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“Nas unhas do homem, nas mangas do paletó, nos seus sapatos, nos joelhos

da calça, nos calos do seu polegar, na sua expressão, nos punhos da sua

camisa, nos seus movimentos – em cada um desses traços a ocupação do

homem se revela. É quase inconcebível que todos esses traços reunidos não

sejam suficientes para esclarecer, em qualquer circunstância” – Sherlock

Holmes, 1892.
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RESUMO

Com o intuito de buscar responder como o telejornal comunica de modo não verbal e de que

forma esta leitura pode favorecer uma nova compreensão na transmissão das notícias dos

telejornais é que esta pesquisa surgiu. Direcionado na linguagem não-verbal dos telejornais,

com foco em “como” os apresentadores transmitem as informações aos telespectadores e não

simplesmente o que eles transitem.

Palavras – chave: Semiótica, linguagem não-verbal e telejornal.

ABSTRACT

The television journalism came to power to communication, with a view to seeking respond

as news announced so non-verbal form and that this reading may encourage a new

understanding in the transmission of news from TV news is that search is originated.

Considering the different modes of communicating the news, this research focuses on the

non-verbal language of TV news, with focus on "how" the presenters forward the information

to viewers and not simply what they transit.

 

Keywords: Semiotics, not verbal language, telejornal.
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1. INTRODUÇÃO

Os telejornalismos brasileiros vêm sofrendo uma série de mudanças, com o decorrer

do avanço da tecnologia, ampliando a era dos meios de comunicação. Com perspectiva neste

pensamento este projeto de pesquisa delimitar a linguagem não-verbal, com foco na maneira

como os apresentadores transmitem as informações aos telespectadores e não simplesmente o

que eles transitem.

 A questão busca responder como o telejornal comunica de modo não verbal e de que

forma esta leitura pode favorecer uma nova compreensão na transmissão das notícias dos

telejornais. Para tanto, foi realizada a análise comparativa de dois telejornais em âmbito

nacional. Na tentativa de identificar se e como os aspectos não-verbais dos telejornais agem,

com que efeito na informação.

Além disso foram enfocados os aspectos do cenário, se o padrão de linguagem não-

verbal é determinante na compreensão da notícia e foi identificado os traços relativos à

linguagem corporal, facial e vestual, estabelecendo semelhanças e diferenças entre um

telejornal e outro.

 Os telejornais escolhidos como corpus foram “Jornal da Band”, veiculado de segunda

a sábado pela Rede Bandeirantes, das 19h20min às 20h10min e o “Jornal Nacional”,

veiculado pela Rede Globo de Televisão, nos mesmos dias, das 20h15min às 21h, também

apresentado de segunda a sábado, na sequência. Por serem exibidos em horário nobre e

também, a escolha deve-se pelo fato de o Jornal da Band ser um telejornal no horário

antecedente do Jornal Nacional.

Atem-se na apresentação da bancada dos telejornais por ser um fator que acaba

questionando todo profissional que identifica-se com a televisão, desde que critérios os

profissionais usam até que perfil físico o apresentador deve ter. É na bancada que os

apresentadores vão transmitir a identidade do jornal. As duas bancadas analisadas se

distinguem por serem compostas de três pessoas no Jornal da Band, dois homens e uma

mulher e no Jornal Nacional ser composto por um homem e uma mulher, também conhecidos

como casal 20 da Rede Globo, pelo fato de serem casados.

O primeiro capítulo desta pesquisa trata da linguagem e da comunicação. Fazendo

uma ligação entre o verbal e o não-verbal, além da função principal do telejornalismo,

priorizando o que foi transmitido nas disciplinas de televisão durante o curso. Este caítulo vai

tratar também os formatos jornalísticos analisados e a questão de enquadramento obtida pelas

imagens analisadas. É possível perceber que a imagem pessoal, visual e corporal transmitida



10

pelos telejornais tem um forte impacto, desde as cores, expressões que podem ser um novo

meio de visualizar o que hoje ainda passa despercebido pelo telespectador. Inclusive as roupas

seguem um “padrão único”, mesmo assim é possível caracterizar uma determinada região

pelo modo que a informação é transmitida, pelo fato de as roupas darem ênfase ao que é mais

importante para a sua região. Foi efetuado um breve histórico do telejornalismo e a questão do

“padrão globo de qualidade”. Outro tópico que esta pesquisa vai tratar é o cenário e estudo

dos corpos, ou seja, a face do telejornal. Aqui será abordado o que compõe um cenário hoje:

planos de fundo, iluminação, som, cores, mapas, previsão do tempo e o estudo dos corpos

propriamente dito, que corresponde à composição da bancada 1 que é distinto entre um

telejornal e outro, além de um histórico dos primeiros apresentadores.

No segundo capítulo, será tratado a linguagem corporal, dos gestos, expressões faciais

e vestuário, fazendo uma ligação com a televisão. Ressaltando que há estudos que comprovam

que cerca de 90 % da comunicação humana é realizada através de expressões e movimentos

do corpo.

Logo em seguida partiremos para os procedimentos metodológicos. Nesta fase

dividiremos o capítulo em três etapas: delimitação da pesquisa e coleta de dados, na qual se

explica o que devidamente foi analisado, o período de gravação, e de que maneira a pesquisa

surgiu. A segunda etapa abordou a metodologia aplicada, ou seja, quais as técnicas aplicadas

para o projeto ter andamento. Por último, a análise empírica, onde faremos um breve histórico

de análise do discurso, direcionando a pesquisa para a análise imagética e, por conseguinte o

iconoverbal na televisão.

A análise dos resultados será a próxima etapa da pesquisa, a qual vai constar todo o

processo analítico, dividido em programas, subdividido em blocos e formatos.

Por último, as considerações finais da pesquisa, na qual vai constar as nossas opiniões

sobre toda a trajetória realizada durante a monografia.

                                                  
1 Mesa composta pelos apresentadores do telejornal.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A LINGUAGEM E O TELEJORNALISMO

2.1.1 Surgimento da linguagem

Linguagem, segundo o Dicionário Aurélio (1975, p. 841) é o uso da palavra articulada

ou escrita como meio de expressão e de comunicação entre pessoas. Tudo que serve para

expressar palavras, idéias, sentimentos, modos de comportamento, além de todo o sistema de

signos que serve de meio de comunicação entre indivíduos. Esse sistema de signos pode ser

percebido pelos diversos órgãos dos sentidos, o que leva a se distinguir uma linguagem visual,

uma linguagem auditiva, uma linguagem tátil e ainda outras mais complexas.

Linguagem para Santaella é uma gama incrível de formas sociais de comunicação e
de significação, que inclui a linguagem verbal articulada, a linguagem dos surdos-
mudos, o sistema codificado da moda, da culinária, entre outros. Enfim, todas as
aparências sensíveis, o homem – na sua inquieta indagação para a compreensão dos
fenômenos – desvela significações. É no homem e pelo homem que se opera o
processo de alteração dos sinais. SANTAELLA (2003, P. 12 e 13).

Nos primórdios da comunicação os seres humanos se expressavam através de sons,

gestos e imagens e nessa etapa, a comunicação era dada através dos sentidos e das sensações,

como no caso da comunicação de crianças. Bem mais tarde, o homem começou a usar sinais

gráficos para se referir aos objetos. Com o uso das palavras, o homem evolui em termos de

comunicação e cultura. (ALCURE, FERRAZ, CARNEIRO, 1996, p. 8).

 A linguagem é uma construção, uma obra do sujeito para se aproximar da realidade.

Por esse motivo que o nome dado a alguma coisa, a palavra ou signo verbal pode não manter

uma relação direta com o objeto a que corresponde. Porque a palavra é apenas a representação

em forma de símbolo do objeto (ALCURE, FERRAZ, CARNEIRO, 1996, p. 8).

A linguagem é, portanto, a maneira pela qual se transmite a comunicação, podendo ser

verbal e não-verbal. O verbal pode ser o ponto que distingue o ser humano das outras

espécies. Por meio da fala, a qual potencializa a comunicação, na medida em que as

informações foram se codificando. Por sua vez, esta pesquisa preocupa-se com os aspectos

não-verbais da linguagem, ou seja, nos gestos, toques e expressões, tão expressivas quanto a

fala.
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O não-verbal trata-se de uma comunicação sinalizada ilustrada através de gestos,

índices, ícones e símbolos. Serve para complementar a fala, mas pode, todavia, também estar

sendo usada com autonomia, como no caso de sinais de trânsito. E importante relembrar que

gestos e comportamentos são passados adiante em relações entre pessoas até definir os

códigos compartilhados entre culturas. Portanto, uma expressão usada aqui pode significar

outra coisa em qualquer outro lugar, tudo vai depender da cultura e dos ensinamentos

adquiridos.

É evidente que há o casamento entre a linguagem verbal e a linguagem não-verbal

constituindo-se um todo, de modo que as informações se dão de forma clara e compreensível,

na maioria das vezes em perfeita harmonia.

Nos telejornais, a linguagem está presente diariamente e não só de forma oral, dando

sentido aos fatos representados, mas na forma não verbal, que é regida através imagens,

gráficos, mapas, logomarcas, símbolos, gestos, formas de expressão e vestuário. Logo o não

verbal decorre para facilitar a compreensão das notícias na televisão, além de complementar

tudo o que está sendo dito verbalmente.

  

2.1.2 Um pouco da história dos telejornais brasileiros

Tudo começou no ano de 1951 quando o primeiro telejornalismo brasileiro “Imagens

do Dia” foi ao ar e deu inicio a um novo meio de comunicação. Até o fim da década de 1950

já havia cerca de cinco emissoras no país, sendo considerado um aparelho de luxo. Dando

origem ao Repórter Esso, primeiro telejornal de sucesso. (PATERNOSTRO, 1999, p. 27).

No ano de 1965, surgiu a TV Globo que deu origem ao primeiro telejornal da Rede

Globo, o “Tele Globo” no ano de 1966. No mesmo ano surgiu o “Ultranotícias” que mais

tarde foi substituído pelo “Jornal da Globo” que saiu do ar em 31 de agosto de 1969 passando

a apresentar o “Jornal Nacional”, criador de uma nova linguagem jornalística e líder de

audiência até os dias de hoje, (PATERNOSTRO, 1999, p. 27). O “JN” veio para dar o

pontapé inicial ao telejornalismo da Rede Globo e consequentemente trouxe outros

telejornalismos para televisão brasileira, mas vale ressaltar que foi ele que levou o conceito de

noticiário nacional. Hoje, com 38 anos de existência, abrange cerca de oito mil funcionários,

sendo mais de quatro mil envolvidos diretamente na criação dos programas como autores,

diretores, atores, jornalistas, cenógrafos, figurinistas, produtores, músicos e técnicos. Cobre
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99,84% dos municípios brasileiros, através de 113 emissoras entre geradoras e afiliadas.

