato. Assim sendo, e sob estes 

aspectos, o telejornal pode ser considerado um relato, já que no telejornalismo os 

fatos são reconstituídos em um outro tempo e espaço do real onde ocorreram. 

Pois, o relato é “Um discurso fechado que vem a irrealizar uma sequência 

temporal de acontecimentos” (METZ, apud, GAUDREAULT; JOST, 1995, p. 29). O 

relato pressupõe um discurso e, segundo Gaudreault e Jost (1995, p. 30), todo plano 

cinematográfico ‒ unidade espaço-temporal ‒ contém uma pluralidade de 
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enunciados narrativos que se sobrepõem uns aos outros, para formarem um relato. 

O plano é, portanto, uma unidade enunciativa que congrega estratégias de 

linguagem audiovisual e estabelece um espaço na narrativa que, na sucessão deles, 

dita um tempo. 

Em um relato cinematográfico, Gaudreault e Jost (1995, p. 53) afirma que 

sempre haverá um narrador. É necessário que alguém conte a história, e o fará, na 

forma como manipula a câmera e cria os planos, por exemplo. Este sujeito é tratado 

pelo autor como “grande imaginador”. Ele deixa, pela narrativa audiovisual, as pistas 

de sua existência e ação. No caso do telejornal ele é mais explícito, pois os fatos 

são apresentados por narradores que se fazem presentes. 

A posição e o enquadramento da câmera irão determinar os efeitos de sentido 

que foram escolhidos por alguém. Quem? Onde ele está? Como age? Com certeza 

este sujeito se faz presente pela narrativa, nas posições enunciativas que assume 

nos planos, posições e deslocamentos de câmera que escolhe. Quero dizer, é o eco 

da enunciação, que procura aparecer através da linguagem cinematográfica. Toda 

esta estrutura monta o processo de “discursivização fílmica” (GAUDREAULT; JOST, 

1995, p. 63). 

 

 

2.1.4.1 Elementos cinésicos espaciais e temporais: o espaço 

 

 

No quadro, ou seja, na delimitação da cena, o enunciador determina o que vai 

mostrar e o que vai esconder. Deleuze explica que um quadro é dinâmico, e não 

geométrico, quando necessita diretamente da cena, das personagens e de objetos 

que dele fazem parte. 

Dentro deste recorte da realidade existe uma porção de espaço imaginário e 

representado que é chamado de campo. O campo é todo o espaço captado pela 

câmera de gravação ou filmagem e que ao mesmo tempo implica em outro espaço, 

o do espectador enunciatário. Este é agente externo à representação, mas 

envolucrado a ela pelo seu olhar (VILLAFAÑE; MÍNGUEZ, 2002, p. 184). 

Pela força dramática, este campo pode ser extrapolado, criando o espaço fora 

de campo. O campo assim é a medida espacial do quadro, já o fora-de-campo é sua 

medida temporal (GAUDREAULT; JOST, 1995, p. 95), ou seja, ele pede que eu vá 
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além, me desloque daquele espaço para compreender o resto. O fora de campo é 

estipulado pelo espectador que imagina existir uma extensão de elementos da 

narrativa, para além do quadro apresentado. 

Dentro desta linguagem visual/sequencial, em sua dimensão espacial, o plano 

ocupa importante espaço, bem como a sequência e o plano-sequência. A noção de 

plano está ligada à de campo. É uma ação que se situa em um mesmo quadro e que 

compreende um campo único. A cada troca de campo, troca-se também o plano. 

Segundo Villafane e Mínguez (2002, p. 191), os elementos básicos capazes de 

definirem um plano são o enquadramento, o movimento e a duração. 

O enquadramento, que implica na adoção de um ponto de vista do enunciador 

diante do objeto, produzirá efeitos distintos: ponto de vista na altura dos olhos = 

plano neutro (descritivos), ponto de vista acima do objeto = plano superior 

(descritivos), ponto de vista abaixo do objeto = contra-plano (expressivos), como 

nomeia Polverino (2007, p. 108). 

Se o plano sofrer um movimento de câmera, teremos um travelling ou 

panorâmica. Sendo o primeiro um giro da câmera sobre seu próprio eixo, com 

capacidade expressiva, e o segundo consiste em um deslocamento da câmera e do 

seu eixo, com produção de efeitos descritivos, e que pode ocorrer sobre trilhos ou 

com uso de um elevador (grua) (POLVERINO, 2007, p. 108). 

Ambas são escolhas que o enunciador faz para orientar a inserção do 

enunciatário no espaço da narrativa e construir um discurso. Por sua vez, cenas 

gravadas em um mesmo lugar e com uma mesma ação dramática, montam uma 

sequência. Nesta, os planos podem variar, mas pertencerão a uma mesma unidade 

temática e temporal. Os planos na narrativa televisiva ou cinematográfica obedecem 

regras idênticas na produção de significado. Planos mais fechados são mais 

expressivos (close-up, plano detalhe), planos médios são narrativos (plano inteiro e 

plano americano), planos amplos são descritivos (plano geral), entre outros. 

A escolha de planos implica a escolha de pontos de vista, sendo que eles 

existem sob três aspectos que são aplicáveis no telejornalismo. O primeiro é o ponto 

de vista como quadro para gravar a cena, uma delimitação espacial da plasticidade 

audiovisual. O segundo é o ponto de vista figurado, em que assinala uma posição 

mental em relação aos acontecimentos e às impressões da narrativa. 

O terceiro é o ponto de vista metafórico, que corresponde à ideologia e faz 

valer uma concepção sobre alguém ou algo. O posicionamento de câmera assumido 
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ao mostrar um assunto noticioso é um ponto de vista adotado. A escolha da abertura 

do plano de gravação também.  Eleger o lugar do olhar no percurso da narrativa 

audiovisual, já é um juízo (VILLAFAÑE, 2002, p. 194). 

 

 

2.1.4.2 O tempo 

 

 

O que marca o tempo em nossa vidas é a duração e o transcurso dos 

acontecimentos que nelas ocorrem. A partir disso, o ser elabora para si uma 

compreensão do eixo temporal “passado-presente-futuro”. Segundo Metz (1972, p. 

16), o movimento confere à imagem uma impressão de realidade ao “injetar na 

irrealidade da imagem a realidade do movimento e, assim, atualizar o imaginário a 

um grau nunca dantes alcançado”. 

Em telejornal, na maioria das vezes, o caráter da transmissão ao vivo atualiza 

fatos passados e antecipa fatos futuros. Quer dizer, cria-se uma brecha temporal em 

que gravações passadas, fatos antigos, especulações vindouras, previsões, são 

trazidas à atualidade pelo arranjo dos discursos. A narrativa também se encarrega 

disso ao colocar na tela uma imagem antiga com a tarja “imagens de arquivo”. 

Na televisão e no cinema, a palavra pode construir o tempo junto com a 

imagem, dando no texto verbal marcas de horas, dias, meses, anos, épocas, etc. 

Porém, como afirmam Gaudreault e Jost (1995, p. 111), as palavras podem até 

narrar um fato passado, mas as imagens infalivelmente o restituem, pois ele 

“reaparece” diante dos sujeitos. Tal fenômeno é corrente nos noticiários jornalísticos. 

Para poder mapear o tempo no relato televisivo, aporto os conceitos de 

Gaudreault e Jost (1995, p. 113), que articulam as linhas de tempo, do 

acontecimento ou história contada, com o tempo da narrativa, em três níveis: ordem, 

duração e frequência. A ordem se ocupa de normatizar a linha do tempo dos 

acontecimentos no relato. O acontecimento pode ser suprimido do relato em 

determinado ponto, entre outros dois acontecimentos, constituindo uma elipse. 

Um acontecimento passado pode ser evocado no relato (analepsis), ou ser 

antecipado na ordem no relato (prolepsis). Já a duração trata do ritmo e da 

velocidade narrativa do fato, que tem uma duração diferente do fato real, isto quer 

dizer, é a adequação do relato à plataforma (televisão, cinema...). Por sua vez, a 
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frequência diz respeito à relação do número de vezes que se evoca um 

acontecimento no relato cinematográfico e o número de vezes que se supõe que ele 

ocorra na diegésis24. 

Há que se considerar que o tempo do ao vivo é, entre as narrativas 

conhecidas, a mais particular. Sua duração é do momento em que a linguagem é 

acionada ‒  por parte do enunciador ‒, e do momento em que o telespectador fixa-

se ao que é transmitido ao vivo no telejornal ‒ parte do enunciatário. 

Adiante, com base em Mario Carlón será possível explicar melhor essa 

relação temporal do ao vivo, mas o que é importante considerar agora é que o 

tempo no relato televisivo assemelha-se ao tempo do relato cinematográfico, só que 

no televisivo tudo é feito no presente, e ao ser enunciado, o texto imediatamente vira 

discurso que pode ser arquivado. 

As estratégias de ordem, duração e frequência podem ser observadas na 

televisão ao vivo, porém, com o imediatismo do agora, onde não há tempo de 

edição, estas podem tornar-se anárquicas aos roteiros ou scripts. O tempo diegético 

é previsto no script da apresentação do telejornal e pode ser verificado ao assistir 

uma gravação do mesmo, por isso é importante sua compreensão. Ele ajuda a 

entender como o elemento plástico "movimento" se desenvolve na narrativa. 

Gosto de estabelecer uma analogia para falar do tempo ao vivo no telejornal. 

Os softwares de edição de imagens apresentam uma linha do tempo virtual a 

timeline, na qual são jogadas imagens para seleção e edição. Não importando a 

quantidade e variedade de imagens que posso ter na timeline, somente me será 

apresentada no monitor a imagem que estiver sob a agulha, que é o marcador que 

localiza o editor na timeline. Ele pode percorrer a linha do tempo em busca de 

imagens, recortá-las, fusioná-las, eliminá-las, a seu gosto. 

Nesta analogia, trazendo-a para a apresentação ao vivo do telejornal, o 

estúdio onde ocorre a apresentação é a agulha do tempo em que fatos que foram 

coletados e editados, para frente ou para trás, são exibidos ao gosto do editor, que 

nesse caso estende-se à função do switcher, editor de imagem, diretor de programa, 

enfim, os enunciadores que ocupam papel relevante nesse momento do enunciado. 

                                                
24

 Referente ao tempo que rege a narrativa e as personagens que fazem parte dela. Representa uma 
realidade temporal em que é possível estender ou encurtar, bem como fracionar, a cronologia dos 
fatos. 
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Por mais que se tenha material produzido, o tempo ao vivo "convoca" 

(rememora ou antecipa) somente fragmentos selecionados para aparecer e sob 

determinadas circunstâncias. No momento que são postas ao vivo, imagens e textos 

verbais dependerão da ordem, da duração e da frequência para produzirem sentido 

que são imediatamente despertados em quem assiste. Nesse caso, não há tempo 

para edição, o tempo presente ditará as regras. 

 

 

2.2 Composição Discursivo/Semântica 

 

 

Compreender o telejornal como enunciado torna mais claro o entendimento 

de que ele é lugar de circulação de elementos que referenciam a realidade e, logo, o 

tornam espaço onde o cotidiano é reorganizado segundo as regras do campo 

jornalístico, para que o universo factual pareça mais acessível às pessoas. 

 No telejornal, o efeito semântico da referencialidade, ou ancoragem, é visível 

em grande parte de sua composição narrativa. Tal efeito pode ser percebido no 

movimento que o apresentador faz, caminhando até próximo à câmera. Ele vai 

encontrar o telespectador. A linguagem coloquial é outro exemplo bastante explícito 

de referente do real e merecerá ser explorado, juntamente com as imagens que a 

acompanham, na realização deste trabalho. 

O coloquial coloca o âncora, interlocutor enunciador, na roda de conversa do 

enunciatário, telespectador. Como aponta Paternostro (2006, p. 90), o jornalista de 

TV precisa contar os acontecimentos como se estivesse num diálogo cara a cara 

com outra pessoa. Ele obriga-se assim, a buscar referentes para ser persuasivo. 

O efeito de referente é comumente expressado pela ancoragem do discurso a 

um tempo, um espaço, um ator discursivo. O figurino do apresentador esportivo o 

coloca na tendência do vestuário, de determinada época (tempo), e de determinado 

lugar (espaço esportivo). Este desempenho visual imprime verdade ao texto verbal 

que o mesmo lê, e facilita a aceitação de seu discurso. Essas são estratégias que 

precisam trabalhar juntas, visual e verbal, num mesmo momento enunciativo. 

A referencialidade, aqui tida como exemplo de efeito produzido no telejornal, é 

elaborada e entendida na medida em que faz conexões para fora do texto televisual, 

em conexões que remetem ao mundo real, verdadeiro de quem assiste. Esta 
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conexão, ou ancoragem como chama a maioria dos autores, é a correspondência de 

ideias e valores contidos no simbolismo do telespectador e que são 

estrategicamente postos em cena no telejornal. 

A dimensão semântica é, pois, este conjunto de valores que se aglutinam em 

ideias, crenças, rituais, costumes, relações, práticas e tudo mais que é possível de 

ser desenvolvido em/por uma cultura. Por parte do discurso, a semântica é a 

reorganização da narrativa em patamares sintagmáticos. 

Quando ocorre a discursivização, os atores discursivos junto com a 

espacialidade e temporalidade narrativa, sendo postos em funcionamento para 

contar algo, discursivizar. Nesse momento da discursivização, o percurso narrativo 

poderá ser convertido em percurso temático e figurativo (GREIMAS; COURTÉS, 

2008, p. 434). Temas e figuras ajudam a organizar, no discurso, o sistema de 

valores e crenças sociais, e conectá-los com a realidade. 

Quero mostrar com isso que a dimensão semântica que pretendo aqui é dada 

a partir da dimensão plástica. É na plasticidade que o ícone se forma e que, só a 

partir de então, estruturará uma ideia remissiva a valor ou crença. Então, na 

televisualidade tem-se um esquema icônico formado por elementos visuais 

(dimensão plástica) que evocam significações abrangentes pela maneira como são 

dispostos e usados em forma de discurso (dimensão semântica). 

 

 

2.2.1 As Escolhas Temáticas e Figurativas 

 

 

Temas e figuras, além de estarem em todas as narrativas, são amplamente 

usados pela televisão e são aplicáveis nesta proposta de trabalho. O interdiscurso 

entra nessa construção temática como mecanismo de mescla e enxerto do discurso 

com outros, já formulados, em outro tempo e lugar, para apurar primordialmente a 

produção de sentidos. Dependendo das posições que os sujeitos narrativos tomam 

no texto, agindo como atores na temática, e das coordenadas espaço-temporais que 

os percursos narrativos percorrerão (BARROS, 2005, p. 70), tem-se a 

preponderância de determinado tema em um discurso. 

Não necessariamente a temática pode ser única de começo a fim do discurso, 

pois considerando que o discurso é produzido em uma perspectiva sócio-histórica, 
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com elementos de outros discursos, ele acaba sendo determinado pelo contexto, e 

apresenta em seu interior, indicativos destes outros discursos. 

Maingueneau (1997, p. 113) define bem o interdiscurso e seu processo de 

constituição no contexto social-cultural-histórico, na medida em que uma formação 

discursiva incorpora elementos pré-construídos, de fora dela, provocando um 

redirecionamento no discurso. Este fenômeno pode provocar uma negação ou 

apagamento de certos elementos discursivos. 

Como já abordado, os investimentos temáticos convertem a semântica 

narrativa, onde o sujeito se constitui e toma lugar, na semântica discursiva, em que 

os valores por ele defendidos tomam corpo e projeção (BARROS, 2001, p. 115). 

Neste esforço de afirmação de valores, a temática é revestida de figuras para criar 

uma identificação maior com a realidade que o discurso está propondo. Tem-se a 

figurativização, e esta pode acontecer em vários níveis, sendo que o primeiro 

consiste na roupagem do tema abstrato, por uma figura que facilita a associação 

com imagens do real. Já o nível da iconização acontece quando o percurso temático 

recebe, de forma mais exaustiva, o investimento de figuras. 

Cabe ressaltar que, segundo Barros (2001, p. 115), não há discursos não-

figurativos, mas sim discursos de figuração esparsa. O discurso televisivo mune-se 

de muitas figuras (verbais e visuais) para representar seus valores, sendo ele 

ostensivamente figurativizado. Já o discurso científico faz um uso menor, centrando-

se mais na temática pretendida. A figurativização de um discurso vem completar, 

juntamente com a tematização, uma estratégia argumentativa. 

Estes desempenhos formam um percurso semiótico desde a estruturação dos 

sujeitos na narrativa, até, pelas competências que estes adquirem, à manifestação 

do sentido. É um caminho balizado por onde escoa o sentido: “partido da imprecisão 

original e ‘potencial’, para chegar, através de sua ‘virtualização’ e de sua 

‘atualização’, à fase da ‘realização’, passando das precondições epistemológicas às 

manifestações discursivas” (GREIMAS; FONTANILLE, 1993, p. 12). 

Todo discurso que se vale de imagens torna-se figurativo por natureza, pois 

as imagens constituem um texto com uma gramática própria. As ideias espalhadas 

pela narrativa telejornalística, pelas figuras, conectam-se à sensorialidade imagética 

de quem vê, reforçando os efeitos de realidade. Como afirma Martin (2005, p. 27), “o 

valor persuasivo de um documento fotografado ou filmado é, em princípio, 

irrefutável”. 
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No texto visual, pode-se atrelar o fenômeno da tematização e figurativização à 

plasticidade, que se dá em função da aderência de elementos icônicos de uma 

imagem ao referente real. A imagem cria em um modelo de real, como afirma 

Villafañe (2000). A imagem está em ligação direta com o concreto, aderindo 

diretamente à coisa nela representada. Esta adesão, do significante ao significado, 

torna possível seu rompimento, do fenômeno perceptivo coletado do real (KIENTZ, 

1973, p. 26). 

Tema e figura serão tratados neste trabalho com abordagens próprias ao 

texto televisual. Proporei a seguir, uma aproximação destes percursos de formação 

discursiva às propriedades da linguagem televisual adequando-os à sua natureza 

plástica. Tal aproximação da semiótica discursiva com a teoria da imagem é 

proposta para tentar dar ordem, e possibilidade de análise, ao imbricado sistema 

semiótico composto pela imagem. 
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CAPÍTULO III - A ENUNCIAÇÃO DO TELEJORNAL E A NARRATIVA 

DA APRESENTAÇÃO 

 

 

Posso dizer que meu objetivo nesta pesquisa, como já exposto anteriormente, 

é enxergar a apresentação do telejornal como um ato enunciativo que se desenvolve 

sob o discurso informativo de televisão. Tal ato faz uso da linguagem audiovisual e 

monta boa parte de suas estratégias pela imagem. O local de apresentação do 

telejornal é lugar de passagem, de rito. Arriscaria dizer que é um oráculo onde são 

levados os fatos "escolhidos" da realidade em sacrifício de sua desconstrução, 

sendo em seguida "ressuscitados" como notícia relatada, por um complexo conjunto 

de enunciadores. 

