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Resumo 

Este estudo objetiva analisar como a linguagem cinematográfica funciona na promoção do 

entretenimento em meio ao telejornalismo. Buscamos investigar de que modo o 

telejornalismo faz uso da linguagem cinematográfica para construir a reportagem como forma 

de entretenimento. Para isso, estipulamos como objetivos levantar características da 

linguagem do cinema e do telejornal, definir o conceito de entretenimento e de 

INFOtenimento para depois analisar como a linguagem do cinema coexiste com a do 

telejornal, para construir a notícia que informa e entretém. Uma das razões que motivam esta 

pesquisa é o frequente uso, por parte do telejornal, de trilhas sonoras, além de uma 

diversidade de ângulos, planos e movimentos de câmera para constituir a sua narrativa de 

maneira mais atrativa, independente do assunto abordado. Como o telejornal é considerado 

por alguns autores como um dos principais mediadores entre o mundo e as pessoas, fica 

demarcada a importância desse estudo para entender melhor como a informação tem sido 

transmitida à sociedade. Os métodos para desenvolver essa pesquisa foram a partir da Análise 

de Conteúdo e a Análise Enunciativa. Durante quatro meses, foi coletada uma amostra 

representativa das editorias em que a presença do entretenimento seria menos óbvia.  São as 

editorias de política, economia e hard news dos telejornais Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, 

Jornal Nacional e Jornal da Globo.  Essas editorias também foram escolhidas porque entreter 

não significa fazer sorrir e cantar, mas conseguir o interesse do público. A partir da análise se 

pode observar que absolutamente todas as reportagens deste corpus possuem características 

explícitas da linguagem cinematográfica. A presença de um elemento ou outro entre as 

reportagens não é constante, pois são utilizados pelo realizador (pessoa que decide qual 

imagem deve ser capturada pela câmera ou que decide a montagem) de acordo com o sentido 

que se quer dar e com a “atmosfera” que se quer empregar à informação. Mas as reportagens 

têm sido construídas para informem entretendo a um ponto que se tornou praticamente 

impossível distinguir uma coisa da outra no interior da notícia. 

 

Palavras-chave: Telejornal; Linguagem cinematográfica; Informação; Entretenimento; 

INFOtenimento. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1.............................................................................................................................p.48 

 

TABELA 2.............................................................................................................................p.49 

 

TABELA 3.............................................................................................................................p.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

FIGURA 1............................................................................................................................. .p.53 

 

FIGURA 2..............................................................................................................................p.53 

 

FIGURA 3..............................................................................................................................p.56 

 

FIGURA 4..............................................................................................................................p.56 

 

FIGURA 5..............................................................................................................................p.56 

 

FIGURA 6..............................................................................................................................p.56 

 

FIGURA 7..............................................................................................................................p.57 

 

FIGURA 8..............................................................................................................................p.57 

 

FIGURA 9..............................................................................................................................p.58 

 

FIGURA 10............................................................................................................................p.59 

 

FIGURA 11............................................................................................................................p.60 

 

FIGURA 12............................................................................................................................p.61 

 

FIGURA 13............................................................................................................................p.61 

 

FIGURA 14............................................................................................................................p.63 

 

FIGURA 15............................................................................................................................p.63 

 

FIGURA 16............................................................................................................................p.65 

 

FIGURA 17............................................................................................................................p.65 

 

FIGURA 18............................................................................................................................p.66 

 

FIGURA 19............................................................................................................................p.66 

 

FIGURA 20............................................................................................................................p.66 

 

FIGURA 21............................................................................................................................p.66 

 

FIGURA 22............................................................................................................................p.69 

 

FIGURA 23............................................................................................................................p.69 



8 

 

FIGURA 24...........................................................................................................................p.69 

 

FIGURA 25...........................................................................................................................p.71. 

 

FIGURA 26...........................................................................................................................p.71 

 

FIGURA 27............................................................................................................................p.72 

 

FIGURA 28............................................................................................................................p.72 

 

FIGURA 29............................................................................................................................p.74 

 

FIGURA 30............................................................................................................................p.74 

 

FIGURA 31............................................................................................................................p.75 

 

FIGURA 32............................................................................................................................p.75 

 

FIGURA 33............................................................................................................................p.76 

 

FIGURA 34............................................................................................................................p.76 

 

FIGURA 35............................................................................................................................p.78 

 

FIGURA 36............................................................................................................................p.78 

 

FIGURA 37............................................................................................................................p.79 

 

FIGURA 38............................................................................................................................p.79 

 

FIGURA 39............................................................................................................................p.80 

 

FIGURA 40............................................................................................................................p.80 

 

 

 

 

 

 



9 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO....................................................................................................................p.11 

 

 

CAPITULO I – TELEVISÃO, CATEGORIAS E GÊNEROS.......................................p.14 

 

1.1 CATEGORIA INFORMAÇÃO.......................................................................................p.17 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DA LINGUAGEM DO TELEJORNAL....................................p.19 

 

1.3 IMAGEM E O TEXTO...................................................................................................p.22 

 

CAPÍTULO II – A LINGUAGEM DO CINEMA............................................................p.25 

2.1 CINEMA E TELEVISÃO...............................................................................................p.25 

2.2 A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA......................................................................p.26 

2.2.1 Imagem.........................................................................................................................p.26 

2.2.2 Planos...........................................................................................................................p.29 

2.2.3 Ângulos........................................................................................................................p.32 

2.2.4 Movimentos de Câmera...............................................................................................p.33 

2.2.5 Elipse............................................................................................................................p.34 

2.2.6 Som e Ruído.................................................................................................................p.35 

2.2.7 Diálogos.......................................................................................................................p.36 

2.2.8 Iluminação...................................................................................................................p.37 

2.2.9 Cor...............................................................................................................................p.37 

2.2.10 Montagem.................................................................................................................p.38 

2.3 ENTRETENIMENTO....................................................................................................p.41 

2.4 INFOTENIMENTO........................................................................................................p.44 

 

 

CAPÍTULO III - METODOLOGIA................................................................................p.47 

 

3.1 O CORPUS.....................................................................................................................p.47 

 

 

CAPÍTULO V - ANÁLISE................................................................................................p.52 



10 

 

 

4.1 EDITORIA DE HARD NEWS.........................................................................................p.52 

 

4.1.1 – Jornal Hoje - 3 de setembro de 2010........................................................................p.52 

 

4.1.2 Jornal Hoje - 1 de dezembro de 2010..........................................................................p.55 

 

4.1.3 Bom Dia Brasil - 2 de dezembro de 2010...................................................................p.57 

 

4.1.4 Jornal Nacional - 2 de dezembro de 2010...................................................................p.60 

 

4.1.5 Bom Dia Brasil - 2 de dezembro de 2010...................................................................p.62 

 

4.1.6 Jornal Hoje - 3 de dezembro de 2010..........................................................................p.64 

 

4.2 EDITORIA DE POLÍTICA.............................................................................................p.67 

 

4.2.1 Bom Dia Brasil - 6 de agosto de 2010.........................................................................p.67 

 

4.2.2 Jornal da Globo -1 de outubro de 2010........................................................................p.69 

 

4.2.3 Jornal Nacional -2 de outubro de 2010........................................................................p.71 

 

4.2.4 Jornal Hoje -1 de novembro de 2010...........................................................................p.72 

 

4.2.5 Jornal da Globo -1 de novembro de 2010....................................................................p.73 

 

4.3 EDITORIA DE ECONOMIA.........................................................................................p.75 

 

4.3.1 Jornal Nacional - 2 de agosto de 2010........................................................................p.76 

 

4.3.2 Jornal da Globo - 3 de setembro de 2010....................................................................p.77 

 

4.3.3 Jornal da Globo - 6 de dezembro de 2010...................................................................p.79 

 

 

CONSIDERAÇÃOES FINAIS...........................................................................................p.82 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS...............................................................................p.87 

 

 

 

 

 



11 

 

INTRODUÇÃO 

 

Se fosse proposto um jogo no qual as pessoas devessem associar diversas profissões às 

suas categorias, certamente quando chegasse a vez de se classificar o jornalismo, mesmo sem 

nenhum conhecimento teórico, este seria colocado instintivamente junto à categoria 

informação. As premissas de veracidade, objetividade, imparcialidade, neutralidade são 

consideradas guias na construção do conteúdo e forma das notícias, pois conferem o status de 

verdade e a impressão de que, ao assistirmos o telejornal, estamos diante da realidade tal qual 

ela é.  

Contudo esta realidade é manipulada até chegar ao telespectador. Ela não chega de 

forma crua, mas é fruto de um trabalho enunciativo, que se manifesta especialmente por meio 

da edição. Esta, para Pudovkin, diretor russo, também é a chave do cinema, pois organiza o 

olhar, percepções, ou em outras palavras organiza o mundo para o nosso olhar. Segundo 

Robert Stam (2006), os teóricos da montagem entendiam o plano cinematográfico destituído 

de sentido antes de passar pela edição e fazer parte de uma estrutura de montagem. Assim 

como o teórico Wolfer (apud BECKER, 2005, p. 55), acredita que “um acontecimento não é 

uma realidade em si. Ele torna-se real a partir da ideia e da imagem que sobre ele se constrói 

[...]”. 

A cultura veiculada pela mídia fornece material para as pessoas construírem seus 

valores, seu modo de ver a sua sociedade, o mundo e seu senso de sujeito.  O cinema, a 

televisão, a música são algumas dessas formas de cultura e são produzidos para a massa a 

partir de técnicas, fórmulas e moldes. Frente à batalha pela audiência, as emissoras vêm 

investindo em técnicas diferenciadas para formular seus produtos noticiosos e, com isso, 

entreter o telespectador, para que este não perca o interesse e troque de canal.  Essa batalha 

existia com os impressos antes da invenção da televisão, então a televisão não é a causa e sim 

um sintoma, a causa é a fome de entretenimento do público ao qual o jornalismo também se 

rendeu (GABLER, 1999).  

O jornalismo não oferece ao público meras opiniões sobre os acontecimentos do 

mundo, pois segundo Gabler realizam acima de tudo a narração do cotidiano, criando 

cenários, humanizando personagens e fazendo, muitas vezes, do jornalista um diretor de cena 

criando uma realidade encenada. Dessa maneira é válido ressaltar que transmitir a realidade é 

uma função delicada e a maneira como é transmitida não é desvinculada de interesses e 
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sentidos. Não se pode ignorar que a notícia é uma mercadoria, a emissora de televisão uma 

empresa, e que a conquista da audiência é ligada ao lucro. Quando o público consome o 

produto jornalístico ele se apropria dos seus sentidos e símbolos anexando esse produto e seu 

conteúdo à sua vida.  

A televisão, além de ter afinidade com a notícia, também a tem com o entretenimento. 

Esse processo de aproximação entre a informação e o entretenimento nos telejornais não se dá 

apenas pela escolha do assunto a ser transmitido, mas também pelas técnicas na construção da 

reportagem como, por exemplo, o uso da linguagem cinematográfica nos telejornais. O close, 

o travelling, as panorâmicas, os planos, o ponto de vista do personagem, as elipses, os 

ângulos, a montagem, ou dramatização provocada ou explicitada pelo uso desses elementos, 

que a princípio se supõe serem exclusivos do cinema, também podem ser utilizados nos 

telejornais para tornar a matéria mais atrativa ao telespectador. É importante destacar desde já 

que nesse trabalho iremos conceber entretenimento de forma diferente da entendida pelo 

senso comum, que normalmente o associa só a evasão, ao escape, a diversão.  E para isso 

vamos usar a definição de Gomes (2008, p. 99), que nos diz que o entretenimento é “um valor 

das sociedades ocidentais contemporâneas que se organiza como indústria e se traduz por um 

conjunto de estratégias para atrair a atenção de seus consumidores”.  

A partir desse contexto observado esta pesquisa toma como problema a compreensão 

sobre de que maneira os jornais fazem uso da linguagem cinematográfica para construir a 

reportagem como forma de entretenimento de um público. Assim para realizar uma análise de 

uma maneira menos convencional o objeto desta pesquisa será constituído de reportagens de 

editorias que, além de informar, também se valem do entretenimento, mesmo que esse 

recurso, a princípio, não se apresente de forma explícita.  

 Foram escolhidos quatro telejornais – Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e 

Jornal da Globo – veiculados entre agosto e dezembro de 2010. A partir de um estudo 

exploratório desses telejornais, foram selecionados 68 vídeos pertencentes às editorias de 

economia, política e hard news, dos quais foram escolhidos 14 vídeos para realizar a análise 

final. As reportagens selecionadas possuem características de entretenimento a partir da 

identificação da linguagem cinematográfica. 

A seleção das reportagens eletrônicas foi guiada pelos critérios da Análise de 

Conteúdo, assim o corpus foi definido pelas principais regras de constituição do corpus, de 

acordo com Bardim, Barros e Targino (apud DUARTE E BARROS, 2005), que são a 
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exaustividade, a homogeneidade, a pertinência e a representatividade. Essas regras 

complementaram critérios quanti-qualitativos independentes que foram primeiramente 

adotados pelas características específicas do objeto empírico. 

A partir de uma análise enunciativa foi possível levantar características da linguagem 

jornalística e da linguagem e das técnicas cinematográficas relacionadas ao entretenimento e 

observar como elas são usadas na construção do conteúdo jornalístico. E ainda pela análise 

enunciativa foi realizada a análise para se compreender como se dá a coexistência da 

linguagem cinematográfica com a informação jornalística nas notícias que formam o corpus 

para provocar ou potencializar o entretenimento.  A análise enunciativa trabalha a relação do 

enunciador (o telejornal) com a sua fala, a construção dos sentidos de realidade e a relação 

entre o enunciador e o enunciatário.  

Embora se pretenda analisar a relação de uma linguagem própria da ficção com uma 

própria da realidade não será discutido se o que é transmitido nos noticiários é ficção ou 

realidade, mentira ou verdade. O objetivo é compreender de que maneira se dá essa 

coexistência de linguagens, que na maior parte do tempo, por estar naturalizada ou mascarada, 

passa despercebida ao olhar do telespectador que se encontra entretido ou procura se entreter.  

O cinema é uma das culturas com enorme capacidade de entreter, pois consegue 

transportar o público para dentro da ficção, o distancia da realidade e dos problemas desta.  A 

televisão, quando surgiu, teve um efeito transformador sobre as notícias de uma maneira 

suficiente para competir com o cinema. Dessa forma a telerreportagem se apropria de uma 

linguagem cinematográfica a ser posta para o consumo do espectador.  

Como a televisão possui um alcance massivo e a imagem é atualmente muito 

valorizada devido ao predomínio da mídia audiovisual é pertinente realizar uma pesquisa 

tratando das técnicas cinematográficas utilizadas nos telejornais ao divulgar as informações ao 

telespectador, pois contribui para gerar debate teórico e análise sobre o modo que o mundo 

tem sido apresentado para a sociedade. Trigo (2003, p. 11) contribui para esse pensamento 

quando diz que “é sempre bom lembrar que vivemos em um mundo que nos chega editado, no 

qual, com o qual e a partir do qual construiremos novas variáveis históricas”. 
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I TELEVISÃO, CATEGORIAS E GÊNEROS 

 

A televisão chegou ao Brasil na década de 1950, e o jornalismo mal estava presente 

nesse veículo.  A primeira emissora de TV foi inaugurada em 18 de setembro de 1950, a PRF-

3 TV Difusora, depois chamada TV Tupi de São Paulo, que também transmitiu o primeiro 

telejornal, Imagens do Dia. Não havia noticiários distribuídos pela grade de horário das 

emissoras, até porque nos primeiros anos eram quatro ou cinco em todo país.  Na sua origem a 

televisão não iniciou como uma mídia de massa, pois o seu acesso era restrito às pessoas de 

classes sociais mais privilegiadas e o televisor era considerado um aparelho de luxo.  Segundo 

Paternostro (2006) em 1958 havia 78 mil televisores em todo o Brasil e a programação era 

feita basicamente de debates, shows, teleteatros e entrevistas.  

Eram os jornais impressos mais sérios os responsáveis por levar a informação às 

pessoas. Contudo as pessoas não procuravam as notícias para se instruírem, mas também 

procuravam entretenimento. Havia veículos impressos, ainda antes da invenção da televisão, 

que priorizam o entretenimento.  

Os jornais que temos hoje em dia surgiram em 1853, quando alguns editores de Nova 

York e Londres descobriram primeiramente que a maioria dos seres humanos, desde que 

saibam ler, acham mais fácil ler notícias do que opiniões em editoriais e segundo, que o 

homem comum prefere ser entretido a ser edificado, (GABLER, 1999).  Ainda de acordo com 

Gabler, os impressos tratavam da vida cotidiana para entreter, se especializando 

principalmente em crimes e assassinatos. O cinema desde o início se tornou um rival desta 

imprensa e a desbancou no quesito entretenimento.   E Gabler (1999, p. 75) conta que nessa 

disputa com o cinema os tablóides “passaram a fornecer não-ficção seriada, sagas que se 

desenrolavam ininterruptas e que terminavam apenas quando havia uma nova narrativa para 

substituir a antiga”.  

               Também se supôs a princípio que o surgimento do rádio, no início do séc XX, iria 

suplantar os jornais, por ter o som, mas foi a televisão, com imagem em movimento e som, 

que se transformou no principal veículo de notícia e entretenimento para as mais diversas 

camadas da sociedade. Gabler, a respeito do surgimento desse veículo diz que 
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a exemplo do cinema a televisão era um veículo visual que tinha afinidade 

com o entretenimento sensacional. Mas porque fosse ao vivo, nos primeiros 

tempos, e tivesse tantas horas para preencher, a televisão também possuía 

uma afinidade com as notícias. (GABLER, 1999, p. 80) 

 

 

Vizeu (2008, p. 50) complementa a ideia de Gabler sobre a televisão dizendo que a 

“TV é uma fusão do cinema com o rádio. Usa a linguagem visual do cinema com a narrativa 

oral do rádio e o texto da imprensa. Mas, por ser uma fusão entre imagem e som, parece mais 

espontânea”.  A televisão dá um passo além do jornal e do rádio não só por possibilitar o 

imediatismo e a ubiqüidade, mas porque a imagem em movimento “tal como parece acontecer 

na realidade” consegue “despertar uma participação muita mais efetiva do telespectador” e 

também não exigia que este soubesse ler (REZENDE, 2000, p. 40). 