(www.globo.com.br)

A Televisão Bandeirantes nasceu no dia 13 de maio de 1967, como resultado do

projeto de expansão de João Jorge Saad na área das comunicações. Em São Paulo entrou no ar

tendo como base, o jornalismo, esporte e entretenimento. O jornalismo na Bandeirantes surgiu

em 1969 com a estréia dos “Titulares da Notícia”, percussor do programa de mesmo nome já

exibida na Rádio. Com “Jornal da band” consagrou-se uma nova fase no jornalismo brasileiro

no ano de 1997, sob a liderança de Paulo Henrique Amorim que exprime um estilo forte,

opinativo, com informações exclusivas ao vivo, (PATERNOSTRO, 1999, p.37).

Os telejornais são um tipo especial de noticiário: sua substância de conteúdo são
informações sobre acontecimentos políticos, sociais, culturais e administrativos,
cujo âmbito pode ser local, nacional e internacional, selecionados como relevantes
para a compreensão do cotidiano, (DUARTE, 2005, p. 108).

Rezende ressalta que a televisão por ser um veículo que exerce sinergismo2 entre

emissor e receptor, e ocupa um espaço amplo no meio da comunicação. Meio este, que veio

para trazer a notícia de imediato e ao alcance de toda a população, (REZENDE, 2000, p. 10).

Já, Curado (2002, p. 15) dá ênfase no decreto de lei 52.795 de 31 de outubro de 1963

que trata do regulamento dos serviços de radiodifusão, nele está estipulado que as emissoras

de televisão devem dedicar 5% do horário da programação diária ao serviço noticioso, devido

a isso a competição pelo novo, pelo furo jornalístico, pelo inédito e inusitado traz competição

entre os telejornais e conseqüentemente a procura pela qualidade de uma boa informação.

O telejornal é o programa televisivo que tem a função de oferecer a notícia e

simplificar os fatos, por isso é preciso tomar cuidado, pois o público não está lendo a notícia,

está ouvindo, vendo e tentando usufruir o que o apresentador está querendo transmitir.

Portanto, é necessário haver clareza, precisão e imparcialidade na transmissão das notícias, ou

seja, ela precisa chegar ao seu destino sem tropeços, ressalta (CURADO, 2002, p. 20).

Ainda, segundo REZENDE (2000, p. 10) o telejornal cumpre uma função social e

política, pelo fato de atingir os mais diversos públicos. Desde o desabituado à leitura, o

cidadão de baixo nível educacional ao de alta interpretação da teledramaturgia. A busca por

uma linguagem condizente, com o perfil sociocultural destas classes rege uma linguagem

simples ao alcance de todos, de compreensão imediata e com a finalidade de possuir maior

audiência.
                                                  
2 Associação simultânea de vários fatores que contribuem para uma ação coordenada.
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2.1.3 Formatos jornalísticos utilizados na pesquisa

A história da televisão no Brasil revela que os telejornais são considerados um

subgênero de grande audiência, estruturado a partir da articulação de imagens e sons,

linguagens visuais e sonoras.

Quando se trata de jornalismo informativo, os telejornais apresentam diversos

formatos de notícias, quais sejam: nota pelada, nota coberta, nota ao vivo, nota pé e

reportagem que são apresentados nos diversos blocos que variam na estruturação de cada

telejornal.

Como a pesquisa foca-se apenas na apresentação, nos deteremos nas “escaladas”,

“cabeça”, em “notas” e “passagens de bloco”. A “escalada” é considerada frases de impactos

sobre os assuntos que abrem o programa. A “cabeça” é o mesmo que abertura da matéria,

sempre lida pelo apresentador e serve com gancho da matéria completa. “Nota” é o relato

mais sintético e objetivo de um fato, que, no telejornalismo, pode assumir quatro formas:

“Nota pelada”, formada apenas pelo texto falado, lido pelo apresentador e sem imagens;

“Nota coberta”, com imagens dos acontecimentos e narração em off 3coberta por imagens;

“Nota ao vivo” Notícia lida pelo apresentador sem imagens. “Nota pé” trata de uma nota ao

vivo lida no final da matéria trazendo informações complementares. Também há as

“passagens de bolo”, que são textos sobre os assuntos em destaque, sempre transmitidos

dentro da programação com o intuito de avisar o telespectador do que vai ser apresentado a

seguir. Vale salientar ainda que alguns destes itens vêm acompanhados pelo “selo” que é uma

ilustração introduzida pela editoria de arte para identificar um assunto ou notícia.

(PATERNOSTRO, 1999, p. 146)

2.1.4 Enquadramentos da imagem

A televisão traça uma linha imaginária, ou seja, o que chamamos de enquadramento,

para definir os planos básicos de aproximação e distanciamentos dos objetos. Segundo

Curado (2002, p. 108) os enquadramentos podem ser identificados como “plano geral”,

“plano médio”, “plano Americano”, “primeiro plano” e “close”.

                                                  
3 Quando o jornalista lê uma notícia sem aparecer na tela, segundo Paternostro.
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O “Plano geral” é o mais aberto: quando se trata de pessoas cobre o corpo todo;

quando trata de lugares, apresenta cenas gerais e amplas. Em sala e gabinetes o “plano geral”

é feito para apresentar o repórter, o entrevistado e o ambiente. Já o “Plano médio”, também

conhecido como “plano americano”, traz o objeto mais para perto. Quando se trata de pessoas

de pé, é tomada da cintura para cima, considerado padrão para filmar a participação de

repórteres nas matérias. O “primeiro plano” mostra do peito para cima e normalmente usado

no meio de uma narrativa feita pelo apresentador. Por último há o “Close” que é a imagem da

cabeça e dos ombros, dando ostentação a uma informação que está sendo dita pelo

apresentador ou pelo entrevistado. Ver a figura 1.

1- Close

2- Primeiro Plano

3- Plano Americano

4- Plano Médio

5- Plano Geral

Figura 0.1: enquadramentos

2.1.5 A imagem e o não-verbal

O não-verbal pode ser identificado através de um simples gesto, olhar, forma de vestir-

se ou até mesmo através dos símbolos, cores, mapas e tons. Na televisão, o não-verbal é

essencial, pois complementa o que está sendo transmitido verbalmente como já foi destacado.

Um padrão sério e adequado no olhar dos apresentadores perante as câmeras, pode

fazer a diferença no momento do telespectador escolher o telejornal de sua preferência. O

figurino, por exemplo, além de dar uma caracterização ao apresentador, transmite

credibilidade e segurança, fator imprescindível neste meio. Na opinião de Curado (2002, p.

67), “a roupa pode reinventar a identidade de alguém, quando o traje é uma caracterização”.

Mas segundo ela esse não é o objetivo de um profissional da notícia. O jornalista deve estar

bem trajado sim, desde que isso não afete ou cause ruído entre o emissor, a informação e o
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receptor. O profissional perante as câmeras tem o papel de transmitir as informações de forma

clara e concisa. A maneira de vestir-se também lhe acrescenta informações, que vão desde a

credibilidade do que está sendo apresentado, ao local do qual está sendo transmitida a

informação.

A imagem e a linguagem verbal se entrelaçam e exigem uma maneira coerente de

transmitir uma informação na televisão. Conseqüentemente as imagens de acontecimentos,

casadas com um bom texto, resultam numa excelente estruturação jornalística. A linguagem

não-verbal torna possível verificar nos gestos ou expressões faciais anseios, dúvidas,

inseguranças e curiosidades. É o que ocorre na figura 2 quando apresentadora Fátima

Bernardes está esperando o sinal para começar a falar no Jornal Nacional do dia 08 de maio

de 2007. A cinésica4 enquanto prática não-verbal serve ao controle de interações sociais.

Trata-se, portanto, de emitir e receber “mensagens silenciosas”.

Figura 0.2: apresentadora Fátima Bernardes esperando o sinal para começar a falar no Jornal

Nacional do dia 08 de maio de 2007.

2.1.6 Cenário dos telejornais e o estudo dos corpos

O cenário de um telejornal é considerado a face do telejornal, e é a partir dele que

serão apresentadas as notícias. Ressaltando que nada pode chamar mais atenção do que a

própria notícia. Trata-se do principal espaço de representação onde os fatos vão ser emitidos

aos telespectadores.
                                                  
4 Designa uma disciplina aplicada ao estudo do comportamento comunicativo do corpo humana.  (descrição das

posições e da movimentação do corpo humano).
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O termo cenário segundo o Dicionário de Comunicação (RABAÇA&BARBOSA,

2001, p. 157) “é um conjunto de elementos que compõe o espaço onde se apresenta uma peça

teatral, filme cinematográfico ou programa televisivo, de modo a criar uma atmosfera de

dramaticidade que a obra pretende evocar”.

No caso de telejornais, pode-se levar em conta que o cenário é um conjunto de

materiais e efeitos cênicos 5 que tem por finalidade criar uma realidade visual, neste caso, uma

ficção que leve o telespectador a acreditar nos fatos decorrentes do que está sendo

apresentado.

A apresentação da notícia nos primeiros telejornais era feita por pessoas com

antecedentes teatrais, o que se extinguiu na década de 1980, com o acelerado avanço técnico

e, também em função da transmissão de imagens gravadas ao vivo. Hoje, os apresentadores

são jornalistas especializados em televisão, com aparência agradável, dicção clara, ausência

de maneirismo e capacidade de manter a calma quando ocorrem imprevistos.

Em meados dos anos 1980 os telejornais eram exibidos diretamente da redação, com

um plano de fundo representando um depósito de computadores. De acordo com os diretores

de arte, um plano de fundo cheio, representava eficiência e elegância. Em 1995, quando o

computador deixou de ser novidade, os estúdios isolados voltaram a ser usados. Então, no ano

de 2000, os noticiários voltam a utilizar os depósitos com uma redação ou um painel no

fundo, só que desta vez o motivo é outro: trazer uma idéia de informalidade e também para

baixar os custos no cenário. A realidade virtual é outro aspecto que toma conta dos telejornais

nos dias atuais, onde a autenticidade é só do apresentador levando consigo as notícias. Essa

realidade virtual trás consigo simplicidade e familiaridade (YORKE, 2006, p. 225).