O lugar de apresentação telejornalístico merece uma abordagem crítica, sob o 

ponto de vista icônico/discursivo, uma vez que configura um quando e um onde 

determinantes no gênero de narrativa que constitui. Adiante vou expor suas 

características espaço-temporais que me fazem pensar assim e o tornam único em 

seu modo de trabalhar tempo e espaço na enunciação televisual. Acredito que a 

abordagem da dimensão icônica ainda seja carente nos enunciados telejornalísticos, 

no tocante às forças internas da imagem, produtoras de significação plástica, e que 

dão base para a materialização das subjetividades enunciativas. 

A estruturação do sentido na televisão está composta pela imagem e pela 

palavra, como afirma Charaudeau (2013, p. 140). Duas matérias significantes que 

contém suas próprias regras de organização como linguagem e que constituem 

sistemas semiológicos capazes de trabalhar discursos em universos de sentido. 

Sendo que a imagem tem capacidade de avançar e expandir-se no campo dos 

sentidos, pela natureza de sua matéria significante, diferente da palavra que está 

atrelada aos nexos da lógica conceitual na qual é formatada. 

Nestas duas nuances de atuação significante da linguagem televisiva, 

Charaudeau (2013, p. 141) considera que a imagem e a palavra têm relação de 

interdependência, em mensagens de informação televisiva, quando as emissoras 

podem comungar imagens iguais mas montar seus textos por modos de 

apresentação diferentes. A diferença entre um fato relatado em uma emissora e 
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outra, consiste, segundo o autor, na formação enunciativa múltipla de tal notícia, 

característica dos noticiários televisivos. 

As mesmas imagens podem ser usadas para relatar um fato por duas 

emissoras distintas. O texto verbal e gráfico que as acompanhará dará a elas 

sentidos finais diferentes. Existe ali um direcionamento enunciativo no 

aproveitamento de imagens, ou seja, as imagens servirão à reconstrução da 

realidade que a emissora preferir, em sua estrutura enunciativa, e com as marcas 

próprias dos seus sujeitos enunciadores. 

Dentro deste contexto, coloco o momento da apresentação das notícias nos 

noticiários. É o local de construção de sentidos maiores, estes darão reflexo aos 

sujeitos enunciativos complexos que fizeram a notícia chegar até este ponto. O 

arranjo da imagem neste momento construirá uma personalidade enunciativo-

televisiva que irá constituir a "embalagem" da notícia. 

Como toda notícia do telejornal é dada no set de gravação, quando chamada, 

ancorada pela apresentação, ela terá o tom dado na apresentação25. Neste ponto da 

narrativa existe uma série de estratégias enunciativas que procuram recobrir a 

chamada da notícia com elementos visuais e verbais, fiéis às escolhas enunciativas 

feitas até então. 

Na observação empírica do material coletado pode-se constatar que as 

estratégias de imagem não variam de acordo com o texto ou direcionamento da 

notícia a ser apresentada. A variação é pouca, muitas vezes restrita a uma mudança 

de plano de câmera, aplicação de arte gráfica, ou deslocamento do apresentador 

pelo set. Na maioria das vezes o texto verbal não mobiliza grandes mudanças no 

texto visual. 

Isso me leva a crer que existe um conjunto de estratégias visuais pensadas 

para fazer o momento da apresentação como formatador de tudo que por ele passe, 

ou seja, a apresentação do telejornal é lugar de presença dos sujeitos da instância 

enunciativa, em que se dá o estágio final da fase produtiva de tal enunciado. Ritmo 

produtivo este que sofre influência do fator "ao vivo", que por sua vez demanda uma 

série de particularidades determinantes do sentido final. 

                                                
25

 Villafañe (2000, p. 167) associa de forma fundamental a estrutura icônica de uma imagem à 
construção da identidade visual pretendida em uma composição. Esta identidade estará condicionada 
à qualidade do estímulo da percepção do real. 
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Como escolhi analisar este objeto empírico por duas dimensões, a de 

significação plástica e a de significação semântica, recordo que a estrutura 

semântica será observada pelo modo como a iconicidade tematiza e figurativiza a 

narrativa de apresentação telejornalística. Inicialmente tem-se a gênese deste texto 

visual, sua formação visual e estruturação icônica. Neste aspecto, elementos de 

primeira ordem ‒ morfológica ‒ e de relação tempo/espaço ‒  elementos escalares e 

dinâmicos ‒, ditarão os percursos de formação discursiva seguintes. 

A estrutura icônica liga-se ao tema de uma imagem na medida em que a 

lógica de elementos da primeira se corresponde à lógica de ideias do segundo. 

Villafañe (2000, p. 169) refere-se a isso como correspondência estrutural entre tema 

e representação, ao analisar as obras de Pablo Picasso. Uma estrutura icônica 

sempre se corresponderá melhor com a temática de uma narrativa, quanto maior for 

seu grau de simplicidade. Lembrando que estrutura em imagem nada mais é que 

tempo e espaço em relação. 

Essa afirmativa reforça minha escolha teórico-metodológica de atribuir a 

tematização do conjunto semiótico das apresentações do telejornal, à estrutura 

icônica básica de tais imagens, e de relacionar elementos de figurativização às 

demais estratégias visuais postas sobre o tema. 

O telejornal é um texto de linguagens sincréticas com notória predominância 

da visual. Na construção do percurso temático da apresentação do telejornal, 

analogamente ao que ocorre no texto verbal, pode-se observar que os 

apresentadores se revertem em atores desta narrativa, e que conduzem as vozes 

dos múltiplos enunciadores que os antecedem. 

Esta narrativa tem características próprias que recortam tempo e espaço de 

forma a que tais variáveis se centralizem no presente. Muito pelo fator do "ao vivo", 

prática dos dias atuais, efetuando para tanto, procedimentos de rememoração e 

antecipação a cada vez que chama para seu presente, fatos transitórios. Para este 

tipo de narrativa, tal prática se configura em valor narrativo (BARROS, 2005, p. 67), 

pois o passado e o futuro convergem para montar a narrativa do agora. 

As questões de tempo e espaço nesse tipo de narrativa são acentuadas e se 

dão à manipulação, uma vez que isso constitui valor jornalístico para a emissora que 

busca se antecipar aos acontecimentos, bem como monitorar e recontar fatos 

passados que incidem em fatos presentes. 
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Barros (2005) ainda afirma que os procedimentos temáticos se dão em função 

da narrativa. Aqui volto a justificar minhas escolhas metodológicas, uma vez que, 

com estas características de posicionamento de tempo e espaço, a apresentação do 

telejornal tende a variar pouco em sua tematização, já que tudo que é antecipado ou 

recordado deve ser trazido ao presente, logo esse presente precisa parecer 

atemporal. 

Dessa forma, uma série de elementos plásticos será usada 

permanentemente. Porém, neles estarão inscritas significações plásticas que 

denotam dinamicidade, aceleração e rapidez como características deste espaço 

transitório dos fatos. A seguir é possível ver como selecionar do visual o que é 

temático, voltado a uma permanência espaço-temporal, e o que é figurativo, usado 

para amplificar estas marcas. 

 

 

3.1 A Narrativa do Agora Absoluto 

 

 

Quero ressaltar as questões de tempo e espaço nas apresentações do 

telejornal como características intrínsecas da narrativa televisual direta, uma vez que 

os telejornais da atualidade já convencionaram o "ao vivo" como fundamental em 

seu gênero. Este aspecto o torna, então, único. Entende-se que em uma linguagem 

são constantes algumas características comuns a todas as modalidades de 

expressão, sujeito e tempo são categorias elementares do discurso, comuns a todas 

as determinações culturais e que permitem a experiência subjetiva humana por meio 

da discursividade (BENVENISTE, 1999, p. 70). 

A individualidade humana é firmada na condição de um "EU" em relação a um 

"TU". Segundo Benveniste (1999, p. 70), esta é uma realidade de oposições 

linguísticas que se reflexiona nos discursos. Assim que, em toda linguagem, quem 

fala se apropria da dimensão do "EU" para enunciar ao "TU", neste momento e em 

todas as vezes, o sujeito da enunciação convoca a linguagem e insere-se no 

discurso, através dela, criando uma nova modalidade de tempo, o tempo linguístico. 

Esta ação coloca a presença da pessoa no discurso, passo fundamental para 

que possa existir linguagem. Isso significa que, no desejo de se comunicar, o 

homem convoca a língua, enuncia colocando-se no discurso como sujeito com 
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individualidade existencial "EU", e posiciona-se ante o outro "TU", que também é 

construído e instituído no discurso. Estes dois sujeitos enunciativos instaurados no 

discurso colocam-se não em oposição, mas em relação complementar. 

Resumidamente, este é o procedimento básico da enunciação que promove, assim, 

uma experiência humana dialógica pela linguagem. 

É necessário deixar claro como Benveniste enxergava o tempo e o 

categorizava, neste sentido. O tempo das línguas é dado principalmente pelo uso 

dos verbos. Eles são capazes de mobilizar as ações dos sujeitos em função de um 

passado, presente ou futuro. O sistema temporal que as línguas engendram tende a 

reconstruir uma realidade, tentando sempre se aproximar da natureza do tempo 

objetivo. 

Para Émille Benveniste, todo sistema de linguagem tem um caráter em 

comum, que é a capacidade de significar, e sua composição em unidades de 

significância, os signos. Sob estes aspectos, tento pensar a imagem televisual como 

um sistema semiológico que possui um modo próprio de operação, ou seja, convoca 

linguagens (visuais, sonoras, verbais) para enunciar; domínio de validez, quando o 

desempenho de tais linguagens compõem uma linguagem própria que é a do 

televisual; natureza (midiática) própria composta por signos envolvidos; e, por fim, 

um tipo de específico de funcionamento, que se dá no seu desempenho pelas 

instâncias da produção e recepção outorgadas por um dispositivo. 

Dentro deste contexto, o tempo na televisualidade atende a dois fatores 

determinantes, se a narrativa for gravada ou ao vivo. No telejornal existem as duas, 

porém para as análises que esta pesquisa se propõe, o foco será a transmissão ao 

vivo, uma vez que a apresentação telejornalística atende este preceito. 

Benveniste (1999, p. 73) entende a noção de tempo por tempo físico, tempo 

crônico e tempo linguístico. O tempo físico é a noção individual, vivida, infinita, linear 

e segmentável da vida que cada indivíduo mede segundo suas emoções. O 

indivíduo sente o tempo físico segundo o ritmo de sua vida interior. 

Diferente do tempo físico, o tempo crônico é o tempo dos acontecimentos, 

que acaba por envolver a vida do homem, porém, numa sucessão de 

acontecimentos. A vida corre incessante e não é possível reviver os fatos nem 

antecipar o futuro. Porém, o tempo crônico trata de arrumar pontos de referência em 

nossas vidas e situá-los por blocos que permitam recordar o vivido em duas vias, do 

passado até o presente e do presente até o passado. Para Benveniste (1999), o 
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tempo crônico precisa ser entendido pela lógica do acontecimento26, fazendo uma 

brilhante distinção na qual os acontecimentos não são o tempo e, sim, estão no 

tempo. 

Em toda história humana as pessoas esforçaram-se em objetivar o tempo 

crônico, sendo esta uma condição da vida e da vivência em sociedade. Estes 

esforços resultaram na elaboração dos calendários, da divisão do dia pelo ciclo do 

sol e, consequentemente, das horas do relógio. Tais acontecimentos, recortados do 

próprio tempo, formam fragmentos com um eixo de extremidades lógicas de "antes" 

e "depois" que Benveniste (1999) chama de condições estativas e diretivas. 

No meio destes extremos está a unidade "mensurativa", que é um repertório 

de unidades que serve para medir estes intervalos de tempo/acontecimento. Por 

exemplo, o intervalo entre a aparição e desaparição do sol será um dia; o intervalo 

entre duas conjunções da lua e do sol será um mês, e assim outras unidades foram 

surgindo. No caso deste estudo, os blocos de apresentação do telejornal formam 

uma unidade bem como as matérias gravadas apresentadas nele. 

Este compartimentar dos acontecimentos permite ao homem situar-se na 

vastidão da história e preservar em sua consciência uma lógica dos acontecimentos, 

nos quais ele possa incluir-se. É importante destacar que a estrutura do tempo 

crônico é fixa e permanente, desta forma, a organização social do tempo crônico é 

intemporal. O calendário é uma denominação do tempo que é vazio de qualquer 

temporalidade, mostra e mapeia o tempo mas não participa da natureza do tempo. 

Por último, Benveniste (1999, p. 76) apresenta a noção de tempo linguístico, 

que é o tempo da língua que está organicamente ligado ao exercício da palavra e 

"que se define e se ordena em função do discurso". Este tempo é o tempo presente 

do uso da palavra, do enunciar. Este presente feito ao enunciar é reinventado cada 

vez que alguém fala, pois é um momento novo, ainda não vivido. O autor lembra que 

o presente linguístico é o fundamento das oposições temporais da língua. 

Pois bem, este presente linguístico vai compondo-se pelo discurso em 

enunciação e rememora acontecimentos do passado bem como prospecta o futuro. 

O presente linguístico engendra no agora toda forma de organização factual social e 

de memória do homem. Este presente linguístico é um tempo implícito, que é 

                                                
26

 Benveniste (1999, p. 73) faz a seguinte distinção acerca do tempo crônico: "El tiempo crónico, lo 
que llamamos de ‘tiempo’ es la continuidad donde se disponen en serie esos bloques distintos que 
son los acontecimientos". 
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marcado pela coincidência do acontecimento e do discurso. Diferente dos tempos 

passado e presente, que são explicitados pela linguagem e que não se colocam no 

mesmo no nível do tempo (presente) linguístico. 

Benveniste (1999, p. 78) chega assim a uma conclusão que irá ajudar-nos 

nessa pesquisa: "...o único tempo inerente à língua é o presente axial do discurso, e 

que este presente é implícito." Isso significa que, ao acionar a língua, imediatamente 

é posto em funcionamento seu efeito temporal do presente que, de tão imediato, 

parece implícito. 

Então a narrativa de apresentação do telejornal insere-se em uma enunciação 

de espectro amplo e apresenta elementos próprios de linguagem, ou seja, um 

sistema semiológico como já foi descrito. Tal sistema é inscrito em um dispositivo 

midiático e funciona segundo suas regras. O tempo ditado por este dispositivo 

televisivo é majoritariamente relativo à transmissão "ao vivo", portanto pode-se 

chegar à conclusão que a narrativa de apresentação telejornalística (tida como 

linguagem) funciona aos moldes dos mecanismos da língua, porém midiatizada. 

O tempo linguístico é essencial para entender a apresentação do telejornal, 

uma vez que todos os acontecimentos nela são enunciados no presente, e os 

acontecimentos trazidos para este "agora absoluto" estão compartimentados 

(gravados e editados) em fragmentos narrativos de tempo crônico. 

O pesquisador argentino Mario Carlón tem interessante estudo sobre o 

aspecto do discurso do "ao vivo" em televisão, em que se baseia nas teorias de 

Benveniste para explicar o tempo da transmissão direta. Carlón (2012, p. 129) 

compara a transmissão ao vivo com o caráter de intercâmbio intersubjetivo da 

linguagem, quando o locutor do enunciado diz "agora, hoje, neste momento", está 

localizando um acontecimento como simultâneo ao seu próprio discurso, orientando 

assim o interlocutor a encontrar-se com ele na mesma representação. 

Percebe-se a existência de um recorte de tempo feito pelo ato da enunciação, 

em que o enunciador mobiliza uma linguagem que materializará suas ideias, 

dispersas até então no vasto campo das intersubjetividades. O mesmo autor 

questiona-se sobre qual é o estatuto do presente na transmissão ao vivo, já que um 

novo tempo presente é instaurado a cada vez que se enuncia. Para tanto, ressalta 

que o tempo nestas transmissões não é intemporal, pois se reconstrói a todo 

momento em um agora permanente. 
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Carlón (2012, p.129) fala que assim como o tempo linguístico, o ao vivo tem 

seu centro no presente da enunciação. É configurar um tempo novo a cada vez que 

se enuncia. Diz ele: “Como o tempo linguístico, o seu presente é implícito e instaura 

um passado (voltado para trás, dado pelo que acaba de ser emitido) e um futuro 

(projetado para a frente, que é o desconhecido)" (CARLÓN, 2012, p. 129). 

Este é o ponto onde o autor faz a junção entre a temporalidade da 

transmissão direta, que é imbricada à da linguística, e a temporalidade dos 

acontecimentos aos quais se refere, e situa-os simultaneamente em seu discurso. 

Os discursos criados pela audiovisualidade assemelham-se de forma extraordinária 

à experiência perceptiva. O eixo temporal do "ao vivo" convoca acontecimentos para 

o presente e faz o enunciatário acreditar que está vivendo uma experiência muito 

próxima do real. Aqui pode-se explicar o efeito da transmissão ao vivo usado nos 

telejornais, se for considerado que um dos efeitos mais buscados no telejornalismo é 

o de realidade. 

Sabe-se que o telejornal é majoritariamente ao vivo, porém, remonta os 

tempos passados e futuros por meio de gravações. Ao gravado, Carlón (2012, p. 

131) faz contraponto ao que antes era o ao vivo. No ao vivo, executado no presente 

da enunciação e de caráter de intercâmbio intersubjetivo, o tempo existe e é 

instaurado a cada vez que se enuncia, o gravado por sua vez é intemporal. Nas 

matérias editadas do telejornal, o acontecimento está situado, como chama Carlón, 

"Em algum tipo de passado... indeterminado". 

Toda a cena enunciativa da apresentação do telejornal está montada no 

sentido dos elementos icônicos comporem um tempo visual focado no presente. Os 

esquemas icônicos não compõem uma linha cronológica de início, meio e fim, mas 

sim, reforçam significados plásticos de um tempo presente, que apenas mostra 

acontecimentos passados e futuros numa transitoriedade constante. Prova disso é 

perceber, como já mencionei antes, a tematização deste tipo de narrativa, que não 

muda conforme as notícias que apresenta. 

Pode-se fazer uma associação dos elementos visuais na apresentação do 

telejornal como apoiadores discursivos da narrativa do agora, em que tudo está 

posto para reforçar, amplificar, os sentidos do acontecimento rápido e fugaz. A cena 

de apresentação toma forma de uma máquina transitória de tempo, que traz os 

tempos crônicos para o presente, em forma de matérias (acontecimentos) editadas, 

e os atualiza. 
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Como o tempo da enunciação do ao vivo é breve, se institui no presente do 

ato da linguagem e se destitui tão logo esta cesse. Por isso, produzir um ambiente 

icônico que suporte este tempo do "agora absoluto", é desafiador. Talvez esse 

aspecto possa justificar porque os cenários e desempenhos de palco sejam 

montados com aspecto abstrato nos quais supervaloriza-se a cena do infinito, do 

fluído, do movimento, dando condições para o locutor estabelecer seu tempo ao 

enunciar. Um tempo imaculado, novo e determinado pelo presente da enunciação. 

Assim, iconicamente abstrai-se o tempo para que ele seja instituído na instauração 

do presente enunciativo midiático. 

 

 

3.2 O que em Imagem Constitui Tema e Figura? 

 

 

Neste trabalho, os aspectos semânticos obedecerão à plasticidade extraindo 

desta sua composição, ainda que a imagem seja uma linguagem de sintaxes não 

totalmente unânimes. A plasticidade é determinante para que seja possível 

identificar um percurso temático e um percurso figurativo nesse tipo de narrativa, 

que em conjunto com o texto verbal, produzirão sentidos. O sistema de ordem 

presente em uma imagem irá determinar as significações plásticas da mesma 

(VILLAFAÑE, 2000, p. 166), sendo que tal sistema terá competência para remeter o 

observador à realidade. 