Há diversos estudos sobre o impacto da criação da TV e seu papel na sociedade, e o 

que se pode perceber nesses 60 anos de existência é que desde o início todo o seu discurso foi 

direcionado para o entretenimento, independendo da categoria do programa. Segundo 

Postman (apud CASTELLS, 2001, p. 418), “não importa o que seja representado e nem seu 

ponto de vista, a presunção abrangente é que a TV está lá para a nossa diversão e prazer”.  

Assim, ao contrário da arte que pede que nos disponhamos a usufruir dos seus prazeres, a 

televisão esta disposta ao nosso prazer.  

 O cinema quando surgiu apresentou a imagem em movimento, incorporando, mais 

tarde, o som que criou discussões entre teóricos sobre a vulgarização da arte que estava 

tentando reproduzir a vida real. Já o surgimento da televisão que igualmente usufrui da 

imagem e do som não envolveu discussões sobre o seu papel como arte, ela poderia criar e 

mostrar a vida real, distrair e gerar questionamentos, entreter e informar, informar entretendo 

e entreter informando.   

A televisão logo se popularizou e tornou-se o principal meio da comunicação de 

massa, transmitindo informação para milhares de pessoas ao mesmo tempo. De acordo com 

Secco e Amaral em uma pesquisa realizada com eleitores em 2002 (apud VIZEU, 2008, p. 

50) “nas classes médias e altas, o índice de aparelhos é de 100%, na classe emergente é de 

96% e na classe pobre é de 87%. Eles podem não ler jornal nem revistas, mas têm TV em 

casa.”  

Rezende (2000, p. 23) complementa esses dados fornecidos pela pesquisa, na medida 

em que afirma que a televisão possui um prestígio considerável no país, pois assume a 
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condição “de única via de acesso às notícias e ao entretenimento para grande parte da 

população”. O autor ainda cita alguns fatores que contribuíram para que a TV no Brasil se 

tornasse mais importante do que em outros países. Tais como a “má distribuição de renda, a 

concentração da propriedade das emissoras, baixo nível educacional, o regime totalitário de 

1960 e 70, [...] e até mesmo a alta qualidade da nossa teledramaturgia” (REZENDE, 2000, p. 

23). 

Nos anos 60 a TV consolidou-se no país e se tornou instrumento de integração e 

ordem social. É nesse período que inicia a disputa pelas verbas publicitária e a TV “assume 

seu papel comercial” e começa a briga por audiência (PATERNOSTRO, 2006, p. 31).   

Para Aronchi de Souza a televisão brasileira tem procurado acompanhar o exemplo 

das grandes redes internacionais para atender a um mercado em constante evolução. O autor 

exemplifica esse processo fazendo uso de um artigo de Conrad Philip Kottak, onde explica 

que a Globo tem uma produção que segue um padrão industrial e assim 

 

 é perfeitamente comparável aos maiores sucessos da cultura popular 
americana contemporânea, tais como a ubíqua rede de fast-food 

McDonald‟s. [...] Da mesma forma que o McDoanld‟s é familiar a 

praticamente todo americano, a Globo é familiar a quase todos os brasileiros. 

(KOTTAK apud ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 25) 
 

 

Essa ideia da mídia como uma empresa, uma indústria é abordada no conceito de 

indústria cultural, onde a cultura, a notícia, a informação é transformada em um produto. A 

concepção de que a mídia é uma indústria cultural que visa lucro e não está livre de ideologias 

e significados é preocupante quando Kellner (2001), a enquadra como uma força dominante 

de socialização. 

 No caso da televisão, Rezende (2000), comenta que essa mídia tomou para si o 

mandamento máximo da indústria cultural, que seria o pensamento de que tudo é descartável 

e deve ser constantemente renovado. Ainda de acordo com o autor há uma produção 

ininterrupta de imagens, personagens, notícias com o objetivo de que o público nunca cesse o 

seu consumo, e busque constantemente consumir o novo, mesmo que este novo seja velho e 

venha apenas em uma embalagem nova. 

A TV, através dos seus noticiários nos oferece diariamente versões da realidade, e 

através desse simbólico espaço cultural experimentamos sentimentos comuns. Por mais que a 

mídia priorize o entretenimento para assegurar audiência, deve-se ter consciência que é a 
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partir da mídia, em muitos casos, que o telespectador constitui o modo de se relacionar com a 

realidade. Esse pensamento vai ao encontro do pensamento de Kellner (2001), quando o autor 

entende que o consumo e apropriações do produto midiático dependem da formação cultural 

do cidadão.  

Dessa maneira, a televisão que possui essa intimidade com o entretenimento, mas que 

também se propõe a informar organiza a sua programação em uma grade de horário, onde 

seus programas se classificam em categorias e em gêneros. Afinal, como vender alguma coisa 

para um público-alvo sem definir e classificar esse produto antes? 

Aronchi de Souza classifica a programação brasileira em cinco categorias: 

entretenimento, informação, publicidade, educação e outros. A divisão dos programas em 

categorias ajuda a classificar os gêneros destes e dessa forma identificar o produto vinculado 

pela emissora. Segundo Aronchi de Souza (2004, p. 44, grifos do autor), “somos capazes de 

reconhecer este ou aquele gênero, falar de suas especificidades, mesmo ignorando as regras 

de sua produção, escritura e funcionamento”. 

Na definição de gênero, Aronchi de Souza (2004, p. 44, grifos do autor), usa o 

conceito de Martín-Barbero onde os gêneros são entendidos como “estratégias de 

comunicabilidade, fatos culturais e modelos dinâmicos, articulados com as dimensões 

históricas de seus espaços e apropriação”. Assim, os gêneros podem mudar e se redefinir 

constantemente. Mas definir um programa como pertencendo a um gênero e categoria é 

imprescindível pela ótica de uma indústria que tem um produto a venda.  

Das cinco categorias citadas somente duas são pertinentes a este estudo: categoria 

informação e categoria entretenimento. A categoria informação será a guia, mas não 

independente da outra. 

Vários gêneros podem pertencer a uma categoria e podem ser constituídos por vários 

formatos.  Contudo somente um gênero, o telejornal, que pertence a categoria informação, é o 

foco desse estudo. O formato é o que estabelece a apresentação do programa e ajuda a definir 

o gênero, nesse caso o formato reportagem. Mas há outros formatos no telejornal. 

 

1.1 CATEGORIA INFORMAÇÃO 

 

Os programas que têm um número de características em comum fazem parte de um 

gênero que respectivamente pertence a uma categoria. A categoria informação, como já diz, 
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reúne os gêneros que tem como priori informar, como por exemplo, o debate, o documentário 

e a entrevista. De acordo com Sodré (apud BECKER, 2005, p. 29), a finalidade da informação 

é “ordenar (ou reordenar) a experiência social do cidadão promovendo o seu convívio com 

setores contingentes”. A categoria informação, aqui, introduz o estudo sobre como a 

informação é emitida no jornalismo, que é entendido pelo senso comum como o principal 

provedor da informação e mediador entre esta e o público. 

O jornalismo pertence necessariamente à categoria informação, pois informar as 

pessoas de forma verdadeira, objetiva e imparcial sobre os fatos atuais é basicamente o que 

resume a sua razão de ser. Vizeu (2008, p. 16), complementa essa ideia comentando que “a 

referência do jornalismo é a realidade, o mundo da vida, o cotidiano dos fatos, 

acontecimentos, de homens, de mulheres, de alegrias, de tristezas, de afetos, de tensões, de 

conflitos e de paz”.  

O gênero que interessa a essa pesquisa é o telejornal que apresenta características 

próprias como apresentador em estúdio chamando matérias e reportagens sobre os fatos 

atuais. Já deste gênero foi selecionado um único formato para constituir a amostra da análise, 

a reportagem. Esta de acordo com Rezende (2000) é a mais complexa e completa forma da 

apresentação da notícia. E descreve a sua estrutura básica a partir de cinco partes que são a 

cabeça, o off, o boletim, as sonoras, e o pé. O autor também traz a ideia de Yorke sobre o que 

constitui a reportagem. Seria primeiramente uma sequência de imagens acompanhadas de 

comentário do repórter, fora de quadro, depois uma entrevista, mais imagens e comentários e 

por último uma nota final do repórter frente à câmera. A reportagem pode tratar tanto de fatos 

atuais, como de fatos que não estejam presos ao atributo da atualidade, mas que sejam de 

interesse permanente. 

A princípio o telespectador assiste a um telejornal para ser informando sobre o que 

está acontecendo na sua cidade, no mundo real, pois acredita que o que está assistindo é a 

realidade, tal qual. Becker (2005, p. 69) chama atenção para essa questão de se crer que o 

telejornal apresenta a realidade, pois segundo ela o registro e a veiculação do fato “se dá pela 

adição de pedaços da realidade, que não deixam dúvida sobre a verdade e isto, se nem sempre 

é ilusão, [...] é um recorte da realidade, um enquadramento e não o real em si”. A autora ainda 

afirma que o telejornal é um reordenador da “experiência social do cidadão nas cidades e em 

diferentes comunidades no agendamento de uma atualidade, de um mundo e não do mundo” 

(BECKER, 2005, p. 90).  
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E Vizeu, trabalha com a hipótese de considerar o telejornal como um lugar de 

segurança e referência. Lugar de segurança porque as pessoas quando sentarem nos seus sofás 

no final do dia para se informarem também procuram a partir do telejornal ter a segurança “de 

que o mundo lá fora” é um lugar seguro para se viver apesar dos pesares (VIZEU, 2008, p. 

21).       

E também um lugar de referência, pois de acordo com o autor, o telespectador sabe 

que naquele instante, em outros lugares do país outras pessoas estão assistindo o mesmo que 

ele, o que gera uma sensação de pertencimento a uma comunidade. Luhmann, completa essa 

concepção afirmando que para os indivíduos se colocarem numa situação de comunicação 

eles precisam sentir que há semelhanças nas experiências comuns, “apesar dos modos 

totalmente individualizados e idiossincráticos de operar seus sistemas de consciência” 

(LUHMANN, 2005, p. 135). E ainda o entendimento do telejornal como lugar de referencia é 

reforçada quando Becker entende o telejornal como “o produto de informação de maior 

impacto na atualidade. Pelo telejornal, a TV cria e procura dar visibilidade a uma experiência 

coletiva da nação” (BECKER, 2005, p. 16). 

Dessa maneira, o telejornal se legitimou como transmissor da realidade a partir de 

características da sua linguagem, que servem como alicerces, na tentativa de garantir e manter 

uma relação entre emissor e receptor. Embora o telejornal possua um discurso próprio isso 

não significa que todos são iguais já que há diferenças no espaço que cada noticiário ocupa na 

grade de programação, no público alvo e no modo de representar a realidade (BECKER, 

2005). Então, algumas das características da linguagem do telejornal, que se pode considerar 

como fundamentos do jornalismo e que foram identificadas e selecionadas ao longo da 

pesquisa são a neutralidade, a imparcialidade, a objetividade e o imediatismo para garantir a 

verdade ao conteúdo jornalístico e gerar credibilidade. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DA LINGUAGEM DO TELEJORNAL 

 

O imediatismo está ligado à transmissão da atualidade, de um fato no momento em 

que está ocorrendo. Segundo Vizeu (2008), o jornalismo e em especial o telejornalismo é na 

sua essência o discurso da atualidade. Contudo ressalta que não de uma atualidade 

cronológica, pois há um intervalo entre o momento do acontecimento e da transmissão desse 

em forma de notícia pelo telejornal, mesmo em caso de transmissões ao vivo.  
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Assim há na verdade uma “atualidade do noticiário televisivo”, conforme explica o 

autor (VIZEU, 2008, p. 23), e o imediatismo se dá pelo tempo mínimo que o telejornal 

conseguiu ter conhecimento do fato, recortá-lo e emitir ao telespectador a notícia. Requena 

(apud VIZEU, 2008, p. 23, grifos do autor), completa esta ideia quando diz que “se o presente 

absoluto do fato é impossível, não importa, o discurso se organizará sobre o presente da 

enunciação do fato, este sim absoluto: o presente do próprio ato comunicativo”.   

Já Curado (2002), critica o imediatismo como guia para se transmitir os 

acontecimentos na medida em que a urgência deteriora a qualidade da informação a favor da 

corrida pelo já, para ser o primeiro a oferecer as primeiras informações. Isso, segundo ela, faz 

parte da lógica comercial para se conseguir audiência. 

No telejornalismo o efeito de imediatismo é provocado pela presença do repórter na 

matéria, o olhar da câmera que nos remete diretamente ao cenário e o uso de localizadores 

lingüísticos como o aqui, ou o agora e o uso do tempo presente (BECKER, 2005). Essas 

estratégias no uso da linguagem também contribuem na busca pela naturalidade e objetividade 

do discurso telejornalístico.  

A objetividade é outra característica da linguagem do telejornal e que tem como 

objetivo garantir que o que está sendo transmitido é verdadeiro. Bourdieu (1997) diz que a 

ideia de objetividade nas notícias ajudou a firmar a diferença entre jornais sensacionalista e 

jornais preocupados com a informação. Becker (2005) usa o pensamento de Pinto para dizer 

que mesmo que o jornalista tente ser objetivo isso não o livra do campo das estratégias 

enunciativas, e entende a objetividade como principal instrumento da dissimulação da 

construção de sentidos nos discursos. De acordo com a autora:  

 

ao nomear e classificar as pessoas, os objetos e as circunstancias, o homem 

confere significado a tudo o que o rodeia. Toda experiência que supõe o uso 
da linguagem implica, portanto, em construções de sentidos, não existindo 

discursos neutros, ou livres de intencionalidades. Ao realizar escolhas no 

processo de construção dos acontecimentos como notícia, os profissionais 
implicam significados aos fatos. (BECKER, 2005, p. 44) 

 

 

Quando o repórter tenta ser objetivo e fazer o uso da terceira pessoa para contar um 

fato está pretendendo criar uma sensação de afastamento entre o emissor e o fato emitido. 

Também o off funciona nesse sentido pois parece não ter dono nem emitir opinião. As 
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entrevistas e depoimentos colaboram com o off , pois segundo Becker, é como se o próprio 

fato se narrasse. Contudo a autora alerta para situações em que  

 

os entrevistados aparecem no vídeo apenas para confirmarem, justificarem e 
provarem que é real aquilo que o texto enuncia e normalmente, não trazem 

nenhuma informação nova, enriquecedora, definitiva, mas são 

imprescindíveis como instrumento de autenticação do que é dito. (BECKER, 
2005, p. 72) 

 

 

A objetividade, supostamente inerente ao ato de enunciar do jornalismo, ainda de 

acordo com a autora, confere para esse meio uma posição privilegiada como enunciador dos 

acontecimentos do mundo e Schudson, segundo Vizeu (2008, p. 23), complementa dizendo 

que o “mito da objetividade” é uma das bases do jornalismo atual.   E se a objetividade 

pretende garantir a imparcialidade e é na verdade um mito, então o se dirá desta 

imparcialidade que o jornalista garante acompanhar o seu discurso? Devemos lembrar que o 

repórter não está distante do fato que narra e que na verdade a notícia é fruto de uma leitura 

subjetiva por parte do repórter sobre aquele acontecimento. 

E também como dito anteriormente esse distanciamento não existe porque a notícia é 

resultado de escolhas criteriosas e subjetivas (BECKER, 2005). Toda construção de notícia 

exige constantemente que o jornalista tome decisões, não só para escolher o que contar, mas 

também como contar o acontecimento de forma clara, simples e atraente ao telespectador. Um 

exemplo é quando o repórter escolhe uma palavra e não outra para contar a história com a 

intenção de deixar o texto com uma boa sonoridade e ritmo. Ou quando prefere usar uma 

sequência de imagens e não de outras por aquelas mostrarem mais detalhes ou serem mais 

impactante. E até, como explica Rezende (2000), muitas vezes o jornalista escolhe fazer uso 

de metáforas quando precisa construir um texto atraente ou transmitir um acontecimento com 

significado mais complicado.  

 De acordo com Curado (2002) toda informação presta um serviço, ou seja, serve a 

alguém ou a uma ideia e isso significa que o jornalismo tem ideologia, ou seja, não há 

neutralidade. “No jornalismo de televisão a ideologia é transmitida por um sistema de 

linguagem que rege a maneira como é capturada a imagem até a forma como é encadeada a 

narrativa – a edição” (CURADO, 2002, p. 170). Nessa citação é reforçada a concepção de que 

há escolhas feitas pelos jornalistas ao construir a realidade na notícia e pela complexidade 
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dessa construção essas ideologias normalmente se mantêm mascaradas. Para Becker, a 

construção do texto jornalístico 

 

está montada numa lógica própria, voltada para criar efeitos de 

verossimilhança, também chamadas por alguns autores de efeitos de 

verdade, inclusive com a citação de fontes e testemunhas no texto verbal e a 
utilização de gráficos, mapas e outros recursos na imagem para garantir a 

precisão da notícia. [...] Para quem está atento à linguagem do 

telejornalismo, é nesta característica da cobertura de “estar perto da notícia”, 
e nesse “ver as notícias”, aparentemente natural, que se constrói um discurso 

próprio, marcado pela irrefutabilidade dos fatos. (BECKER, 2005, p. 53) 

 
 

Todas essas características da linguagem do telejornalismo, que são orientadoras da 

sua enunciação, estão ali para criar uma relação de confiança do público com o telejornal. E 

essa confiança faz com que o telespectador creia que o que lhe está sendo apresentado é o 

mundo tal qual ele é. Assim, a objetividade, a imparcialidade, a neutralidade e o imediatismo, 

determinam a credibilidade da notícia e fazem crer que de fato o seu conteúdo é o real (não se 

está falando em verdade ou não). Porém Berger, citada por Becker (2005), salienta que a 

linguagem não descreve, mas constitui a imagem de mundo que nos é representado.  

E além do mais “os textos provocam efeitos de realidade e se confundem com o real 

porque os personagens são reais e os fatos sociais, a matéria-prima da produção” (BECKER, 

2005, p. 51). A linguagem do telejornal cria a impressão de que a realidade começa a se 

concretizar naquele momento em que o telejornal começou a enunciá-la, como um observador 

a distância, mas que está vendo tudo e nos levando a crer que aquele recorte é o todo. Mas 

deve-se lembrar que a linguagem e suas características que falamos até agora não se refere só 

a linguagem textual ou imagética, mas a estruturação e relação de ambas na notícia.  