Considerando que audiência mais exigente começa a aparecer ocasionando uma série

de reformulações de acordo com o avanço tecnológico, hoje, na era da internet, os

telespectadores são mais conscientes e a cobrança aumenta. Os telejornais têm que elevar o

seu padrão e se dedicar mais ao transmitir a notícia, com isso a produção e a apresentação

vêm sofrendo aperfeiçoamentos a cada dia. É o que ressalta (YORKE, 2006, p. 191) ao dizer

que “os jornalistas têm sido arrastados pela necessidade de produzir não apenas notícias na

televisão, mas para a televisão”.

Cada mudança visual nos programas televisivos significa renovação estratégica, em

algum sentido. Nesse processo a introdução das cores, que surgiu na década de 1960, e foi um

marco bastante relevante para os redatores. Com o fim do preto e branco o problema de

                                                  
5 Bastidores móveis, telões, luzes, formas e cores.



18

identificação dos personagens acabou. Segundo Yorke, (2006, p. 190) o investimento no

esquema de cores costuma variar entre cores frias minimalistas (azul e cinza) e tons pastéis

que são mais suaves e naturais, como madeira, rosa e creme. A finalidade dos tons pastéis é

tentar passar ao telespectador uma imagem de “confie em nós, somos amigos”, enquanto as

cores frias “confie em nós, somos sérios”. Yorke, (2006, p. 190). O casamento destes tons

resulta numa significação “Somos amigos, somos sérios”.

A forte influência na evolução dos cenários, com relação às cores foi um grande

impulso para oportunidades com materiais ilustrativos, utilização da arte, como por exemplo,

a aplicação de mapas e gráficos.

O setor de animação está inserido na televisão, os mapas, por exemplo, servem de

representações na TV. São eles que dão uma localização espacial de lugar e ao mesmo tempo

servem de tópico informativo na televisão. Assim, como a previsão do tempo que vem

acompanhada por símbolos e mapas de forma clara e eficiente, com animações que simulam

os movimentos de frentes climáticas, formações de nuvens e são consideradas ingredientes de

sucesso em um telejornal. Yorke, (2006, p. 142). Figura 3.

Figura 0.3: Rosana Jatobá apresentando a previsão do tempo no dia 08 de maio de 2007. O

mapa serve para ilustrar as regiões do país.

O som e a iluminação também compõem o cenário. As luzes são ajustáveis e ficam

localizadas próximo ao teto e servem para dar realce, além de trazer iluminação uniforme e

acabar com a sombra dos apresentadores. O som em estúdios televisivos é feito de forma

independente com microfones de todos os tamanhos e muitas vezes em pares para dificultar a

falha nos programas. O microfone pessoal ou de “lapela” é o mais utilizado na TV pelo fato

de ser pequeno e de não chamar a atenção do telespectador. Há ainda mais três tipos de

microfone: o direcional que é apontado pelo técnico na direção de quem está falando; o
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microfone de mão, mais simples e utilizado sempre que o jornalista está de pé; e por último o

radio- microfone que pode ser carregado no bolso. Não é conectado a câmeras e permite que a

recepção em grande distância.

Hoje os cenários tentam transmitir mudança e inovação. As linhas retas são

substituídas por curvas, os aços pela madeira e vidro e o logotipo é distribuído de forma mais

discreta. Esses elementos atribuídos aos cenários servem para gerar uma maior aproximação

entre os apresentadores e os telespectadores. (YORKE, 1998, p. 85)

Para o espectador, os apresentadores são tão familiares quanto velhos amigos,

especialmente em programação de horário nobre. Segundo Yorke, (2006, p. 249) “Por trás de

tudo isso, o propósito de se contratar o apresentador certo é ajudar a construir e manter um

público fiel para telejornais e outros programas”.

O cenário e os apresentadores remetem forte impacto nos telejornalismo, pelo fato de

transmitirem muitas representações não-verbais através de todo este aspecto considerado

relevante para o meio da comunicação.

2.1.7 Surgimento dos apresentadores nos telejornais

Desde os anos 1950 os noticiários adotaram o formato de duplas na apresentação das

notícias. A introdução de uma segunda pessoa em um telejornal visa facilitar a informação,

além de implicar a descoberta de mais um jornalista que esteja disposto a unir talentos por um

bem comum. Há também telejornais que utilizam mais apresentadores na bancada com a

intenção de levar uma maior interação entre emissor e receptor, (YORKE, 1998, p. 65). É o

caso do “Jornal da Band” qual é composto por três apresentadores.

O apresentador é considerado muito mais que um símbolo do programa televisivo,

pois é através de seu conteúdo e visual que é feito um encadeamento nos fatos, transformando

o programa em uma linguagem de entendimento mais fácil.

O apresentador de um telejornal não é artista. Ele integra um processo de transmissão

da notícia. Não é estrela, mas certamente tem um rosto familiar por estar presente dia-dia

transmitindo informações a sociedade. O apresentador tem o compromisso com a notícia e

com os telespectadores que estão à espera dele para saber o que se passa no mundo todo.

No Jornal da Band o cenário é composto por três apresentadores: Mariana Ferrão

Ricardo Boechat e Joelmir Beting, sendo que aos sábados é exibido por Ricardo Boechat e

Karin Bravo.
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Em 1972, na serra gaúcha houve o primeiro teste oficial da transmissão em cores, via

Embratel para todo o país. A Band foi buscar na Intelsat, com o apoio da Embratel, tecnologia

e know-how para operar por satélite 24 horas por dia. Com isso, em 1982, a TV Bandeirantes

foi a primeira empresa comercial nas Américas a operar uma Rede de Televisão por satélite.

O cenário do “Jornal Nacional” é composto por Fátima Bernardes e William Bonner e

aos sábados por Alexandre Garcia e Sandra Annemberg. Em abril de 2000 este, foi

completamente reformulado devido aos 35 anos da Rede Globo. A bancada dos

apresentadores foi modificada e transformada em área de trabalho dos jornalistas, todo o

cenário resultou em um mezanino em uma das extremidades da redação a três metros e meio

do chão. Este novo formato une dois tipos de cenário, a redação ao fundo e simultaneamente

ilustra os assuntos com imagens gráficas atrás dos apresentadores, que é formada à medida

que o apresentador começa a falar.

2.1.8 O padrão de qualidade

Com o “Jornal Nacional” surgiu de uma nova proposta de telejornalismo, com um

cenário novo e esteticamente marcado por um padrão “clean” (marca do padrão globo de

qualidade) privilegiava as reportagens externas, as belas imagens, uma locução formal, sonora

e  a fragmentação da notícia.

Em pouco tempo o telejornal conquistou a audiência e tornou-se padrão de referência

(em qualidade e audiência) para os outros telejornais que foram criados na emissora e para os

concorrentes. No decorrer dos anos os telejornais foram sofrendo mudanças, passando por

adaptações e ajustes para melhorar informação aos interessados em notícia.

Foi a Globo quem firmou a grade de programação fixa tanto ao longo do dia (a

verticalidade, com uma atração depois da outra, no horário previsto e institucionalizado)

como ao longo da semana (a horizontalidade, em que todos os dias da semana têm grades

iguais ou quase iguais).

Hoje os telejornais ainda procuram seguir as regras regidas pela Rede Globo e fazem

delas uma espécie de manual que norteia os profissionais e traz a informação de forma a guiá-

los para uma boa apresentação nos telejornais. (BARBEIRO, 2005, p. 15).

Os telejornais seguem um “padrão de qualidade” para se moldar aos padrões estéticos

de uma televisão “moderna”, segura e sem falhas.

A Rede Globo por ser considerada uma emissora de grande prestígio, credibilidade,

sem nunca perder o seu foco principal é transmitir a informação de forma clara, ficou
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conhecida como “Padrão globo de Qualidade”. Usufruiu desse termo para designar que a

emissora estabelece um regulamento rigoroso e claro de práticas exercidas pelos profissionais

da comuincação.
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2.2 LINGUAGEM CORPORAL E VESTUÁRIO.

Os gestos foram a primeira forma de comunicação entre os povos primitivos,

(ALCURE, FERRAZ, CARNEIRO, 1996, p. 30). Com o desenvolvimento da linguagem

verbal os gestos passaram a servir de apoio, reforçar e até mesmo anular as palavras. “O

orador, o apresentador, o narrador de um evento ou o político em campanha, são exemplos de

profissionais que usam os gestos para valorizar a palavra e a mensagem, ao mesmo tempo”

(Alcure, Ferraz, Carneiro, 1996, p. 8).

O estudo da linguagem corporal surgiu em meados de 1950 com o pioneiro neste

estudo, Albert Mahrabian, que apurou que em toda a comunicação inter-pessoal 6 apenas 7% é

verbal (palavras), 38% é vocal (incluindo tom de voz, inflexão e outros tons) e 55% é não

verbal. Pode-se levar em conta esta afirmação pelo fato do surgimento do cinema mudo no

ano de 1895 na França. Neste os atores eram capazes de se comunicar com o público através

de gestos e sinais corporais.

Nosso corpo, assim como nossos movimentos e expressões servem  para confirmar,
enfatizar, complementar e, em caso limite, contradizer o que estamos tentando
comunicar verbalmente. (HECTOR &TRINTA, 1999, p. 6).

Para Hector e Trinta (1999, p.6), o corpo é um mensageiro que anuncia e comunica o

que somos e pensamos. Segundo os autores adaptamos o nosso corpo aos padrões sociais

estabelecidos e esta comunicação corporal é tão importante quanto respirar, pois sem a

comunicação acabamos isolados e marginalizados.  Logo, o corpo é um instrumento de causa

eficiente, pois sempre na presença de alguém tentamos partilhar idéias, transmitir ordens e

compartilhar emoções.

A linguagem do corpo é o reflexo extremo do estado emocional de cada pessoa, na

medida em que cada movimento corporal pode ser considerado uma valiosa fonte de

informação no mundo não verbal. Um sorriso, um aperto de mão, um braço sobre a bancada,

um ajuste do relógio ou até mesmo nas abotoaduras do casaco podem significar elementos

chave nesta leitura. Além do tom de voz, o olhar, a inclinação, gestos7 e expressões faciais

relacionadas à rotina dos telejornais a leitura das atitudes que é expressa no comportamento

dos apresentadores.
                                                  
6 Troca de informação entre duas ou mais pessoas.
7 É uma ação corporal visível, pela qual certo significado é transmitido, por meio de uma expressão voluntária.
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A voz embargada, a mão trêmula, o sorriso nervoso e a transpiração profunda, são
quase sempre respostas individuais a diversas tensões emocionais. O comportamento
expressivo do ser humano é limitado por outros aspectos além dos gestos, da
postura, dos movimentos do corpo ou das respostas psicofisiológicas que o corpo
humano oferece, trata-se aqui de um importante fator do contexto cultural.
(HECTOR &TRINTA, 1999, p.11).