Da tematização e figurativização do texto televisual, tem-se efeitos de sentido, 

principalmente de realidade, que se inscrevem em um tipo de discurso próprio do 

televisual. Agora é importante atentar para o modo como o texto visual forma o tema 

e o reveste de figuras. 

Se a tematização de uma narrativa for considerada, segundo Barros (2005, p. 

66), como a formulação de valores abstratos organizados em percursos gerativos, 

pode-se afirmar que nas apresentações do telejornal há tematização, mas esta é 

pouco variável, ou como prefiro chamar aqui, é de uma base temática estável. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o telejornal busca firmar-se num espaço 

transitório de notícias, onde elas acabam se inscrevendo para poderem "aparecer". 

Este espaço enunciativo é composto de arranjos icônicos permanentes em que o 

tema é o mesmo para praticamente todas as notícias. 
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Os traços semânticos da tematização desta narrativa são associados à ação 

de elementos visuais que compõem significações plásticas gerais em um esquema 

icônico como força, velocidade, movimento, harmonia, quente, frio, suavidade, etc. 

Este conjunto forma uma temática permanente. Vale lembrar que o esquema icônico 

é montado a partir das "forças", "energias" do plano plástico, postas em relação no 

mesmo espaço. 

Dessa maneira, os telejornais arquitetam seus modos de apresentação 

estabelecendo parâmetros icônicos, na maioria permanentes e parecidos, se 

comparados entre as diversas emissoras. Elementos abstratos e sujeitos 

enunciativos conseguem, desta forma, se materializar no enunciado. É o caso da 

noção de "mundo" abrangida pelo telejornal e representada, de forma estilizada, pela 

espacialidade ampliada ao fundo, fazendo aparecer a redação ou o globo terrestre 

de diversas formas. 

Teoricamente, pode-se considerar que esse tipo de narrativa busca firmar os 

valores de "fazer-crer". Para isso, terá que se recobrir com figuras do conteúdo que 

destaquem o objeto de valor buscado. Isso quer dizer que ela estará se 

figurativizando, pois o que era um percurso temático abstrato, composto por 

elementos da composição visual, agora recebe revestimento sensorial. 

Destaco novamente aqui a característica única da linguagem visual, que se 

constitui como linguagem a partir de elementos icônicos. Portanto, volto a considerar 

que os valores abstratos que constroem a temática são formados por elementos 

plásticos básicos, distribuídos num esquema icônico. Na imagem, se a mesma for 

considerada um texto, a sintaxe será formada por tais elementos visuais básicos. É 

o modo como ela encontra para, a partir de sua natureza ontológica, firmar-se como 

linguagem.  

Na Figura 23 pode-se avaliar a semelhança nos esquemas icônicos da 

temática básica em apresentações de telejornais de diversas emissoras. 
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Figura 23 - Da esquerda para direita: Jornal Nacional (Rede Globo) na década de 
1990; Aqui Agora (SBT) na década de 1990; Jornal da Band (Rede Bandeirantes) 
atual; SBT Brasil (SBT) em 2007; RedeTV News (RedeTV) atual 
 
Fonte: Montagem elaborada pelo autor (GLOBO, 2012; SBT, 2013; BAND, 2014d; SBT, 2014c; 
REDETV, 2014). 
 

 

Para Villafañe (2000, p. 169), a estrutura da imagem se liga ao tema, pois 

bem, esta estrutura está composta de elementos ou parâmetros que dão identidade 

ao objeto representado na imagem. A estrutura icônica da imagem também é 

determinada por tais objetos que são invariáveis e permanentes na representação. 

Quanto mais simples for a estrutura de estímulos visuais (icônicos) da imagem, mais 

idônea ela será. 

Dessa forma, é possível traçar um esquema de tematização básica na 

apresentação do telejornal, onde trabalham elementos visuais que são constantes e 
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permanentes em todas emissoras. Pode-se elencar alguns elementos como as 

linhas horizontais em quantidade contrastando com linhas verticais, tanto antes da 

bancada quanto ao fundo, a própria bancada como elemento de equilíbrio e 

centralizador do espaço plástico, a distribuição dos apresentadores de forma 

equilibrada no quadro da composição, o peso visual do plano plástico que é 

harmonioso para dar impressão de que a bancada estabiliza a cena, e ainda 

elementos gráfico-verbais que auxiliam na compreensão do texto verbal. 

O modelo inicial de telejornal, copiado do modelo norte-americano da 

segunda metade do século passado, parece persistir em seu uso no telejornal 

brasileiro. É a partir dele que se pode elaborar o seguinte esquema, representado na 

Figura 24. 

 

 

 

 

Figura 24 - Elementos básicos da estrutura icônica de apresentação do telejornal 
nos quais a tematização se configura 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Em cima desta plataforma narrativa são aplicados elementos figurativos que 

potencializam os significados semânticos da cena. O globo ovoide acima do cenário 
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sintetiza elementos de fundo que estão sendo bastante explorados pelas emissoras. 

Eles constroem uma amplitude de mundo onde podem estar localizados os 

enunciadores que não aparecem na cena principal. As redações ao fundo são 

também um bom exemplo disso. É perceptível o nível de "fluidez" deste espaço, 

marcado principalmente pelas linhas. 

As variações temáticas, quando acontecem, podem ser percebidas no 

momento da previsão do tempo, em algumas projeções de fundo ou variação de 

cenário com fotografias ampliadas, e mesmo em casos de ambientação de 

entrevista. Quero entender como tematização da apresentação do telejornal, 

momentos em que o esquema icônico, ainda no nível da plasticidade, sofre 

importante direcionamento dos sentidos, pelo visual. Como sua tendência é 

apresentar uma única modelagem temática, dominada pelo presente, faço esta 

aproximação então, de alguns fatores como sendo os determinantes à tematização 

do icônico. 

Barros (2005, p. 69) considera que, em um texto verbal, depois do tema 

passar à figura, numa última etapa há a iconização, que seria um investimento 

figurativo exaustivo na temática com fins de produzir ilusão referencial. O gênero da 

narrativa telejornalística busca incessantemente valores de referência para dar 

credibilidade ao seu produto discursivo, em uma busca utópica da construção 

televisual da realidade, mimética ao próprio real. O enunciador leva o enunciatário, 

pelos procedimentos de iconização, a reconhecer "imagens do mundo" (BARROS, 

2005, p. 70). Se isso acontecer, o enunciatário identificará aí valores de verdade. 

Nas Figuras 25 e 26 pode-se constatar que existe variação na cena 

enunciativa por meio de elementos capazes de amplificar o teor figurativo já 

existente. Na Figura 25, o apresentador está posto ao centro do plano, posição mais 

equilibrada à percepção e que atua no nível básico de tematização. 
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Figura 25 - No Jornal da Band, a figuratividade é aplicada sobre a área tematizada, 
ampliando seus significados 
 
Fonte: Band (2014e). 
 

 

Aqui, o grande investimento figurativo está no uso da estratégia espacial da 

perspectiva atrás do apresentador. Há ali o predomínio do elemento cor denotado no 

formato de luz azul, formando um espaço profundo com leituras em dois tempos, da 

esquerda para direita e da frente ao fundo. Criando desta forma, uma dimensão 

ampla do "suporte" enunciativo que a notícia tem. Aparece nela, ao fundo, a redação 

do jornal, como se os diversos enunciadores envolvidos pudessem se fazer 

presentes na cena enunciativa, além do locutor. 

A próxima imagem, a Figura 26 representa muitos dos telejornais de hoje que 

têm optado em usar o apresentador em pé no set de apresentação. 
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Figura 26 - SE TV 1ª Edição, telejornal da filiada à Rede Globo em Sergipe 
 

Fonte: Globo (2014d). 
 

 

A estratégia figurativa aqui está na posição do apresentador, em pé, criando 

uma linha vertical que divide o plano plástico com a linha da bancada e entrelaça-se 

com as linhas da tela atrás dele. A posição do apresentador "ativa" o plano e seus 

elementos uma vez que, diferente das demais linhas verticais, o apresentador é o 

elemento vivo em cena. Lembrando que, segundo Kandinsky, linhas verticais são 

mais ativas, quentes, e tencionam a representação. 

A próxima imagem, a Figura 27, traz dois apresentadores em pé.  

 

 

 

Figura 27 - Paraná TV 1ª Edição - Filiada à Rede Globo na cidade de Londrina-PR 
 
Fonte: Globo (2014f). 
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Nela o telejornal usa dois elementos vetoriais verticais vivos em um espaço 

onde há predominância de verticalidades. Cria-se assim, uma plasticidade 

totalmente tensiva, dando ênfase ao texto verbal que a acompanha. 

É interessante que, apesar da posição ativa assumida pelos apresentadores, 

como vetores verticais, a bancada não é dispensada. Ela continua servindo de ponto 

de equilíbrio na cena, marcando o centro e criando conexões com os demais 

elementos. 

Pensando no objeto empírico escolhido para análise: temas são formados de 

figuras, logo, como separar e classificar o que pode ser tema e o que pode ser 

figura? O esquema a seguir, representado na Figura 28, pode mostrar melhor os 

atributos que tenho como "estáveis" na tematização da apresentação do telejornal, e 

os elementos figurativos que acentuam e amplificam a temática. A tematização 

refere-se ao plano de ideias a seguir; são planos do modo de desenvolvimento do(s) 

assunto(s); plano de abordagem do argumento. 

 

 

 

Figura 28 - Esquema de análise das cadeias semióticas na apresentação do 
telejornal 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como é possível ver no esquema da Figura 28, o processo de figuratividade é 

relativo a tudo que seja usado na imagem para acentuar os momentos da narrativa, 

e que fujam da normatização temática rígida deste tipo de narrativa. Nisto incluem-

se os enquadramentos fechados, para acentuar a dramaticidade do apresentador no 

caso de uma notícia mais relevante; os movimentos de câmera pelo set de gravação 

para as entradas e saídas de bloco; a inserção de grafismos na tela para destacar o 

assunto que está sendo tratado, entre outros. Isso é o enriquecimento do tema na 

afirmação do real. 

Delimitar o que é figura numa narrativa essencialmente figurativa é uma tarefa 

difícil e sorrateira, no entanto, acredito que, como no texto verbal em que valores 

são materializados por uma temática e as figuras estão ali para acentuar e destacar 

os traços semânticos no percurso de geração do sentido, também nas imagens é 

necessário selecionar que figurações se dão ao trabalho de destacar outras 

figurações. 

Outro grande desafio a este trabalho se constitui na natureza do objeto 

empírico, imagem televisual. Compartimentar e separar as partes que significam 

para poder explicá-las é tão difícil quanto tentar fragmentar a percepção humana. 

Ela acontece de forma holística, no conjunto do percebido. De qualquer maneira, 

acredito ser viável o esboço de uma análise que mostre as vertentes de significado 

plástico, e não somente o contexto semântico. 

Chega a hora de adentrar aos elementos das dimensões plásticas e 

semânticas da televisualidade para entender sua significação, como linguagem, e os 

efeitos que é capaz de produzir no campo do telejornalismo. Os efeitos de sentido 

são apanhados no conjunto da narrativa, desta forma, prefiro fazer minha incursão 

às análises, por eles. No esquema apresentado anteriormente, proponho cinco 

efeitos de sentido mais abrangentes no objeto empírico, são os efeitos de realidade, 

transitoriedade, verdade, centralidade e ubiquidade. Observando este conjunto de 

efeitos, proponho uma visão crítica de como eles se constituem em materialidade e 

são pincelados por discursos sociais. 
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3.3 Efeitos de Verdade e Realidade 

 

 

Talvez seja este o efeito mais evidente em telejornalismo, o mais buscado, o 

mais desejado, já que aceitar o que é mostrado está intimamente ligado à crença de 

quem assiste. Charaudeau (2013, p. 60) explica que este efeito, de verdade, baseia-

se mais em o ser crer que o que a televisão lhe apresenta é verdade, do que aquilo 

ser, objetivamente, uma verdade. 

Este efeito de verdade, atrelado a uma crença, surge da subjetividade de um 

sujeito, desenvolvida por ele, nas relações que mantêm com o mundo. Tal sujeito 

deposita sua crença em saberes de opinião, veiculados por textos que portam 

ajuizamentos de valores (CHARAUDEAU, 2013, p. 60). 

Segundo o autor, o efeito de verdade não pode existir fora de um dispositivo 

enunciativo com influência psicossocial e usado por indivíduos que buscam a 

adesão dos outros a seus universos de pensamento e verdade. É justamente isso 

que a televisão faz, convida a comungar verdades nos universos subjetivos 

particulares dos telespectadores. 

No processo da enunciação telejornalística, o sujeito que assiste televisão 

busca encontrar credibilidade no discurso de quem fala. Quem fala precisa 

representar a verdade em seu discurso, se tiver o intuito de persuadir. Esta 

credibilidade despertada nos discursos vinculados à dispositivos midiáticos atribui o 

"direito à palavra", para o enunciador mais competente em articular condições de 

validez no discurso intercambiado. 

Os discursos trabalham efeitos de verdade segundo as características das 

linguagens que articulam. No caso da televisão, a composição das imagens tende a 

ser normativa, ou seja, próxima do que está estabelecido como crença de verdade 

no imaginário de quem assiste. Os articuladores plásticos que auxiliam na formação 

deste efeito de sentido podem ser percebidos nos usos feitos dos elementos 

morfológicos como a cor e a forma, capazes de montar figurações com competência 

suficiente para o representado fugir da abstração e aproximar-se ao máximo da 

iconicidade, ou seja, das referências de realidade. 

Aqui também há a tentativa de ancoragem do que é mostrado na tela do 

telejornal com o que existe na realidade de quem assiste. Portanto, a exibição de 

imagens de determinados lugares dentro de telejornais, a disposição de 
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entrevistados em cadeiras que lembram um "encontro" informal entre amigos e 

mesmo o uso da figura humana representada pelos apresentadores e suas 

performances, configuram elementos de ancoragem à realidade. Como dito antes, 

os efeitos de realidade e verdade mesclam-se entre os demais, pois a aceitação do 

que é mostrado só acontecerá se o telespectador-enunciatário identificar ali valores 

iguais aos que colhe na sua percepção de vida. 

Cor e forma podem representar agentes plásticos competentes nesta 

representação de real por possuírem caráter e desempenho de alta iconicidade. 

Alguns exemplos são apresentados na Figura 29. 

 

 

 

 
Figura 29 - Apresentação do Jornal do SBT 

 
Fonte: SBT (2014b). 

 

 

Na Figura 29 está a imagem do rosto da pessoa que é personagem da 

matéria dada na bancada. Trata-se de Henrique Pizzolato, ex-diretor do Banco do 

Brasil, condenado, e único foragido no processo do mensalão. Sua imagem aparece 

trabalhada em tonalidades amenas de azul, onde fica em meio a uma névoa 

esbranquiçada, que acaba por lhe dar notoriedade. A escala aumentada da imagem 

acentua as formas do rosto humano e cria uma harmonia com os demais 

componentes da bancada, constituindo três pontos de atenção no quadro televisivo. 
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O azul, já predominante no cenário, combina com a coloração da imagem 

projetada quando, segundo Heller (2013, p. 23), é a cor que traduz a simpatia, 

harmonia, amizade e confiança. Estes fatores reforçam seu uso na composição da 

apresentação do telejornal e indicam valores que são prezados nas relações 

humanas, que as reforçam, sustentam e agrupam. 

O rosto projetado ao fundo amplia formas que humanizam a cena. Cesar 

(2003, p. 44) considera a figura humana em fotografias como a causa secular de 

euforia, curiosidade e atração. O ser humano é atraído pela forma, diz ele, e se 

maravilha com o exterior dela27. Desse modo, o texto verbal dado na bancada atrela-

se perfeitamente ao texto visual. Assim, este conjunto constitui verdade na medida 

em que sua construção icônica remete a uma realidade social. 

Partindo da matriz plástica, onde elementos morfológicos atuam de forma 

mais significativa e explícita, tem-se a constituição da narrativa baseada na estrutura 

temática básica. Nesta estrutura, composta, como já demonstrado, por elementos 

que se repetem em vários telejornais, há linhas horizontais, bancada, figura dos 

apresentadores, cores predominantes de cenário e fundo. Nota-se a posição do 

rosto projetado como o grande elemento figurativo usado nesta narrativa, ou seja, o 

rosto potencializou a estrutura temática básica, uma vez que puxou para si a 

atenção do plano visual e do que era dado pelo texto verbal. 

Com esse exemplo de efeito de realidade é possível começar a perceber 

como funciona a dinâmica da narrativa de apresentação telejornalística. Tem-se uma 

narrativa, composta de temática visual básica e enriquecida por figurações, também 

visuais, estas últimas formadas por elementos plásticos. Este sistema semiótico 

ajuda a ancorar o texto verbal aos elementos de realidade, que este conclama. 

A Figura 30 demonstra outro efeito de realidade. 

 

 

                                                
27

 "As formas do corpo - músculos em movimentos - despertam os mais diferentes sentidos. [...] Feio 
ou bonito, não faz a menor diferença, posto que cada olhar tem uma interpretação. Gostamos de 
espiar a vida e suas formas. E preferimos ainda mais quando o que estamos vendo é parte da 
realidade. Programas como Big Brother, da Globo, Casa dos Artistas, do SBT, são provas de que 
somos atraídos pelo alheio. E assim é o nosso sentimento diante de fotos de gente" (CESAR, 2003, 
p. 44). 
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Figura 30 - Interação ao vivo com repórter – Telejornal Paraná TV 1ª Edição 
 
Fonte: Globo (2014g). 
 

 

Nesse exemplo, o efeito de realidade é demonstrado pela iconicidade da 

imagem que interage com a apresentadora. Além de trabalhar o efeito do tempo real 

com a transmissão "ao vivo", o link da repórter está indicando um lugar fora do 

estúdio, em meio à rua, dentro do cotidiano de quem assiste. A âncora "vai" até a 

realidade local, extra-estúdio, e leva consigo o telespectador. Esse deslocamento 

virtual realoca a posição do enunciatário, reforçando valores de seu próprio 

ambiente. Como a imagem auxilia na formação destes efeitos? Pode-se ver na 

sequência. 

Na bancada a apresentadora dá a cabeça da matéria: 

 

Locutora: ‒ A Polícia Civil de Cascavel desmanchou um esquema que 
adulterava e vendia extintores. Sobre isso que a gente fala ao vivo com a 
repórter Raquel Moraes. 
Locutora: ‒ Raquel, boa tarde. Como é que funcionava essa fraude? 

 

 

Primeiramente, e novamente, pelo uso da cor e da forma na definição 

constitutiva da imagem usada dentro do estúdio, o olho é convencido de que aquela 

imagem da repórter na tela é real e sente-se instigado para espiar o que ocorre por 

lá. Então, efeitos de realidade permeiam toda a cena enunciativa, e adianto que 

serão encontrados também, em seguida, agindo concomitantemente aos efeitos de 

transitoriedade e ubiquidade. 