 

1.3 A IMAGEM E O TEXTO 

 

O telespectador quando para para assistir ao telejornal pretende se informar, e isso será 

possível pelo texto e principalmente pela imagem, já que não se faz TV sem imagem. Autores 

como Vizeu e Rezende afirmam que a televisão prioriza a força expressiva da imagem sobre o 

texto para atrair o telespectador. Em relação ao telejornalismo Curado (2002) diz que a 

imagem dá apoio a informação e em algumas situações chega a valer mais que a palavra. 

Trinta (apud BECKER, 2005, p. 63) complementa o pensamento de Curado quando diz que 
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“os elementos não-verbais da Comunicação Social são responsáveis por cerca de 65% do total 

das mensagens enviadas e recebidas”. Percebe-se que é comum considerar que o telejornal 

que apresenta mais e melhores imagens sobre um acontecimento é aquele que possui mais 

informações para o público, pois a imagem, muitas vezes, serve como enfatizadora da 

informação. Becker acrescenta que há sentidos abstratos que podem ser produzidos através 

dos enunciados não-verbais. “Além da postura e da gestualidade do locutor, o ritmo, os traços 

melódicos, a entonação ou a intensidade da pronunciação” (BECKER, 2005, p. 64). A autora 

ainda explica que esses enunciados não-verbais podem ser interpretados pela recepção de 

forma diferente da pretendida pelos emissores. 

Mas Becker acredita que não há prioridade da imagem sobre o texto e vice-versa. A 

autora explica que o telespectador pode compreender o conteúdo da notícia se só estiver 

escutando o noticiário, mas sem ver as imagens não irá apreender todos os seus efeitos de 

sentido.  Paternostro afirma que a imagem 

 

é uma linguagem universal, tem um entendimento imediato e possibilita às 
pessoas a visão de uma realidade externa àquela em que vivem. É esse o 

contexto das imagens no telejornalismo. Só se faz TV com imagem, mas a 

palavra tem um lugar garantido. O nosso desafio é descobrir como e quando 

usar a palavra. (PATERNOSTRO, 2006, p. 85) 
 

 

No telejornalismo a imagem e o texto devem andar juntos e não pode haver 

incompatibilidade nem independência entre eles, mas um deve completar o sentido do outro. 

Paternostro explica que isso se dá também para manter a atenção do público, pois se deve 

levar em conta que a TV nunca é dona do ambiente e onde quer que esteja está sofrendo 

interferência de outros elementos. Castells (2001, p. 418 e 419) contribui com essa ideia 

quando afirma que a mídia “em geral é combinada com o desempenho de tarefas domésticas, 

refeições familiares e interação social. É a presença de fundo quase constante, o tecido de 

nossas vidas”. Assim, o texto além de informar deve sensibilizar o telespectador, que está 

envolvido em outras atividades, e chamar a atenção para o que está passando na televisão. 

A autora ainda salienta que não se pode escrever uma palavra antes de conhecer as 

imagens, pois se deve levar em conta que a TV trabalha primordialmente com a imagem, de 

outra maneira o que estaria sendo feito seria rádio ou jornal. A imagem em movimento nos 

telejornais contribui para gerar o efeito de real, pois de acordo com Vizeu se uma pessoa diz 

que algo passou na televisão o outro aceita como real, pois “se apareceu na TV, então 
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aconteceu” (VIZEU, 2008, p. 51). Isso porque a imagem confere status de verdade, pois serve 

como documento e prova que algo realmente ocorreu, dando apoio ao texto do repórter e 

conferindo credibilidade ao telejornal.  

Pode-se dizer então não há reportagem sem imagem, e a imagem precisa ser amparada 

pelo texto, respondendo as perguntas básicas - Quem? Que? Quando? Onde? Como? Porque? 

– para que a notícia de TV se constitua como tal e informe o telespectador. Rezende completa 

dizendo que em vez de proclamar um império do icônico no telejornal deve-se considerar a 

construção da mensagem da TV como “uma complexa intervenção de signos de natureza 

diversa e em contínua interação” (REZENDE, 2000, p. 45). 
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II A LINGUAGEM DO CINEMA  

 

2.1 CINEMA E TELEVISÃO 

 

Quando alguém está na frente do aparelho televisivo se diz que está assistindo a 

televisão, e não somente escutando ou lendo. Isso porque a linguagem da TV é primeiramente 

visual. Quando essa mídia surgiu, na metade do século XX, teve um efeito transformador na 

notícia, que ainda não era transmitida de forma visual, e se consolidou como forma de 

entretenimento do espectador devido a sedução exercida pela imagem, a linguagem universal 

desta e porque também não exigia muito do seu público para que seu conteúdo fosse 

compreendido. Dessa maneira se pode dizer que a televisão é o que é devido à imagem em 

movimento na tela.  

Contudo esse meio não inventou nem foi o primeiro a fazer uso da imagem em 

movimento. A televisão herdou a sua linguagem visual do cinema que teve a sua origem 

devido a invenção do cinematógrafo pelos irmãos Auguste e Louis Lumière no final do século 

XIX. Para os Lumière a técnica cinematográfica servia apenas para pesquisa, pois o cinema 

era visto simplesmente como um instrumento mecânico para captar imagens do cotidiano 

estando desprovido de qualquer estética. Só alguns anos depois que o cinema se consolidou 

como arte com uma linguagem independente.  

Os ângulos, os enquadramentos, o travelling, a panorâmica, o zoom que podemos 

visualizar na TV são características da linguagem do cinema. Stam (2003) complementa esse 

pensamento citando como exemplos de códigos cinematográficos específicos do cinema os 

movimentos de câmera, a iluminação e a montagem. Mas esses códigos não são base, 

também, para se construir as imagens na TV e inclusive no telejornal?  

Stam ao explicar sobre o empenho de Metz em distinguir o cinema de outros meios diz 

que ao compará-lo com a televisão o teórico conclui que ambos constituem a mesma 

linguagem. Então de acordo com Metz o cinema e a televisão “compartilham importantes 

procedimentos lingüísticos [...]. Logo são dois sistemas vizinhos; os códigos específicos 

pertencentes a ambos são muito mais numerosos e significativos que os não-pertencentes” 

(METZ apud STAM, 2003, p. 142). 

Não é somente a linguagem visual que os dois meios têm em comum, é oportuno 

lembrar que o cinema se constitui como meio de entretenimento, assim como a televisão. Em 
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ambos o espectador senta no sofá da sua casa ou na poltrona da sala de cinema no seu tempo 

livre, aquele destinado ao lazer.  Assim, as imagens no telejornal além de informar também 

têm como objetivo entreter e manter a audiência.  

 Aronchi e Souza (2004)  dá força a essa discussão quando diz que qualquer que seja a 

categoria da televisão ela deve entreter e informar. Ou seja, o telejornalismo deve entreter e 

informar. Ele pode informar entretendo sem perder o status de apresentador da realidade do 

mundo. O entretenimento não precisa necessariamente estar vinculado com o conteúdo 

ficcional, mas também com a forma de apresentação desse conteúdo e seu objetivo. 

Dessa maneira serão levantadas as características da linguagem cinematográfica, para 

mais tarde compará-las com a linguagem visual presente nos telejornais, assim poderemos 

constatar como o cinema, enquanto linguagem constitui o texto imagético do telejornal, 

provocando ou fortalecendo o entretenimento.   

 

2.2 A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

 

2.2.1 A imagem 

 

O cinema é entendido como linguagem porque possui uma escrita própria por meio da 

qual conduz uma narrativa e veicula ideias. Stam completa dizendo que  

 
o cinema é uma linguagem, em resumo, não apenas em sentido metafórico 

mais amplo, mas também como um conjunto de mensagens formuladas com 
base em um determinado material de expressão, e ainda uma linguagem 

artística, um discurso ou prática significante caracterizado por codificações e 

procedimentos ordenatórios específicos. (STAM, 2003, p. 132) 

 
 

 O elemento base da linguagem cinematográfica é a imagem, e é através dela que os 

meios expressivos dessa linguagem se manifestam.  Bettetini, citado por Stam (2003, p. 134), 

ampara esse pensamento quando diz que “a unidade mínima de significação no cinema, o 

„iconema‟, ou „cinema‟, é a imagem fílmica, correspondendo não à palavra, mas à oração.”  

Contudo Turner compara a palavra com a imagem na medida em que afirma que 
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as imagens, assim como as palavras, carregam conotações. As imagens 

filmadas de um homem terão uma dimensão denotativa - remeterá ao 

conceito de “homem”. Mas a imagem tem uma carga cultural; o ângulo 
usado pela câmera, a posição dela no quadro, o uso da iluminação para 

realçar certos aspectos, qualquer efeito obtido pela cor, tonalidade ou 

processamento teria o potencial do significado social. (TURNER, 1997, p. 

53) 

 

Ou seja, a imagem é carregada de significações e não possui apenas um significado 

objetivo. Aumont (1993) contribui com esse pensamento quando explica que a imagem possui 

três funções: a primeira é ser simbólica, a segunda é trazer informações sobre o mundo e a 

terceira é agradar o espectador oferecendo-lhe sensações específicas. Mas é Martin que nos 

traz a definição de imagem, que segundo ele é 

 

 o produto da atividade automática de um aparelho técnico capaz de 

reproduzir exacta e objetivamente a realidade que lhe é apresentada, mas ao 

mesmo tempo esta actividade é dirigida no sentido preciso desejado pelo 
realizador. A imagem assim obtida é um dado cuja existência se coloca 

simultaneamente em vários níveis da realidade. (MARTIN, 2005, p. 27) 

 

A partir daí o autor explica que a imagem fílmica é dotada de todas as aparências da 

realidade. O movimento, o som, a cor presentes na imagem contribuem para que o espectador 

experimente “um sentimento de realidade em certos casos suficientemente forte para provocar 

a crença na existência objectiva do que aparece na tela” (MARTIN, 2005, p. 28, grifos do 

autor). O que também pode ser entendido como efeito de real, que de acordo com Oudart é 

quando o espectador acredita, não que o que vê é real, mas que o que vê existiu, ou pode 

existir no real (OUDART apud AUMONT, 1993).  

Para aprofundar as explicações sobre as características da imagem que a determinam 

como reprodutora objetiva do real irei usar a concepção de Marcel Martin (2005) que 

determina duas características como as fundamentais: ela é uma reprodução unívoca e ela 

encontra-se sempre no presente. 

O autor diz que é uma representação unívoca devido a imagem extrair aspectos 

precisos, únicos no tempo e no espaço, o que a faz adquirir um significado preciso (este carro, 

esta mulher, e não um carro ou uma mulher). Mas Martin também explica que a imagem 

consegue exprimir ideias gerais e abstratas. Isso porque de acordo com ele toda imagem é 

mais ou menos simbólica, pois um determinado homem que parece na tela pode simbolizar 
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todo um povo e principalmente porque essa generalização ocorre na consciência do 

espectador. 

Já a imagem estar sempre no presente se dá pelo fato de se apresentar ao presente da 

nossa percepção e pela nossa consciência se encontrar sempre no presente, assim com as 

recordações ou os sonhos. O fato de ser sugerido pela nossa própria consciência que aquela 

imagem se encontra no tempo presente, não significa dizer que a imagem por si só nos faz 

conhecer de fato o tempo da ação que se desenrola.  Isso porque o que está diante do 

espectador é a imagem do acontecimento e não o acontecimento em si no tempo e no espaço. 

Como dito antes, a imagem não consegue nos mostrar a realidade, mas nos confere a 

impressão do que estamos vendo é a realidade. 

E os sentidos e significados presentes nas imagens são dados pela vontade do 

realizador e posteriormente pela captação e interpretação dessa imagem pelo receptor em um 

certo contexto.  Martin (2005) contribui para essa ideia ao explicar que o conteúdo da imagem 

pode ser aparente ou latente, ou seja, implícito ou explícito. O conteúdo latente é aquele 

diretamente legível para o espectador e o conteúdo aparente é aquele que possui um 

significado simbólico, que o realizador quis dar a imagem, ou o sentido que o espectador vê 

nela.  Ainda segundo o autor (2005, p. 117) “tudo que é mostrado na tela tem um sentido e, 

geralmente, um segundo significado que não aparece se não depois de nele se refletir”. Nessa 

perspectiva o autor explica que o realizador muitas vezes faz uso de símbolos no filme para 

conferir uma dimensão expressiva suplementar à imagem ou ao acontecimento. 

Aí entra o papel fundamental da câmera como criadora e não só reprodutora da 

realidade. Antes estática, a câmera apenas captava, a sua “libertação” foi fundamental para 

proporcionar uma linguagem ao cinema e constituí-lo como arte. Agora o realizador impõe os 

diversos pontos de vista para o espectador, “o público pode ser posicionado em qualquer 

lugar – instantaneamente, para ver qualquer coisa de qualquer ângulo” (MASCELLI, 2010, 

p. 19, grifos do autor). 

A câmera quando passou a ser móvel, de acordo com Aumont (1993), também 

possibilitou o surgimento da palavra enquadramento que seria a atividade da moldura da 

imagem. Pode ser entendido, de maneira mais simples, como a imagem que aparece na tela, 

ou o limite que a câmera dá a imagem. De acordo com Martin (2005), a partir do 

enquadramento se percebeu, progressivamente, que se poderia deixar elementos de fora da 

ação, mostrar apenas um pormenor significativo, jogar com a terceira dimensão do espaço e 
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modificar o ponto de vista natural do telespectador.  E ainda que os enquadramentos 

“constituem o primeiro aspecto da participação criadora da câmera no registro que faz da 

realidade exterior para transformá-la em matéria artística” (MARTIN, 2005, p. 44). 

Chamamos a atenção que na citação acima o autor fala do papel criador a partir da 

realidade, conferindo-lhe estética. Ou seja, o cinema captura o real e estiliza-o. Muitos autores 

compartilham do mesmo pensamento de que o cinema realiza a estilização da vida real como 

é o caso de Louis Delluc, citado por Stam (2003), que se refere ao cinema como a única arte 

de fato moderna por se utilizar da tecnologia para a estilização da vida real. Martin (2005) 

também alude ao uso das tecnologias do cinema, como o zoom, na estilização da 

representação do real e cita como explicação os pensamentos de Jean Mitry. “Não podemos 

captar a partir de uma mesma focagem os objetos situados na nossa frente [...]. A 

„informação‟ de uma imagem fílmica é, portanto, a imagem „intelectual‟ bastante afastada da 

nossa percepção normal” (JEAN MITRY apud MARTIN, 2005, p. 218).   

 

2.2.2 Planos 

 

Com a movimentação da câmera e a ideia de enquadramento a história contada no ecrã 

passou, basicamente, a ser contada por uma sequência de cenas e planos que constantemente 

se modificam retratando vários pontos de vista (grifo nosso).  Segundo Mascelli (2010, p. 19), 

cena se refere ao “lugar ou cenário em que ocorre a ação” e plano define uma “visão 

contínua”. Mas, muitas vezes, por questões práticas são entendidos como sinônimos.  

Quando se fala em ponto de vista Aumont (1993, p. 156) diz que pode designar 

primeiramente um “local, real ou imaginário, a partir do qual uma cena é olhada”, também “o 

modo particular com que uma questão pode ser considerada” e por último “uma opinião, um 

sentimento com respeito a um fenômeno ou a um acontecimento”.  

O primeiro sentido atribuído pelo teórico é o que nos interessa. É pertinente 

compreender que o modo que a câmera filma cria pontos de vistas ou encarna um olhar no 

enquadramento, expressão usada por Aumont (1993, grifo nosso).  A câmera objetiva, por 

exemplo, filma de um ponto de vista externo e isso é referido como o ponto de vista do 

público, pois não apresenta o ponto de vista de alguém que está dentro da cena. Nesse tipo de 

filmagem as pessoas em cena parecem não estarem cientes da presença da câmera e nunca 

podem olhar diretamente para a câmera, nem que seja de relance (MASCELLI, 2010). 
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Já a câmera subjetiva, seguindo o raciocínio desse autor, filma de um ponto de vista 

pessoal, subjetivo, o público é colocado dentro da ação, e vivência o acontecimento como se 

fosse uma experiência própria. “A câmera age como se fosse o olho do público, a fim de 

posicionar o espectador em cena. [...] Um exemplo clássico de câmera subjetiva é a montanha 

russa no Cinerama”, explica Mascelli (2010, p. 20). A câmera subjetiva ainda pode fazer com 

que o público troque de lugar com alguém do filme, e veja do ponto de vista desse 

personagem. Diferente da câmera objetiva a subjetiva pode fingir ser o olho de um público 

oculto. É o que ocorre, por exemplo, quando o apresentador do telejornal olha diretamente 

para a câmera. De acordo com Mascelli (2010, p. 26), “cada espectador sente que a pessoa no 

filme ou na tela de TV está falando diretamente com ele”. 

O autor explica que o passeio com a câmera em movimento frenético, assim como 

movê-la para simular o movimento do personagem provoca planos subjetivos do ponto de 

vista. O plano subjetivo quando inserido entre planos objetivos aumenta o envolvimento do 

público e acrescenta impacto dramático a narrativa. Eles são utilizados de forma moderada 

nos filmes, normalmente para fazer o espectador trocar de lugar com o personagem ou no 

sentido de utilizar a lente da câmera como se fosse um olho oculto. 

Há também a câmera ponto de vista, ou pov, que segundo Mascelli grava a cena do 

ponto de vista de um personagem em particular. Ele explica que o ponto de vista resulta em 

um plano objetivo, pois a câmera é colocada ao lado do ator, assim o público não vê o fato 

pelos olhos do ator, como em um plano subjetivo, mas como se estivesse ao lado desse. E 

ainda, qualquer plano pode se transforma em pov se for precedido por um plano em que o ator 

olha para fora da tela. 

Há outras concepções de planos além do objetivo e subjetivo e plano ponto de vista, os 

quais têm haver com o papel que a câmera desempenha. As diversas nomenclaturas dos 

planos, de acordo com Martin (2005), estão associadas a distancia entre a câmera e o assunto 

e a distancia focal da objetiva. Nesse contexto o plano será maior ou aproximado quanto 

menos tiver para ver nele e quanto mais sentido dramático quiser dar ao que se mostra.  