A leitura das palavras foi primeiro sistema de comunicação usado pelo ser humano,

muito antes do desenvolvimento da linguagem oral. Logo após surgiu a escrita, feita através

de cartas, livros e jornais. A era do rádio foi à próxima etapa da comunicação, seguido pela

televisão e internet.  Por isso se pode observar que políticos feios e maus oradores, como

Abraham Lincoln8 alcançavam sucesso pelo fato de ter bom domínio nos textos escritos, antes

da era do rádio. Com decorrência dos fatos e o surgimento do rádio, veio à tona o domínio da

linguagem oral. E Winston Churchill9 alcançou o seu posto desejado por falar muito bem, mas

é importante salientar que o seu visual não o favorecia. Hoje os políticos partem em busca de

uma boa aparência, um visual despojado que pode remeter uma boa primeira impressão.

Segundo Pease e Pease (2004, p. 45) os sinais são visíveis, personalidades

importantes, da televisão e político tentam neutralizar sua ansiedade e nervosismo perante o

público. Um exemplo típico disso é o “ajuste das abotoaduras” a marca registrada do príncipe

Charles10 em situações constrangedoras na qual exige muito a sua atenção. A linguagem

corporal, portanto é uma orientação que direciona o publico no sentido de melhorar sua

percepção, assim como aumentar a capacidade de comunicação e entendimento entre as

pessoas.

De acordo com o livro Desvendando os segredos da linguagem corporal, de Allan e

Bárbara Pease, 93% da comunicação humana são feitas através de expressões faciais e

movimentos do corpo. As pessoas não têm consciência do efeito das mensagens não verbais

efetuadas pela linguagem corporal. Elas são enviadas muitas vezes sem a consciência do

emissor. Nessa direção, em busca de um maior controle e interpretações adequadas, hoje já

                                                  
8 Décimo - sexto presidente dos Estados Unidos da América, governou de 1861 a 1865. Sua eleição para a

presidência dos Estados Unidos, em 1860, provocou manifestações que levariam à Guerra de Secessão.
9 Foi um estadista britânico, escritor, jornalista, orador e historiador, famoso principalmente por ser o primeiro-

ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial.
10 Príncipe de Gales ou Carlos Filipe Artur Jorge Mountbatten-Windsor. Ele é o príncipe herdeiro dos tronos do

Reino Unido e de mais de uma dúzia de reinos da Comunidade Britânica. Ele tem como título o nome de SAR

Príncipe Carlos, Duque de Rothesay na Escócia e de SAR Príncipe de Gales em outros lugares.
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existem meios para ajudar na leitura corporal. É possível, por exemplo, interpretar sinais de

tédio, atração, rivalidade ou até mesmo agir de forma adequada no controle destas ações.

Os telejornais têm um limite de tempo para passar as informações para os seus

telespectadores, esse tempo não pode ser ultrapassado. A capacidade que o corpo tem de

comunicar de uma forma não-verbal é bastante complexa, porém pode esclarecer algumas

dúvidas ligadas ao objeto de estudo. Foi justamente com a finalidade de aumentar a

capacidade de comunicação e na tentativa de decifrar a verdadeira finalidade das pessoas por

trás de comunicar sorrisos, gestos e expressões faciais este assunto foi abordado nesta

pesquisa.

A roupa pode comunicar desde a temperatura do ambiente até o estado de espírito de

uma pessoa. Um apresentador de telejornal, por exemplo, pode ser que fora das câmeras não

use as roupas de trabalho no dia-dia, porém ao apresentar um programa televisivo o seu

objetivo é induzir o telespectador reter a máxima atenção para que a emissão/ recepção tenha

sucesso sem ruídos, ou seja, é preciso que o apresentador seja neutro em seu vestuário, sua

linguagem e expressões para que o telespectador não se desperte. “Outra forma pela qual nos

comunicamos, indicando aos que vêem quem somos e o que representamos é a nosso visual”.

(HECTOR &TRINTA, 1999, p.30).

A moda lida com elementos não-verbais, fazendo uso de signos visuais formaliza

vários significados numa seqüência. Ela pode ser considerada um conjunto de peças de uma

indumentária cuja finalidade é a de cobrir o corpo de acordo com o que está sendo usado na

estação do ano que se insere. Esses conjuntos de peças obedecem a uma sistemática de

relações culturais. As regras culturais também têm a ver com o próprio “eu”, isto é, com a

transformação do “eu” em uma semelhança já estipulada e planejada pela sociedade. Na

comunicação as roupas tem o sentido de identificar os profissionais, personaliza, de maneira

que eles tragam ao público seriedade.

Malcolm Barnard especializado em história e teoria da arte explicita em seu livro

Moda e Comunicação o que a roupa pode significar para as pessoas. Elas são a forma pelas

quais grupos se comunicam e expressam suas posições em relação a outros grupos sociais. O

vestuário é considerado uma forma de expressar dos indivíduos, grupos ou sociedades.

Segundo ele, a moda e a indumentária11 são usadas para construir uma imagem para as

pessoas, representação esta que será abordada nos telejornais escolhidos para desenvolver este

projeto de pesquisa.

                                                  
11 Roupa.
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Hector e Trinta concluem que a roupa a qual vestimos, o modo (ou moda) como a

vestimos, além dos acessórios que usamos , fornece informações que indicam o que somos e o

que desejamos apresentar ou ser. As roupas que usadas pelos profissionais de comunicam de

tal forma que elas podem mostrar através de uma linguagem não-verbal e trazer respostas de

climas, cultura, estação e atualidade.

Nesta via, a linguagem transmitida pela roupa se insere neste estudo pelo fato de nos

telejornais existirem inúmeras formas de projetar a roupa perante o público. Considerando que

a importância da imagem na televisão é fundamental (JOLY, 2003, P. 28
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A) Delimitação da pesquisa coleta de dados

Primeiramente, estipulamos que seriam gravados os telejornais: “Jornal da Band” e

“Jornal Nacional”, durante o mês de maio e junho de 2007. A escolha justifica-se de imediato,

pelo fato dos dois telejornais serem exibidos em canal aberto. Então, gravamos e assistimos

aos telejornais de 08 de maio a 09 de junho, procurando observar e descrever, de forma

exploratória, o modo como a informação era transmitida nos dois telejornais. Só então

realizamos o recorte necessário para a análise.

Vale ressaltar que foram analisados somente os apresentadores dos dois telejornais,

assim como seus aspectos não-verbais, símbolos, cenário, linguagem corporal como: gestos,

expressões faciais e vestuário. Sendo estabelecidas semelhanças e diferenças entre um

telejornal e outro.

A linguagem não verbal transmitida pelos profissionais é um ponto questionador no

campo da comunicação devido aos seus aspectos que dão uma identidade particular a cada

jornal. Ela tem inúmeras formas de expor as informações aos telespectadores, desde uma

simples “chamada12”, que vai “pincelar” o que vai ser transmitido a seguir, a uma

“reportagem completa13”, com entrevistas e boletins 14. A linguagem não-verbal, inclusive,

não tem como ser evitada, nela transmite-se angústia, vaidade, insegurança, através do tom de

voz. Na forma de vestir-se, no gesto ou até mesmo na simples expressão facial.

As formas de apresentar um telejornal podem ser consideradas como um conjunto de

representações devido às mensagens que serão transmitidas, dos sons, ruídos que terão ou não

alguma importância para o telespectador. São diversas formas de notícia que compõe um

telejornal como se fosse um objeto de decifração por parte de quem o aprecia.

Na fase exploratória foi utilizada a observação simples como técnica em ambos os

telejornais. A observação, segundo Gil (1999, p.110) é o uso dos sentidos com vistas a

adquirirmos os conhecimentos necessários para o cotidiano. Os fatos são percebidos

diretamente, sem qualquer intermediação. Neste momento, o pesquisador é muito mais

espectador do que um ator observa-se a maneira espontânea que os fatos ocorrem. A coleta de

                                                  
12 Texto sobre os assuntos de destaque, transmitido dentro da programação normal de uma emissora.
13Reportagem mais detalhada
14 Resumo de um fato gravado pelo próprio repórter no local do acontecimento.
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dados por essa técnica é seguida de um processo de análise e interpretação, o que lhe confere

a sistematização e o controle requeridos nos procedimentos científicos.

Em seguida, delimitamos o corpus de análise e ficou estabelecido que seria utilizada a

semana composta em função da proposta de pesquisa  exigir observação detalhada de diversos

aspectos acerca da linguagem não-verbal dos apresentadores na bancada.

A utilização do método da semana composta é validada pelo CIESPAL (Centro

Internacional de Estudos Superiores de Periodismo para la América Latina) e consiste na

constituição de uma obra sobre o qual incide uma análise futura de semanas consecutivas, em

dias alternados. É um método que parte do pressuposto da análise de coberturas de distintos

veículos. Esta hipótese é uma espécie de amostragem que contempla características gerais

semelhantes ao longo dos dias da semana, através de uma amostra aleatória.

A partir daí, partimos de um total de vinte e nove telejornais de cada emissora. A

semana artificialmente construída foi composta de uma terça-feira, uma quarta-feira e uma

quinta-feira, resultando num total de 10,2% do total observado. Aplicado, o método

contempla os seguintes dias: 08/05, 16/05, 24/05.

B) A análise empírica

Considerando o problema de pesquisa foi sugerido que fosse feita uma análise

minuciosa dos aspectos não-verbais, partindo da análise das imagens.

A análise do discurso imagético pode ser considerada uma metodologia adequada para

fundamentar este projeto, pois dá sustentação ao arranjo simbólico utilizado para conseguir

chegar ao ponto de encontro entre a linguagem visual e não-verbal.

A análise do discurso é uma linha metodológica que busca pensar sobre o texto

jornalístico, seja ele verbal ou não, (PINTO, 2002, 11). Sendo assim, é evidente que a

informação é o que nos interessa e muitas vezes é desvendada através do que existe por trás

do que está explícito no momento.

Em outras palavras, a análise do discurso é uma metodologia que busca desvendar os

processos de produção, circulação e consumo de sentidos, através da linguagem verbal, oral,

escrita ou outros sistemas semióticos, (PINTO, 2002, 27).