Como lembra Aumont (1993, p. 253), as figuras "contaminam" o verbal com 

sua iconicidade. Portanto, o que pode se considerar efeito de figuratividade no texto 

visual (a tela posta no estúdio com a entrada ao vivo da repórter), acentua os efeitos 
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figurativos do texto verbal que convocam para a notícia. Este efeito figurativo visual 

incrementa o modo "como" é dada a notícia. 

Voltando à Figura 30, percebe-se que outro elemento de linguagem visual 

atua na construção da "verdade", é o deslocamento de câmera. Nota-se que ao 

mesmo tempo em que a âncora vira-se para a repórter, a câmera executa uma 

aproximação à tela como que dirigindo o enunciatário para o assunto. Está sendo 

feito um recorte de foco, provavelmente com o auxílio de uma "grua", que movimenta 

e estabiliza a câmera no ar.  

Os movimentos de câmera feitos por grua ou travelling causam sensações de 

maior expressividade em quem assiste (POLVERINO, 2007, p. 109), contrários aos 

de uma panorâmica que conferem uma cena mais descritiva. Sendo mais 

expressivas, as cenas têm maior potencial argumentativo ao discurso que se 

propõem, pelos referentes que indicam, pois os efeitos de realidade acrescem força 

às estratégias de objetividade (PERUZZOLO, 2014, p. 113) e promovem uma 

conexão semiótica entre o real vivido e o real narrativizado. 

Outro fator relevante na construção de efeitos de realidade é que, em meio a 

um ambiente criado com um tom artificial (basta observar a estrutura temática básica 

dos telejornais e como esta remete a algo futurista, atemporal e pouco normativo), 

as estratégias de busca da realidade podem se destacar. A inserção de ambientes 

reais em meio a estas cenas irreais lembra o contraste da tela de pintura sobre o 

fundo negro. 

A Figura 31 demonstra como busca-se em toda sequência de imagens um 

recorte de realidade. 
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Figura 31 - Novo cenário do Jornal Hoje, da Globo 
 
Fonte: Globo (2014e). 
 

 

Na primeira sequência horizontal da Figura 30, nota-se que o jornal volta de 

sua escalada com o cenário compondo-se em telas que se unem ao centro, 

marcando a atenção. Este movimento denota a tendência cêntrica no homem que, 

segundo Arnheim (1988, p. 18), é desenvolvida psicologicamente por ele desde a 

infância, aspecto que será melhor explorado em outro ponto deste capítulo. 

O uso de materiais transparentes na composição do cenário preenche a cena 

de tons opacos, translúcidos, e nenhuma cor é sólida a não ser a do figurino dos 

apresentadores. Este fator colabora para o sentido de transitoriedade da cena pois, 

como bem define Villafane (2000, p. 119), a cor tem como uma de suas tantas 

propriedades a delimitação e ordenação do espaço plástico. 

Por conter propriedades intensivas e qualitativas, a cor é o elemento mais 

apropriado para criar ritmos dentro da imagem. Quando esta se mescla com as 

demais, acaba por criar um continuum que unifica o significado ‒ ela elimina 

contrastes cromáticos significativos ‒ e não prende a atenção em uma determinada 

cor, ou seja, homogeneíza o plano morfológico da imagem.  

Na mesma figura, na segunda sequência horizontal, vê-se que o apresentador 

começa um movimento de deslocamento até uma das paredes do cenário. Com ele 
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deslocam-se telas que vão compor uma imagem projetada, um gráfico. O ambiente 

irreal criado até então busca, seja pelo enquadramento fechado onde as figuras 

humanas são ressaltadas na bancada, seja pela adequação do cenário para a 

projeção de elementos gráficos ou imagens externas, um constante vínculo com 

elementos reais. 

Ao produzir o efeito de real em um discurso, faz-se ao mesmo tempo um 

efeito de ilusão de referente que acaba afetando o efeito de realidade. Este 

pensamento pode explicar porque a narrativa de apresentação telejornalística usa 

tanto a fantasia em sua construção visual. Barros (2005, p. 59) descreve os efeitos 

de ancoragem ou referencialidade nos discursos como efeitos que podem buscar 

valores do contrário, ou seja, do irreal, da ilusão e da ficção. 

Isso ocorre quando o enunciador quer mostrar a narrativa em um ambiente 

deslocado da realidade e pretende que o enunciatário o aceite e permaneça lá, 

naquela indicação de tempo e espaço sugerida. Diz ela: "Daí a fórmula Era uma vez, 

que prende a história no tempo imaginário da fantasia ..." (BARROS, 2005, p. 59). 

Em um texto visual, e considerando a lógica da análise discursiva de Barros 

(2005), pode-se deduzir que o ambiente fantasioso e futurista do telejornal é 

estratégia de espaço e tempo narrativo, desenvolvida para a construção do "lugar" 

ideal onde o fato é contado. Este lugar está, assim, iconicamente desvinculado do 

tempo e espaço dos fatos reais, e pertencente ao tempo do agora absoluto, do qual 

já tratei neste capítulo. 

Os efeitos de realidade ou referente, como tratam alguns autores, são na 

verdade ilusões construídas dentro dos discursos para tentar tornar o "mostrado" 

como o que já foi visto e vivido. Nos textos verbais é dada a palavra a interlocutores 

que constroem uma cena que serve de referente ao texto (BARROS, 2005, p. 58).  

No texto televisual, pela sua característica cinética, as cenas construídas já 

são dotadas de elementos da realidade pelo movimento que apresenta em suas 

imagens. No caso da apresentação do telejornal, em muitos momentos busca-se 

construir o ambiente mais comum das relações cotidianas, ou seja, encontros. Estes 

podem ser formais, quando há o posicionamento dos sujeitos sentados no estúdio, 

ou mais informais, quando os sujeitos enunciativos ficam em pé, ou caminham, e 

adotam uma postura mais "solta" na composição do conjunto. 

Como descreve Barros (2005, p. 58), no interior do texto, os sujeitos que 

estão com a palavra constroem uma situação "real" de diálogo, como nas notícias e 
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entrevistas dos jornais. Na narrativa de apresentação do telejornal, isso se dá 

nesses encontros promovidos em seus blocos de apresentação, em meio às 

matérias jornalísticas, ou colaborando com estas. O encontro casual ou previsto, 

onde ideias são expostas e debatidas, parece ocupar um lugar significativo no 

imaginário dos telespectadores.  Um exemplo da montagem desta situação em uma 

sequência de imagens pode ser visto a seguir, iniciando pela Figura 32. 

 

 

 

 

Figura 32 - Apresentação do Jornal Bom Dia Brasil da Rede Globo 
 

Fonte: Globo (2014h). 
 

 

O texto que cobre o deslocamento de cenário é o seguinte: 

 

Locutor 1: ‒ A Miriam Leitão já está aqui com a gente. E a gente vai lá falar 
com ela... 
Locutor 2: ‒ Vamos lá! 
Locutor 1: ‒ Porque o ministro Guido Mantega está praticamente fora do 
ministério, desde antes da eleição, né Miriam! Quando a presidente Dilma 
anunciou que ele não continuaria no governo. Agora chega a nova equipe 
econômica. O quê que muda? Há mudança imediata? 

 

 

Assim, o assunto é posto no jornal ainda na bancada, trata-se da mudança da 

nova equipe econômica de ministros do novo governo Dilma. A comentarista Miriam 

Leitão, que está no cenário ao lado, vai dar sua opinião sobre a situação. O assunto 

verbal, que trata de uma mudança muito aguardada, é tematizado visualmente por 

uma mudança, a de lugar ‒ cenário. E sofre o acréscimo de elementos figurativos do 
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texto visual, o movimento ‒ no caso dos apresentadores. Há uma troca de 

esquemas temáticos básicos, sujeitos sentados em uma bancada, para outro de 

sujeitos sentados em poltronas. Porém, nesse caso, o esquema temático visual 

colabora com a temática textual verbal. 

Na Figura 33, o esquema icônico que possibilita a estrutura narrativa, tem no 

movimento seu elemento destaque. Como expõe Villafañe (2000, p. 139), se na 

representação icônica pretende-se reconstruir o tempo real, dotando-o de 

significação, as imagens serão sequenciais. Este esquema de representação visual 

do movimento está baseado na dialética passado-presente-futuro, que constitui na 

narrativa uma ilusão de tempo linear e contínuo. 

 

 

 

 

Figura 33 - Apresentadores deslocam-se em momentos sucessivos no esquema 
icônico 
 
Fonte: Globo (2014h). 
 

 

Os momentos temporais neste deslocamento feito entre cenários só foram 

possíveis graças a um efeito visual de repetição de frames. Ou seja, uma após 

outra, imagens fixas (quadros) são expostas criando a ilusão de movimento. Este 

fenômeno plástico visual é marcado pelo elemento dinâmico da imagem 

denominado "movimento". 

O texto verbal da mudança de Ministérios continua durante a caminhada e 

finda ao sentarem-se, quando a comentarista inaugura um novo momento, nos 

textos verbal e visual, da narrativa. Plasticamente esse é o esquema icônico que 
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ajuda a formar a temática visual deste quadro. Em seguida, depois de passearem e 

já sentados, pontos de atenção são marcados no novo esquema temático visual, 

demonstrado pela Figura 34. 

 

 

 

 

Figura 34 - Novo esquema temático básico é formado 
 

Fonte: Globo (2014h). 
 

 

Nesta nova constituição temática visual, uma outra cena de "encontro" é 

formada, remetendo a situação ao que é feito no cotidiano real. Elementos 

figurativos como as poltronas em vermelho e sua disposição em linha oblíqua, 

enriquecem os valores que montam o efeito de realidade. A distribuição das 

poltronas lembra pontos no quadro. Os pontos mantém relação com o plano, quando 

há mais de um ponto em um plano, eles dividem tensividade no plano ou encontram 

equilíbrio pela posição que assumem (KANDINSKY, 2005, p. 31). 

Aqui nesse caso, os três pontos representados equilibram-se pela sua 

distribuição. O enquadramento da cena tensiona o posicionamento dos pontos, pois 

os coloca em perspectiva, elaborando uma linha oblíqua, sendo esta a linha mais 

tensiva, pois acumula as forças vetoriais quentes, da linha vertical, com as forças 

vetoriais frias da linha horizontal (KANDINSKY, 2005, p. 51). A tensividade 

promovida pela perspectiva e desenhada pelas linhas é uma constante nas 

apresentações telejornalísticas, fato que será explorado adiante. 

O modo como são arranjados os elementos visuais do esquema icônico, 

despertam na cena a tensividade e o equilíbrio, em um jogo narrativo-discursivo que 
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lembra as desventuras da vida real, cambiando a agradabilidade da fruição de uma 

imagem em equilíbrio visual com a tensividade, valores próprios da vida. Ou seja, 

estratégias que buscam efeitos de realidade. 

 

 

3.4 Ancoragem Geográfica e Científica 

 

 

Peruzzolo (2014, p. 114) traz um esquema interessante que ajuda a identificar 

as marcas dos efeitos de realidade em um texto verbal. São marcas: nomear 

pessoas, datas, profissão, características individuais, etc; citar fontes, números 

históricos e geográficos, pesquisas, entre outros; e, por último, fazer uso de 

imagens, fotos, simulações e iconizações. Tais efeitos remetem a uma referência 

que se estabelece entre texto e realidade e que é endossada pelo efeito de verdade. 

Ao final, o texto soa, a quem o lê, como verdadeiro.  

Nota-se que estes expedientes, para produção de efeitos de realidade em 

texto verbal, consideram a imagem como uma de suas estratégias. No caso da 

televisualidade, a imagem é sua matéria prima, é seu texto. Então de saída parte-se 

da imagem para ver como o texto visual se reportará à realidade. Como já explicado, 

a apresentação do telejornal espalha pela sua matriz temática básica elementos de 

fantasia que acabam por dar destaque às iconicidades28 apresentadas sobre ela.  

As informações de pesquisa e estatísticas também colaboram para a 

montagem do efeito de realidade no telejornal. Quando o apresentador mostra um 

gráfico está ancorando o que mostra à algo com certa isenção, dado pela pretensa 

cientificidade que o produziu. É o caso das previsões do tempo, em que os cenários 

são bastante criativos e as performances de apresentação das mesmas também. 

Outro bom exemplo são os gráficos projetados ou a forma como telas são postas no 

estúdio. A Figura 35 traz um exemplo da apresentação da previsão do tempo: a 

apresentadora posta-se em pé de frente a um mapa ‒ condição geográfica ‒ em que 

simulações meteorológicas são esboçadas. 

 

                                                
28

 Trato com este termo as imagens postas sobre as imagens, ou seja, os telões que trazem imagens 
direto da reportagem, as fotografias projetadas em estúdio, as entrevistas e o posicionamento das 
pessoas no estúdio. Enfim, tudo que tenha um grau de iconicidade maior ao que é apresentado na 
matriz temática básica de apresentação do telejornal. 
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Figura 35 - Apresentação da previsão do tempo 
 

Fonte: Globo (2014e). 
 

 

Primeiro as simulações meteorológicas se movem sobre o mapa fazendo 

referência ao aspecto real do clima. A apresentadora aponta para o mapa e 

referencia a região geográfica onde o fenômeno poderá acontecer. Nesse momento 

o telespectador é enquadrado pela região onde mora no mapa e pelos aspectos que 

poderá sofrer com o clima que está sendo previsto. A ancoragem do real é feita 

fortemente pelos aspectos de localização. 

Aqui há a mobilização novamente da cor e da forma que definem silhuetas 

que lembram objetos comuns à realidade, no caso do gráfico apresentado. A cor 

amarela com vermelha ajudam a marcar as áreas no mapa de maior influência da 

força do fenômeno meteorológico. Lembro que amarelo e vermelho são cores que 

possuem comprimento de onda maior, e são mais expansivas à percepção do olho 

humano. Por esse motivo, possuem qualidades térmicas que ajudam a sensibilizar a 

retina do olho humano (VILLAFAÑE, 2000, p. 121). 

A linha ajuda a seccionar no mapa do satélite o Brasil e suas regiões pois, 

como lembra Villafañe (2000, p. 103), entre suas funções plásticas mais importantes 

está a capacidade de diferenciar qualitativamente, pelo contorno linear, duas áreas 

de distintas intensidades visuais. 



138 

 

Já na Figura 36, a apresentadora mostra uma imagem de um evento religioso 

popular que dependeria do tempo bom para acontecer, na região de Vila Velha, no 

estado do Espírito Santo. Anexado à imagem estão os dados sobre as condições 

climáticas de tal região, ou seja, há um recorte de realidade, no amplo espectro de 

enunciatários estimados na audiência. 

 

 

 

 

Figura 36 - Evento inserido no meio da previsão do tempo 
 

Fonte: Globo (2014e). 
 

 

Além de usar imagens em sua referencialidade, com alto grau de iconicidade, 

o jornal busca ancorar seus elementos em um evento que ocupa lugar cultural no 

simbolismo do telespectador. 

Na Figura 37 a apresentadora busca referentes de regionalidade, localizando 

no gráfico as capitais do país, com índices técnicos indicativos de temperatura para 

tais regiões. 
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Figura 37 - Dados localizam telespectador no gráfico 
 

Fonte: Globo (2014e). 
 

 

Há uso de linhas que organizam o espaço do gráfico dando ritmo e rumo à 

leitura. Os locais referenciados no gráfico expõem o espectro do tamanho da 

enunciação a que se propõe o telejornal. Estes indicativos geográficos e técnicos 

endossam os sentidos de verdade por trás dos discursos mostrados na narrativa. Já 

na Figura 38 há um importante expediente usado por meio do gráfico. 

 

 

 

Figura 38 - Dados estatísticos apresentados no gráfico 
 

Fonte: Globo (2014e). 
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O apresentador interage com a tela para mostrar dados relativos a uma 

fraude nos pedágios brasileiros. Nota-se que além dos números estimativos 

apresentados, há uma fonte dos dados abaixo do gráfico. Esta quer garantir a 

credibilidade dos dados e certificar o telespectador de que ele realmente está sendo 

atingido pelos fatos apresentados na matéria. O recurso de dados estatísticos 

investe: "no sentido de objetividade pelas pretensas imparcialidade e cientificidade 

dos elementos articulados" (PERUZZOLO, 2014, p. 116). 

Ainda na Figura 38 é possível perceber que o número de infratores dos 

pedágios em 2012, no total de 879.236, é projetado do texto verbal falado pelo 

apresentador e toma as proporções do retângulo laranja projetado no gráfico. Assim, 

o número adquire tamanho e peso visual pelo gráfico, lembrando que formas 

verticais são mais expressivas e a cor laranja é a de mais elevado comprimento de 

onda entre as cores, sensibilizando mais os sentidos humanos. Tais elementos de 

referência fortalecem novamente, o efeito de verdade, persuadindo o telespectador a 

acreditar naquilo que vê. 

O efeito de verdade está articulado ao efeito de realidade pois, como afirma 

Charaudeau (2013, p. 61), as provas da verdade no texto informativo são da ordem 

do imaginário e dependem das representações adotadas por um determinado grupo 

social. As informações televisuais precisam necessariamente ser validadas segundo 

este conjunto representacional para serem reconhecidas e aceitas. O conjunto de 

representações dos grupos sociais é formado por aspectos desenvolvidos em suas 

vidas vividas, ou seja, o que estes tomam como real. 

Para que uma informação seja tida como verdadeira, ela precisa passar pelo 

crivo de um "real" representado. Isto dá garantias de aceitação à audiência e, 

objetivamente, deve atender a três aspectos: ser apropriável por todos que a 

recebem; deve ser objetivável, ou seja, externa do sujeito que enuncia e possível de 

ser reconhecida pelos demais na enunciação; e precisa ser reconhecível ao menos 

para a maioria dos sujeitos (CHARAUDEAU, 2013, p. 65). Aqui mais uma vez a 

imagem normativa assume papel importante neste efeito de sentido. Uma vez que 

precisa fazer a ponte do representado com o real vivido pela audiência. 

É interessante perceber nestas conexões entre narrativa, textos, temáticas e 

figuras, que existem ali percursos de estratégias que pertencem ao conjunto amplo 

da enunciação. Tais estratégias são elaboradas por sujeitos da enunciação tidos 

como destinador (enunciador) e destinatário (enunciatário) de uma mensagem. As 
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ações do sujeito enunciador do discurso definem valores postos no discurso que 

serão capazes de induzir o enunciatário a crer e fazer (BARROS, 2005, p. 60). O 

discurso é assim um tabuleiro de estratégias onde os movimentos do enunciador 

configuram um fazer persuasivo, e os movimentos do enunciatário, um fazer 

interpretativo. 

Logo, para persuadir o destinatário, o sujeito enunciador deverá colocar no 

seu discurso valores que são estimados pelo seu leitor, valores que pertençam a sua 

realidade. A forma como o destinatário irá ler esta mensagem será estabelecida pelo 

contrato posto entre os dois. Um contrato de veridicção, em que ambos estabelecem 

parâmetros sobre o que é verdade e o que não é. 