Contudo Mascelli (2010) discorda de Martin ao afirmar que não é a distancia da 

câmera do objeto, nem a distância focal que determina o tipo de plano filmado, mas o 

tamanho da imagem e o tamanho do objeto em relação ao quadro total. Embora haja 

discordância no pensamento do que interfere na designação do plano, usaremos a 
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nomenclatura usada por Mascelli, até por este ser mais específico quanto às denominações e 

trabalhar os ângulos básicos conhecidos pelo telejornalismo.  

Não se pode, nem se deve, contar toda a história em um único plano, assim há uma 

série de planos básicos e comuns que constituem as narrativas. Faremos uma identificação e 

definição dos mais pertinentes. Antes, vale ressaltar que Metz, citado por Stam (2003), 

entende o plano cinematográfico como o enunciado da linguagem cinematográfica. 

O grande plano geral é aberto, representa uma área extensa. Segundo Mascelli (2010, 

p. 34) tais planos “preparam a cena para o que vem a seguir”, e “fornecem aos espectadores 

uma visão geral antes de apresentar os personagens e determinar a trama”. Já o plano geral 

pode mostrar uma sala, uma rua, uma pessoa que serve, por exemplo, para orientar o público 

sobre a disposição dos personagens no ambiente. 

O plano médio é aquele que apresenta os personagens do joelho para cima. Para 

Mascelli (2010) o plano médio mais interessante é o two-shot, em que dramaticamente dois 

atores ficam frente a frente conversando. O teórico explica que há muitas variações do two-

shot e que a mais usada é a que dois atores ficam de pé ou sentados, uma de frente para o 

outro e de perfil para a câmera.  

O close é um plano próximo. Mostra o personagem a partir do meio do tronco, ou dos 

ombros.  O close é entendido como um recurso específico do cinema, podendo transportar o 

telespectador para dentro da cena e agregar “impacto dramático e clareza visual ao 

acontecimento” (MASCELLI, 2010, p. 199). Stam (2003, p. 79), também afirma que a 

“„microfisionomia‟ do close-up oferece uma janela para a alma”. Essa redescoberta das 

mínimas expressões através desse plano faz com que não possamos 

 

usar lágrimas de glicerina em um close-up. O que causa uma impressão tão 

profunda não é a lágrima grande e oleosa escorrendo pelo rosto – o que toca 
é ver o olhar tornando-se embaçado, a umidade acumulando-se no canto do 

olho - umidade que, nesse momento, nem sequer se trata ainda de uma 

lágrima. Isso é tocante, justamente por não ser fabricado. (BALÁZS apud 
STAM, 2003, p. 79) 

 

 

Delluc, citado por Stam (2003), complementa essa ideia quando diz que o close 

possibilita a impressão da vida em si. Esse plano vai além do dar ênfase a algo, pois mostra de 

forma mais densa aquilo que estamos acostumados a ver no cotidiano, e que por nossos olhos 
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estarem acostumados ou distraídos, quando vemos na tela tem impacto mais dramático sobre 

nós. 

Há também o plano conjunto, que inclui atores por inteiro na tela, mas sem mostrar 

todo o cenário, assim o personagem ganha destaque do resto do ambiente. Segundo Martin 

(2005, p. 47) a maioria dos planos tem apenas a função de dar clareza a narrativa e ser 

cômodo a percepção, contudo o close e o plano conjunto têm mais um significado psicológico 

do que só descritivo. 

 

2.2.3 Ângulos 

 

Compreender os ângulos que a câmera filma também é importante para o estudo da 

linguagem cinematográfica. “O ângulo da câmera escolhido para cada plano é determinado 

pela forma como os personagens e a ação devem ser representados naquele momento 

particular da narrativa” (MASCELLI, 2010, p. 62, grifos do autor). O ângulo com que a 

imagem é filmada é dado pela inclinação ou altura da câmera em relação ao objeto.  

Para que a imagem não fique achatada na tela deve-se posicionar a câmera de modo 

que ela não mostre apenas uma superfície. Por exemplo, a inclinação da câmera em relação a 

um objeto pode provocar o efeito de profundidade e uma pessoa filmada de um ângulo de 45º 

preenche mais a imagem do que se filmada de perfil, onde aparentará ser uma figura plana. 

Uma câmera em ângulo plano vê algo de modo que as linhas não convirjam. 

Quando a câmera é colocada acima do objeto, em um ângulo alto se diz que o ângulo é 

plongê. Nesse ângulo a câmera é posicionada para baixo para ver a ação, o objeto ou a pessoa. 

Segundo Mascelli (2010) esse plano pode ser usado por razões estéticas, técnicas ou 

psicológicas. Martín (2005, p. 51) denomina esse ângulo de plano picado e diz que “tem 

tendência para tornar o indivíduo ainda mais pequeno, esmagando-o moralmente ao colocá-lo 

no nível do solo”. Isso também é possível a partir da câmera subjetiva, que faz com que o 

público olhe para baixo para ver o personagem sugerindo que este está em uma posição ou 

condição inferior, quase divinizando o público.  

Já o ângulo contraplongê é aquele em que a câmera é inclinada para cima para captar o 

objeto. Esse ângulo aumenta o tamanho e a velocidade do objeto, e normalmente usa-o para 

apresentar um símbolo de lei ou de autoridade, como um professor ou um padre. Esse plano 

confere dramaticidade à imagem, como por exemplo, se uma câmera fixa for posicionada em 
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um ângulo contraplongê e um grupo de atores, ou um exército ir se aproximando pode parecer 

se erguem contra o céu enquanto avançam e crescem em estatura e número. (MASCELLI, 

2010).  Martin (2005) denomina esse ângulo de plano contrapicado e que este confere a 

impressão de triunfo e exaltação, engrandecendo e magnificando o indivíduo. 

Pode-se filmar uma cena usando mais de um ângulo ao mesmo tempo, por exemplo, 

uma tomada em dupla inclinação é filmada com uma câmera inclinada em relação ao objeto e 

posicionada para cima ou para baixo. De acordo com Mascelli, essa dupla inclinação filmará 

o maior número de facetas do objeto, e não representará só a frente ou o lado, mas também a 

base ou o topo. A principal intenção do uso variado de ângulos e conferir plasticidade a atores 

e cenários. 

 

2.2.4 Movimentos de câmera 

 

Os movimentos de câmera, que vão além da sua inclinação, também são fundamentais 

para provocar sentidos e dar variadas perspectivas de uma ação ao espectador. De acordo com 

Martín (2005) as funções do ponto de expressão fílmica dos movimentos de câmera são: 

acompanhamento de um personagem ou de um objeto em movimento; criação da ilusão de 

movimento de um objeto estático; criação de um espaço ou de uma ação possuindo um 

conteúdo material ou dramático único e unívoco; definição de relações espaciais entre dois 

elementos da ação; acentuar dramaticamente um objeto ou personagem; expressão subjetiva 

do ponto de vista de um personagem em movimento; e expressão da tensão mental de uma 

personagem. As três primeiras funções são puramente descritivas e as quatro últimas têm um 

valor dramático. 

 Os movimentos de câmera são o travelling e a panorâmica. O primeiro foi inventado 

em 1896 por um operador de Lumière ao colocar a câmera numa gôndola. É o movimento que 

a câmera faz para frente, para trás, ou na vertical. De acordo com o autor o vertical é pouco 

usado e serve, por exemplo, para acompanhar o movimento de um operário subindo o 

andaime.  

Já o travelling para trás é o movimento que a câmera faz para trás, e pode ser usado 

para acompanhar um personagem caminhando, para demonstrar afastamento do espaço, ou 

desapego moral, ou impressão de solidão, impotência, prostração e conclusão.  Dos três 

movimentos de câmera o para frente é entendido por Martin (2005) como o mais natural e 
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interessante. Pode exprimir o ponto de vista de alguém caminhando, também pode fazer a 

descrição de um espaço, servir como introdução, e também pode exprimir a tensão mental do 

personagem. Em casos em que o óptico da câmera é vertical e não horizontal o travelling para 

frente exprime o ponto de vista de algo ou alguém em queda livre. 

A panorâmica é o movimento de rotação que a câmera faz em torno do seu eixo 

vertical ou horizontal, sem deslocar o aparelho.  Martin acrescenta que as panorâmicas podem 

ser descritivas, expressivas ou dramáticas. Descritivas quando tem por finalidade explorar o 

espaço. Expressiva quando querem sugerir uma ideia ou uma impressão como, por exemplo, a 

embriaguez de alguém. E dramática quando cria relações entre o indivíduo e um objeto ou 

entre indivíduos que observam por outro lado a cena. 

À parte desses dois movimentos de câmera iremos abordar o zoom, que permite fazer 

um travelling óptico, que é virtual porque a câmera não se movimenta. O zoom é um efeito 

óptico de aproximação e distanciamento que pode trabalhar com a noção de profundidade da 

imagem. Sobre essa técnica Martin diz que oferece “ao realizador uma liberdade praticamente 

infinita, estes travellings ópticos permitem efeitos sensacionais, absolutamente irrealizáveis 

de outro modo” (MARTIN, 2005, p. 217, grifo do autor). Através do zoom o realizador pode 

comprimir o espaço de forma que consiga outro plano de maneira instantânea, como por 

exemplo, sair de um plano geral direto para um close. 

O zoom pode ser dividido em dois tipos: o zoom-in que é quando o espectador tem a 

sensação de aproximação do elemento que a câmera está filmando e o zoom-out que é quando 

o espectador tem a sensação que o objeto está se distanciando. 

 

2.2.5 Elipse 

 

A elipse não se refere propriamente à ação da câmera. É um artifício usado na 

estruturação da narrativa com o princípio de sugerir algo, contar com meias palavras. As 

elipses são cortes ou recortes feitos na narrativa, por exemplo, em uma cena que tem uma 

pessoa saindo de casa para ir ao trabalho mostrará ela saindo de casa e/ou já no trabalho, e não 

todo o percurso percorrido por ela. Todo esse resto que não foi mostrado fica subentendido, o 

espectador estrutura isso mentalmente. Outro exemplo é quando passa um dia, um ano ou dez 

na história. O espectador não levará dez anos para assistir um filme, essa passagem de tempo 

vai ficar subentendida na narrativa.  
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As elipses são divididas em vários tipos, contudo nesse estudo essas especificações 

não são pertinentes. Basta a concepção básica desse elemento presente nos filmes. 

 

2.2.6 Som e ruído 

 

O cinema começou a ser sonoro em 1926. A Warner estava a beira da falência e como 

solução implementou o som no filme, algo que  outras empresas recuavam, agradando o 

público e modificando a estética do cinema.  

Algumas das contribuições do som, de acordo com Martin (2005), são: o 

fortalecimento da impressão de realidade da imagem; a continuidade sonora, pois o som 

estabelece certa continuidade na história; a utilização normal da palavra fazendo com que a 

imagem não precise mais ser tão explicativa, mas concentra-se em sua função expressiva; e 

valorização do silêncio e seu valor dramático.  

O autor divide os fenômenos sonoros em três categorias: os ruídos naturais, os ruídos 

humanos e a música-ruído. Os ruídos naturais são aqueles que são emitidos pela natureza 

como o som do vento, da chuva, dos animais. Os humanos são aqueles emitidos pelo Homem, 

sejam eles mecânicos (carros, máquinas, aviões) ou a fala.  E por último é a música-ruído que 

é a dos filmes musicais, ou uma música que esteja tocando no filme.  Prolongaremos-nos um 

pouco no elemento música. 

Antes mesmo de o cinema ser sonoro eram escritas partituras musicais para os filmes 

mudos, dessa maneira a música já está presente há anos no cinema. Para Martin (2005, p. 154) 

a música é “um elemento particularmente específico da arte do filme e não é para admirar que 

ela represente um papel muito importante e por vezes pernicioso”. O autor citando G. Cohen-

Séat complementa esse pensamento dizendo: 

 

em certos casos o significado „literal‟ das imagens é muito ténue. A sensação 

torna-se „musical‟, a tal ponto que, quando a música a acompanha realmente, 
a imagem tira dela o melhor da sua expressão, ou melhor, da sua sujeição. 

Então a imaginação exalta-se e, do ponto de vista da língua, o signo perde-

se. (G. COHEN SÉAT apud MARTIN, 2005, p. 154) 
 

 

Então, a música não serve somente para dar ritmo à história, mas também possui um 

papel dramático, intervindo como geradora de emoção, criando o “ambiente”.  E inclusive um 

papel lírico, pois pode reforçar a importância de um momento da cena. Turner (1997, p. 65) 
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reforça esse pensamento quando afirma que a “música no cinema “sente por nós”, dizendo-

nos quando ocorre um momento forte e indicando o que devemos sentir por meio do estado 

emocional da música”. Outra função, que às vezes escapa a percepção devido a sua sutileza é 

que a música contribui para ligar os planos, já que cria uma continuidade sonora.  

 

2.2.7 Diálogos 

 

O cinema sonoro acrescenta os diálogos, os monólogos e os comentários aos filmes. 

Os diálogos normalmente são realistas, com o movimento dos lábios sincronizado com as 

palavras. A palavra constitui um elemento de identificação do personagem assim como a cor 

da pele e o seu comportamento. Então o que o personagem diz e como devem estar adequados 

para que de fato se pareça com o real.  Por isso Martin (2005) diz que o fato de os 

personagens falarem a língua materna deles, sem dublagens aumenta consideravelmente a 

credibilidade da história. Contudo, o autor adverte para o uso palavra de forma puramente 

descritiva da imagem, isso porque a imagem pode significar sem ter que dizer. Ou seja, as 

palavras não precisam contar o que o espectador está vendo na tela. 

O teórico classifica os diálogos em três, mas somente um é pertinente a esse estudo, o 

diálogo realista, que segundo ele é o mais especificamente cinematográfico.  Segundo Martin 

(2005, p. 225), os diálogos realistas são os cotidianos, mais falados do que escritos que 

revelam uma preocupação “de se exprimir com a linguagem de toda gente, com naturalidade, 

simplicidade e clareza”. 

Nesse estilo de diálogo a autor chama a atenção para o fato de a imagem e a palavra 

poderem ter tempos diferentes sendo dois tipos de tempos privilegiados: o presente e o 

pretérito imperfeito. O texto no presente empregado sobre a imagem do passado dá “ao 

complexo texto-imagem, uma intensidade dramática excepcional porque atualiza o passado, 

tal qual a nossa consciência” (MARTIN, 2005, p. 226). E à imagem no presente o texto no 

imperfeito determina tristeza, nostalgia. 

Já a voz fora de campo pode ser usada na terceira pessoa quando o personagem não 

participa da ação ou em primeira pessoa se é um personagem da ação. E o comentário 

(monólogo), objetivo ou subjetivo, alivia a imagem do seu papel figurativo e explicativo. 
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2.2.8 A iluminação 

 

De acordo com Turner (1997), há dois objetivos principais na iluminação 

cinematográfica. O primeiro é expressivo, pois confere ao filme uma “aparência”, um estado 

emocional.  Muitas iluminações expressivas visam explorar as sombras e iluminar apenas 

parte da tela para dar uma impressão, por exemplo, de ambigüidade ou ameaça.  

E o segundo é o realismo, que segundo o autor é a meta mais comum da iluminação no 

cinema.  Sobre este objetivo da iluminação Turner cita que “se for bem-sucedida os atores 

estarão tão natural e discretamente iluminados que o espectador não perceberá a iluminação 

como uma tecnologia à parte” (TURNER, 1997, p. 62). É pertinente lembrar que sem esse 

elemento não seria possível fazer cenas durante a noite ou em locais fechados. 

Diferente de Turner e de Stam (2003), Martin (2005) considera a iluminação um 

elemento fílmico não específico por estar presente em outras artes como a pintura e o teatro.  

 

2.2.9 A cor 

 

A cor cinematográfica surgiu em meados dos anos 1930 e foi empregada 

gradativamente, primeiras só duas cores, depois três e assim até a década de 50 quando o uso 

da cor generaliza-se. A cor não tem simplesmente o papel de funcionar como mais um 

elemento para conferir a impressão de realidade no filme.  Muitos fazem uso, de uma forma 

criativa, das diversas tonalidades para a cor não ficar condicionada a promoção do realismo. E 

o realizador pode fazer uso dela para implicações psicológicas e dramáticas. 

Sobre a utilização de forma psicológica, por exemplo, cores quentes, como vermelho o 

amarelo e o laranja podem exprimir alegria, felicidade, beleza. E devemos lembrar que o preto 

e o branco não são cores, mas valores. Normalmente a ausência de cores (preto e branco) é 

usada para exprimir problemas psicológicos, ou lembranças sejam elas ruins ou não. Martin 

(2005) exemplifica relatando que no filme “Noite e Nevoeiro” as imagens atuais de 

Auschwitz são feitas com cores, contudo os documentos da época do Nazismo, impregnados 

de horror, são em preto e branco. O autor conclui afirmando que a utilização da cor “pode não 

ser apenas uma fotocópia da realidade exterior, mas deverá preencher uma função expressiva 

e metafórica, tal como o preto e o branco transpõe e dramatiza a luz” (MARTIN, 2005, p. 89, 

grifos do autor). 



38 

 

2.2.10 Montagem 

 

Depois das imagens captadas elas serão reunidas e organizadas para se constituir uma 

narrativa. Pois de acordo com Mascelli (2010, p. 169), “os planos não passam de vários 

pedaços de filme desconexos até que sejam montados de maneira habilidosa para contar uma 

história coerente”. O autor ainda compara o cinema com um diamante, que precisa ser polido, 

lapidado para que enfim se posso apreciá-lo. Para lapidar esse diamante todo o conteúdo 

produzido pela câmera passaria pelo processo de corte e montagem. Iremos usar aqui a 

palavra montagem e edição como sinônimos. 

Para Martín (2005), a montagem constitui o elemento específico da linguagem fílmica 

e que não se pode definir cinema deixando de fora essa palavra. Kuleshov, citado por Stam 

(2003, p. 55), apóia esse pensamento na medida em que diz que o que distingue o cinema das 

outras artes é a “capacidade da montagem para organizar fragmentos dispersos em uma 

sequência rítmica”.  Martin explica que a montagem 

 

(quer dizer, no fim de contas, a progressão dramática do filme) obedece 

muito exactamente uma lei de tipo dialético: cada plano deve comportar um 
elemento (apelo ou ausência) que encontra a sua resposta no plano seguinte. 