O ponto de partida de qualquer análise de discurso é dar uma atenção especial a

“textura” dos textos, seja verbal ou qualquer outra linguagem.  Para Pinto (2002, p.11) “é na

superficie dos textos que podem ser encontradas as pistas ou marcas deixadas pelos processos

sociais de produção de sentido que o analista vai interpretar”. Sendo assim, optamos por nos
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deter na análise semiótica, sendo essencial fazer algumas ressalvas sobre questionamentos que

interferem na interpretação entre o verbal e o não verbal, além dos processos já mensionados.

Antes de tudo, é importante fazer uma distinção entre semiologia e semiótica, não

apenas terminológica, visto que não é tanto o nome que importa, mas a capacidade de

discriminar as fontes ou instrumentos teóricos que os estudos semióticos estão tomando como

base.

Semiologia, em linha de pesnsamento de Saussure (1857- 1923), ocupa-se
basicamente de sistemas sígnicos. A linguística de Saussure brotou de um primeiro
corte abrupto e estratégico nas relações que a linguagem humana mantém com todas
as outras áreas do saber sobre o homem. “Para a semiologia Saussuriana o signo é
uma relação de duas dimensões”, (HECTOR &TRINTA, 1999, p. 16).

Assim, percebe-se que a semiologia resulta na análise de linguagem verbal e a

semiótica aborda toda e qualquer linguagem. A semiótica é a ciência geral de todas as

linguagens. Tem por origem três autores distintos: um nos EUA, Charles Sanders Peirce,

outro na União Soviética através de dois grandes filósofos A.N. Viesse-Loviski e A. A.

Potiebniá e o terceiro na Europa Ocidental, proferida por Saussure. Nesta perspectiva, nos

deteremos na semiótica Peirceana que segundo o próprio autor (1839-1914), é uma teoria da

significação.

Existe uma grande quantidade de definições  distribuídas pelos textos de Peirce,

algumas detalhadas, outras não. Para ele “um signo tenta representar, em parte pelo menos,

um objeto que é, portanto, num certo sentido, a causa ou determinante do signo, mesmo se o

signo represente seu objeto falsamente. Mas dizer que ele representa seu objeto implica que

ele “afeta” uma mente ,de tal modo que, de certa maneira, determina naquela mente algo que

é imediatamente devido ao objeto. Essa determinação da qual a causa imediata ou

determinante é o signo, e da qual a causa mediata é objeto, pode ser chamada de

interpretante”. (SANTAELLA, 2003, p. 58).

 Essa teoria se direciona a análise e a explicação dos mecanismos pelos quais o

signos15 (pode emanar qualquer coisa) representam o objeto16 (aquilo que o signo substitui)

para alguém, proporcionando um aparecimento de um outro signo, num processo continuo de

semióse17. “Para a semiótica Peirceana a significação resulta da intenção entre um signo-

                                                  
15 Coisa no lugar de outra coisa, pode emanar qualquer coisa e não se reduz a mensagens.
16 Natureza real.
17 Uma ação ou influência que é ou implica uma cooperação de três sujeitos: signo, objeto, interpretante.
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veículo (que aparece), um signo objeto (aquilo a que se refere) e a um signo interpretante
18(outros signos que o signo evoca)”. (HECTOR &TRINTA, 1999, p. 17).

Antes de tudo é necessário esclarecer que signo é uma coisa que além da espécie

ingerida pelos sentidos, faz vir ao pensamento, por si mesmo, qualquer outra coisa. É

qualquer objeto, som, imagem ou palavra capaz de representar uma outra coisa. E objeto é a

coisa representado pelo objeto. Por conseguinte, interpretante é o signo  criado na mente de

alguém.

Para entender a ciência de Peirce é necessário entender seus métodos de raciocínio.

Com o interesse de Peirce pela lógica foi surgindo  o campo de uma teoria geral dos signos ou

semiótica. Nessa perspectiva,   “A semiótica tem por função classificar e descrever todos os

tipos de signos logicamente possíveis”. (SANTAELLA, 2003, p. 29).

No ano de 1867, Peirce concluiu que tudo que aparece na  cosciência está numa

graduação que ele denominou em três elementos formais de toda e qualquer experiência:

Qualidade (consciência imediata), Relação (esta relacionado com algo que antecede)  e

Representação (representa algo, percepção).

Para fins científicos, Peirce optou por fixar essa terminologia em Primeiridade

(quando temos o fenômeno na sua qualidade ), Secundidade (ação bruta daquilo que aparece)

e Terceiridade ( o começo de um processo lógico e da significação, generalização). A qual

corresponde consecutivamente ao acaso (Amostragem), ação ( sequência de acontecimentos)

e reação (reagir a algo ) dos fatos concretos emediação ou processo, a terceiridade pressupõe a

secundidade que pressupõe a primeiridade. Elas são passíveis para a compreesão de todo e

qualquer fenômeno.

Em outras palavras, a televisão consiste de imagem e toda a representação imagética é

um signo. Consequentemente uma qualidade emotiva que vem vincular mais significados19,

Devido ao acúmulo de redundância entre a imagem e o som que se transmite.

Seguindo a linha de pensamento de Vieira (1992, p. 62) que se observa a primeiridade

com a qualidade da consciência imediata de alguém, é tudo que está em sua mente no instante

presente e recobre o ícone20. Por exemplo: Quando a televisão é ligada, imediatamente é

avistada a luz, pixels (esse processo acontece em frações de segundos). A primeiridade é

presente, imediata, de modo a não ser segundo para uma representação. É original, espontânea

                                                  
18 É a representação que se refere ao mesmo objeto que o signo evoca.
19 É a estética da televisão, com base ética e na semiose.
20 É o signo que tem alguma semelhança com o objeto apresentado.
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e livre, porque senão seria um segundo em relação a uma causa, ou seja é a primeira

apreensão das coisas que para nós aparecem.

Para  Vieira, (1992, p. 64) secundidade é o seu caráter factual, de luta, confronto e diz

respeito ao índice21. Há um mundo real, um mundo independente do pensamento e, no

entanto, pensável, que se caracteriza pela secundidade. O simples fato de estarmos vivos,

existindo, significa, a todo momento, consciência reagindo em relação ao mundo. Por

exemplo: quando temos figura e forma colorida na televisão já nos encontramos na

secundidade.

Concordando com Vieira, (1992, p. 64) terceiridade é como  uma ligação que

aproxima a primeiridade e a secundidade numa síntese intelectual, ou seja, corresponde à

inteligibilidade a qual representamos ou interpretamos o mundo. Tudo ocorre

instanteneamente como um raio, no sentido metafórico, pois a mente e o cérebro estão aptos a

construir todo esse caminho proposto pelos seus modos de produção e recobre o símbolo22.

Por exemplo: Quando assistimos à televisão fazemos uma ligação dos fatos com o que já

possuímos de conhecimento.

Terceiridade é o que chamamos de percepção, perceber não é senão traduzir um
objeto de percepção em um julgamento de percepção, ou melhor, é interpor uma
camada interpretativa entre a consciência e o que é percebido, (SANTAELLA, 2003,
p. 51).

Para definir ainda mais o seu estudo em semiótica, Peirce estabeleceu uma rede de

classificações , triádicas (sempre de três a três) dos tipos possíveis de signo.

Foram estabelicidas 10 divisões triádicas de signo, cuja combinatória

resulta em 64 classes de signos e a possibilidade lógica de 59049 tipos de

signos. É importante ressaltar que Peirce não explorou todas elas. “ A s

relações triádicas são divisíveis em três modos por tricotomia , conforme o

primeiro, o segundo ou terceiro. Correlato forem, respectivamente, mera

possibilidade  existente, real ou lei. Estas três tricotomias, tomadas em

conjunto, dividem todas as relações triádicas em dez classes. Essas dez

classes terão certas subdivisões conforme os correlatos existentes forem

sujeitos individuais ou fatos individuais, e conforme os correlatos são leis

                                                  
21 Signo que se refere ao objeto denotado em virtude de ser diretamente afetado por esse objeto.
22 Signo que se refere ao objeto denotado em virtude de uma associação de idéias produzidas por uma

convenção.
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foram sujeitos gerais, modos gerais do fato ou modos gerais da lei”.

(PEIRCE, 2005, p.50).

Para além da complexibilidade da semiótica Peirceana, o propósito da pesquisa é

compreender o significado da linguagem não-verbal nos telejornais e, a partir do próprio

autor, “o significado é de ordem estética” (VIEIRA, 1992, p.64), o que quer dizer que o

significado está no nível do visual, imagens, expressões faciais e também no vestuário.

Nesta via, para cumprir os objetivos propostos estabelecemos as seguintes catogorias

analíticas:

A) cenário: Neste quesito tratamos do cenário propriamente dito, a bancada, os

apresentadores e o papel fundamental que eles representam em cada telejornal, identificando e

representando o mesmo.

B) linguagem e expressões faciais: A linguagem trata das formas como a televisão

representa de forma não-verbal, através de gráficos, imagens, logomarcas e símbolos que

servem de ponto de referência de telejornal. Além de cores e formas que vão complementar e

fundamentar a pesquisa, baseado nos autores já mensionados no referencial teórico.

C) vestuário: O vestuário veio para servir de complemento. Neste aspecto procuramos

verificar se a roupa ou acessórios influenciaram (ou não) na compreensão da notícia. E se a

roupa não chamava mais atenção do que a própria informação.
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este trabalho de pesquisa aborda a análise de três edições dos telejornais já

mencionadas, veiculadas de terça a quinta pelos seus respectivos canais. Ambos têm um

tempo de duração de aproximadamente 55 minutos, no qual foram exibidas 52 cabeças

simples, 34 cabeças com o auxilio de artes gráficas, 34 escaladas, 45 passagem de bloco, 18

comentário, 12 notas peladas, 17 notas cobertas, 7 notas ao vivo, 12 nota pé, 6 previsões do

tempo e encerramentos.

O “Jornal da Band” é apresentado pelos jornalistas Ricardo Boechat, Mariana Ferrão e

Joelmir Beting. Parte de uma estruturação simples, o primeiro bloco é composto por

escaladas. Logo em seguida, as notícias são divididas nos outros sete blocos de forma lógica,

bem como foi descrito na abertura, o que facilita o entendimento do telespectador, mas com

bastante repetições. Nestes blocos vão constar cabeças, reportagens, comentários e notas

cobertas. Por conseguinte, o último bloco, serve para encerar o noticiário e salientar sobre a

próxima programação.

O “Jornal Nacional” é composto pelos apresentadores Willian Bonner e Fátima

Bernardes e possui uma estrutura um pouco diferente: é composta por aproximadamente

quatro blocos. No primeiro bloco Willian Bonner e Fátima Bernardes revezam a apresentação

da escalada que aparentemente conota uma troca de informações entre eles. Logo em seguida

começam a apresentar as notícias que seguem até o último capítulo de forma coerente.