Gostaria neste ponto de lembrar a complexidade do objeto de pesquisa 

escolhido aqui. A imagem apresenta uma linguagem ainda a ser explorada e 

explicada em suas capacidades. O que me parece mais lógico e possível por 

enquanto, é uma aproximação entre teoria da imagem, que tenta elaborar uma 

gramática visual, e semiótica discursiva, que explica como esta gramática age e 

significa no formato texto. Faço isso na tentativa de tornar estas análises mais 

compreensivas. Devo lembrar que, assim como o texto verbal, o visual também 

configura um texto, uma vez que possui elementos que concatenados formam uma 

linguagem. 

Portanto, na apresentação do telejornal tem-se uma narrativa, com 

características de tempo particulares. Nesta narrativa, predominantemente visual, é 

traçado um tema que é composto por figuras. Este tema dá estrutura à narrativa 

(estrutura temática básica). Em seguida o tema será coberto por figuras, que vão 

potencializar e a auxiliar a formação dos sentidos. 

 

 

3.5 Efeitos de Centralidade (Espaço) 

 

 

Partindo do princípio de que efeitos de sentido nascem da articulação de 

determinada linguagem, para que esta, por meio de uma cadeia de significados, 

desperte no leitor encadeamentos simbólicos que o façam rememorar antigas, bem 

como produzir novas experiências, pode-se deduzir que os efeitos são reféns da 
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materialidade da linguagem. Eles só conseguem brotar a partir da concretude do 

material composto em signo para completar o complexo fenômeno semiótico. 

Sendo assim, ao observar a recorrência de determinados sentidos em uma 

linguagem, o analista é levado a se perguntar por onde e de que forma começam. 

No caso das apresentações de telejornal, é possível verificar a recorrência da busca 

pela centralidade das cenas. Nos últimos tempos a estrutura narrativa do telejornal 

tem adotado uma visualidade mais leve, solta, cheia elementos que preenchem de 

fluidez seu formato televisivo. Mesmo assim, a centralidade busca constantemente 

trazer tudo para um confortante equilíbrio. 

Um bom início para explicar a busca pela centralidade é dado pelos teóricos 

da imagem, Arnheim, Villafañe e Kandinsky. Arnheim (1988, p. 17) fala sobre os 

princípios da composição nas obras de arte e justifica que os artistas gostam de 

juntar coisas de modo ordenado e equilibrado, sendo que a harmonia que eles 

obtêm agradará aos olhos dos próprios artistas, bem como das pessoas que 

olharem a obra.  Kandinsky (1996, p. 76) atribui a composição às formas 

geométricas que subjazem ao visível da matéria, conduzindo a atenção de quem 

olha pelos diagramas que resultam desta operação. 

 Por sua vez, Villafañe (2000, p. 177) aponta que em toda norma compositiva, 

a propriedade mais destacada pela ordem da percepção, é a simplicidade. Esta diz 

respeito à forma como a economia dos meios usados é posta em um plano. O todo 

precisa unir suas propriedades para compor algo único em uma união harmônica, ou 

seja, centralizarem-se em torno de uma ideia. 

Assim como os efeitos de realidade, que buscam ancorar o texto a elementos 

do real humano, os efeitos de centralidade nas imagens apresentam aspectos 

identitários ao humano, fazendo recordar percepções tiradas do natural pelo olhar. A 

centralidade encontra origens ainda na organização psicológica do homem quando a 

criança entende-se como o centro do mundo. A ela tudo se dirige. A criança procura 

manter a centricidade como componente principal de sua perspectiva e motivação 

(ARNHEIM, 1998, p. 19). 

Na fase adulta, o homem entende que a sociedade é formada por instituições, 

núcleos, e reconhece que seu núcleo é apenas um entre outros que existem e 

coexistem. Estas visões de mundo determinam no homem sua tendência cêntrica e 

excêntrica. Na visualidade, a centricidade e a excentricidade constituem relações 
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espaciais, e ocupam lugar básico tanto na compreensão do mundo mental, quanto 

na do mundo físico. 

O valor dado ao centro está contido de forma tão estruturada na condição 

humana que, no fato biológico, as células nervosas, que formam o sistema nervoso, 

crescem independentes. Depois terão prolongamentos chamados axônios que 

permitirão estabelecer ligamentos com outras células próximas. Tais conclusões de 

Arnheim (1988, p. 23) encontram eco nas teorias de Damásio (2011, p. 53), para 

quem o organismo humano, que é multicelular, contém setores de células capazes 

de se organizarem e cooperarem de forma muito semelhante às sociedades 

humanas, nas relações que mantém entre si. Estas células são organizadas em 

redes neuronais e responsáveis por distribuir comandos para todo o corpo, mas 

partindo de um centro nervoso. 

Desse conceito parte a necessidade do homem de buscar organização nas 

imagens que vê em composições. Porém, se por um lado existe esta necessidade, é 

preciso entender que o que se enxerga nas composições visuais não são coisas ou 

simplesmente formas mas, como cita Arnheim (1988, p. 21), vetores. 

Lembrando que vetores em imagens nada mais são que analogias a 

fenômenos físicos de deslocamento. Em um sistema visual constituído, os vetores 

irradiam sua energia pelo plano plástico, espalhando com uniformidade sua energia 

a partir de um determinado ponto. Uma composição cêntrica resulta da composição 

simétrica deste sistema, o que é observado em grande parte dos modelos de 

apresentação dos telejornais. 

A Figura 39 mostra como a distribuição dos vetores acontece. 

 

 



144 

 

 

 

Figura 39 - Willian Bonner na apresentação do Jornal Nacional 
 

Fonte: Globo (2014i). 
 

 

Nota-se que este fenômeno visual é predominantemente elaborado pelas 

linhas, sejam elas traçadas ou resultantes das formas criadas pelas cores. Do 

apresentador posto bem ao centro da imagem, partem vetores que deslizam pelo 

plano plástico no sentido oblíquo. Na cena, o apresentador está dando a cabeça da 

matéria: 

 

Locutor: ‒ O doleiro Alberto Youssef revelou com detalhes um esquema de 
corrupção que envolveu as diretorias da empresa (Petrobras) na cobrança 
de propina para abastecer partidos políticos, durante os governos Lula e 
Dilma. Segundo os depoimentos, dinheiro desviado da Petrobras foi usado 
pra financiar campanhas eleitorais em 2010. O Jornal Nacional teve acesso 
às gravações dos depoimentos em que Paulo Roberto e Alberto Youssef 
citaram o PT, o PMDB e o PP, e falaram sobre os percentuais que políticos 
e partidos teriam recebido. 

 

 

O tom sério e pontuado com que dá a notícia enfatiza sua gravidade. O plano 

médio de enquadramento concentra no locutor a atenção do telespectador e dá um 

tom mais intimista na relação dos dois. Ele, o apresentador, é o sujeito enunciativo 

que aciona a fala para proclamar seu discurso. Neste momento se coloca no foco do 

enunciado. Ao mesmo tempo, no texto visual, sua posição cria um ponto de atenção 

no meio. Assim como o elemento plástico ponto, o apresentador adquire as 
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qualidades cêntricas e estáveis em relação à composição ‒ como defendido por 

Villafañe (2000, p. 101). 

Partem dele linhas oblíquas que, além de serem mais tensivas, criam vetores 

de direção e irradiam energia plástica entre os demais elementos da composição. O 

apresentador irradia energia/notícia, sincretizando as duas linguagens para obter o 

sentido maior da centralidade. Em termos narrativos, não há grande uso de 

figurações icônicas aqui. O que existe é a matriz temática básica constituída dos 

elementos que já descrevi, ponto central e linhas vetorizando o cenário.  

Na Figura 40, o telejornal está sendo apresentado por dois âncoras postos em 

pé no estúdio. O que os localiza, os fixa na cena, é o chão. As linhas, usadas em 

todos os cenários pesquisados, constituem elementos horizontais que percorrem 

todo o quadro da cena. Linhas estas postas em um plano e que estão prontas para 

receberem a grafia dos corpos29.  

 

 

 

 

Figura 40 - Apresentação mais descontraída - Jornal do Almoço RS 
 

Fonte: Globo (2013a). 
 

 

É interessante perceber que, mesmo com a movimentação das câmeras (em 

travelling ou grua), e os apresentadores entrando no quadro quando são 

convocados, são mantidos a centralidade e o equilíbrio visual. 

                                                
29

 Esta análise faz parte de um estudo do próprio autor, publicado parcialmente no e-book "Imagem: 
estratégia, discurso, sentido" (2014). 
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Normalmente a bancada dos telejornais é ocupada por duas pessoas. No 

caso a seguir há uma divisão de atenção na composição. A Figura 41 mostra o 

exemplo. 

 

 

 

 

Figura 41 - Âncoras do Jornal SBT Brasil 
 

Fonte: SBT (2014a). 
 

 

A função do casal apresentando o jornal recai principalmente na quebra do 

monólogo que seria lido apenas por um deles. O jogo consiste em dar a notícia de 

forma dividida entre os dois, nesse ponto a linguagem visual pode ser usada no 

sentido de particularizar suas funções e atenções, quando existe o enquadramento 

de cada um, ou de colocá-los num plano aberto ao mesmo tempo na bancada. 

Assim, tanto no verbal quanto o visual, há uma disputa equilibrada, quase 

binária, pela atenção. Como explica Arnheim (1988, p. 23), no exercício da 

composição, nosso olhar é jogado ao centro, quando há mais elementos na 

composição, essa energia divide espaço. No entanto, quando as figuras da 

composição, aqui no caso os apresentadores que constituem pontos de atenção, 

são colocados em um eixo estrutural horizontal (VILLAFAÑE, 2000, p. 101), criam 

uma linha de direção visual entre eles e equilibram o peso visual dos dois lados da 

composição. 



147 

 

Lembrando da definição do ponto como elemento morfológico feita no capítulo 

II, eles exercem atração entre si, quanto mais próximos e equilibrados. Na Figura 42, 

o esquema demonstra isso na medida em que o quadro do meio, além de posto no 

eixo horizontal, equilibra a atração plástica que os pontos têm entre si, e entre eles e 

as delimitações do plano de representação, o que no telejornal seria representado 

pelos limites do enquadramento da câmera. 

 

 

 

 

Figura 42 - Desempenho dos pontos de atração em relação ao plano de 
representação 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

No terceiro quadro, nenhum dos pontos está em um dos eixos estruturais, há 

atração entre os pontos mas com uma perturbação que foi criada na composição, 

uma vez que as delimitações do plano estão em desequilíbrio. Dificilmente um 

enquadramento deste tipo será escolhido para a apresentação do telejornal, quase 

sempre há compensações no preenchimento dos espaços, inclusive enquanto 

ocorre deslocamento de apresentadores pelo estúdio. 

Voltando ao conceito dos centros de energia nas imagens, seria interessante 

olhar sua relação com a composição. Estes centros irradiam energia pelo campo 

plástico, e o fazem por vetores movimentados por linhas. Na Figura 43, a energia 

plástica está concentrada no apresentador, no centro da cena. Saindo pela direita, o 

apresentador passa a dividir espaço plástico com a tela onde está a repórter que vai 

entrar ao vivo no programa. 
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Figura 43 - Deslocamento equilibrado pelo set 
 
Fonte: Globo (2013b). 
 

 

Neste momento, o apresentador desocupa o centro geométrico da cena e 

passa a equilibrar forças excêntricas com a outra personagem. As forças excêntricas 

irradiam energia no plano plástico rumo a um objetivo com força de aproximação 

que pode ser amigável, na representação de um encontro, como ocorre no exemplo 

da Figura 43, ou com força suficiente para um ataque. 

Mais uma vez, e apesar de todo o deslocamento pelo set de gravação, o 

enquadramento do apresentador no conjunto da cena permanece estável. Esta 

estratégia pode denotar um padrão estético adotado pela emissora, mas para se 

constituir, esta estética revindica sentidos que vão elaborar discursos. Percebe-se 

que ao final obtém-se um valor muito cultivado hoje no telejornalismo, o de 

identidade e proximidade com o público. Os elementos plásticos, postos em uma 

matriz temática de representação visual, com apoio de figurações que potencializam 

os efeitos desta temática, produzem a ilusão de encontro entre apresentador e 

repórter. 

A persistência em enquadrar a cena de modo estável e equilibrado também é 

explicada por Damásio (2011, p. 97), que estabelece uma similitude entre a edição 

das imagens midiáticas e das imagens mentais. Para o autor, entre as várias 

imagens que o cérebro coleta do mundo externo, existe uma escolha permanente 

que é feita pela mente consciente, o mesmo que acontece na ilha de edição do 

switcher30. 

                                                
30

 Profissional que atua na área de escolha das imagens que são exibidas em programas ao vivo na 
televisão, em uma lógica de edição linear. 
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Este processo de percepção e rememoração dessas imagens atribui maior ou 

menor valor a determinadas imagens mentais, dependendo do valor que elas têm 

para o indivíduo, no complexo de sua personalidade formada. O valor em questão, 

diz Damásio (2011, p. 97), é atrelado ao conjunto de predisposições que orienta a 

regulação da vida. 

O enquadramento televisivo, que busca a todo instante o equilíbrio central, é 

desejado porque, justamente, representa valor à vida dos indivíduos que assistem 

televisão. Valores de equilíbrio e centralidade constituem-se em formas de negação 

da tensão visual que as composições desarmoniosas poderiam gerar na fruição das 

imagens. Ao mesmo tempo, valores que remetem à referencialidade do que é 

exibido na televisão ficam mais evidentes. 

A centralidade acaba por definir elementos auxiliares na normatização de uma 

composição, como o equilíbrio e o peso visual. Eles ajudam a centralidade a 

produzir efeitos caros ao jornalismo. Assim como a centralidade, a noção de peso é 

observada a partir da perspectiva humana, de pequenas criaturas que se movem na 

superfície da terra (ARNHEIM 1988, p. 34). Dessa forma, acaba-se por considerar 

que a gravidade da terra, atuando como uma força excêntrica de cima para baixo, 

define o destino final dos objetos e paisagens, o chão. 

Esse efeito físico na forma de peso é transferido para as imagens 

representadas, fixas ou sequenciais. Dependendo do arranjo do esquema icônico, 

pode-se atribuir maior ou menor peso a determinados elementos da composição. A 

Figura 44 mostra o peso visual na bancada de apresentação do telejornal. 

 

 

 
Figura 44 - Peso visual distribuído na cena 

 
Fonte: Globo (2014c). 
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Os âncoras introduzem o assunto que será exposto pela comentarista no 

telão, ao fundo do cenário: 

 

Locutor 1: ‒ Vamos agora falar com a nossa comentarista de finanças 
pessoais, Mara Luquet, boa noite, Mara! 

 

 

Nesse momento, os dois apresentadores desviam seu olhar da câmera e 

olham para a comentarista ao fundo. A direção do olhar e as linhas da composição 

em perspectiva formam uma dinâmica bastante forte na imagem, constituindo 

direções de cena induzidas (VILLAFAÑE, 2000, p. 146). Nota-se que o peso visual 

distribuído aqui é maior na parte direita da tela, enquanto as linhas da composição 

do estúdio dirigem o foco para a tela onde está a comentarista. Para Villafañe (2000, 

p. 189), nas composições que usam a perspectiva como sistema decodificador do 

espaço, criam-se gradientes que ressaltam os objetos nas duas pontas das linhas da 

perspectiva. Assim, o objeto ao fundo tem seu peso equiparado ao objeto de 

primeiro plano. 

Nesse caso também buscou-se equivaler a distribuição do peso visual com o 

uso das linhas em perspectiva e do olhar da bancada para o novo objetivo de 

atenção, a comentarista. Então, o texto verbal prepara e auxilia o telespectador a 

mudar seu foco de atenção, e recebe auxílio dos elementos plásticos constituídos 

para conseguir isso. 

E o texto verbal segue com a âncora dizendo: 

 

Locutor 2: ‒ É claro que se todo mundo tivesse mestrado, doutorado, 
falasse várias línguas, como a gente viu na reportagem, os salários seriam 
mais altos. Agora Mara, como financiar isso tudo? 

 

 

Aqui a âncora do telejornal dirige sua pergunta para a comentarista e o 

enquadramento aberto usado é mudado para o quadro da comentarista com a tela, 

voltando assim a uma maior harmonia composicional de cena, como mostra a Figura 

45. 
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Figura 45 - Equilíbrio do peso dado pelo uso de vetores 
 

Fonte: Globo (2014c). 
 

 

Agora, a Figura 45 apresenta um equilíbrio de peso dado pelo uso de vetores 

verticais, no caso da apresentadora em pé, e horizontais, formados pela tela e 

diversas linhas que compõem o cenário. É importante lembrar que para uma análise 

dessas, de imagens sequenciais feitas por imagens fixas, torna-se difícil a fiel 

transcrição do fenômeno, dado que durante a troca de enquadramentos houve uma 

suave movimentação de câmera, essencial, conferindo à cena atributos do próprio 

texto verbal. 

De modo que, quando a apresentadora ‒ Locutor 2 ‒, introduzia a pergunta, 

criava uma temática de fantasia, de que seria bom se todos tivessem mestrado, 

doutorado, falassem várias línguas, etc. O plano aberto da câmera, mais narrativo e 

contemplativo, conforme Polverino (2007, p. 109), serve para descrever o ambiente 

e acompanhar os personagens, as linhas em perspectiva, dinâmicas pela posição 

obliqua que formam, como lembra Kandinsky (2005, p. 51), e o suave movimento da 

câmera em grua, potencializaram os sentidos de um ideal, um sonho, que beira a 

ilusão. 

Os sentidos que o peso visual pode imprimir nos significados do telejornal 

ficam demonstrados na Figura 46. 
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Figura 46 - A bancada concentra o peso do quadro 
 

Fonte: Globo (2013c). 
 

 

Na Figura 46, além da bancada fixar os apresentadores no plano plástico, 

pelo peso visual que exerce, ela também contém vetores em seu interior que 

convergem verticalmente para baixo, criando desta forma um centro de atração ao 

"pé" da bancada. Quanto maior o peso visual de um objeto, maior a atração que ele 

exerce sobre os demais que estão na mesma representação. Então, o peso, 

literalmente, fixa os âncoras na bancada. 

Na temática da narrativa está constituído um sentido referencial de solidez 

pois, os sujeitos da enunciação falam de cima de uma base sólida e confiável. Esta 

estratégia visual endossa o argumento da notícia dada e reforça o contrato de 

verdade entre enunciador e enunciatário, construindo assim a credibilidade ao que é 

contado. 

As forças visuais empenhadas na percepção ficam evidentes em outras 

formas de representação, como o mosaico bizantino do século VI. Na Figura 47 

pode-se constatar o predomínio do sistema excêntrico nas figuras em pé, 

constituindo vetores verticais, e que estão presas ao solo, equilibrando assim as 

forças tensivas na cena. 

 



153 

 

 

 

Figura 47 - Mosaico bizantino do Século VI 
 

Fonte: Bizantinística (2013)
31

. 
 

 

No mosaico, as figuras em pé, entre elas a do imperador Justiniano32, formam 

uma fileira de colunas, postas sob a abóboda da capela, que ajudam a sustentar o 

monumento sagrado. Vetores firmemente cravados no chão, e representados pelas 

tais figuras, montam esta interpretação que cria nexos com a realidade cultural da 

época. 