A tensão psicológica (atenção ou interrogação) criada no espectador deve 

ser satisfeita depois pela sequência de planos. A narrativa fílmica aparece, 

portanto como uma sequência de sínteses parciais (cada plano é uma 
unidade, mas uma unidade incompleta) que se encadeiam num pérpetuo 

ultrapassar dialético. (MARTIN, 2005, p. 177, grifos do autor) 

 
 

A montagem confere movimento às imagens. Assim, mesmo que haja movimento nas 

imagens é a montagem que dá o movimento da imagem, ou vida a esta. Quando um plano se 

une a outro e depois a mais outro, e assim por diante, cria a impressão de um movimento 

continuo da história, como se as imagens evoluíssem naturalmente uma depois da outra assim 

com na vida real. Uma montagem bem feita passa despercebida aos olhos do espectador e este 

tem uma impressão de conjunto. 

 É essa associação de planos que estipula o ritmo do filme, que não pode ser 

confundido com o movimento.   O ritmo se refere à questão métrica e plástica.  Depende da 

escolha dos tipos de planos e ângulos e do seu comprimento (duração) para se construir o 

ritmo da história. Por exemplo, uma sequência de planos longos, com planos mais abertos 

pode constituir uma narrativa lenta e pouco atrativa, é quando do espectador comenta “que 
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filme parado”. Uma boa combinação rítmica provoca no espectador uma emoção 

complementar aquela causada pelo tema.  

 O processo de edição permite o espectador ter uma percepção diferente daquele que 

este teria com os seus próprios olhos. A montagem organiza os diversos planos, e diversos 

ângulos, daquela realidade, ou seja, não é feita uma reprodução do real a partir de um 

observador passivo ou neutro, pois houve escolhas na hora de captar essa realidade e na hora 

de organizá-la, ou construí-la. Assim, o realizador escolhe e reordena os elementos visuais 

para constituir os significados, a ideia do vídeo. Aqui Martin volta a nos dar amparo quando 

fala que é através da montagem que o cineasta comunica sua percepção do mundo e citando 

Eisenstein diz que “a ordenação da montagem une a realidade objetiva do fenômeno com a 

atitude subjetiva do criador da obra” (EISENSTEIN apud MARTIN, 2005, p. 203).  

Fora a questão expressiva e narrativa da edição Aumont (1993) entende a montagem 

como uma sequencializadora de blocos de tempo. De acordo com o autor, a edição fabrica um 

tempo artificial que relaciona blocos de tempo que não são próximos da realidade. Ou seja, 

que o tempo de projeção do filme não é o mesmo, ou não está na mesma ordem, do tempo de 

filmagem, isso porque cada mudança de plano representa uma descontinuidade temporal. 

Mascelli (2010, p. 80) contribui com o pensamento de Aumont quando nos diz que no 

cinema o tempo pode “ser comprimido, expandido, acelerado ou retardado; permanecer no 

presente ou no futuro; ou até mesmo ser congelado”, assim, como o espaço pode ser 

“diminuído ou ampliado; deslocado para mais perto ou para mais longe”. Dessa maneira o 

cinema, através da edição, manipula o tempo e o espaço de um filme, pois nele o espectador 

pode ir a qualquer lugar em qualquer momento.  

 O tempo que decorre na tela não é o da realidade, isso porque o tempo só anda para 

frente e porque a montagem o recorta e o remonta. Jacques Brunius coopera com essa ideia na 

medida em que estabelece uma relação do tempo-espaço do cinema com o dos sonhos, numa 

perspectiva surrealista, e nos diz que 

 

o arranjo na tela no tempo é absolutamente análogo ao que o pensamento ou 

o sonho podem estabelecer. Nem a ordem cronológica, nem os valores 
relativos de duração são reais. Contrariamente ao teatro, o cinema, como o 

sonho, seleciona gestos, prolonga-os ou amplia-os, elimina outros, viaja 

muitas horas, séculos ou quilômetros em uns poucos segundos, acelera, 
diminui, pára, volta atrás. (JACQUES BRUNIUS apud STAM, 2003, p. 75) 
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Além dessa manipulação do tempo, Mascelli (2010) acrescenta que o filme ainda pode 

mostrar fatos como se estivessem em um tempo (grifo nosso). O autor trabalha com a 

continuidade do filme em tempo presente, passado, futuro e condicional. Vamos nos reter nos 

dois primeiros. 

 A continuidade em tempo presente organiza os acontecimentos de maneira lógica e 

direta e o público sempre está vendo o acontecimento como acontecendo no presente. Isso faz 

com que ele tenha a sensação de participar da narrativa, o que aumenta o seu interesse pela 

história. Mascelli explica que ao contar o fato como se ele estivesse acontecendo agora, diante 

dos olhos do espectador, provoca impacto dramático na narrativa. 

Já na narração a partir da continuidade em tempo passado o espectador é induzido a 

acreditar que “„isso é o que aconteceu como aconteceu de fato‟ em vez de „isso está 

acontecendo‟” (MASCELLI, 2010, p. 82, grifos do autor). Isso faz com que o público em vez 

de sentir que está lá, sinta que esteve lá. 

Foram essas formas de expressões próprias do cinema que o definiram como 

linguagem e como arte. Por ser considerado arte muitos teóricos condenavam o que pudesse 

aproximá-lo da vida real, contudo os elementos da linguagem desse meio conferem impressão 

de realidade às histórias fantasiosas. Em toda a sua história, o cinema passou por esse 

paradoxo, de reproduzir a realidade, mas de uma forma irreal, lúdica.  

E de fato, o cinema usa a vida para construir histórias para o espectador, mas essa 

construção com objetos reais é subjetiva, construída a partir de técnicas para emocionar, 

chocar, prender, enfim, entreter o seu espectador.  Até porque se o cinema trabalhasse algo 

que fosse imperceptível, ou extremamente desvinculado da realidade do espectador 

certamente não provocaria seu interesse, ou pelo menos não criaria alguma identificação que 

o mantivesse atento à tela por muito tempo.  

Seguindo essa percepção, o cinema, além de todos os seus objetivos expressivos e 

cognitivos, pretende principalmente entreter o seu espectador, servindo muitas vezes de 

escape da realidade.  Michael Wood contribui para esse pensamento ao descrever o cinema 

como um “rearranjo de nossos problemas em configurações que os suavizam, que os 

dispersam para a periferia de nossa atenção” (WOOD apud GABLER, 1999, p. 13).   E 

Benjamin (2000, p. 252) dá apoio à citação de Wood quando afirma que “o público das salas 

escuras é indubitavelmente um examinador, mas um examinador que se distrai”.  
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2.3 ENTRETENIMENTO 

 

O entretenimento está presente na vida das pessoas há séculos e nos dias atuais 

sobressai-se como um valor emergente na sociedade. Segundo Trigo (2003) já havia o 

conceito de ócio, de lazer, de descanso, contudo o de entretenimento surgiu, de forma mais 

específica durante o século XIX e XX, devido à estruturação do capitalismo.  

A palavra entretenimento tem origem latina e vem de inter (entre) e tenere (ter). 

Normalmente o seu sentido está relacionado a distração, ao escape, a ilusão, a evasão.  

Dejavite diz que há duas definições familiares do entretenimento. A primeira é que ele é tudo 

o que “diverte, que distrai, e que promove recreação” e a segunda o concebe como uma 

“performance ou qualquer outra experiência que envolva e agrade alguém ou um grupo de 

pessoas” ( DEJAVITE, 2006, p. 41, grifos da autora).   A autora explica que isso é porque o 

seu conceito é associado “à anti-seriedade, à rejeição da moralidade, à política e à não-

estética”, o que o distancia da arte e o condiciona como apenas divertimento (2006, p. 41).   

Essas concepções preconceituosas e depreciativas fazem com que o entretenimento 

seja considerado prioritariamente popular, por ser a satisfação arraigada na alma da população 

(TRIGO, 2003), e distante da arte por não possuir um público seleto e elitista, nem os 

requintes da experiência divina. Assim, o entendimento comum é que o entretenimento é a 

ascensão do povo sobre a elite e do tempo livre sobre o trabalho (DEJAVITE, 2006) e 

também o oposto da cognição e responsável pelo apassivamento das massas. Vale lembrar 

que não são somente os menos abastados que precisam preencher o tempo livre, ou que se 

utiliza de passatempos e procura diminuir as tensões divertindo-se. 

O entretenimento contemporâneo é produto da gradativa redução de jornada de 

trabalho e da evolução tecnológica. Ou seja, as pessoas agora possuem mais tempo livre e 

horários flexíveis para intercalar o entretenimento e o trabalho, e o desenvolvimento de novas 

tecnologia e reciclagem das antigas multiplicou as opções de lazer. Contudo, essa 

multiplicação deu impressão às pessoas que o tempo está mais curto diante de tantas 

alternativas para se preencher o tempo. 

            Segundo Dejavite “sem dúvida nosso tempo livre cada vez mais se enche de atividades 

consumidoras. Compramos bens, mas também consumimos lazeres, diversões, como, por 

exemplo, ir ao cinema, assistir a um jogo no estádio, ir ao shopping, viajar” (2006, p. 48). E 

atualmente as pessoas não precisam mais sair de suas casas para se entreter, pois os lares 
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atuais possuem televisões, computadores, DVDs, vídeogames, rádios.  Diferente da ideia 

comum que se tem construída, a autora diz que “o desfrute do tempo livre tem levado as 

pessoas ao aprendizado, ao enriquecimento cultural e à autopromoção” (2006, p. 30).  

 Para Trigo (2003, p. 22), o entretenimento “perpassa todas as atividades e possibilita 

transformar tudo, literalmente tudo, em mercadoria para consumo, das mais ordinárias e 

baratas até as pretensiosamente mais exclusivas, sofisticadas e caras”. Nessa perspectiva o 

entretenimento também é uma indústria e Dejavite (2006, p. 34) complementa esse 

pensamento dizendo que “no Brasil, os cálculos mais confiáveis indicam que o mercado do 

entretenimento é crescente e movimenta algo em torno de 5 bilhões anuais”. E tanto um autor 

como outro consideram que o entretenimento é um componente importante para atrair o 

público para o consumo e oportunidade de negócios. Trigo complementa dizendo que 

 

o entretenimento está deixando de ser motivo de escárnio dos intelectuais 
mal-humorados; Isso foi sendo muito bem aceito pelas massas que 

trabalham, que pagam imposto e que querem ficar em paz e se divertir sem 

que as igrejas, os sindicatos, os governos e os intelectuais digam o que elas 

devem ou não fazer. Na verdade até mesmo os sisudos sindicalistas, 
religiosos e intelectuais partiram para ações que mesclam o entretenimento 

visando atrair clientes para os seus negócios. Se você não pode vencê-los, 

divirta-se com eles. (TRIGO, 2003, p. 151) 
 

Dessa maneira o entretenimento não é oferecido como provedor de qualidade de vida, 

mas como explica Trigo, como uma promessa de estilo de vida que reúne bom humor, com 

alta astral e benefícios subjetivos. E assim cria-se uma situação cíclica porque no caso a mídia 

alimenta o público de entretenimento, de uma forma que esse processo nunca cesse, com uma 

dinâmica que exige uma constante inovação devido ao fato que cria identidades, valores, 

estilos de vida, sensações e o público exige esse fornecimento constantemente para o seu 

consumo.  Então, nesse estudo vamos conceber entretenimento a partir de Gomes (2008, p. 

99) que o define como “um valor das sociedades ocidentais contemporâneas que se organiza 

como indústria e se traduz por um conjunto de estratégias para atrair a atenção de seus 

consumidores”. 

Na sociedade pós-moderna a mídia é um lugar estratégico na promoção dos 

divertimentos e a televisão um dos principais meios de divertimentos. De acordo com 

Dejavite (2006, p. 32), “a maioria dos brasileiros, isto é, 97%, assiste à tevê. Cada um gasta 

em média 4h50min por dia na frente da telinha”. A autora ainda diz que o entretenimento foi 

o discurso escolhido pela televisão e, a partir disso, tudo o que aparecia na tela era 
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transformado em diversão, inclusive a notícia.  Sobre o jornalismo de televisão, Gabler afirma 

que 

não bastava mais apenas fornecer a notícia; a notícia tinha de ser grande o 

bastante, emocionante o bastante, com suspense o bastante, ou provocação o 
bastante para satisfazer uma audiência cujas expectativas vinham sendo 

constante e sistematicamente elevadas desde 1830. (GABLER, 1999, p. 82) 

 

 Mas antes mesmo de a televisão surgir o entretenimento já estava presente no 

jornalismo através dos jornais impressos que tinham suas informações direcionadas à 

curiosidade dos leitores. Com o tempo esses jornais se dividiram entre a imprensa 

sensacionalista e a respeitável, e isso existe até os dias de hoje. Então, o jornal até o 

surgimento do cinema era o principal provedor de entretenimento à população, mas quando a 

TV surgiu conseguiu tomar para si essa função. Gabler contribui para esse pensamento na 

medida em que explica que 

ao polir, processar, empacotar a realidade em forma de notícia, a televisão 

acabou integrando vida e entretenimento de forma muito mais completa e 

inextricável que qualquer outra máquina de notícias. (GABLER, 1999, p. 

86) 
 

A concorrência pela audiência transformou a notícia em mercadoria. Inclusive os 

jornais que se estruturam como sérios precisavam vender seus conteúdos. Nesse contexto, o 

entretenimento se ergueu como um dos principais valores, em que as notícias no geral 

informam, mas também entretêm. O uso da narrativa no jornalismo também contribui para 

aumentar a capacidade de entreter desse meio. Antes basicamente opinativo o jornalismo se 

tornou narrativo e começou a organizar as notícias em narrativas, assim como o cinema 

organiza as suas histórias.  O uso de narrativas foi identificado por Nicholas Schiavone, um 

diretor de pesquisas, como a principal forma de garantir audiência.  Segundo Schiavone, 

citado por Gabler (1999, p. 117, grifo do autor), “o telespectador quer um momentum 

narrativo, uma história que vá crescendo”. E ainda citou como ingredientes de uma narrativa 

atraente a realidade, a possibilidade, o idealismo e o patriotismo.  Becker (2005, p. 79) 

completa dizendo que os procedimentos de constituição da narrativa do telejornal são 

semelhantes aos da ficção, pois “as histórias trazem consolos às experiências humanas, os 

desvendamentos por etapas, com os enigmas que fazem parte delas, e as construções de 

clímax sugerem revelações, novas descobertas”. Dessa maneira as notícias informam, mas 

também pretendem entreter assim como a ficção, e como se viu acima podendo inclusive 

fazer uso da mesma lógica dos meios de ficção para produzirem o entretenimento. 
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 Como dito antes, é necessário a identificação dos programas em categorias, mas 

independente disso de acordo com Aronchi de Souza, citando o Manual de produção de 

programas da BBC, eles devem entreter e informar, sendo que o 

 

entretenimento é necessário para toda e qualquer ideia de produção, sem 

exceções. Todo programa deve entreter, senão não haverá audiência. 

Entreter não significa somente vamos sorrir e cantar. Pode ser interessar, 
surpreender, divertir, chocar, estimular ou desafiar a audiência, mas 

despertando sua vontade de assistir. Isso é entretenimento. [...] Informar 

significa possibilitar que a pessoa, no final da exibição, saiba um pouco mais 

do que sabia no começo do programa a respeito de determinado assunto. 

(ARONCHI DE SOUZA, 2008, p. 38)  
 
 

Trigo (2003, p. 145) concorda com esse pensamento na medida em que diz que “é 

preciso informar e divertir (basta olhar as home pages e catálogos das empresas mais 

descoladas), criar estilos de vida, gerar experiências de vida para as pessoas”. E de acordo 

com Dejavite (2006, p. 69), a “notícia deve, na sociedade da informação, aparentar as mesmas 

características da cultura ligh: ou seja, ser efêmera, circular rapidamente fornecer dados novos 

e, ao mesmo tempo divertir as pessoas”. Isso porque o próprio receptor exige que a notícia 

informe, divirta e que lhe traga alguma formação, já que o consumo da informação “é feito no 

tempo destinado ao lazer, à diversão” (DEJAVITE, 2006, p. 71). 

  Trigo (2003, p. 11) conclui que “se a marca de entretenimento está inclusive nas 

notícias que recebemos e com as quais nos inserimos no mundo e analisamos a realidade que 

nos cerca, fica demarcada sua importância”. E essa relação entre o jornalismo e o 

entretenimento fez surgir um conceito híbrido, que é uma tendência da mídia contemporânea, 

o INFOtenimento. 

 

2.4 INFOTENIMENTO 

 

O termo INFOtenimento surgiu por volta de 1980, mas só ganhou força no final dos 

anos 90, na medida em que profissionais e acadêmicos da área comunicacional  utilizavam 

essa expressão como sinônimo do jornalismo que traz informação ao mesmo tempo que 

oferece divertimento (DEJAVITE, 2006). O INFOtenimento ainda é visto com preconceito 

por muitos jornalista e estudioso que acreditam que ele coloca em risco a legitimidade da 

notícia, a qualidade do conteúdo, e os princípios como objetividade, atualidade, credibilidade. 
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A questão é que o INFOtenimento trabalha com a ideia de que a distinção entre 

informação e entretenimento está perdendo força, e a sobreposição de um sobre a outro torna 

difícil delimitar uma fronteira entre eles. Segundo Dejavite, é muito difícil distinguir o que 

significa entreter e informar, mas que  

 

basicamente a separação entre informação e diversão não tem nenhum 
sentido para o público, pois o oposto da mensagem de entretenimento 

veiculada pela mídia não é o conhecimento informativo, mas o conteúdo que 

não lhes agrada. (DEJAVITE, 2006, p. 76)  

 

 

A autora ainda explica que o tratamento da notícia passou a ser voltado para o estético, 

tanto na linguagem como na forma, para a matéria jornalística conseguir mais audiência e que 

com a chegada da sociedade da informação os jornais passaram a dar mais ênfase ao 

entretenimento.  