Percebe-se então que, o “JN” tem notícias mais longas e bem introduzidas o que transmite ao

telespectador um formato completo dos fatos do dia.

A) Cenário: a bancada e os apresentadores

O cenário do “Jornal da Band” é composto de uma mesa redonda com o símbolo da

rede bandeirantes no centro. Composto por três apresentadores, no fundo encontramos um

mapa em forma de rastreamento de satélite, logo a direita há duas telas com símbolo do

telejornal. O cenário do “Jornal Nacional” é composto por uma bancada central, dois

apresentadores, a redação de fundo e um mapa no fundo superior do cenário.

Os dois jornais apresentam entradas jornalísticas distintas de acordo com a identidade

de cada telejornal.
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Figura 0.4: cenário do Jornal da Band no dia

08 de maio de 2007.

Figura 0.5: cenário do Jornal Nacional no dia

08 de maio de 2007.

No “Jornal Nacional” as figuras dos apresentadores são mais destacadas. Com o

decorrer deste projeto observou-se que os apresentadores ganham forte função devido ao

encanto pessoal que proporcionam aos telespectadores o que remete a perfeição em cada

gesto, o raro deslize nas falas e o riso contido e moderado que reforçam o afastamento entre

os apresentadores. O enquadramento da câmera na linha dos olhos é uma espécie de “frente a

frente” que atribui à cena um efeito de aproximação com o real, indicando um ar de

intimidade entre o apresentador e o público (figura 6). Diferente do “Jornal da Band” que os

apresentadores não são tão reconhecidos profissionalmente e a cada emissão têm como

perceber facilmente os deslizes gestuais (figura 7).

Figura 0.6: William Bonner em plano médio. Figura 0.7: Jornal da Band, plano geral e erro

gestual do apresentador Joelmir Beting.

Como já foi salientada anteriormente a pessoa “personagem” também identifica o

telejornal, ao ver Fátima Bernardes na televisão se percebe que é notícia e que se trata do

“JN”.  Observe a figura a seguir que está inserida na terceiridade segundo (VIEIRA, 1992, p.
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67), porque o Ricardo Bocardi está fazendo um comentário ao vivo. Segundo a autora o

comentarista pontua a interpretações, fazendo finalizações a respeito das notícias.

Figura 0.8: Jornal Nacional no dia 24 de maio de 2007. Apresentadora Fátima Bernardes ao

vivo com Rodrigo Bocardi na Reportagem sobre a fila dos aeroportos.

O interpretante seria uma voz interpretativa dos fatos de acordo com o seu

conhecimento de vida. É terceiridade porque ordena signos naturais através de argumentos,

busca melhorar a explicação, tornando-a mais clara.

O cenário é onde se juntam todos esses elementos de semelhança, indicações e

simbologias. É nele que o tempo se torna real e a linguagem combina com todos os signos,

trazendo marcas culturais de diferentes níveis, dependendo de quem o aprecia.

O comentarista Joelmir Beting do “Jornal da Band” sempre faz respaldos de acordo

com os fatos mais importantes do dia. Para Vieira, (1992, p. 67), “o comentarista presente em

alguns jornais articula a notícia, trazendo interpretantes lógicos para os fatos”.

Figura 0.9: Jornal da Band no dia 24 de maio. Joelmir Beting – comentarista.
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O cenário do “Jornal Nacional” também serve de forte referência, pois apresentadores

identificam o telejornal e se tornam uma identidade do telejornal.

Figura 10: Willian Bonner e Fátima Bernardes no dia 24 de maio de 2007. Apresentação do

noticiário.

B) Linguagem e expressões faciais: A linguagem trata das formas como a televisão

representa de forma não-verbal, através de gráficos, imagens, logomarcas e símbolos que

servem de ponto de referência de telejornal. Além de cores e formas que vão complementar e

fundamentar a pesquisa, baseado nos autores já mensionados no referencial teórico.

 A questão do enquadramento no “Jornal da Band” é sempre mais geral do que no

“Jornal Nacional.

As imagens em plano geral passam uma perspectiva do apresentador junto ao

ambiente e segundo Curado (2002, p.108) “todo cuidado é pouco”, pois o apresentador pode

estar despreparado no momento, assim como no caso da figura 11. Já o “Jornal Nacional”

foca mais o apresentador, o que está sendo dito pelo apresentador, no sentido de não desviar a

atenção do público.

Figura 11 enquadramento do Jornal da Band

no dia 08 de maio de 2007.

Figura 12 enquadramento do Jornal Nacional

no dia 24 de maio de 2007.
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A logomarca das emissoras é outro aspecto importante. Segundo Peirce o símbolo é

um signo que se refere ao objeto denotado em virtude de uma associação de idéias produzidas

por uma convenção.

O símbolo da Televisão Bandeirantes está situado no centro da bancada, dando uma

identidade ao “Jornal da Band” e unindo o telejornal a emissora (figura 13). O satélite traz ao

telespectador uma idéia de tecnologia, de atualidade, de sinergia entre a comunicação e os

acontecimentos é o que explica VIEIRA (1992, p. 64). Já os tons do cenário em pastéis

remetem à suavidade deixando a imagem mais leve. (YORKE, 2006, p.225). Figura 14.

Figura 13: entrada do Jornal da Band Figura 14 símbolo do telejornal

O “Jornal Nacional” por sua vez utiliza a sua própria logomarca, “JN” representada

nas iniciais do telejornal, de forma sucinta e familiar, assim como os apresentadores que já

dão uma identidade ao telejornal há anos. Como pode ser observado nas figuras 15.

Ao longo dos anos o símbolo do JN passou por uma série de reformulações, chegando

a esta que hoje é exibida, com letras iniciais em destaque ao nome do telejornal o qual já tem

o seu valor histórico e bem conceituado. Podemos dizer que os tons rosa e azul em degrade

conotam um ar de suavidade ao telespectador, (YORKE, 2006, p. 225). Quando se vê o

símbolo do jornal automaticamente se percebe do que se trata, considera-se este fato como um

signo em forma de percepção, então terceiridade. É o que explica Peirce quando trata de

percepção. Figura 16.
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Figura 15 : Willian Bonner Figura 16: símbolo do JN

     O plano de fundo do “Jornal da Band” em forma de satélite indica que as notícias

decorrentes do planeta estão sendo cobertas pelo telejornal, dando também um aspecto de

movimento (figura 17). No “Jornal Nacional”, o plano de fundo dos personagens trabalhando

na redação em um nível físico acentuadamente inferior, colabora com a formação de uma

atmosfera de soberania em torno das personagens dos apresentadores (Figura18).

Figura 17 : entrada do Jornal da Band no dia

08 de maio de 2007

Figura18: entrada do Jornal Nacional no dia

no dia 08 de maio de 2007.

Por conseguinte, o encerramento do “Jornal da Band” (composto pela figura 19), com

cores consideradas frias (azul e cinza) dando um ar de serenidade.  No “Jornal Nacional” o

encerramento é composto por uma imagem dinâmica, pois mesmo que o Jornal termine, os

profissionais continuam em busca de notícias, para a próxima edição. Figura 20.
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Figura19: encerramento do Jornal da Band Figura20: encerramento do JN

Na figura a seguir, o “selo” indica ao telespectador que assunto o apresentador vai

tratar na matéria, através das representações. O apresentador Willian Bonner fala e esclarece

sobre a venda de remédios sem receita médica através do texto de abertura (cabeça). Sem o

som já tem como se ter uma idéia do que está sendo exposto no telejornal. Figura 21. O

mesmo ocorre na figura 22 do “Jornal da Band” quando Ricardo Boechat informa a nova

penitenciária de Marcola. Neste caso é primeiridade porque a imagem está indicando o que os

apresentadores pronunciaram nas notas cobertas, isso comprova que é uma qualidade de

consciência imediata.

Figura 21: Jornal Nacional no dia 16 de maio

de 2007. Nota coberta sobre remédios.

Figura 22: Jornal da Band no dia 08 de maio

de 2007. Nota coberta sobre a mudança de

penitenciária de Marcola.

Outro exemplo de primeiridade é a imagem que representa a cobertura do papa no

Brasil. Ao visualizar a figura de Bento XVI automaticamente já se percebe do que está se

tratando e que o fato está ocorrendo em tempo real. Figura 23. Já na figura 24, o mesmo

ocorre só que na emissora da rede Bandeirantes. Nestes dois casos as imagens servem para



39

indicar que esta havendo uma cobertura da chegada do Papa Bento XVI ao Brasil nas duas

emissoras.

Figura 23: Jornal Nacional no dia 08 de maio

de 2007. Cobertura ao vivo sobre a chegada

do Papa Bento XVI ao Brasil.

Figura 24: Jornal da Band no dia 08 de maio

de 2007. Cobertura ao vivo sobre a chegada

de Bento XVI ao Brasil.

Nota-se que através das duas imagens da apresentadora do “Jornal da Band” que

havendo um movimento com os dedos e com isso ela está dando andamento no tempo

permitido para apresentar a previsão do tempo. Através de mensagens silenciosas a

apresentadora pratica uma comunicação não-verbal. Figuras 25 e 26.

Figura 15: Jornal da Band no Dia 08 de maio

de 2007. Mariana Ferrão apresentando a

previsão do tempo.

Figura 0.26: os gestos conotam o tempo que

ainda resta para a apresentadora terminar a

previsão do tempo.

O objeto encontra-se ligado a secundidade, a reflexão sobre o telejornal e sua

linguagem indica alguma coisa, remete a notícia, trás ação. A significação da ação é o que

importa nesta etapa da pesquisa. E o próprio símbolo carrega de maneira icônica o significado
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da ação. Até a inserção da pessoa personagem é uma secundidade, pelo fato de indicar a

identidade de um telejornal que o apresentador representa.

Quando se trata de notícia, fatos, acontecimentos, tudo remete uma ação do ser

humano. O JN ao encerrar o telejornal utiliza a figura 27 para dar uma idéia de

movimentação, ou seja, mesmo que o telejornal termine, seus produtores podem ficar a

procura de novas informações.

Figura.3: Jornal Nacional no dia 24 de maio. Enceramento do telejornal.

Observe também que o símbolo do telejornal da Band é outro elemento que representa

movimento. A imagem de um satélite em órbita vai dar uma idéia de atualização, novidade e

oscilação.