A análise do mosaico foi ensaiada por Rudolf Arnheim, que assim como 

outros teóricos da imagem, tenta estabelecer um nexo de interpretação à influência 

do peso visual nas imagens. Isso pode levar a concluir que, determinados esquemas 

icônicos usados pelos artistas na composição dos mosaicos do século VI 

permanecem iguais na composição da cena televisual do século XXI. Pensando 

assim, imagina-se que as pessoas de hoje percebem as imagens televisuais sob os 

mesmos preceitos de plasticidade. 

Até aqui tentei exercitar algo que, na concepção de muitos analistas da 

imagem, aproxima-se do impraticável, fazer as imagens falarem de suas pretensões. 

Uma imagem pode parecer incitável, e não é de todo errada essa afirmação, mas há 

um modo de ouvir dela sua verdade, pela ótica do analista. Ao que me proponho 

                                                
31

 Disponível em <http://bizantinistica.files.wordpress.com/2012/06/mosaico-teodora-sao-vital.jpg>. 
32

 Imperador do Reino Bizantino no Século VI. Obstinado em seus propósitos, era chamado pelos 
seus súditos como "o imperador que nunca dorme". Seu sonho era de reconstruir o império Romano, 
e ele mantinha nas obras de infraestrutura e arquitetônicas parte de seu simbolismo. 
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neste trabalho, tento seguir uma linha mestra que indique que intuitos têm os efeitos 

de sentido, ou seja, como fazem para jogar o telespectador dentro da realidade 

televisiva, e como sustentam sua permanência nela. Diante do papel importante da 

imagem no sincretismo da linguagem televisual, julgo a tentativa válida. 

No trabalho de apreciação do objeto empírico, outro fenômeno de vertente 

plástica me chamou atenção pela forma como está acomplado à apresentação do 

telejornal, a transitoriedade constante. Nele nada é fixo, tudo transita como num leito 

de um rio, e a plasticidade colabora de forma fundamental na criação de mais esse 

sentido. 

 

 

3.6 Efeitos de Transitoriedade (Tempo) 

 

 

Em representações visuais existem duas dimensões materiais que norteiam a 

produção e a compreensão do que é produzido que são o modo de delimitar o 

espaço e como se firma o tempo. Cito primeiro o espaço, pois, para uma imagem 

existir, seu enunciador terá como primeiro ato enunciativo a delimitação do espaço 

do enunciado. Isso ocorre quando o artista escolhe a folha de papel sobre a qual vai 

desenhar, quando o escultor escolhe as dimensões da pedra sobre a qual extrairá 

sua escultura, e quando o cinegrafista escolhe o enquadramento de câmera pelo 

qual gravará a cena. 

Determinar o espaço é estabelecer o limite à narrativa, e passei por esta lei 

visual no efeito descrito anteriormente pois, centralidade, peso e equilíbrio são 

regidos por regras plástico-espaciais. Depois de delimitar um espaço, tenho um 

tempo de leitura, e este tempo, em imagem, pode ser dado na horizontal, da 

esquerda para direita, ou na oblíqua, quando há a perspectiva e a consequente 

profundidade de campo. 

Já nas imagens sequenciais, tempo e espaço se equivalem já que o espaço 

de uma cena nunca é fechado, ele sempre se estenderá para outra cena. Nesse 

caso, a sequencialidade das imagens criará um conjunto significante que lembra o 

movimento. Segundo Arnheim (2000, p. 365), o movimento é a atração visual mais 

intensa da atenção e está calcado no homem desde que este o usava como fator de 

sobrevivência, para detectar o perigo. Pode-se afirmar que o elemento plástico 
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"movimento" é o agente visual com maior potência para aproximar uma 

representação da realidade. 

Lembrando que, como visto no capítulo II, os elementos morfológicos da 

imagem, que possuem presença material, ao se relacionarem criam tempo e 

espaço, estes de presença imaterial. A noção de tempo nas imagens é a 

responsável direta pela ancoragem do real, pois como diz Villafañe (2000, p. 138), a 

realidade tem por cima de todas suas características uma predominante: a 

dinamicidade. A reprodução desta reforça o argumento e torna a narrativa crível. 

Na coleta e verificação do material de análise, tornou-se bastante recorrente o 

uso de elementos morfológicos que dinamizam a imagem, principalmente a linha. 

Usa-se a linha de forma exaustiva em alguns casos, em outros o plano da 

representação chega a estar totalmente recortado por elas, e na maioria das vezes 

são horizontais. Apesar da imagem de apresentação telejornalística ser sequencial, 

ou seja, animada por essência, os quadros em que não há deslocamento pelo set de 

gravação mantém a noção de movimento pela tensividade e ritmo (elementos 

dinâmicos da imagem) que contém. 

Então, tensividade e ritmo são modos da imagem fixa expressar a 

temporalidade. Nas imagens televisuais ela ocorre naturalmente pelo elemento 

dinâmico da imagem, o movimento, surgido do fenômeno da sequencialidade de 

quadros. Nas imagens fixas a estrutura temporal está baseada na simultaneidade 

(tempo é dado em função do tamanho fechado da imagem), nas imagens televisuais 

a estrutura temporal está baseada na sequência, onde o significado está atrelado à 

continuação das cenas. 

Há hoje exemplos visíveis das duas estruturas temporais sendo usadas na 

apresentação do telejornal. Quando a tomada é fixa, a câmera não desloca nem 

pelo estúdio, nem pelo seu próprio eixo, a temporalidade formada no 

enquadramento se faz presente por elementos morfológicos da imagem, caso da 

linha e das cores que já citei. Quando há um plano sequência na cena, envolvendo a 

movimentação da câmera do seu eixo ou sobre ele, a significação depende da 

sequencialidade que os atos propõem. Exemplos das duas estruturas temporais são 

apresentados a seguir. 

Na Figura 48, a estrutura temporal montada é estável, apesar de se tratar de 

uma imagem sequencial. O texto verbal das apresentadoras, que dão a cabeça da 

matéria, dura 10 segundos e tanto câmera quanto âncoras permanecem no mesmo 
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esquema temático visual. Também, nenhum elemento figurativo significante é 

usado. 

 

 

 

 

Figura 48 - Estrutura temporal estável 
 
Fonte: Record (2014c). 
 

 

Esta imagem pode ser analisada em sua temporalidade, pelos elementos 

dinâmicos, ritmo e tensão. Usados para designar o movimento nas imagens fixas, 

ambos são identificados na cena. Existe uma recorrência de elementos tensivos na 

imagem representados pelas linhas do estúdio que são postas de forma não 

equilibrada. A bancada corta o primeiro plano na horizontal dando narratividade à 

cena, enquanto que ao fundo há uma perspectiva que se aprofunda no plano da 

cena jogando a leitura da imagem para a oblíqua, e mostrando uma área complexa 

da notícia (uma realidade à parte) formada pela redação do telejornal. 

O texto lido na bancada é este: 

 

Locutora 1: ‒ Aquele africano que estava com suspeita de ebola, já recebeu 
alta da Fundação Osvaldo Cruz, no Rio de Janeiro. 
Locutora 2: ‒ Pois é, mas ainda não se sabe quando ele vai deixar o 
hospital. Tá dependendo de uma decisão do Ministério da Saúde. 

 

 

Nota-se um texto bastante coloquial e posto em cena de modo simples. A 

forma dialogada como as duas apresentam o pequeno texto e a gesticulação de 

uma e outra, emprestam um tom de informalidade e fuga normativa à notícia. Usar 

as mãos de forma indicativa e direcionar o olhar são modos de induzir a direção da 

cena, muito usados em imagens altamente figurativas (VILLAFAÑE; MÍNGUEZ, 
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2002, p. 178). Este quadro verbal combina bem com a estratégia pouco normativa e 

tensiva da imagem, já descrita. 

A linha ondulada em frente da bancada elabora um efeito de movimento 

bastante dinâmico, porém, com tensividade equilibrada, pois segundo Kandinsky 

(2005, p. 76), a linha ondulada-geométrica, na horizontal, apresenta incidência 

alternada de pressões plásticas sobre ela, ora positiva, ora negativa. O 

enquadramento das apresentadoras também é feito de forma que elas fiquem na 

posição transversal à perspectiva, ou seja, nada está correspondendo à centralidade 

costumeira nesse tipo de cena. Há pontos de tensão visual espalhados pelo quadro, 

consequentemente, a dinamicidade está presente mesmo sem mudança de cena, 

movimentos ou enquadramentos de câmera. 

O ritmo nestas imagens é dado por elementos morfológicos que fazem a 

"ligação" entre os demais e "fecham33" a cena. É, nas palavras de Villafañe (2000, p. 

139), uma ordem, que produz uma significação originada pela ordenação de alguns 

elementos da imagem. No caso em questão, essa ordenação é feita pelo uso das 

linhas, que passam pela frente do primeiro plano (bancada), circundam o fundo e se 

espalham em perspectiva. 

Outro elemento que dita o ritmo da imagem é a mancha visual causada pela 

imagem da redação, que está mal iluminada, servindo assim de pano de fundo às 

apresentadoras do telejornal. O contraste cria ritmo na imagem pois, no caso da 

diferença de iluminação na cena e como acentua Villafañe (2000, p. 145), a cor atua 

com suas propriedades intensivas e qualitativas, esconde algo e exibe outro. Mais 

adiante analiso melhor a questão das redações ao fundo. 

Volto agora ao telejornal Bom Dia Brasil da Rede Globo, representado na 

Figura 49, que mostra bem essa desenvoltura de tempo dado em sequência pelo 

encadeamento de cenas. 

 

 

                                                
33

 Me refiro ao termo "fecham" de "fechamento", uma das leis da Teoria da Gestalt que prevê a 
perfeita união dos elementos da imagem com a ideia do que é representado. Resultando assim em 
uma composição mais equilibrada e simples de ver. 
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Figura 49 - Estrutura temporal no Bom Dia Brasil 
 
Fonte: Globo (2014h). 
 

 

Nesta sequência, os distintos quadros são ativados pela continuidade rítmica 

de determinados elementos morfológicos. No primeiro quadro superior à esquerda, 

há o indicativo de direção para o prolongamento do estúdio. O apresentador encerra 

sua conversa com o telão e olha para a comentarista no estúdio ao lado. Seu olhar 

vetoriza a direção que a cena tomará. 

Esta é uma das únicas vezes que, nesse tipo de narrativa, o apresentador 

olha para fora do plano, instigando o observador a querer saber o que há além do 

quadro. Esta ação reforça a continuidade e a sequência do que é contado. Os 

vetores criados na imagem, principalmente pelas linhas, costuram a harmonia da 

cena enquanto a câmera se movimenta em "panorâmica" pelo estúdio. 

Tais vetores dão um caráter unitário ao conjunto de imagens da composição 

(VILLAFAÑE, 2000, p. 141), e são percebidos por todo o fundo do cenário ligando os 

espaços. Esta estratégia torna mais agradável a troca e mantém o ritmo ditado no 

primeiro enquadramento. 

Sendo que o espaço da imagem sequencial não é fechado, há elementos de 

um quadro que só encontram significação nos quadros seguintes. É assim, segundo 

Villafañe e Mínguez (2002, p. 183), que se dá a significação plástica nesse tipo de 
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imagem. No exemplo da Figura 49, o estúdio se desloca com os apresentadores na 

ânsia de encontrar um repouso, um objetivo. E este é encontrado no final do 

deslocamento, quando aparecem as três poltronas vermelhas e a comentarista para 

quem o texto verbal até agora é dirigido, mas que ainda não apareceu na cena. 

Ao chegar no final do percurso apontado na Figura 48, a poltrona vermelha 

exibe o contraste que preenche a cena e surpreende o telespectador ao fim do 

deslocamento pelo estúdio. Villafañe (2000, p. 141) fala da interdependência dos 

espaços nas imagens sequenciais e cita o exemplo de uma cena cinematográfica, 

onde um elemento de contraste "branco" está localizado em um quadro espacial, e o 

segundo, um "preto", está no quadro seguinte. Se um dos dois for suprimido da 

sequência, a significação será comprometida. 

A dimensão semântica apresenta aqui uma importante correlação com a 

plasticidade. Todo o movimento criado em cena liga-se a valores de mobilidade e 

transitoriedade dos quais a sociedade atual experimenta. O desejo de transportar-se 

para outros lugares, outras realidades, de ter contato com o longínquo, é 

experimentado pelas plataformas digitais. A televisão, a seu modo, tenta oferecer 

essa mesma experiência ao criar seus ambientes de produção midiática tão 

transitórios quanto é a rotina de seus públicos. 

A cultura do movimento está cada vez mais difundida na plasticidade do 

telejornal e é reiterada a todo momento pelas mídias para, nas palavras de Feldman 

(2002, p. 57), renovar todos os dias este tipo de sedução no intuito de manter viva 

nos espectadores a ideia de estar sempre a frente de sensações inéditas. 

Se nas linhas horizontais a vetorização é mais fluída, favorecendo o percurso 

do olhar pela narrativa, nas linhas verticais ocorre a acentuação da expressividade. 

Se usadas de forma estratégica, reforçam os sentidos do texto verbal como no caso 

do telejornal de gênero policial, Cidade Alerta, da Rede Record. Na Figura 50 tem-se 

a incidência exaustiva de elementos na vertical por todo o cenário. O único objeto 

em destaque na hierarquia visual, que está na horizontal, é a tela com a qual o 

apresentador interage. 
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Figura 50 - Verbal e visual carregados de temáticas tensivas 
 

Fonte: Record (2014b). 
 

 

Parte do texto verbal, com um tom extremamente popular, e em certo ponto 

apelativo, é o seguinte: 

 

Locutor: ‒ Pode baixar a outra história aqui, por favor!! Pensa no seguinte: 
Ele se chama José, e ela se chama Maria. José e Maria começam a viver 
um caso de amor. Mas um caso daqueles de amor que, ele olhava para ela 
e dizia: Maria procurei a minha vida toda alguém como você! E ela dizia o 
seguinte: José, na minha idade, você é uma benção! E os dois seguiram 
adiante. A questão é que nem sempre o que a gente vê no invólucro é o que 
corresponde dentro do pacote. O invólucro do José era um, o problema é 
que o pacote, que era ele próprio, era outro. 

 

 

E o texto segue abrindo a história que termina em tragédia e com expressões 

cada vem mais acentuadas por parte do apresentador. O tom da voz e a forma como 

as palavras são postas durante a narração da história, pontuando o passo a passo 

do envolvimento do casal, cria elos semânticos de expressividade com os retângulos 

verticais espalhados pelo cenário. Eles pontuam a cena, que por sua vez recebe o 

texto, que pontua detalhadamente cada momento da relação trágica. 

Posso apontar nesse exemplo que, diferente da maioria dos demais, há a 

insistência de travar a transitoriedade aparente da cena, para aumentar o drama do 

que é exposto. As linhas que hierarquizam o quadro são atraídas para a própria 

imagem, o chão, pelas regras de peso visual já vistas. O objeto horizontal, a tela, 

está bem ao meio do quadro e suas linhas horizontais não criam vínculos (não 
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mantêm ritmo) com outros elementos da composição. O apresentador tem a 

iconicidade moldada a seu favor. 

Volto à analogia dos softwares de edição de imagem para explicar o tempo na 

narrativa televisual do "ao vivo". Nos outros jornais, as notícias ganham visibilidade 

ao passarem rapidamente pela "agulha" temporal da timeline do telejornal, ou seja, 

ganham notoriedade somente no momento em que são exibidas ao vivo, em seguida 

são parte do arquivo discursivo do programa. Nada fica por muito tempo na "agulha" 

para não saturar a narrativa, tudo é rápido e transitório, para dar lugar ao novo. 

No exemplo em questão, a "agulha" é travada sobre o mesmo fato para 

dissecá-lo. Obviamente a narrativa fica mais pesada e atém-se a detalhes que 

aumentam o drama da temática, tanto visual quanto verbal. A plasticidade age com 

suas ferramentas para ajudar a travar o sentido transitório buscado até então e 

destacar as propriedades do texto. 

 

 

3.7 O Pano de Fundo 

 

 

As redações, ao fundo dos telejornais, fazem parte da matriz temática básica, 

composta pelo esquema icônico de apresentação do telejornal. São pessoas e 

aparelhos em constante trabalho para expressar a ação ininterrupta de um 

jornalismo que quer parecer perene ao cotidiano do telespectador. Aquelas pessoas 

compenetradas na busca dos fatos criam a ideia de que o fator "novo" no 

telejornalismo é visitado a todo instante. Ao mesmo tempo em que dá a impressão 

de que a emissora tenta, através da redação exposta, dar "suporte e peso" ao que é 

anunciado em frente à bancada. 

Talvez essa seja a justificativa mais plausível para as redações que têm 

permissão de aparecer na apresentação do telejornal. Mas iconicamente pode-se 

aprofundar um pouco esse pensamento, inclusive reforçando-o e explicando-o. 

Até agora passei pelo uso das linhas e do movimento como dinamizadores 

das imagens televisuais. Penso agora no elemento cor, sendo ela um elemento 

morfológico e de plasticidade multifuncional, que é capaz de atuar nas três fórmulas 

de composições dinâmicas apontadas por Villafañe (2000, p. 145), que são 

contraste, hierarquização e gradientes. A seguir são demonstrados exemplos de 
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redações usadas ao fundo do cenário de apresentação do telejornal e da atuação do 

elemento cor no dinamismo das imagens. 

Na Figura 51 aparece o cenário do Jornal da Record, da Rede Record, onde 

ele ocupa tranquilamente mais da metade do enquadramento da imagem. Existe até 

um andar superior onde podem ser avistados computadores e pessoas trabalhando. 

 

 

 

 

Figura 51 - Linhas verticais ligam o primeiro e segundo plano 
 

Fonte: Record (2014d). 
 

 

Nesse caso, há linhas verticais que nascem na bancada e se completam ao 

fundo, nas colunas que sustentam a estrutura da redação. Uma interessante 

conexão entre os planos plásticos da imagem faz com que o olhar leia a cena em 

profundidade. Pelo enquadramento proposto, a bancada fica posta abaixo da 

estrutura da redação, e esta se engrandece. Os tons de azul são predominantes na 

composição e ficam mais escuros à medida que se aprofundam no cenário. 

Já na Figura 52 aparece o Jornal Nacional, com uma redação vista por um 

plano superior de enquadramento que, diferente do exemplo anterior, apequena-se 

ante a bancada e os apresentadores. 

 



163 

 

 

 

Figura 52 - Enquadramento em plano superior dado à bancada 
 

Fonte: Globo (2014i). 
 

 

Já na Figura 53 aparece a redação ao fundo do estúdio do Jornal da Band, da 

Rede Bandeirantes. Esta é posta no mesmo patamar de enquadramento da bancada 

do telejornal. 

 

 

 

 

Figura 53 - Redação do Jornal da Band 
 

Fonte: Band (2014f). 
 

 

O uso das luzes fica mais evidente nesta composição e ajuda a desenhar a 

perspectiva de colunas que se aprofundam atrás dos apresentadores. Pode-se 

afirmar que a cor é usada sob seu aspecto valorista na composição da dinamicidade 
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destas imagens televisuais. Assim, se faz presente pelos seus gradientes de 

intensidades luminosas que constituem um espaço em profundidade, no qual são 

frequentes as sombras e as penumbras, bem como cenas bastante contrastadas 

(VILLAFAÑE, 2000, p. 119). 