Os traços da sociedade da informação são localizados pelos estudos midiáticos a partir 

da década de 1980. Ela coexistiu, portanto, com as primeiras manifestações do 

INFOtenimento, e é caracterizada pela velocidade dos dados, pelo mercado globalizado, pela 

democracia participante, e outros, onde os marcos são as inovações técnicas e o crescimento 

econômico e a informação é entendida como a mercadoria chave (DEJAVITE, 2006). Gomes 

(2008, p. 109) contribui na medida em que explica que para autores como Canclini, Salmam 

Rushide e Edward Said “as transformações nos valores nas formas culturais quase sempre 

chegam através de formas hibridas”.  

Segundo Gomes, do ponto de vista do telejornalismo, a expressão INFOtenimento tem 

sido usada para qualificar programas que dramatizam a vida cotidiana; programas 

jornalísticos populares (que dão ênfase em criminalidades, grotesco, vida das celebridades); 

programas que tem como conteúdo as formas de entretenimento (cultura, esporte); programas 

que conjugam debate de assuntos da atualidade com recursos de entretenimento, por exemplo,  

o Jornal da MTV em que as notícias acontecem ao “lado dos videoclipes, grafismo, 

enquadramento de câmeras e efeitos de edição típicos de programa de entretenimento” 

(GOMES, 2008, p. 107). 

Já Dejavite propõe o jornalismo de INFOtenimento, como uma especialidade 

jornalística de conteúdo estritamente editorial voltado a informação e ao entretenimento. Essa 

autora trabalha com o conceito de INFOtenimento nos jornais impressos, e entende que o 

INFOtenimento engloba temas como a beleza, arte, televisão e vídeo, curiosidades, eventos, 
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celebridades e personalidades, consumo, esportes, cultura, formação humana, 

ilustração/infográficos/tabelas/boxes/gráficos, entre outros.  

A autora ainda explica que muitas dessas definições talvez não sejam admitidas por 

esbarrar em conceitos preestabelecidos como as notícias sérias que tem por finalidade o relato 

objetivo de fatos relevantes para a vida política, econômica e cotidiana. Contudo, atualmente 

“o que mais diferencia a matéria séria da não-séria é a forma de veicular a notícia e menos o 

conteúdo dessa” (DEJAVITE, 2006, p. 94). 

Esse ponto é crucial para este estudo, já que pretendemos analisar três categorias 

entendidas como sérias - hard news, política e economia –, mas que por meio do uso de uma 

linguagem própria do entretenimento se configuram dentro deste conceito híbrido. Já que 

como citado anteriormente por Aronchi de Souza (2004), entreter não significa só vamos 

sorrir e cantar, mas despertar vontade no público de assistir. 
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III METODOLOGIA 

A pesquisa trata da notícia em suas facetas informativa e de entretenimento, construída 

na relação das linguagens jornalística e cinematográfica. Segundo Becker (2005, p. 76) “a 

imagem, principal atrativo da TV, constitui-se por si só em elemento de sedução”. E segundo 

Marcel Martin (2005) a imagem é o elemento base da linguagem cinematográfica. Dessa 

maneira, a partir desse elemento comum de ambos os meios, a imagem, será analisado como 

as técnicas cinematográficas colaboram para promover ou potencializar o entretenimento nos 

telejornais. 

Para a constituição do objeto de estudo foi selecionado o conteúdo dos primeiros seis 

dias, de agosto a dezembro de 2010, de quatro telejornais da Rede Globo: Bom Dia Brasil, 

Jornal Hoje e Jornal Nacional e Jornal da Globo. O acesso a esse material foi feito via 

internet, já que a forma online desses jornais disponibiliza o arquivo dos vídeos do noticiário, 

e assim é possível assistir ao telejornal que passou em qualquer dia, de qualquer semana, 

daquele semestre do ano. 

O objeto empírico, contudo não foi escolhido aleatoriamente, mas de acordo com o 

seu tema, sua editoria, que deve ser político, econômico ou hard news.  A princípio pode 

causar estranhamento a escolha dessas editorias para se falar do entretenimento, mas como 

vimos no capítulo anterior, segundo Aronchi de Souza (2004), entreter não significa só vamos 

sorrir e cantar, mas manter o público interessado. E para nos desprendermos dessa ideia 

comum que se tem que entreter é só divertir escolhemos essas três editorias, que afinal 

também entretém porque de alguma forma despertam o interesse do telespectador e buscam 

prender a sua atenção. Assim, o telespectador, muitas vezes, não percebe que está sendo 

entretido, também, com essas editorias, o que fortalece a pertinência dessa escolha, já que 

muitos dos sentidos transmitidos nos seus enunciados são mascarados devido a estes pré 

-conceitos estabelecidos para e pelo público. 

 

3.1 O CORPUS 

A seleção das reportagens eletrônicas foi guiada pelos critérios da análise de conteúdo, 

sendo que a pesquisa de caráter quanti-qualitativo privilegia o aspecto qualitativo. De acordo 

com Duarte e Barros na visão de Krippendorf: 
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a análise de conteúdo possui atualmente três características fundamentais: (a) 
orientação fundamental empírica, exploratória, vinculada a fenômenos reais 

e de finalidade preditiva; (b) transcendência das noções normais de 

conteúdo, envolvendo as ideias de mensagem, canal, comunicação e sistema; 
(c) metodologia própria, que permite ao investigador programar, comunicar 

e avaliar criticamente um projeto de pesquisa com independência de 

resultados. (DUARTE e BARROS, 2005, p. 286) 

 

Tabela 1- Número de notícias selecionadas nos Telejornais de agosto a dezembro de 2010 
 

 

A tabela 1 se refere à quantidade numérica do conteúdo coletado para o objeto de 

estudo. Através desta podemos visualizar a quantidade de notícias selecionadas nesse período 

por editoria e telejornal. De uma total de 120 telejornais assistidos durante esses cinco meses 

foram selecionado 68 vídeos para o objeto empírico. Durante a coleta definiram-se três 

critérios para esse conteúdo fazer parte do objeto empírico e consequentemente do corpus. 

O primeiro critério tem como princípio que as matérias deveriam pertencer às editorias 

propostas: política, economia e hard news. Contudo as notícias de economia e política são 

minorias em relação às outras nos telejornais, ainda que cada um possua suas especificidades. 

Por exemplo, durante a coleta dos vídeos para a análise foi percebido que Bom Dia Brasil* 

tem a maioria das matérias de economia comentadas por Mirian Leitão, o que diminui de 

maneira significativa o número de notícias com imagens para coletar e realizar a análise 

pretendida. O JH** cobre poucas matérias sobre política. O maior número de notícias dessa 

editoria foi encontrado na coleta do mês de novembro com a eleição de Dilma Rousseff para 

presidente da República. A partir dessas características e propensões editoriais dos telejornais 

esclarece porque tal editoria em tal telejornal teve mais matérias selecionadas. 

 O segundo critério é relacionado à repetição e homogeneidade nos assuntos tratados e 

consequentemente das imagens transmitidas nos noticiários. As notícias que ofereciam as 

 Bom Dia 

Brasil 

Jornal Hoje Jornal 

Nacional 

Jornal da 

Globo 

Total 

Economia  3* 3 3 5 14 

Política 8   3**     3*** 4 18 

Hard news 9 9 12 6 36 

Total 20 15 18 15 68 
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mesmas imagens já utilizadas por outro telejornal foram ignoradas, já que o aspecto 

qualitativo das imagens é mais pertinente que o quantitativo para esta análise. 

O terceiro critério se refere ao tempo das matérias, que também influencia diretamente 

na quantidade de imagens para a análise. Por exemplo, na editoria de política do JN*** as 

notícias são, na sua maioria, curtas, duram em torno de 50 segundos fornecendo pouco 

material para a análise, esse é um dos motivos do número reduzido de notícias coletadas nessa 

editoria. Desse modo algumas editorias reuniram notícias mais exemplares que as outras para 

a análise. A tabela 2 mostra o tempo de cada editoria, de cada telejornal, e o tempo total do 

objeto de estudo. 

 

 Bom Dia 

Brasil 

Jornal Hoje Jornal 

Nacional 

Jornal da 

Globo 

Total 

Economia 6‟24” 6‟49” 8‟13” 15‟12” 36‟38” 

Política 22‟46” 11‟22” 11‟37” 9‟24” 55‟09” 

Hard news 21‟39” 21‟22” 28‟26” 12‟15” 1h23‟42” 

Total 50‟49” 39‟33” 48‟16” 36‟51” 2h55‟29” 

Tabela 2: Tempo das editorias do objeto de estudo definido de agosto a dezembro de 2010 

 

Após o objeto de estudo constituído foi necessário definir o corpus, levando em conta 

a exaustividade, homogeneidade, pertinência e representatividade, que de acordo com Bardim 

(1998) e Barros e Targino (2000) (apud DUARTE e BARROS, 2005, p. 292 e 293), são as 

principais regras para a constituição do corpus. 

A exaustividade: “todos os documentos relativos ao assunto pesquisado, no período 

escolhido, devem ser considerados, sem deixar de fora nenhum deles por qualquer razão”. 

Foram assistidos 120 telejornais de agosto a dezembro de 2010, na busca de características da 

linguagem cinematográfica a fim de provocar ou fortalecer o entretenimento nas reportagens. 

A homogeneidade: “os documentos obtidos devem ser da mesma natureza, do mesmo 

gênero ou se reportarem ao mesmo assunto”. Todos os vídeos fazem parte do mesmo formato, 

a reportagem, e compreendem as três editorias definidas. 

A pertinência: “os documentos devem ser adequados aos objetos da pesquisa em todos 

os aspectos: objeto de estudo, período de análise e procedimentos”. Os vídeos fazerem parte 
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do mesmo período de coleta, seis primeiros dias de cada mês e possuem tempo suficiente para 

disponibilizar material para a análise. 

A representatividade: “as pesquisas sociais, de forma geral, abrangem um universo de 

elementos tão grande que se torna impossível considerá-los em sua totalidade, sendo 

necessário trabalhar com uma amostra”.  Os 14 vídeos selecionados para formar o corpus são 

os que melhor representam uma amostra da totalidade por serem ricos em imagens e conteúdo 

para a análise.  

Tabela 3- Corpus da pesquisa 

Na tabela 3 está todo o conteúdo do corpus a ser analisado. Dos 68 vídeos definidos 

no objeto de estudo 14 foram escolhidos para constituir o corpus. Por coincidência dois 

telejornais tiveram três vídeos escolhidos e os outros dois tiveram quatro vídeos. 

Não foram selecionados vídeos de todas as editorias para cada telejornal. O BDB, por 

exemplo, não possui nenhuma notícia da editoria de economia. A regra da representatividade 

do conjunto das notícias foi guia nessa seleção, até porque não se pretende analisar se um 

telejornal faz uso da linguagem cinematográfica mais do que o outro, ou se há mais 

entretenimento em uma editoria do que em outra. 

 Como, a priori, as matérias deveriam ter um tempo significativo de exibição, o tempo 

mínimo das notícias ficou em torno de dois minutos. Isso configurou o corpus de modo que o 

seu conteúdo é formado exclusivamente por reportagens, pois é um formato que requer maior 

tempo devido aos elementos que o constituem. E como o objetivo era compor uma amostra 

DATA OBJETO TEMPO    

02/08/2010 ECONOMIA - JN 3 min 44 seg   

06/08/2010 POLÍTICA - BDB 2 min 33 seg   

03/09/2010 HARD NEWS - JH 2 min 08 seg   

03/09/2010 ECONOMIA - JG 2 min 58 seg   

1/10/2010 POLÍTICA - JG 4 min 39 seg   

02/10/2010 POLÍTICA - JN 4 min 33 seg   

01/11/2010 POLÍTICA - JH 4 min 58 seg   

01/11/2010 POLÍTICA - JG 2 min 10 seg   

01/12/2010 HARD NEWS - JH 3 min 26 seg   

01/12/2010 HARD NEWS - BDB 3 min 54 seg   

02/12/2010 HARD NEWS - BDB 2 min 27seg   

02/12/2010 HARD NEWS - JN 2 min 44  seg   

03/12/2010 HARD NEWS - JH 2 min 25 seg   

06/12/2020 ECONOMIA - JG 7 min 56 seg   
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com variedade e qualidade para a análise, as reportagens foram as que melhor 

corresponderam a esse objetivo.  

Com o corpus definido será estabelecido um método de análise enunciativa para se 

levantar as características da linguagem do telejornal e do cinema, assim como a sua 

coexistência na reportagem. A análise enunciativa é pertinente, na medida em que trabalha a 

relação do sujeito (o enunciador) com a sua fala, a construção dos sentidos de realidade e a 

relação entre o enunciador e o enunciatário. De acordo com Ducrot, citado por Charaudeau 

(2008, p. 194), a enunciação é “o evento constituído pela aparição de um enunciado”.  E ainda 

Charaudeau (2008, p. 193) explica que “a enunciação constitui o pivô da relação entre a 

língua e o mundo: por um lado permite representar fatos no enunciado, mas, por outro, 

constitui por si mesma um fato, um acontecimento único definido no tempo e no espaço”.  

Assim, podemos compreender a enunciação como o ato em que o enunciador se apodera de 

códigos para constituir um enunciado, ou seja, uma sequência de frases ou falas, que possui 

um sentido e um significado, e que não só representa um acontecimento, mas também o 

constitui. 

Aumont e Marie (2003, p. 99), por exemplo, afirmam que a “enunciação é o que 

permite a um filme, a partir das potencialidades inerentes ao cinema, ganhar corpo e 

manifestar-se”, e ainda que “interessar-se pela enunciação fílmica é interessar-se pelo 

momento em que se enquadrou a imagem e pelo momento em que o telespectador percebe 

esse quadro”. Na reportagem, assim como no cinema, é a partir da enunciação que o 

acontecimento toma corpo e o enunciador, sujeito que fala, mas não que necessariamente se 

apresenta como o responsável por toda a sua enunciação, consegue comunicar. Contudo o 

sujeito enunciador só obtém o sentido do seu enunciado completo quando este chega ao 

telespectador, o enunciatário, que interpretará o enunciado de acordo com o contexto.  

Então, a análise enunciativa ajudará a compreender como é constituído o enunciado do 

jornalismo de televisão na medida em que sofre interferência da linguagem cinematográfica.  

E como o enunciador efetua o enunciado, a fim de oferecer informação e entretenimento, 

resultando dessa maneira no INFOtenimento, aquela notícia híbrida que disponibiliza 

informação e entretenimento ao mesmo tempo. 
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IV ANÁLISE 

 

Após o corpus da pesquisa estar definido, 14 reportagens que reúnem as editorias de 

economia, política e hard news, iniciaremos a análise desse material. São levadas em conta as 

características da linguagem cinematográfica e do telejornal e, o conceito de INFOtenimento.  

A informação coexiste com o entretenimento em todas as 14 reportagens, mesmo que 

essas editorias sejam entendidas como sérias e sem pretensões de entreter. Nesse caso o 

entretenimento será considerado não a partir do conteúdo, mas pela forma como a reportagem 

é construída para informar o telespectador.  

Como a intenção não é definir ou analisar o perfil de cada telejornal, embora isso 

tenha sido decisivo para a quantidade e qualidade das reportagens do corpus, a análise aqui 

será realizada por editoria, independente do telejornal. Assim, em um primeiro momento 

iremos analisar a editoria de hard news, depois a editoria de política e por último a de 

economia.  

 

4.1 A EDITORIA HARD NEWS 

 

Hard News são aquelas notícias “quentes”, atuais e fortes. “Acontecimentos trágicos, 

violentos, ou de grande impacto social porque envolve uma grande quantidade de pessoas” 

(BECKER, 2005, p. 94). Foi percebido que essas temáticas ocupam um espaço significativo 

nos quatro telejornais. 

 

4.1.1 Jornal Hoje - 3 de setembro de 2010 

 

Essa reportagem dura 2 minutos e 8 segundos, e é apresentada pela jornalista Sandra 

Annenberg que abre o telejornal anunciando “as imagens de animais em fuga das áreas que 

estão sendo queimadas no país. Só em agosto foram mais de 28 mil focos de incêndio no 

Brasil, segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE. O fogo está expulsando 

os bichos das regiões de proteção ambiental e provocando a morte de muitas espécies.”, 

essas últimas palavras são ditas com a repórter fazendo uso de entonação e expressão de 

lamento. Esse enunciado prepara para uma notícia humanizada sobre o sofrimento e perda 

desses animais. E também confere imediatismo, pois anuncia que “estão sendo queimadas” e 
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não foram, e objetividade por trazer um dado exato segundo alguém, “28 mil focos de 

incêndio no Brasil, segundo o INPE”. 

A reportagem inicia com um zoom-out. A câmera posicionada para baixo enquadra, 

em um grande plano geral, um gado correndo e com um distanciamento repentino revela o 

resto do cenário, uma vasta área de um campo coberto por fumaça onde o gado se transforma 

em centenas de pontos brancos (figura 1).  Além de expor uma parcela maior do ambiente à 

visão do telespectador, esse efeito confere uma perspectiva da força do incêndio em relação 

aos inofensivos animais.  

O grande plano geral seguinte mostra que o gado ainda tenta fugir do fogo e é seguido 

por uma imagem de uma área queimada com dois animais mortos (figura 2). Essa angulação e 

“movimentação” da imagem provocam desde o início impacto no espectador, que consegue 

ter uma percepção direta da extensão do fogo e o trágico resultado disso, a morte dos animais.              

                                                  

  

 Figura 1: Grande plano geral do incêndio            Figura 2: Animais mortos pelo fogo      

        

As cenas seguintes dão continuidade do relato através de closes e movimentos de 

câmera que acompanham o movimento dos animais. E uma entrevista com um policial 

ambiental confirma o fato de alguns animais estarem sendo levados para um lugar seguro para 

não serem vítimas do fogo. De fato o comentário não acrescenta nada na reportagem, mas 

contribui para a sua objetividade.  

 Para mostrar de perto a imagem de uma área queimada a repórter grava a passagem 

em meio a diversas árvores queimadas em que a sua blusa vermelha contrasta com o resto do 

ambiente em cinzas.  Embora as cores sejam reais e não tenha sofrido nenhuma manipulação, 

nesse caso a cor preenche “uma função expressiva e metafórica”, como bem explicou Martin 

(2005, p. 89, grifos do autor).  Pois, a cor “viva” da blusa da repórter, contrasta com a falta de 

vida do local. 
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Os movimentos de câmera nessa cena servem para mostrar e descrever o local. 