Figura 4: Símbolo do Jornal da Band.
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C) vestuário: O vestuário veio para servir de complemento. Neste aspecto procuramos

verificar se a roupa ou acessórios influenciaram (ou não) na compreensão da notícia. E se a

roupa não chamava mais atenção do que a própria informação.

Com o decorrer da pesquisa conseguimos perceber que o vestuário têm forte influência

na transmissão das notícias.

A indumentária neutra, sem tons “berrantes” não prejudicou a compreensão das

informções.

Ocorreram apenas pequenas falhas como na figura a seguir. Observe a figura 29, nela

o apresentador encontra-se com a gravata “presa” ou não no casaco, pois fica díficil

identificar essa questão. Isso acaba desviando a atenção do telespectador.

Figura 29: William Bonner com a gravata presa ao casaco.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta inicial era assistir telejornais, analisando de forma prioritária a maneira de

vestir dos apresentadores e sua influência sobre a notícia.

No entanto, na busca do embasamento teórico para interpretação deste aspecto,

descobrimos que, mais importante que a indumentária é o contexto no qual ela se insere, com

ênfase, então, para a linguagem não-verbal.

Como a semiótica nos permite a análise de todas as linguagens, até de forma subjetiva

e na ótica de cada interpretante é possível fazer um estudo do contexto televisivo aliando o

empírico ao científico.

Apesar da complexidade do assunto, tratando-se de semiótica DUARTE, (2004)

encoraja-nos a estudá-la por apresentar uma forma simplificada de encarar a ciência de toda e

qualquer linguagem. Grande parte dos profissionais da área tem receio quando se trata do

estudo da semiótica, haja visto as diferentes formas de interpretação do assunto a diversidade

de visão de quem a aprecia.

Ao efetuarmos as gravações dos telejornais, verificamos que a linguagem não-verbal

influencia mais a atenção do telespectador do que a expressão oral propriamente. Este

enfoque evolui a partir da análise das diferentes formas de comunicação através dos tempos,

iniciando com a simples comunicação dos sinais, a evolução da escrita, a comunicação oral e

por fim a interação de todos os aspectos, incluindo os modernos aperfeiçoamentos

tecnológicos analisados no contexto desta pesquisa.

Portanto, percebe-se que a linguagem não-verbal comunica, além de trazer ao

telejornalismo modos de dizer. Modos esses já salientados no decorrer desta pesquisa.

Vale salientar que os telejornais preocupam-se com o vestuário e com o cenário dos

telejornais, deixando de lado os movimentos corporais que também informam.

A comunicação moderna está a demonstrar que é necessário “interagir” com o público,

levando a notícia na forma que ele quer receber. Cabe, portanto, a cada emissora descobrir

como o público prefere receber as notícias e desta forma estabelecer os padrões adequados

aos programas televisivos.
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APÊNDICE

JORNAL DA BAND – 08/05/2007

BLOCO 1

ESCALADAS

Marcola em nova penitenciária Ricardo Boechat

Comércio no dia das mães Ricardo Boechat

Nome santo ao Frei Galvão Ricardo Boechat

Cabine blindada vai proteger o Papa Bento

XVI.

Ricardo Boechat

Beatificação de padre Cícero Ricardo Boechat

Arqueólogo descobre tumba de Herodes Ricardo Boechat

Marcha contra o aborto Ricardo Boechat

Aumenta o número de idosos no Brasil Ricardo Boechat

Infraero Ricardo Boechat

Frio recorde Mariana Ferrão

CPI do apagão aéreo Joelmir Beting

BLOCO 2

CABEÇA / SELO M a r c o l a  e m  n o v a

penitenciária

Ricardo Boechat

CABEÇA Comércio no dia das mães Mariana Ferrão

COMENTÁRIO Preço de eletro-doméstico Joelmir Beting

CABEÇA Vida do Papa Mariana Ferrão

NOTA AO VIVO Chegada do Papa ao Brasil Eleonora Pachoal

PASSAGEM DE BLOCO Beatificação de padre Cícero Ricardo Boechat

PASSAGEM DE BLOCO Baixas temperaturas Mariana Ferrão

BLOCO 3

CABEÇA / SELO Fraude em assistências

técnicas

Ricardo Boechat
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técnicas

COMENTÁRIO Inflação Joelmir Beting

CABEÇA Tornado Ricardo Boechat

NOTA COBERTA Temperatura Mariana Ferrão

PREVISÃO DO TEMPO - Mariana Ferrão

COMENTÁRIO Produtos agrícolas  e

industriais

Joelmir Beting

PASSAGEM DE BLOCO Trânsito Ricardo Boechat

PASSAGEM DE BLOCO Beatificação de padre Cícero Mariana Ferrão

BLOCO 4

CABEÇA /SELO Trânsito Ricardo Boechat

COMENTÁRIO Estatísticas de acidentes de

trânsito.

Joelmir Beting

NOTA AO VIVO Chegada do Papa ao Brasil Eleonora Pachoal

CABEÇA Papa Bento XVI Ricardo Boechat

PASSAGEM DE BLOCO Nome santo ao Frei Galvão Ricardo Boechat

PASSAGEM DE BLOCO Infraero Mariana Ferrão

BLOCO 5

CABEÇA Contrabando Ricardo Boechat

NOTA COBERTA Agrotóxicos Fernando Vieira de Mello

NOTA COBERTA Ligação suspeita Fernando Vieira de Mello

NOTA COBERTA Depoimento de Suzana Fernando Vieira de Mello

CABEÇA Controlador de vôo Mariana Ferrão

COMENTÁRIO CPI do apagão Joelmir Beting

CABEÇA Beatificação de padre Cícero Mariana Ferrão

NOTA AO VIVO Chegada do Papa ao Brasil Eleonora Pachoal

CABEÇA Segurança do Papa Ricardo Boechat

PASSAGEM DE BLOCO Nome santo ao Frei Galvão Ricardo Boechat

PASSAGEM DE BLOCO A volta de Maradona Mariana Ferrão

BLOCO 6
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NOTA AO VIVO Chegada do Papa ao Brasil Eleonora Pachoal

NOTA AO VIVO Nome santo ao Frei Galvão Eleonora Pachoal

COMENTÁRIO Frei Galvão Joelmir Beting

CABEÇA /SELO Marcha sobre o aborto Mariana Ferrão

COMENTÁRIO Aborto Joelmir Beting

COMENTÁRIO Banda Larga Joelmir Beting

CABEÇA Maradona Mariana Ferrão

PASSAGEM DE BLOCO Arqueólogo descobre tumba Ricardo Boechat

BLOCO 7

CABEÇA Arqueólogo descobre tumba

de Herodes

Ricardo Boechat

CABEÇA/ GRÁFICO COM

EXPECTATIVA DE VIDA

Aumenta o número de idosos

no Brasil

Mariana Ferrão

BLOCO 8

ENCERRAMENTO Ricardo Boechat
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JORNAL NACIONAL – 08/05/2007

BLOCO 1

CABEÇA Chegada do Papa William Bonner

CABEÇA Papa Móvel Fátima Bernardes

CABEÇA A intimidade de Bento XVI Fátima Bernardes e William

Bonner

NOTA COBERTA Passeata contra o aborto Fátima Bernardes

PÉ Aborto William Bonner

NOTA PELADA Conferência Nacional dos

Bispos

Fátima Bernardes

PASSAGEM DE BLOCO Chamada telefônica William Bonner

PASSAGEM DE BLOCO Guerra dura sete dias Fátima Bernardes

BLOCO 2

CABEÇA / SELO Marcos Camacho William Bonner

CABEÇA E PÉ Confrontos entre policiais e

traficantes

Fátima Bernardes

CABEÇA E PÉ Máfia dos bingos William Bonner

NOTA COBERTA CPI do setor aéreo Fátima Bernardes

CABEÇA / SELO Esclarecimentos ao tribunal

superior nacional

William Bonner

CABEÇA Liberdade de imprensa Fátima Bernardes

PASSAGEM DE BLOCO Renegociações da Petrobrás Fátima Bernardes

PASSAGEM DE BLOCO Tesouro descoberto William Bonner

BLOCO 3

CABEÇA / SELO Renegociação entre Petrobrás

e Bolívia

Fátima Bernardes

CABEÇA França comemora vitória

contra os Nazistas

William Bonner

CABEÇA Protestantes e católicos

dividem o poder na Irlanda

do Norte

Fátima Bernardes
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do Norte

NOTA COBERTA Tumba do Rei Heródes Fátima Bernardes

PREVISÃO DO TEMPO - Rosana Jatobá

PASSAGEM DE BLOCO R e a p a r e c i m e n t o  d e

Maradona

William Bonner

PASSAGEM DE BLOCO Mudanças no português Fátima Bernardes

BLOCO 4

CABEÇA / SELO R e a p a r e c i m e n t o  d e

Maradona

Fátima Bernardes

CABEÇA / ILUSTRAÇÕES Mudanças no Português William Bonner

PÉ Mudanças no Português William Bonner

ENCERRAMENTO Fátima Bernardes e William

Bonner
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JORNAL DA BAND – 16/05/2007

BLOCO1

ESCALADAS

Queda no ensino público Ricardo Boechat

Armas artesanais em favelas Ricardo Boechat

Novo porto em MG Ricardo Boechat

Assume o novo presidente da França Ricardo Boechat

Raio quase atinge crianças no Texas Ricardo Boechat

Raios caem mais na região sul do Brasil Mariana Ferrão

Temporal na grande Porto Alegre Mariana Ferrão

Milho transgênico Joelmir Beting

BLOCO 2

CABEÇA Queda no ensino público Ricardo Boechat

CABEÇA Agressão à idosa Mariana Ferrão

CABEÇA / SELO Dólar em queda Ricardo Boechat

CABEÇA Dólar baixo facilita viagens

aéreas

Mariana Ferrão

COMENTÁRIO Dólar Joelmir Beting

PASSAGEM DE BLOCO Temporal na grande Porto

Alegre

Ricardo Boechat

PASSAGEM DE BLOCO Raio quase atinge crianças no

Texas

Mariana Ferrão

PASSAGEM DE BLOCO Raios caem mais na região

sul do Brasil

Mariana Ferrão

BLOCO 3

CABEÇA / SELO Temporal na grande Porto

Alegre

Ricardo Boechat

CABEÇA Raios caem mais na região

sul do Brasil

Mariana Ferrão

COMENTÁRIO Raios caem mais na região

sul do Brasil

Mariana Ferrão
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sul do Brasil