A posição da redação em segundo plano cria no centro da composição um 

aprofundamento de cena, que oferece ao telespectador a oportunidade de um 

segundo tempo de leitura da imagem graças à perspectiva. O elemento cor auxilia 

na criação de perspectivas pelo grau de intensidade luminosa que apresentam. 

Sabidamente, o mapa de iluminação de estúdios prevê o preenchimento de luz em 

primeiro plano para valorizar a imagem composta na bancada. A redação embutida 

ao fundo aparece, mas não nos mesmos tons de luz do primeiro plano. Esse fator 

lhe confere a atmosfera de "lugar" de suporte da notícia, mesmo que parcialmente 

velado. 

Os três exemplos mostrados nas Figuras 51, 52 e 53 repetem esta fórmula, 

garantindo a quem vê, além do ambiente dinâmico composto no primeiro plano, a 

possibilidade de adentrar na imagem e acompanhar a dinâmica dos bastidores. O 

efeito de transitoriedade se potencializa graças ao jogo de luzes e tonalidades 

cromáticas usados. Nessa estratégia, a cor é responsável por ordenar os diferentes 

planos cromáticos, possibilitando a segmentação do plano original e dando lugar a 

um novo espaço onde é possível estabelecer relações plásticas que produzam uma 

certa significação, entre elas, direções de cena, ritmos e contrastes progressivos 

(VILLAFAÑE, 2000, p. 119). 

Outra propriedade dinâmica da cor baseia-se em suas qualidades 

sinestésicas. São propriedades identificadas pela visão, mas comuns ao ouvido, ao 

tato e ao paladar. Kandinsky (1996, p. 66) afirma que as cores podem ser definidas 

por atributos: quente-frio, claro-escuro. As cores quentes produzem uma sensação 

de deslocamento da imagem até o observador, enquanto as cores frias se afastam 

dele. É comum, como visto nos três exemplos expostos anteriormente, as redações 

apresentarem tonalidade azul escura, o que é reforçado pela Figura 54. 
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Figura 54 - Luzes intensas no primeiro plano e suaves no segundo 
 

Fonte: Record (2014d). 
 

 

Enquanto o amarelo se expande, o azul se contrai. A sensação de 

proximidade que produz uma cor quente é acentuada com a claridade, ou seja, com 

as luzes artificiais trabalhadas na iluminação da bancada, enquanto que a sensação 

de afastamento aumenta quanto mais escuro for o ambiente, caso das redações 

(VILLAFAÑE; MÍNGUEZ, 2002, p. 120). 

Existem ainda outros aspectos culturais que tornam o azul uma cor bastante 

usada nas composições de apresentação do telejornal. Segundo Heller (2013, p. 

24), o azul é a cor da simpatia, da harmonia, da confiança e da fidelidade, atributos 

que qualquer diretor de programa jornalístico-televisivo almejaria. Além de ser, 

segundo a pesquisa da autora, a cor mais desejada, já que 44% das mulheres e 

46% dos homens preferem o azul. 

Há uma transferência de sentimentos humanos para as cores (HELLER, 

2013, p. 23), coisas e seres vão adquirindo uma significação que se resolve, no final, 

em ressonância interior (KANDINSKY, 1996, p. 66), e o azul se converteu na 

representação cromática de tudo aquilo que as pessoas desejam que permaneça, 

que deva durar para sempre. Enfim, o infinito está representado no azul não só 

fisicamente, como também, emocionalmente. 

Estes atributos do azul reforçam sua potência de significação na construção 

do sentido de transitoriedade. Ele puxa a leitura para o fundo da composição, 

movimentando a leitura da imagem, ao mesmo tempo em que solidifica a estrutura 

da redação do telejornal, que dá suporte à notícia. As qualidades citadas de 
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simpatia, harmonia, confiança e fidelidade são transferidas para o texto verbal, 

firmando-o, expondo assim mais um exemplo da atuação conjunta das dimensões 

plástica e semântica do texto televisual, na construção da notícia. 

 

 

3.8 A Textura do Futuro 

 

 

Objetos do cenário, bancada e projeções gráficas abusam dos tons acrílicos, 

metálicos e cristalizados. Isso empresta um ar futurista e arrojado à apresentação, 

logo, a notícia ao passar pelo "altar" da exibição midiática, adquire um de seus 

maiores valores, o de novidade. São significados plásticos que aderem ao produto 

jornalístico reforçando os atributos que o constituem na forma de texto verbal. 

Esta ambiência futurista se dá pelo uso estratégico do elemento plástico 

textura aplicado aos objetos e projeções da apresentação do telejornal. As texturas 

podem pertencer à temática visual ou à figurativização visual do telejornal. 

Dependerá se ela é usada para ilustrar um assunto, ou empregada de modo 

permanente no telejornal. O exemplo a seguir na Figura 55 mostra quando um 

gráfico é projetado ao lado do apresentador. 

 

 

 

 

Figura 55 - Projeção de dados no Jornal Nacional 
 

Fonte: Globo (2014j). 
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Há aqui um desprendimento dos efeitos de realidade criados pela matriz 

temática básica da visualidade na cena. A projeção dos dados está posta em uma 

base "etérea" que aparece ao lado do apresentador do telejornal, como se fosse 

projetada por um recurso tecnológico ainda não existente no mundo real. 

Sua textura remete ao acrílico, pois é transparente e, ao mesmo tempo que 

exibe seus relevos pela luminosidade que a compõe, produz uma sensação tátil, 

sendo ela um objeto meramente ótico. Ela não existe nem no estúdio onde aparece, 

nem na realidade de quem assiste. É uma característica do elemento morfológico 

textura, a sensação tátil e ótica que é capaz de provocar (VILLAFAÑE; MÍNGUEZ, 

2002, p. 125). 

A riqueza da textura deste objeto é dada pelas propriedades luminosas da 

imagem criada, quando, na concepção de Villafañe (2000, p. 110), as variáveis de 

texturização são determinadas pelo agrupamento de pontos luminosos entre si, ou 

seja, pelo gradiente. Justamente o que ocorre no exemplo citado, que joga bastante 

com os feixes de luzes que percorrem o gráfico, aumentando seu brilho e reforçando 

o argumento visual de que aquilo realmente é algo que só existe, e é oferecido, por 

aquele telejornal. 

Assim como a projeção do gráfico, objetos físicos da composição do cenário 

apresentam texturas pouco orgânicas, sólidas e, em muitos casos, translúcidas. Na 

Figura 56 aparecem texturas elaboradas pelo uso da luz artificial projetada em 

determinados objetos. 

 

 

 
Figura 56 - Apresentação do Jornal da Globo 

 
Fonte: Globo (2014c). 
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Pode-se observar a projeção da luz azul sobre objetos do estúdio que são 

capazes de refleti-la ou conduzi-la, como na bancada que expande o azul em seu 

interior e da sua prolongação lateral em acrílico. Os objetos parecem "espalhar" a 

cor pelo estúdio, pela sua natureza translúcida, preenchendo a cena com 

dinamicidade. No próximo exemplo, da Figura 57, abusa-se dos objetos translúcidos. 

 

 

 

 

Figura 57 - Enquadramento panorâmico de abertura do Jornal Hoje 
 

Fonte: Globo (2014e). 
 

 

Nota-se que as superfícies translúcidas funcionam bem nos ambientes que 

pretendem inspirar a ficção. Nada é exatamente sólido, a luz transpassa os objetos 

ao invés de ser drasticamente ‒ e dramaticamente ‒ rebatida, o peso visual da 

imagem é aliviado e a paisagem criada é futurista. Logo, o telejornal além de trazer 

notícias que se pretendem inéditas, as oferece com uma iconicidade totalmente 

inovadora e longe do que é experimentado no cotidiano do telespectador. 

Lembrando Barros (2005), para quem a temática textual poderia remeter ao 

efeito de realidade ao aproximar-se do comum vivido por quem lê, e à ficção, 

quando o texto nega a realidade, esse é um belo exemplo de como isso acontece na 

matriz temática básica, do texto televisual. O contrário do uso das superfícies de 

textura translúcida acontece no exemplo da Figura 58. 
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Figura 58 - Apresentação do telejornal policial Cidade Alerta, da Rede Bandeirantes 
 
Fonte: Band (2014a). 
 

 

A luz é rebatida sob uma superfície de textura metálica, ressaltando a dureza 

de sua superfície e a ideia de peso do objeto, combinando com a temática textual do 

programa, que é de telejornalismo policial. Existe ainda, a aplicação da luz vermelha 

em algumas linhas do cenário e de um totem com o nome do programa, constituindo 

elementos que aumentam a expressividade dos significados plásticos da 

composição. 

Nesse ponto da análise, em que observo o comportamento da cor na 

apresentação do telejornal, é importante fazer um apontamento. Poderia se dizer 

que o uso exagerado das tonalidades do azul na composição do telejornal se deve à 

tentativa de representar o ambiente do dia no qual o mesmo vai ao ar, na maioria 

das vezes à noite. Percebe-se, por outro lado, que alguns telejornais matutinos 

abusam dos tons amarelos e brancos para suas composições, com este mesmo 

intuito. 

Tal pensamento não é errado, a tendência de representar a luminosidade 

natural do sol é uma estratégia de efeito de realidade, porém, como demonstrei 

pelos teóricos da imagem, a significação das cores atreladas aos demais elementos 

visuais vai muito além da simples conexão com a luz do dia. Há uma ambiência 

icônica criada no texto televisual que contribui para o sentido maior de 

transitoriedade do que é dito, e do que é visto. 
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3.9 Efeitos de Ubiquidade 

 

 

Analisando os vídeos coletados para o corpus desta pesquisa, percebi a 

predominância de alguns fenômenos que me chamaram a atenção, que tiveram 

mais capacidade de significar que outros. Logo, cumpro meu papel de analista 

descrevendo-os mesmo que esta tarefa ainda mereça um aprofundamento 

investigativo. 

Verifiquei uma predisposição da televisão em tentar parecer 

permanentemente presente na vida dos telespectadores. Como se ela, a televisão, 

fosse além de suas qualidades de dispositivo midiático e exercesse o atributo da 

onipresença. O lugar do enunciatário ‒ receptor ‒ é exposto no ambiente de 

apresentação do telejornal elaborando a ideia de que ele, instituído no sujeito 

enunciativo do "tu", existe e é visível. O sujeito enunciador tenta reforçar seu 

argumento enunciativo, mostrando a quem ele está se dirigindo.  

Mostrar o enunciatário no enunciado é uma forma de tornar explícitos os 

valores que endereçam a mensagem contida nele e que, até então, estavam 

velados, apenas insinuados nos textos ‒ visual e verbal ‒ do enunciado. Esta tarefa 

implica também no eixo tempo e espaço do enunciado e na sua natureza de 

dispositivo. 

Sabe-se que a televisão por mais que estabeleça meios de participação do 

seu público, diferencia-se muito das possibilidades de dispositivo como da internet. 

Nela, a construção da ambiência midiática é feita com forte participação do receptor, 

chegando ao ponto desses papeis se confundirem sendo exercidos ora por um, ora 

por outro. 

Na Figura 59 aparece a estratégia televisiva de mostrar o enunciatário. Ele 

aparece representado nas características do que, e de quem, é mostrado. 
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Figura 59 - Chamada da repórter ao vivo no estúdio 
 
Fonte: Globo (2014g). 
 

 

Nota-se que antes da apresentadora chamar a repórter existe uma 

aproximação da câmera em zoom, trazendo o quadro para próximo da tela onde 

está a repórter. Após ela ser chamada, há uma fusão suave em que a tela de 

exibição do estúdio do telejornal é substituída pelo enquadramento da 

apresentadora ao vivo, na rua. Seu ambiente "transporta" o estúdio para um lugar 

comum à todos, a rua. Esta, além de servir de cenário real aos acontecimentos, é 

um elemento identitário forte no meio de vida de quem assiste o telejornal.  

Quer dizer, o telejornal estende seu tempo narrativo "ao vivo" para o lugar 

onde está seu telespectador. Cria a ilusão de que o enunciatário está em relação 

dialógica com o enunciador, por exibir uma pequena amostra dele em sua instância 

de produção. 

Quanto às questões de tempo e espaço, levando em conta que no momento 

da apresentação monta-se um tempo enunciativo totalmente voltado ao presente e 

dado no lugar de onde falam os narradores, agora o tempo é estendido para fora do 

estúdio, para um lugar diferente daquele ali. O repórter que entra ao vivo no 

telejornal comunga um tempo igual daquele que está sendo enunciado no estúdio. O 

lugar é diferente, e por estar longe, colabora para construir a ideia de onipresença 

da televisão. Assim, parece que ela está ao mesmo tempo em todos os lugares e o 

telespectador vê reforçados os valores de aproximação e interação dele com a 

mídia. 

O que é falho, pois, diferente da internet, por mais que a televisão se espalhe 

rizomaticamente, ainda é uma mídia essencialmente unidirecional. Há várias 

restrições à participação efetiva do receptor no processo midiático. Na cena da 

enunciação, e levando em conta que televisão e telespectador revestem-se como 
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sujeitos da enunciação, pode-se atribuir ao receptor grau de cumplicidade nesse 

processo. Mas como agente midiático, o enunciatário ainda enfrenta significativas 

restrições de interação. 

Os movimentos espaço-temporais da narrativa de apresentação do telejornal 

configuram uma das características próprias da imagem televisual ao vivo, como já 

descrevi no início deste capítulo, e que é dada pelo desempenho das instâncias de 

produção e recepção, que são outorgadas por um dispositivo. Lembrando 

Benveniste (1999, p. 73), o tempo crônico é aquele que tenta organizar o tempo na 

narrativa, compartimentando os acontecimentos em uma sucessão de "antes" e 

"depois", na qual o homem pode se localizar.   

Pensando o tempo crônico aplicado à narrativa televisual, é possível observá-

lo na constituição das matérias exibidas no telejornal, em que os fatos, extraídos do 

tempo físico (real), são "insertados" numa nova linha lógica e compreensível de 

acontecimentos, ou seja, na narrativa. Pois bem, o tempo crônico pertence ao 

domínio da constituição do tempo nos discursos, ele não cabe no "ao vivo" pois seu 

caráter temporal é diferente. Sua estrutura é fixa e intemporal, pode ser montada e 

editada, antecipando ou tardando fatos na linha de acontecimento. 

Dessa forma, pode-se pensar que o tempo do "ao vivo" em televisão tenta 

fazer o mesmo, porém, obedecendo a sua natureza temporal do presente, e o faz 

insertando temporalidades idênticas às suas, mas de fora. Um exemplo desta 

estratégia de efeito é mostrada na Figura 60, onde dois repórteres entram ao vivo no 

telejornal "Jornal da Band" dando informações sobre as torcidas das seleções de 

países participantes da Copa do Mundo de 2014 realizada no Brasil. 
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Figura 60 - Dois ambientes fora do estúdio são mostrados nas entradas ao vivo no 
telejornal 
 
Fonte: Band (2014g). 
 

 

Na sequência de cima da Figura 60, a repórter tenta fazer seu boletim em 

meio a torcida da Argentina. Sua presença ali é proposital e ser "engolida" pela 

torcida ajuda a figurativizar o texto que ela tenta dar ao vivo. Seu objetivo é 

justamente o de mostrar o ambiente que existe na torcida. Ali, a torcida assume o 

lugar e a condição psicológica do enunciatário que, em casa, acompanha os jogos e 

também faz sua torcida. O enunciatário encontra identidades no modo de 

organização e empolgação que é mostrado na torcida do telejornal, mesmo torcendo 

para times diferentes, porém, ele também está "em torcida".  

Quando a repórter chama o colega que está em outro Estado, em meio a 

outra torcida, o quadro da cena é dividido ao meio, duplicando assim a referência de 

espaço e potencializando o sentido de ubiquidade. O estúdio chama a primeira 

repórter que, sem devolver para o estúdio, chama o colega de outro lugar, 

expandindo a ramificação de presença espacial iniciada no estúdio. 

Na sequência de baixo da figura, o repórter situa e marca o lugar de onde 

fala, informa como está a empolgação da torcida e em seguida devolve para o 

estúdio. Nota-se o "insert" de lugares variáveis à uma linha de tempo-acontecimento 

permanente, interligados pelo modo de transmissão "ao vivo" que é dado a partir do 

estúdio. O "ao vivo" da narrativa de apresentação do telejornal adere ao tempo 
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existente do que é contado fora do estúdio, ambos no presente, mas em lugares 

diferentes. 

Nas duas sequências é possível perceber a riqueza figurativa do enunciatário 

que é mostrado sem pudor e explicitamente pelo modo como se manifesta, muito 

disso em virtude do gênero da notícia que é dada, o esportivo. Tanto na primeira 

entrada ao vivo quanto na segunda, são usados os planos (original e plástico) da 

imagem para fugurativizar a narrativa. Na primeira entrada, a torcida da Argentina 

preenche o primeiro plano, apequenando a repórter que some entre eles. Assim, o 

sujeito central da narrativa, em primeiro plano, é substituído por elementos de 

segundo plano que tomam o quadro.  

Na segunda entrada ao vivo, o sujeito enunciativo do primeiro plano cede 

espaço de leitura visual aos sujeitos enunciativos que estão no segundo plano e que 

querem enunciar pelos gestos. Nota-se que um deles chega a baixar as calças e 

outro faz um gesto obsceno com a mão em direção à câmera. Mesmo não mudando 

de plano plástico, elementos de segundo plano dividem com o narrador, do primeiro 

plano, a força textual do que está sendo enunciado. 

Posso, com isso, afirmar que existem dois procedimentos básicos para o 

efeito de ubiquidade nas apresentações dos telejornais. Tenta-se alongar o tempo 

do estúdio para fora dele, passando por espaços diferentes, mas com o mesmo 

tempo enunciativo. Concomitante a isso, o enunciatário e seu lugar de existência 

são explicitados, com o intuito de trazer para dentro da televisão espaços e sujeitos 

de fora dela, construindo um pretenso caráter seu de onipresença. 

Para concluir esse capítulo, se faz necessária uma menção à questão da 

recepção dos efeitos de sentido que, na verdade, são um conjunto de ideias que 

mostram a cumplicidade entre a produção e a recepção. Estas ações no televisual 

configuram a moldagem do sentido na recepção. 

A fim de detectar a participação do enunciatário nesse processo enunciativo, 

é preciso analisar a participação do espectador na leitura dos signos presentes no 

televisual. A produção de sentidos depende disso. 

Casetti (1996, p. 13) afirma que quem se senta em sua sala para assistir 

televisão projeta um olhar "cúmplice" ao que enxerga. Seu olhar não se move 

sozinho, e sim, se molda sobre o que atravessa, na imagem que vê. Este olhar 

anima as imagens e os sons. A imagem televisual, por sua vez, se oferece como um 

prolongamento do olhar. Esta imagem se dá a ver. A imagem televisual, juntamente 
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com a tela, constituem um interlocutor que pede colaboração e disponibilidade do 

enunciatário. 