Enquanto fala, a repórter se movimenta para frente acompanhado de um travelling para trás, 

que começa em um close e através de um zoom-out revela mais detalhes do espaço. Depois, 

quando caminha para o lado é acompanhada pela câmera através de uma panorâmica, dando 

maior percepção do espaço devastado ao espectador. 

As imagens são de diversos focos de incêndio espalhados pelo país, assim como 

informa a apresentadora no início da reportagem, contudo, mesmo que em muitos momentos 

uma legenda no canto da tela identifique a localização da imagem, aquela cena poderia 

representar qualquer desses espaços afetado pelo fogo. Até porque os locais identificados são 

ligados a outros através da montagem de forma tão dinâmica que mal se percebe que houve 

uma mudança de cidade. Se as legendas, que passam quase despercebidas em relação as 

imagens, fossem retiradas se poderia crer que tudo aquilo decorre em um único local. 

Inclusive a figura 1 e 2 são de estados diferentes, mas são “aproximadas” pela narrativa que 

coloca a figura 2 como resultado do que se viu na figura 1. Essa é a generalização que Martin 

(2005) explica que ocorre na consciência do telespectador, mesmo que a imagem represente 

um lugar específico ela pode simbolizar outros lugares afetados pelo fogo. 

 A montagem permite transportar o telespectador de um lugar, de uma cidade para a 

outra em um espaço de tempo que não seria possível na realidade. Devido à edição, o 

espectador do telejornal “viaja muitas horas, séculos ou quilômetros em uns poucos 

segundos” (JACQUES BRUNIUS apud STAM, 2003, p. 75). E é a colagem de um plano em 

outro que organiza a narrativa de maneira que cada imagem completa o sentido da anterior ou 

da próxima e essa colagem é feita a partir da vontade e das escolhas de quem editou essa 

reportagem. Por exemplo, foi o editor que escolheu a ordem das imagens das diversas cidades 

ou que imagens representavam melhor os incêndios. A linguagem cinematográfica vem a 

fortalecer o entretenimento nessa reportagem. Pois desde o início a pretensão dessa 

reportagem é informar comovendo, porque não informa só sobre os incêndios, mas como 

vidas estão sendo afetadas pelas queimadas, no caso a vida de animais. 
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4.1.2 Jornal Hoje - 1 de dezembro de 2010 

 

O apresentador Evaristo Costa inicia explicando que esta reportagem é sobre um 

assunto que preocupa “milhares de brasileiros”: os golpes de natais praticados através de 

trotes por telefones ou por email. Quando o jornalista usa a palavra “milhares”, que é um 

numeral, indica o número de pessoas a quem o assunto interessa. A reportagem tem a duração 

de 3 minutos e 26 segundo. 

A reportagem começa com um plano médio que mostra a entrevistada sentada atrás de 

uma mesa. Após surge um close do rosto dela seguido de um movimento da câmera até as 

suas mãos que seguram um telefone celular, objeto centro em torno do qual a reportagem se 

desenvolve. Mais adiante um close de outro telefone que está tocando serve como elo entre as 

cenas por ser um elemento em comum da cena anterior com a próxima, que já se desenvolve 

em outra locação.   

    Após esta sequência de planos: plano geral acompanhado de zoom-in, close do 

telefone e plano médio do entrevistado, que relata sobre o trote que tinha sofrido, há uma 

estruturação da narrativa de uma forma bem curiosa. Após o último plano descrito aparece na 

tela o close do entrevistado que agora encena, representa a ele próprio revivendo o momento 

do trote, ou seja, o sujeito é transformado em ator. Um close o mostra falando ao telefone e 

depois desligando, em um plano médio, de forma que a imagem é acompanhada da voz em off 

da repórter que narra como ele se comportou no instante do trote, ou seja, simulando o 

momento do trote. Não sabemos ao certo se o entrevistado representou que falava ao telefone 

ou se o cinegrafista capturou a sua imagem enquanto realmente atendia a um telefonema e 

quando desligou, como pode ser visualizado na figura 3 e 4. O fato é que a narrativa organiza 

o acontecimento como se aquelas imagens permitissem ao telespectador assistir como 

aconteceu a ação.   
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               Figura 3: Entrevistado falando ao telefone             Figura 4: Entrevistado desliga o telefonema 

 

Um ângulo contraplongê do próximo entrevistado sentado atrás de uma mesa inicia a 

cena seguinte. Como em diversos momentos da narrativa, a cena tem um close do aparelho 

telefônico do personagem em questão (figura 5 e 6).  O entrevistado quando relata o trote 

simula as vozes que escutou no telefonema.  E a primeira entrevistada fecha a matéria com 

certo humor dizendo que “diz o ditado que quando a esmola é muita o santo desconfia né”. 

Assim, nessa reportagem se destacam os constantes closes em telefones e as simulações por 

parte dos personagens que narram os seus dramas. O entretenimento está amparado 

principalmente nas entrevistas onde as pessoas compartilham as suas experiências com os 

telespectadores. E a linguagem do cinema, através dos diversos closes, da sequência dos 

planos e da montagem, vem para fortalecer esse entretenimento. 

          

  

              Figura 5: Um dos diversos closes em telefones        Figura 6: Close no aparelho telefônico 
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4.1.3 Bom Dia Brasil - 2 de dezembro de 2010 

 

Essa reportagem dura 3 minutos e 54 segundos e trata da apreensão de drogas e armas 

dos traficantes pelos policiais durante a ocupação do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. 

A apresentadora enquanto anuncia a entrada da matéria chama a atenção para a quantidade de 

drogas e armas “que impressionou até mesmo os policiais mais experientes”. Além de 

despertar a curiosidade do espectador, esse enunciado o convida para se impressionar, se 

surpreender e se indignar. Pois se quem está acostumado com essa realidade se espantou, o 

cidadão que possui uma rotina comum, seguro em seu lar, não poderá esperar menos. Assim, 

a reportagem promete informar e certamente entreter. 

A primeira imagem é um plano fechado da imagem de uma caderneta acompanhado 

da narrativa em off do repórter que anuncia “assim era a contabilidade do tráfico”(figura 7). 

Essa imagem pode ser identificada como o ponto de vista do público, que teria o mesmo 

ponto de vista se caso uma pessoa estivesse ao seu lado lhe mostrando essa caderneta.  Essa 

imagem, embora com cortes quase imperceptíveis, dura 14 segundos, tempo significativo para 

uma imagem na televisão. Nessa imagem o público pode visualizar que há diversas anotações, 

que segundo o repórter são dos traficantes. Além de dar credibilidade à notícia a figura está 

tão próxima que dá a impressão de que a caderneta é palpável a quem assiste pela televisão. 

Esse plano fechado, que dá enfoque unicamente a caderneta, é seguido por um plano 

aberto que revela uma quantidade superior de informação visual, pois como o repórter afirma 

é “muita droga”, que é praticamente jogada diante do espectador (figura 8). Essa troca e 

diferença brusca de planos provocam impacto visual, e o espectador realmente se choca com a 

quantidade de drogas que é mostrada. Essa sequência não é a única responsável pelo impacto, 

mas o potencializa. 

  

Figura 7: Ponto de vista do público                             Figura 8: Imagem das drogas recolhidas 
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Depois de um plano fixo da imagem da figura 8, o próximo plano ainda mostra a 

quantidade apreendida de droga através de uma panorâmica, de forma que dá continuidade ao 

primeiro impacto causado. Após há um corte para a imagem da subsecretária de segurança do 

Rio de Janeiro e a primeira fala dela é “muito impressionada”, seguida do relato de que o 

“apelo visual” de todo esse material reunido em um espaço provocou um choque nos 

policiais. De fato, quando também reunido na tela da televisão o apelo visual não foi 

diferente. E o realizador da reportagem explorou isso não só por meio dos planos, mas 

também da edição para que o espectador experienciasse a mesma sensação dos policiais. 

Mais adiante são mostradas as armas através de closes, que além do objetivo de 

mostrar a quantidade pretende mostrar o tamanho, a força, desse armamento, como pode ser 

visualizado na figura 9.  

 

               Figura 9: Close na arma apreendida pela polícia 

Mais adiante no vídeo, a câmera realiza uma panorâmica que acompanha o movimento 

do repórter na frente das drogas, e olhando para o espectador o repórter conta que tudo aquilo 

que “você está vendo” não é tudo, mas que em outro pátio, em outro bairro da cidade está “o 

resultado de uma apreensão recente, também impressionante”. Assim, através da câmera 

subjetiva, que encarna o olhar do público, o telespectador é avisado que será transportado para 

outro espaço da cidade onde há centenas de motos e dezenas de carros apreendidos que antes 

eram usados no tráfico. A narrativa do repórter liga os planos, adjetiva os fatos e também 

mostra os pontos da realidade que são mais importantes para o público olhar.  

 Depois surge a imagem de uma Picape em movimento no meio de uma estrada de 

terra e o repórter pergunta: “lembra daquela em que os bandidos fugiram?”. Ele remete a 
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imagem do passado como se fosse uma lembrança, ou fazendo parte da memória do 

telespectador e isso faz com que público também participe da história.  Por mais que o 

telespectador não more no Rio e nunca tenha estado perto daquele carro, as imagens 

mostradas no telejornal são acrescidas a sua experiência de vida, a sua memória enquanto está 

sentado, seguro no seu sofá. E o fato de aquelas imagens fazerem parte das lembranças desse 

público confere impressão de realidade à notícia. Na verdade a reportagem mantém um 

“diálogo” constante com o público a partir de imagens que são sugeridas como o ponto de 

vista desse público, como se o telespectador estivesse presente na ação, e quando fala 

diretamente com ele. 

No final da reportagem, enquanto o repórter faz praticamente um prognóstico da 

realidade social das favelas é inserida uma imagem simbólica (figura 10). Uma criança 

sentada em uma “motoca” com as pernas para fora é acompanhada da seguinte narrativa: “não 

haverá espaço para o avanço das milícias”. Assim, a imagem da criança que não tem espaço 

para acomodar as sua pernas é uma metáfora ao conteúdo da narrativa, já que caso contrário 

não acrescenta nenhuma informação relacionada ao que a reportagem abordou. É o que 

Martins (2005) denomina de conteúdo aparente, que é aquele que possui um significado 

simbólico que o realizador quis dar a imagem ou que o público vê nela. Podemos perceber em 

muitos momentos dessa reportagem que o jornalista deixa marcas de subjetividade como, por 

exemplo, quando usou o termo “impressionante” , ou quando opinou sutilmente no final da 

reportagem e conferiu um significado simbólico ao texto verbal-imagético. 

 

 

                                                Figura 10: Imagem usada de forma simbólica na reportagem 
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4.1.4 Jornal Nacional - 2 de dezembro de 2010 

 

A reportagem, que dura 2 minutos e 44 segundos, se refere à investigação do Bope das 

rotas e métodos de fuga dos traficantes. Isso porque, de acordo com a reportagem, muitos dos 

traficantes conseguiram fugir, antes das forças de segurança chegarem nessa favela, graças a 

um sistema de vigilância ilegal que eles usavam. Embora essa fuga tenha ocorrido há alguns 

dias, os telejornais continuavam a abordar incansavelmente esse ocorrido, transformando-o 

em uma novela que o telespectador ligava a TV para ver o próximo capítulo. É o mesmo que 

ocorre quando Gabler relata sobre a invasão do entretenimento nos tablóides que tentavam se 

aproximar do potencial de entreter do cinema. De acordo com ele os tablóides “passaram a 

fornecer não-ficção seriada, sagas que se desenrolavam ininterruptas e que terminavam 

apenas quando havia uma nova narrativa para substituir a antiga” (GABLER, 1999, p. 75).  

Aqui a linguagem cinematográfica surge como potencializadora do entretenimento 

presente na reportagem. O primeiro enquadramento é um plano geral da rede elétrica em uma 

rua da favela, um emaranhado de fios de luz. Logo após um close nessa rede é usada de forma 

simbólica, pois a rede de fios simboliza a rede de vigilância montada pelos traficantes (figura 

11).  

 

 

                                            Figura 11: Imagem simbólica por conter um segundo significado 

 

                 Na passagem, enquanto caminha pela rua A, a repórter é acompanhada por um 

travelling para trás. Conforme ela vai relatando e apontando para os pontos em que o público 

deve olhar a câmera se move para onde ela aponta, direcionando o olhar do telespectador, 
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como se fosse o público se virasse e se inclinasse para olhar. É certamente um plano subjetivo 

já que nesse passeio com a câmera em movimento frenétivo a lente da câmera funciona como 

se fosse o olho de uma pessoa oculta. Contudo há um plano ponto de vista, em que a repórter 

aponta para fora da tela e a imagem seguinte é entendida como o ponto de vista dela, que pode 

ser visualizado na figura 12 e 13. Mas esse ponto de vista é virtual já que é acompanhado de 

um zoom-out, movimento que o olho humano não poderia realizar naturalmente. 

 

  

         Figura 12: Plano médio prepara para o plano pov      Figura 13: Pov da repórter 

 

   A equipe da reportagem volta à saída da galeria por onde os traficantes teriam 

conseguido escapar, segundo moradores e a polícia. A primeira imagem da cena é um close na 

água que escorre dessa galeria e o plano vai se abrindo conforme um zoom-in é realizado pela 

câmera revelando o tamanho da saída dessa galeria por onde os traficantes teriam escapado. 

Toda a equipe entra nesse local para acompanhar os policiais. Na maior parte do tempo a 

filmagem é através de uma câmera subjetiva que age como o ponto de vista do público, o que 

cria a impressão do telespectador ter entrado junto com a repórter e os policiais na galeria. E 

em alguns momentos o público é colocado ao lado dos sujeitos dessa cena, aí podemos 

visualizar planos ponto de vista.  

A cena em que a equipe e a polícia adentram a galeria é sem dúvida a mais 

representativa dessa reportagem, pois cria um clima de suspense, de iminente perigo, onde os 

policiais andam atentos, armados e lançando granadas como se a qualquer momento algum 

perigo pudesse lhes saltar aos olhos. A repórter inclusive valoriza esse momento dizendo que 

esse é um trabalho “arriscado, difícil e minucioso”. Como Becker (2005, p. 79) explica, as 

histórias nos telejornais envolvem emocionalmente o telespectador ao mostrar “os 
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desvendamentos por etapas, com os enigmas que fazem parte delas, e as construções de 

clímax sugerem revelações, novas descobertas”. 

A maior parte da narrativa é estruturada no tempo presente, conferindo a impressão de 

o fato estar se desenrolando naquele momento em que está sendo enunciado ao telespectador, 

embora as imagens tenham passado pela gravação, corte e montagem. A repórter afirma “o 

major Vinicius lança granadas” ou “nós estamos chegando agora”. Como explica Mascelli 

(2010) essa forma de estruturar a narrativa no tempo presente faz com que o público tenha a 

sensação de participar da narrativa e aumenta seu interesse por ela.  Também dá a impressão 

de imediatismo à reportagem. Em toda a matéria, como vimos, há mostras explícitas de que se 

pretende envolver o telespectador conferindo-lhe a sensação de que ele participa da narrativa 

que se desenrola “agora”. A repórter também se inclui na ação, quando usa o pronome “nós” e 

o princípio de objetividade, de imparcialidade e de neutralidade caem por terra, pois a repórter 

revela que não é apenas uma observadora distante do acontecimento que está relatando para o 

seu público, mas uma participante ativa, assim como público. 

No final da reportagem há duas entrevistas, uma com o major do Bope e outra com um 

engenheiro. Ambas veem para justificar o porquê de entrarem nas galerias e explicar uma 

razão para as galerias não serem gradeadas possibilitando a fuga dos traficantes.  Mas 

nenhuma trás uma informação nova sobre este acontecimento, sendo só uma tentativa para 

resgatar a objetividade e as outras características da linguagem do telejornal. 

 

4.1.5 Bom Dia Brasil - 2 de dezembro de 2010 

 

  Essa reportagem tem 2 minutos e 27 segundo. A notícia também aborda a fuga dos 

traficantes do Complexo do Alemão, e aqui o foco são as buscas dos policias na zona sul da 

cidade do Rio de Janeiro, pois os traficantes teriam invadido uma casa nessa região. 

O primeiro plano coloca o telespectador em um carro em movimento atrás dos carros 

da polícia que se dirigiam a zona sul da cidade. Após um plano objetivo mostra os policiais 

descendo dos carros e depois um zoom-in revela a casa que os traficantes teriam invadido e 

feito cinco reféns. A imagem desses reféns é visualizada em um plano contraplongê que 

mostra os reféns sem revelar seus rostos (figura 14). A imagem seguinte é um plano geral das 

cinco pessoas que foram reféns, acompanhadas de um policial descendo a rua em direção a 

casa. E zoom-out faz com que esse plano geral se transforme em um grande plano geral em 
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segundos. O primeiro entrevistado, um pedreiro que trabalhava no local, não revela o rosto e é 

mostrado ao lado da repórter em um plano contraplongê (figura 15). O uso desses ângulos não 

é necessariamente por uma razão psicológica ou estética, mas principalmente por uma questão 

técnica para não revelar os traços das vítimas dos traficantes. Inclusive o áudio do pedreiro é 

distorcido, mas uma legenda é usada para esclarecer a sua fala. 

 O início dessa matéria é marcado pela movimentação constante da câmera, zooms e 

ângulos contraplongês. Como Mascelli (2010, p. 77) afirma “a variedade de planos tem de dar 

o tom, para que o público se mantenha atento, se interessando no que está acontecendo e no 

que vai acontecer depois”. E desse modo a história não é contada de forma parada ou tediosa 

para o seu público. 