CABEÇA Raio quase atinge crianças no

Texas

Mariana Ferrão

PREVISÃO DO TEMPO - Mariana Ferrão

CABEÇA / SELO Estação de trem é destruída

na Argentina

Ricardo Boechat

COMENTÁRIO Milho transgênico Joelmir Beting

PASSAGEM DE BLOCO Novo porto em MG Ricardo Boechat

PASSAGEM DE BLOCO Assume o novo presidente da

França

Mariana Ferrão

BLOCO 4

CABEÇA Armas artesanais em favelas Ricardo Boechat

CABEÇA Novo porto em MG Mariana Ferrão

CABEÇA /SELO Assume o novo presidente da

França

Ricardo Boechat

COMENTÁRIO Ousadia do novo presidente

da França desfilar em carro

aberto

Joelmir Beting

PASSAGEM DE BLOCO Aldeia vira condomínio de

luxo em SP

Ricardo Boechat

PASSAGEM DE BLOCO Futebol Mariana Ferrão

BLOCO 5

CABEÇA /SELO Aldeia vira condomínio de

luxo em SP

Ricardo Boechat

PÉ Aldeia vira condomínio de

luxo em SP

Ricardo Boechat

CABEÇA Futebol Mariana Ferrão

NOTA AO VIVO Futebol Téo José

COMENTÁRIO Usinas nucleares Joelmir Beting

PASSAGEM DE BLOCO Família é mantida refém Ricardo Boechat

PASSAGEM DE BLOCO Visita mínima em museus Mariana Ferrão
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BLOCO 6

CABEÇA Família é mantida refém Ricardo Boechat

NOTA COBERTA Pichações em escolas Fernando Vieira de Mello

NOTA COBERTA Acidente de ônibus em São

Paulo mata uma mulher

Fernando Vieira de Mello

NOTA COBERTA Passeata pedindo a volta aos

bingos

Fernando Vieira de Mello

CABEÇA Aves silvestres em Goiás Mariana Ferrão

CABEÇA Greve do IBAMA Ricardo Boechat

COMENTÁRIO Greve do IBAMA Joelmir Beting

CABEÇA Professora cega ajuda a

alfabetizar livreiro

Mariana Ferrão

PASSAGEM DE BLOCO Visita mínima em museus Ricardo Boechat

BLOCO 7

CABEÇA / SELO Jornalistas ficam presos na

faixa de gaza

Ricardo Boechat

CABEÇA Prêmio Band Ricardo Boechat

NOTA PELADA Funcionários de museus

relatam que a visita é mínima

Mariana Ferrão

ENCERRAMENTO - Ricardo Boechat
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JORNAL NACIONAL – 16/05/2007

BLOCO 1

CABEÇA /SELO Seqüestro William Bonner

CABEÇA Quadrilha oferece plano

enganoso por telefone

Fátima Bernardes

CABEÇA IBAMA flagra madeireira

em MT

William Bonner

PREVISÃO DO TEMPO Flavia Freire

CABEÇA /SELO Operação Furacão / propina Fátima Bernardes

PÉ Operação Furacão / propina Fátima Bernardes

PASSAGEM DE BLOCO Mergulho do dólar William Bonner

PASSAGEM DE BLOCO Legalização dos bingos Fátima Bernardes

BLOCO 2

CABEÇA / SELO Cotação do dólar Fátima Bernardes

CABEÇA /SELO Reflexos da queda William Bonner

PÉ Reflexos da queda William Bonner

NOTA PELADA Índice de inflação William Bonner

CABEÇA / SELO Otimismo com a inflação Fátima Bernardes

NOTA PELADA Abastecimento de energia William Bonner

CABEÇA / SELO Protesto para legalizar os

bingos

Fátima Bernardes

NOTA PELADA Infraero William Bonner

PASSAGEM DE BLOCO Escolhido o primeiro

ministro de Grã Bretanha

Fátima Bernardes

PASSAGEM DE BLOCO Novo presidente da França William Bonner

BLOCO 3

CABEÇA / SELO Violência mata 25 palestinos William Bonner

NOTA PELADA Príncipe da Grã Bretanha não

vai servir no Iraque

Fátima Bernardes

NOTA COBERTA Primeiro ministro de Grã

Bretanha

William Bonner
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Bretanha

CABEÇA / SELO Novo presidente na França Fátima Bernardes

NOTA PELADA Presidente do Equador pede

prisão do diretor do jornal

“La hora”

William Bonner

CABEÇA Exposição de arte Fátima Bernardes

PASSAGEM DE BLOCO Esclerose múltipla William Bonner e Fátima

Bernardes

BLOCO 4

CABEÇA/ SELO Resultado promissor para

esclerose múltipla através de

células tronco

Fátima Bernardes

PÉ Resultado promissor para

esclerose múltipla através de

células tronco

Fátima Bernardes

ENCERRAMENTO - William Bonner e Fátima

Bernardes
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JORNAL DA BAND – 24/04/2007

ESCALADAS

Operação navalha Fernando Vieira de Mello

Novo ministro de minas de energia Fernando Vieira de Mello

Seqüestro Fernando Vieira de Mello

Novo julgamento de beira mar Fernando Vieira de Mello

Desocupação da USP Fernando Vieira de Mello

Hidrelétrica de Tucuruí Fernando Vieira de Mello

Fila nos aeroportos Fernando Vieira de Mello

Bandeirinha Ana Paula é suspensa do

campeonato

Fernando Vieira de Mello

Frio no sul do país Fernando Vieira de Mello

Despencam os termômetros na região norte Mariana Ferrão

Ponte Rio- Niterói Fernando Vieira de Mello

BLOCO 2

CABEÇA Seqüestro Fernando Vieira de Mello

CABEÇA Esquema de roubo a carro

forte

Mariana Ferrão

CABEÇA / SELO Combustível adulterado Mariana Ferrão

CABEÇA E PÈ Desocupação da USP Fernando Vieira de Mello e

Mariana Ferrão

COMENTÁRIO Inflação Joelmir Beting

PASSAGEM DE BLOCO Frio no sul do país Fernando Vieira de Mello

PASSAGEM DE BLOCO Usina de Ita Mariana Ferrão

PASSAGEM DE BLOCO Previsão do tempo Mariana Ferrão

BLOCO  3

CABEÇA / SELO Frio no sul do país Fernando Vieira de Mello

CABEÇA Despencam os termômetros

na região norte

Mariana Ferrão
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PREVISÃO DO TEMPO - Mariana Ferrão

PASSAGM DE BLOCO Operação navalha Fernando Vieira de Mello e

Mariana Ferrão

BLOCO 4

CABEÇA / SELO Operação navalha Fernando Vieira de Mello

CABEÇA Propina no Maranhão Mariana Ferrão

CABEÇA Novo ministro de minas de

energia

Fernando Vieira de Mello

COMENTÁRIO Colocação do Brasil na

corrupção

Joelmir Beting

PASSAGEM DE BLOCO Fila nos aeroportos Fernando Vieira de Mello

PASSAGEM DE BLOCO Beira mar Mariana Ferrão

BLOCO 5

CABEÇA / SELO Fila nos aeroportos Fernando Vieira de Mello

CABEÇA Medida provisória Mariana Ferrão

CABEÇA / SELO Bandeirinha Ana Paula é

suspensa do campeonato

Fernando Vieira de Mello

COMENTÁRIO Futebol Joelmir Beting

CABEÇA Fórmula Indy Mariana Ferrão

PASSAGEM DE BLOCO Operação navalha Mariana Ferrão

BLOCO 6

CABEÇA / SELO Operação navalha Fernando Vieira de Mello

CABEÇA Trafego aéreo Mariana Ferrão

COMENTÁRIO Trem bala Rio – SP Joelmir Beting

CABEÇA/ SELO Pan RJ Fernando Vieira de Mello

PASSAGEM DE BLOCO Beira Mar Fernando Vieira de Mello e

Mariana Ferrão
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BLOCO 7

CABEÇA / SELO Beira Mar Fernando Vieira de Mello

NOTA COBERTA Romário Mariana Ferrão

CABEÇA Hidrelétrica de Tucuruí Fernando Vieira de Mello

ENCERRAMENTO Encerramento Fernando Vieira de Mello
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JORNAL NACIONAL – 24/05/2007

ESCALADA Ocupação da USP Fátima Bernardes

ESCALADA Libertadores William Bonner

ESCALADA Filas nos aeroportos Fátima Bernardes

ESCALADA Operação furacão William Bonner

CABEÇA Operação navalha Fátima Bernardes

CABEÇA E PÉ Construtora Gautama William Bonner

CABEÇA /SELO CPI fraudes e licitações

públicas

Fátima Bernardes

NOTA COBETA / SELO Ministro de minas de energia William Bonner

PASAGEM DE BLOCO Operação navalha Fátima Bernardes

PASAGEM DE BLOCO Hospitais precários em

Maceió

William Bonner

BLOCO 2

CABEÇA Hospitais precários em

Maceió

William Bonner

NOTA COBERTA Fernandinho Beira Mar Fátima Bernardes

NOTA PELADA CPI da crise aérea William Bonner

NOTA PELADA / SELO CPI da crise aérea Fátima Bernardes

PASSAGEM DE BLOCO Usina de Tucuruí William Bonner

HORÁRIO POLÍTICO

BLOCO 3

CABEÇA E PÉ Usina de Tucuruí Fátima Bernardes

CABEÇA Ocupação da USP William Bonner

NOTA COBERTA Em Maceió alunos protestam

na universidade

William Bonner

CABEÇA / SELO Novas regras no áudio visual

da Televisão

Fátima Bernardes

NOTA COBERTA Vulcão no Hawai Fátima Bernardes
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CABEÇA E PÉ / SELO Morte provocada pela poeira

da queda das torres gêmeas

William Bonner

NOTA PELADA Usina nuclear prevê bomba

atômica no Irã de três a cinco

anos

William Bonner

PASSAGEM DE BLOCO Filas nos aeroportos Fátima Bernardes

PASSAGEM DE BLOCO Futebol William Bonner

BLOCO 4

CABEÇA Filas nos aeroportos Fátima Bernardes

NOTA AO VIVO Filas nos aeroportos Rodrigo Bocady

CABEÇA Finais na copa do Brasil William Bonner

CABEÇA /SELO Final da libertadores Fátima Bernardes

NOTA COBERTA Fórmula 1 William Bonner

NOTA PELADA Inflação William Bonner

PASSAGEM DE BLOCO Operação furacão Fátima Bernardes

PASSAGEM DE BLOCO Madrugada gelada William Bonner

BLOCO 5

CABEÇA Operação furacão William Bonner

PREVISÃO DO TEMPO - Rosana Jatobá

ENCERRAMENTO - Fátima Bernardes
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