Isso tudo cria um lugar no qual, quem olha, se reconhece como espectador e 

agirá como tal. As ações do espectador se darão em virtude de estratégias 

desenvolvidas na tela. Há uma reciprocidade nos papéis da imagem e do espectador 

nesse processo. Casetti (1996, p. 19) retoma um pensamento de Hugo 

Münstemberg, que dizia: “O espectador é quem atribui à imagem os caracteres da 

realidade, caracteres que aquela não possui mas que, deve fingir possuir". Já para 

Edgar Morin ‒ citado por Casetti (1996) ‒ o espectador é aquele que: "... a partir de 

suas próprias necessidades e de sua própria disponibilidade afetiva, resgata a 

aparente frieza da imagem, revelando a ação da mesma profundamente". 

Na televisualidade carregada de estratégias sígnicas, o enunciatário 

espectador encontra elementos que o cativam por aproximarem-se de seus valores 

de vida. Ambiência comunicativa que propicia o despertar dos efeitos de sentido. 

Quando o espectador senta em frente à televisão para assistir, ele contribui para 

construir o que está na tela. No seu empenho de olhar, assume o seu lugar e sua 

responsabilidade de receptor. 

 Na verdade trata-se de maneiras que o discurso televisivo usa para dizer "tu", 

para determinar o modo de estabelecer o sincretismo de quem mostra com quem 

assiste. A apresentação do telejornal usa, em sua essência, a forma mais direta de 

manter esta conexão discursiva, a câmera objetiva, assim nomeada por Casetti 

(1996, p. 86), em que um "tu" é afirmado frente a um "eu" que também está 

afirmado, os dois postos numa relação testemunhal aos fatos mostrados. 

Existe ali o olhar direto para a câmera, por parte do enunciador, e a 

correspondência desse olhar, por parte de um enunciatário, estabelecendo o 

firmamento de um contrato entre os dois. O autor já deixou claro que ninguém 

mostra para não ser visto, o intuito do mostrar carrega no enunciado marcas para 

quem se destina. "O olhar que modela a cena evidencia a presença, conjuntamente 

com o que se mostra, também de quem mostra e daquele para quem se mostra" 

(CASETTI, 1996, p. 78). Estes são "sujeitos lógicos", operadores discursivos que 

definem o "fazer", o "dar-se" de uma televisualidade. 

Há aqui um mapeamento que define o lugar do espectador e que é capaz de 

mostrar como o enunciador define suas estratégias para estabelecer seu 

enunciatário. Na apresentação do telejornal, a mensagem tende a ser direta e 
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objetiva, com maior figuratividade icônica do que verbal. Logo, esta objetividade 

amplia o espectro de captura de quem olha, pois não há elementos significativos de 

seleção no discurso. O "tu" é estabelecido de forma direta pelo "eu". 

O enquadramento da câmera ‒ o que é mostrado ‒ e a narração do texto ‒ o 

que é dito ‒ são feitos pelo narrador ‒ ora enunciador ‒ sem a interpelação do "ele". 

A interpelação porém, pode sim acontecer durante a exibição das matérias 

gravadas. Não há câmeras subjetivas e nem uso de personagem na elaboração da 

cena de apresentação. Mas o fato é que mais uma vez o tempo "ao vivo" permite 

essa conexão direta de um "eu" com um "tu" enunciativo, processo que torna a 

relação mais íntima dos dois e facilita o estabelecimento do contrato de verdade 

entre os dois. 

Dessa forma, o texto assume o papel de um terreno de confrontações entre 

duas linhas distintas, e ao mesmo tempo especulares. Fica entre o avançar de uma 

proposta e sua contestação mediante uma interpretação, entre o tentar persuadir e o 

crer. Uma disputa cara a cara com momentos de luta e de acordo (CASETTI, 1996, 

p. 163). Esta situação é essencial para definir a verdade de um texto. Existe uma 

receptividade em quem se pronuncia e existe um gesto de pronunciar-se em quem 

assiste. Desse modo, o espectador contribui para a construção da verdade de um 

texto, e o faz, na medida em que aceita negociar valores contidos nele, pelo 

escambo de sua atenção. 

Se, por parte do enunciador, sua primeira atitude enunciativa televisiva é 

formar o quadro da cena, em que tudo transcorrerá, por parte do enunciatário sua 

primeira atitude enunciativa é acender a tela do televisor. A tela instala o 

telespectador na função de observador, tornando-o cúmplice nesse processo. Sem 

isso não haverá entrega de valores e nem, consequentemente, a sua sanção. 

A tela constitui assim o lugar onde a TV se dá, nela convergem os olhares dos 

enunciadores e dos enunciatários. Os signos visuais e linguísticos projetados nela 

constituem uma estética particular que determina todo o enunciado. O "tu" é 

instituído na tela e consequentemente o enunciatário só enxergará o processo 

enunciativo a partir dela. Isso mostra a importância das estratégias visuais que o 

enunciador precisa ter. No momento em que o conjunto de sujeitos enunciativos 

constituem um programa televisivo, colocam seus intuitos e aspirações em forma de 

texto visual e verbal, e se despedem do enunciado, na expectativa de que esta peça 

semiótica dê-se da melhor forma possível à interpretação na tela. 
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Há riscos para ambas as partes. No momento da produção, as estratégias 

são pensadas antes do programa, e executadas na narrativa do "ao vivo", ao sabor 

das circunstâncias. No momento da recepção, as estratégias têm uma única chance 

de serem interpretadas no mesmo tempo do "ao vivo", e esta chance passa pelas 

possibilidades expressivas do texto visual e verbal. A plasticidade assume, assim, 

papel fundamental na recepção televisiva. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Ao final do percurso que me propus aqui, posso apontar algumas 

considerações. O problema de pesquisa deste trabalho surgiu da observação 

empírica de um fenômeno comunicacional que me chamava a atenção, a 

performance de apresentação do telejornal. Pouco abordada na academia, noto que 

ela evolui e me interessava saber se o modo da apresentação das notícias atendida 

a alguma estratégia ou era expediente comum à todas emissoras. Minha indagação 

buscou embasamento nas teorias que se acercavam e davam conta da 

materialidade deste objeto, ou seja, da imagem e dos discursos sociais.  

Os sentidos expressos por um determinado texto são a primeira forma de 

contato do analista com o texto. Desse modo, minhas indagações sobre o objeto 

partiram dos sentidos que ele expressava e o modo como fazia isso. Procedendo 

assim, julgo ter encontrado ferramentas metodológicas suficientes para realizar a 

desconstrução dos textos televisuais e apontar os movimentos estratégicos usados 

com a linguagem visual-verbal, no nível dos significados. 

Assim, posso afirmar que há usos persuasivos da imagem, quando é 

empenhada em sustentar e dar amplificação ao verbal, na exposição das notícias 

nos telejornais. A visualidade usada neste gênero televisivo consegue alargar o 

espaço simbólico do telespectador, que seria ocupado pela simplicidade da notícia 

narrada. Cada luz, tonalidade cromática, movimento de câmera, gesto, enfim, cada 

elemento posto em cena obrigatoriamente significa, e desta maneira colabora para a 

construção total de um sentido. 

Acredito que os objetivos determinados no início do trabalho tenham sido 

atendidos e através deles consegui verificar conjuntos de sentidos originados 

principalmente por influência do icônico. Existe a colaboração fundamental dos 

elementos de imagem fixa e sequencial na formação destes sentidos. Para 

demonstrar esta conclusão considero a apresentação do telejornal como narrativa 

que é tematizada e figurativizada por imagens, ou seja, a montagem de sua 

estrutura temática básica advém do seu esquema icônico. 

A materialidade da linguagem televisual, e é claro que não considerei nesta 

pesquisa os aspectos sonoros tomando-os somente pelo verbal expresso por eles, é 
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essencialmente formada pela visualidade. O contrato firmado entre enunciador e 

enunciatário, no ato de assistir televisão, prevê justamente isso, um se mostra e o 

outro concorda em ver. Não foi fácil pensar o processo de tematização da narrativa 

de apresentação do telejornal por esta ser dada no tempo presente, fragmentada e 

bastante variável, não fixa-se em uma história, exceto quando observei o programa 

de telejornalismo policial, ela passeia pelos fatos, e não estabelece elementos 

temáticos e figurativos particulares a cada um que conta.  

A forma que encontrei para explicar esse processo foi interpretando a 

formação temática e figurativa a partir da própria imagem, onde temas são formados 

por figuras que compõem a matriz temática básica, e são enriquecidos por 

figurações extras ao já esperado. Quando consegui entender essa lógica, consegui 

também compreender a formação dos sentidos dominantes na apresentação do 

telejornal, sendo eles os sentidos de referencialidade e verdade, centralidade, 

transitoriedade e ubiquidade.  

Tais particularidades da narrativa de apresentação do telejornal são 

originadas pelas características do seu tempo enunciativo. Nesse caso, consegui 

compreender que o tempo do "ao vivo" determina as características de como são 

usadas as linguagens verbal e visual, e estas acabam por trabalhar em função dos 

sentidos que já expus. O que no texto resolvi chamar de tempo do "agora absoluto" 

constitui um ponto cronológico criado na bancada, situado entre a promessa do que 

está para ser dado e o que já foi recordado, e agora é discurso. A fluidez desse tipo 

de narrativa é tão grande que os sentidos agrupados ao seu redor tendem a 

reproduzir isso. 

Acredito que dentre os objetivos a que me propus, o mais importante foi o de 

verificar a possibilidade de o icônico influenciar na geração de efeitos de sentido nas 

apresentações dos telejornais. A aplicação teórica nas observações dos objetos 

empíricos me mostrou que isso é possível e que, a partir do icônico, são 

estabelecidas pistas de compreensão dos significados pretendidos pelo texto verbal. 

Assim ocorre, por exemplo, com o sentido de transitoriedade, dado na 

plasticidade pelas linhas desenhadas no estúdio e pelas cores que dão ao olhar 

mais um tempo de leitura na imagem, trabalhando a perspectiva. A cinética da 

imagem também colabora para a construção deste efeito. O deslocamento do 

apresentador feito pelo cenário é um exemplo disso, quando os quadros da imagem 
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ficam interligados pela sequência do que é mostrado. Para entender a cena é 

preciso assistir o todo. 

A dinâmica de exposição das notícias também é transitória, nada permanece 

detido em um assunto e todas passam pela esteira que conduz à bancada. O efeito 

de transitoriedade parece ajustar-se perfeitamente ao que vive o telespectador, em 

seu ritmo cotidiano marcado pela aceleração da noção de tempo, ele também vê na 

televisão a enorme quantidade de fatos e o grau de relevância dado para cada um 

deles, pelo tempo, modo e ênfase como são expostos. O efeito de transitoriedade 

quer acentuar no telejornal esses valores vividos por quem o assiste, ainda que 

mostrar um mundo movimentado, agitado, transitório, acabe por estimular o 

simbolismo humano a reforçar sua crença nessas ideias.  

As questões relativas à busca pela centralidade no telejornal também me 

instigaram e acredito ter conseguido, pela teoria da imagem, mostrar os 

fundamentos desse desejo, que é expresso pelo que chamo de efeito de 

centralidade. No meio do enquadramento encontra-se o equilíbrio e a convergência 

do olhar. 

No centro está, não a dispersão, mas sim a concisão da ideia, elo de 

significação que se estende também aos fatos narrados, uma vez que o programa 

telejornalístico busca a crença do telespectador, pelo contrato que estabelecem por 

meio da tela. A questão da centralidade remete à relação básica que elementos da 

imagem mantém entre si, caso do ponto e plano, e que definem o equilíbrio e a 

simplicidade de uma composição visual. 

A análise do efeito de centralidade permitiu mostrar melhor o simbolismo da 

bancada nesse tipo de programa. Muito além de objeto cenográfico, ela serve de 

ponto de referência a este efeito, pois nela orbitam os demais elementos do 

enunciado. A bancada desenha e marca o lugar de fala no enunciado, dá peso ao 

visual e chancela ao que é contado.  

O fato de o telejornal explicitar em seu lugar de apresentação lugares 

distantes e diferentes do seu, me fez pensar que ele poderia estar expandindo seu 

tempo de enunciação, do agora absoluto, para fora do estúdio. Ele consegue assim, 

inserir em sua linha de tempo presente, lugares fora de fora dele, preservando seu 

tempo e mudando seu espaço.  

Esse querer parecer presente em todos os lugares onde possa estar sendo 

assistido me fez pensar em um efeito que fundamenta-se em dois princípios: de 
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fazer o enunciatário identificar a proximidade que tem com o telejornal que assiste, 

reforçando seus efeitos de verdade; e de trabalhar seu modo de tempo presente 

com inserções de outros lugares, já que este modo não permite edições. O 

deslocamento do estúdio para a recepção e da recepção para o estúdio cria ilusões 

no telejornal de onipresença e de ambiente midiático interativo, ao que chamei de 

efeito de ubiquidade. 

Na verdade, estes efeitos são elaborados por valores que remetem, na minha 

opinião, a dois principais que são os efeitos de realidade e verdade. Em fazer 

funcionar os demais, o objetivo é que eles pareçam tão reais que sejam aceitos 

como verdades pelo telespectador. Se isso acontecer, completa-se o ciclo entre 

produção e recepção e que visa a persuasão. A adequação do que é mostrado e 

dito à estrutura de valores de quem olha é que irá determinar as possibilidades 

daquilo ser aceito como verdade. 

Nesse ponto, os termos de condição de verdade remontam à adequação do 

que é mostrado e dito à cultura para a qual se dirige. Configura-se assim o texto 

televisual como lugar de relação entre sujeitos e objeto de comunicação. Como 

objeto de comunicação, o texto televisual transforma-se em um objeto cultural, que 

está inserido em uma determinada sociedade e regido por certas formações 

ideológicas. 

Chamo a atenção mais uma vez para o papel da iconicidade na construção 

destes valores. Como mostrado, as atmosferas visuais criadas para a exposição da 

notícia contribuem para despertar a crença em torno dos fatos e do modo como são 

montados. O uso de imagens projetadas ao fundo é uma prova deste contributo já 

que seu alto grau de iconicidade remete de imediato quem olha à realidade que é 

referenciada, ao mesmo tempo em que os elementos visuais cor e movimento 

reforçam aproximações com situações e formas encontradas no plano real de quem 

assiste, possibilitando uma atmosfera segura e confiável para o telespectador 

estabelecer suas crenças. 

Embora o presente estudo tenha representado um avanço na tentativa de 

compreender os usos estratégicos da imagem em televisão, é preciso reconhecer 

algumas limitações. Primeiramente recordo Villafañe e Mínguez (2002, p. 17), para 

quem o estudo da imagem deve prever com exatidão o que se quer pesquisar em 

imagem, devido às dimensões implicadas no fenômeno icônico e a vastidão de sua 

abrangência. O recorte feito neste trabalho prevê dar notoriedade às capacidades da 
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formação icônica no televisivo. A empreitada esbarra justamente na demarcação da 

área de domínio da imagem. Segundo estes autores, há imprecisão quanto à 

formação e delimitação do objeto científico da imagem, bem como a existência de 

várias teorias que se apropriam da imagem e tentam explicá-la à luz de seus 

conceitos, gerando assim múltiplos objetos científicos. 

Por hora, aqui, o objeto científico da plasticidade é o icônico. E é através dele 

que procuro pensar a fenomenologia que ocorre na imagem, enquanto materialidade 

de expressão, para então olhar sua inserção nos discursos pela sua dimensão 

semântica. 

Não bastasse as questões do domínio epistemológico da imagem, como já 

apontei, analisar e mostrar imagens sequenciais na forma de imagens fixas é uma 

tarefa que envolve um pouco de imaginação, principalmente por parte de quem lê a 

análise. Os efeitos despertos no analista no momento em que este desfrutava da 

performance do vídeo coletado no corpus, são representados mais por texto verbal 

que pela demonstração cinética do que ele viu. A imagem fixa tem estatutos de 

tempo diferentes da imagem sequencial, e isso a teoria da imagem já contempla.  

Porém, as normas de formatação de trabalho científico estipuladas para este 

trabalho preveem esta modalidade de apresentação. Do contrário seria necessária a 

edição videográfica de cada peça a ser demonstrada e um anexo das mesmas em 

formato de vídeo, o que não facilita o trabalho de leitura, pois cada figura remeteria a 

um anexo que precisaria ser visto separadamente e em outra plataforma de mídia. 

Quem sabe em um futuro seja possível utilizar um formato de apresentação 

científica para este tipo de trabalho totalmente multimídia e em uma única 

plataforma, facilitando e enriquecendo sua demonstração e apreciação. 

Outro fator limitante relacionado a este estudo é o acesso às edições dos 

telejornais das emissoras pesquisadas. A maioria foi coletada pelos sites das 

emissoras e, além de seu arquivo restrito, o formato disponível muitas vezes incluía 

edições que não contemplavam sua íntegra, sendo necessária a adequação da 

análise às possibilidades de disposição do conteúdo na internet. Mesmo assim, 

acredito ter conseguido material capaz de demonstrar as nuances plásticas e 

semânticas pretendidas pelo programa. 

Ainda, coloco como importante limitador na análise de imagens seu próprio 

caráter fugaz. Os elementos da imagem interagem de múltiplas formas e encadeiam 

significados que tornam difícil seu cercamento. Em imagens midiáticas as relações 
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plásticas são cada vez mais ricas e se reproduzem de forma frenética. Apontar a 

atuação de uma cor em uma imagem requer conhecimento para partir dela e, 

olhando para seus elementos interagentes, percorrer a ramificação de significados 

que é capaz de formar. Um elemento não significará sozinho, como mostrou 

Kandinsky (2005), só é possível olhar o ponto se ele estiver representado sobre um 

plano, e se forem consideradas as energias vetoriais descritas por ele e por Arnheim 

(2000) uma imagem funciona como um organismo povoado por células de 

significados. 

Por fim, gostaria de reforçar a riqueza e abrangência dos efeitos de sentido 

produzidos no telejornal. Além do que foi pesquisado neste trabalho, e 

compreendendo que a imagem atua com múltiplas possibilidades de significação 

pela relação de seus elementos visuais, há caminho para expandir os estudos e as 

verificações das linguagens envolvidas no televisual. 

Pretendo dar segmento na vida acadêmica, ao que trouxe até aqui em 

estudos de imagem. Como bem afirmam seus teóricos, há muito o que ser explorado 

e demarcado nessa área epistemológica, e a tarefa não é fácil. O espaço ocupado 

pela imagem no cotidiano absorvido pela mídia é imenso e seu mecanismo de 

linguagem, além de complexo, tem dado sustentação às telas que hoje disseminam 

informação e normatizam hábitos de vida. 

Com relação aos efeitos que apontei no telejornal, acredito que o efeito de 

ubiquidade mereceria maior observação, uma vez que diz respeito a um importante 

movimento da televisão em volta de seu público. A forma como ele trabalha as 

questões do tempo e espaço na narrativa de apresentação do telejornal são 

instigantes e gostaria de abordá-las mais a fundo. Percebo que o "ao vivo" acaba por 

delimitar possibilidades que não existem em outras narrativas midiáticas noticiosas. 

Assim, a busca de mais autores e abordagens teóricas sobre essa questão auxiliaria 

a revelar com mais riquezas seus aspectos enunciativos. 
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