 

  

              Figura 14: Contraplongê dos reféns                           Figura 15: Plano médio contraplongê da testemunha 

As cenas seguintes poderiam ser consideradas continuidade da reportagem três, 

também do Bom Dia Brasil, já que, amparadas pela voz em off da repórter, aparecem imagens 

das drogas apreendidas sendo carregadas por tratores e colocadas em caminhões para serem 

levadas ao local onde serão queimadas. A cena da droga sendo colocada dentro dos 

caminhões é constituída por uma sequência de planos que ressaltam a grande quantidade 

desse material apreendido, assim como os ângulos que dão tridimensionalidade aos 

caminhões e ao trator destacam o tamanho das máquinas necessárias para carregar as 37 

toneladas de drogas. O percurso que os caminhões realizam até os fornos da companhia 

siderúrgica é mostrado em dois grandes planos gerais de um ângulo plongê e um plano geral 

com o cinegrafista de pé na estrada e com a câmera inclinada 45 º. Depois mostram em um 

plano médio as drogas sendo jogadas dentro de um forno. Um zoom-in vai aproximando a 

imagem até mostrar a chama em um close.  Há uma troca constante de planos, direcionando o 

olhar do telespectador para pontos diferentes o tempo todo.  Ou seja, o jornalista escolhe o 
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tempo todo o que e como deve ser mostrado aquele acontecimento ao público que assiste à 

reportagem. 

Essa segunda parte da reportagem mostra ao público a ação sobre diversos ângulos 

que não seriam possíveis à percepção comum de uma pessoa. Além do que, o telespectador 

tem a impressão de estar presente o tempo todo no carregamento da droga até a sua queima, 

pois é mostrado o carregamento, o transporte e a queima. Aqui a câmera é objetiva, pois as 

imagens são apresentadas como o ponto de vista do público e não o ponto de vista de alguém 

da narrativa.  Assim o telespectador observa de um ponto externo, não participa diretamente, 

mas vê tudo acontecendo. Até porque a ação é apresentada como se estivesse ocorrendo 

“agora”. Por exemplo, a repórter explica que “sobre o material é jogado ferro líquido” e não 

“foi”, o que confere a característica de imediatismo à reportagem.  Segundo Requena (apud 

VIZEU, 2008, p. 23, grifos do autor), “se o presente absoluto do fato é impossível, não 

importa, o discurso se organizará sobre o presente da enunciação do fato, este sim absoluto: o 

presente do próprio ato comunicativo”. Assim, mesmo que o acontecimento tenha passado 

por edição e não esteja de fato ocorrendo naquele instante ele é estruturado como presente por 

aquele momento ser o presente do ato comunicativo. 

 

            4.1.6 Jornal Hoje - 3 de dezembro de 2010 

 

Essa reportagem é, também, sobre a fuga dos traficantes do Complexo do Alemão. 

Aqui o foco é que uma semana depois, como anuncia o apresentador Evaristo Costa, o 

número de roubos de carro diminuiu 67% no estado do RJ e que os moradores da favela, 

agora, retomam a rotina que está bem menos violenta. Ele faz uso de um dado exato, factual, 

para introduzir uma reportagem que sugere que agora o RJ, inclusive nas favelas, é um lugar 

melhor de se viver. Essa introdução é carregada de sentido e significado, pois associa um fato 

com outro que não tem necessariamente uma ligação, mas que o jornalista dá a entender que 

sim. Os dados factuais também justificam a reportagem. E desde o início o espectador sabe 

que o tom será leve, descontraído, alegre, pois sem os traficantes os roubos diminuíram e a 

rotina da favela é menos violenta. A reportagem tem 2 minutos e 25 segundos. 

As primeiras imagens são da madrugada da favela, em silêncio, demonstrando o 

sossego do início do dia. As primeiras entrevistas são feitas com moradores em um ponto de 

ônibus. A repórter pergunta a hora em que um homem levanta, onde a mulher está indo com a 
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filha e fecha com o homem dizendo que tinha que pegar o ônibus porque tem que chegar cedo 

no trabalho (figura 16). Essas imagens apenas servem para ilustrar a rotina dos moradores, e 

adjetivá-los como pessoas boas, que são trabalhadoras e protegem seus filhos. Pois os 

entrevistados não estão ali para contar algo individual do seu cotidiano ou da sua vida, mas 

estão representando e falando pela comunidade.  E essa tendência de sugerir implicitamente 

ideias estará presente em toda a reportagem. O tempo passa na reportagem, antes madrugada 

agora amanhece. Essa mudança de noite para o dia é expressa através de uma elipse, em que a 

partir imagem simbólica o telespectador sabe que amanheceu. Essa elipse é produzida através 

da imagem de um passarinho cantando e uma padaria abrindo (figura 17).  

 

  

Figura 16: Morador da favela                                    Figura 17: expressa a passagem da noite para o dia 

 

 Depois um plano geral de policiais armados caminhando na rua da favela e 

cumprimentado a repórter é seguido de um close de uma moradora que diz “tá mil 

maravilhas, tomara que continue assim”. A sequência descrita acima revela o poder que a 

montagem tem de criar sentidos e reorganizar a realidade.  Pois o realizador da reportagem 

manipula as imagens de modo que é sugerido que a moradora está feliz com a presença da 

polícia, ao invés da presença dos traficantes, e apóia a presença dos policiais naquele local.  

Não se pode esquecer que o modo como a polícia invadiu a favela foi muito questionado por 

diversos moradores, que relataram abuso de poder e agressão por parte dos policiais. E 

embora a mídia tenha dado espaço para essas críticas, os telejornais enfatizaram a exaltação 

da figura dos policiais. Assim, essa simples sequência de imagens associa a PM ao clima 

pacífico e gera boa impressão a respeito da ação da polícia na favela. Novamente a 

neutralidade supostamente inerente às reportagens pode ser questionada aqui. 

 



66 

 

  

 Figura 18: Políciais caminhando pela favela          Figura 19: Close da entrevistada 

 

Em outra cena a câmera é colocada próxima ao chão e segue os passos apressados de 

algum morador. Esse movimento dos pés é seguido por um travelling para frente, um 

travelling para trás e de novo um para frente, o que concede um tratamento atípico da imagem 

em um telejornal (figura 20). Já mais adiante, um close em uma máquina de quebrar concreto 

é na verdade uma imagem simbólica, pois o som que a máquina produz é semelhante ao 

produzido por uma metralhadora (figura 21). O texto que acompanha essa imagem é o 

seguinte: “o som que pode até perturbar é do bem. Indica a presença dos serviços públicos 

até então impedidos de entrar pelo crime organizado”.  Então o conteúdo dessa imagem é 

primeiramente implícito, simbólico, e depois se torna explícito. 

 

   

Figura 20: Passos de um morador                      Figura 21: Imagem com conteúdo simbólico 

 

A repórter caminha pela entrada principal da favela, a câmera a acompanha com um 

travelling para trás, e conta que os tiros não fazem mais parte da trilha sonora da favela. Aí o 

espectador já pode escutar ao fundo uma música do tipo Forró. A repórter aponta para uma 
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Combi, de onde vem a música, e a câmera faz um travelling para frente até enquadrar a figura 

do motorista que está sorridente enquanto escuta a melodia animada. Depois de um corte na 

imagem o telespectador visualiza um close, com a câmera em outra posição, que mostra esse 

morador cantando junto com a música.  O “estado emocional” da música sugere o estado 

emocional do morador. Através da música o telespectador consegue sentir esse “ambiente” de 

descontração e alegria da favela.  G. Cohen Séat (apud Martin, 2005, p. 154) afirma que “a 

sensação torna-se „musical‟, a tal ponto que, quando a música a acompanha realmente, a 

imagem tira dela o melhor da sua expressão, ou melhor, da sua sujeição”. Esse clima se 

mantém durante as próximas imagens, mesmo passando dificuldades os moradores filmados 

estão esperançosos e de bom humor. A reportagem encerra com um vendedor de doces que 

segundo a jornalista “está num bom humor de fazer gosto”. No final da fala sobe o áudio da 

música que o motorista da Combi estava escutando e é esta música que liga os cinco planos 

seguintes que ilustram a favela e a última imagem do vendedor de doce. Aqui, o papel da 

música é criar o clima da reportagem, sugerir o estado de espírito da favela deixando ao final 

da matéria a sensação para o telespectador de que agora está tudo bem.  

 

 

4.2 A EDITORIA DE POLÍTICA 

 

É a editoria que tem a ver com o que acontece no mundo da política. Como os 

telejornais trabalham essa editoria, ou seja, tratam do assunto política será pertinente somente 

enquanto servir aos objetivos dessa pesquisa de identificar marcas do entretenimento que 

coexiste com a informação nas reportagens. 

 

4.2.1 Bom Dia Brasil - 6 de agosto de 2010. 

 

Essa reportagem é sobre a escritora cubana Wendy Guerra, que escreveu um livro 

sobre o a vida em Cuba e como era o dia-a-dia do governo de Fidel Castro. Essa matéria se 

enquadra na editoria de política por o seu conteúdo abordar principalmente o regime cubano. 

A reportagem tem 2 minutos e 33 segundos. 

A reportagem inicia com um close da Wendy enquanto a câmera realiza um travelling 

para trás. O enquadramento seguinte é um plano conjunto no qual ela e a repórter estão 
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caminhando em uma rua de Cuba, nesse caso a câmera está estática. Essa imagem é seguida 

de um plano médio da entrevistada onde novamente a câmera a acompanha, mas se 

movimentando para trás.  Após, a imagem volta para um plano conjunto com a câmera 

estática e finaliza com um plano médio das duas, mas com a câmera em movimento. Essa 

ação é toda realizada em alguma rua de Cuba, em que a câmera se coloca sempre de modo 

que haja profundidade de campo e essa troca constante de planos e os travellings  conferem 

movimento à imagem e a impressão de que a repórter e a escritoras não se encontram sempre 

no mesmo lugar, evoluindo no espaço.  

Já em outra locação a câmera começa filmando um plano médio da jornalista, que olha 

direto para a câmera e um zoom-out a partir desse plano revela o espaço que a repórter e a 

escritora se encontram: em um pátio sentadas uma de frente para a outra em um plano 

conjunto (figura 22). Com a sua figura enquadrada em um plano médio enquanto fala, Wendy 

não olha para a câmera e para mostrar ao público com quem está conversando essa imagem é 

intercalada com um plano geral, numa angulação de 45º, que mostra as costas da repórter e 

Wendy Guerra de frente para ela. Essa angulação faz com que elas não fiquem achatadas na 

tela, como ficaram quando estavam uma de frente para a outra (figura 23). Embora o áudio da 

fala da autora do livro seja menor em relação ao da repórter que traduz o que ela diz, a 

narrativa é dramática, com a entrevistada gesticulando muito e usando frases de impacto 

como “o silêncio é um sistema de violência” ou “uns fazem os muros, outros as portas. E aqui 

estou eu para construir as portas porque os políticos fazem os muros”. Assim, a narrativa, 

que é a forma que o cinema conta as sua histórias, vai evoluindo e aos poucos o telespectador 

vai conhecendo a história dessa autora e a do seu livro. De acordo com Schiavone, citado por 

Gabler (1999), além de uma história que evolui há outros ingredientes que tornam a matéria 

atrativa como a realidade, a possibilidade, o idealismo e o patriotismo. Ingredientes que 

podem ser claramente identificadas nessa matéria. 



69 

 

  

               Figura 22: Plano conjunto                                           Figura 23: Plano conjunto dando destaque à Wendy 

 

4.2.2 Jornal da Globo - 1 de outubro de 2010 

 

A reportagem tem duração de 4 minutos e 39 segundos.  Como faltava um pouco mais 

de 36 horas para os brasileiros escolherem o presidente, os deputados, os senadores e os 

governadores que os representariam, essa reportagem propõe mostrar como estão os 

preparativos em diversos locais do país para as eleições.  

A primeira imagem da reportagem é um plano médio da repórter. Contudo como ela 

está em uma sacada de um prédio a angulação do plano é plongê, mostrando do alto uma parte 

do centro de São Paulo. A imagem da repórter domina a cena não só por estar em primeiro 

plano, mas devido a iluminação sobre ela que a destaca do resto do ambiente (figura 24).  

 

 

                                         Figura 24: Repórter em plano médio e em destaque do resto da imagem 
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A narrativa da repórter é intensa, cheia de emoção, ou seja, carregada de subjetividade, 

sendo que se pode até considerar que ela está tentando incentivar o voto através da sua 

expressão e fala animada. Ela explica que nos quatro cantos do Brasil existe eleitores, “gente 

querendo exercer a cidadania”, e que o desafio é fazer a democracia chegar nos lugares mais 

distantes do país. Ela enfatiza que são 5.565 cidades em todo o território e que a partir dali o 

telespectador irá fazer uma rápida viagem pelo país para saber o que os municípios vão fazer 

“para garantir que as eleições sejam para todos”.  

As imagens seguintes levam a diferentes pontos do território brasileiro, onde há 

repórteres relatando o que será feito para que as eleições sucedam sem problemas. Essa 

reportagem provoca a sensação de ubiqüidade do telejornal, que está presente em todos os 

lugares para informar o seu telespectador. Também, a narrativa da primeira repórter e 

posteriormente a dos outros oito repórteres situados em diversas cidades dá a impressão de 

que nesse momento todos os brasileiros estão unidos em prol de uma razão, o voto, e se 

tornam um povo unido, independente da distância.  

O telespectador viaja, como bem anunciou a repórter, pelo país através das imagens e 

das narrativas dos repórteres em 4 minutos, assim não é só o telejornal que está presente em 

todos esses lugares, mas também o telespectador. Sabemos que essa mudança de espaço em 4 

minutos não é possível na realidade, e o que possibilita isso é unicamente a montagem que 

permite fazer um recorte da realidade no tempo e nos espaço. O último local que o espectador 

é levado é Nova York, nos Estados Unidos da América. O repórter destaca que o maior 

número de eleitores no exterior está nessa cidade. O espírito de união da nação brasileira 

continua sendo reforçado, já que é sugerido que o voto seria a principal forma de expressão de 

cidadania do brasileiro e mesmo estando em outro país o cidadão pode se afirmar brasileiro 

através do voto. A matéria traz informações sobre as preparações para o dia da realização do 

voto, mas também faz uso de elementos cinematográficos como a montagem, movimentos de 

câmera e ângulos que tornam a matéria mais atraente. E é principalmente a fala da primeira 

repórter que dá o tom da matéria. Ela chama a atenção para o dia do pleito e para a 

importância do voto recorrendo a um discurso emocional, pois dá destaque ao simbolismo do 

voto. 
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4.2.3 Jornal Nacional - 2 de outubro de 2010 

 

Essa reportagem tem 4 minutos e 33 segundos e conta sobre a semana da candidata a 

presidente da República. O início da matéria mostra o assédio que Marina vem recebendo dos 

eleitores. Dois ângulos plongês tentam localizá-la no meio da multidão. Para mostrar ela 

abraçando e dando beijos nas pessoas é usado um close, um plano plongê, um plongê seguido 

de um zoom-in e um plano médio. Os planos são de pouca duração, a edição dá ritmo 

acelerado à reportagem, assim como é o ritmo do dia-a-dia de Marina. Uma imagem de cima 

da cidade, vista por uma janela de avião é usada como ponto de vista da política, já que a 

imagem é seguida de um plano da candidata olhando pela janela (figura 25 e 26). 

 

  

               Figura 25: Pov da Marina                                           Figura 26: Marina olhando pela janela do avião 

 

 A repórter dá destaque a agenda cheia da candidata e a sua rotina cansativa.  E o 

telespectador pode acompanhar Marina em variados momentosa do seu dia, por exemplo, um 

zoom-in se aproxima do seu rosto em quanto dorme e um movimento de câmera mostra ela se 

alimentando. Em algum momento da reportagem a repórter se refere a candidata como “filha 

da Amazônia”. Na preparação de uma sessão de fotos um close mostra a maquiagem sutil nos 

seus olhos e outro close, nos seus lábios, mostra o batom “mais natural do mundo”, feito com 

raspas de beterraba. Marina assiste a um balé feito para ela na rua e escuta uma serenata de 

um saxofonista tocando a música de Dorival Caymmi que leva o nome dela.  

Contudo, em momento algum aparece na reportagem alguma proposta ou ação da 

candidata. O telespectador visualiza como ela é assediada, sua agenda cheia, como é atenciosa 

com os seus eleitores, seus medos, sua dieta, dicas da sua maquiagem, mas não algo 

pertinente sobre as suas pretensões políticas. Não há nenhum valor político intrínseco nessa 
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reportagem e toda essa movimentação de câmera, angulações e narrativa sobre a pessoa 

Marina não visa outra coisa a não ser entreter o telespectador. Não é novidade que as 

campanhas políticas são tratadas pela mídia como eventos.  E como Gabler (1999, p. 99) 

afirma “o político simplesmente se torna um novo tipo de estrela, o processo político outra 

forma de espetáculo, e a televisão o seu melhor palco”. Assim, essa reportagem informa sobre 

a semana da candidata dando destaque as partes mais divertidas ou menos tediosas, e a 

candidata é tratada como uma celebridade, uma estrela, da qual o telespectador quer saber o 

que come, o que veste, do que gosta e do que não gosta. E a linguagem cinematográfica só 

vem a fortalecer o entretenimento presente aqui. 

 

4.2.4 Jornal Hoje -1 de novembro de 2010 

 

A reportagem tem 4 minutos e 58 segundos. O foco aqui é a vitória de Dilma Rousseff 

para presidente do Brasil. A matéria começa com um contraplongê em que o telespectador 

pode visualizar fogos de artifício explodindo no céu. Um zoom-out acompanhado de um 

movimento vertical para baixo da câmera revela a cena de uma multidão balançando 

bandeiras em frente a uma imagem da Dilma. A partir daí a repórter começa a contar sobre a 

mulher Dilma Rousseff, a sua história e seu percurso político. As imagens e a fala da repórter 

são acompanhadas por uma música que potencializa o tom dramático dessa narrativa.  

Dois planos contraplongês e um plongê mostram a candidata interagindo com o 

público. Um zoom-out a situa em meio a um monte de bandeiras e uma sequência de planos 

médios em variadas angulações encerra a narrativa que se poderia identificar como atual. A 

partir daí diversas fotos em preto e branco vão surgindo na tela que contribuem para ilustrar a 

reconstituição da sua história.  As fotos são do período em que ela era criança ou jovem e o 

preto e branco dessas imagens entra em contrate com as imagens atuais que são coloridas, o 

que ressalta a qualidade de lembrança dessas representações (figura 27 e 28). Já a 

apresentação de personagens que vivenciaram aqueles anos e que agora relatam suas 

lembranças torna  a narrativa atual e dá crediblidade e objetividade a reportagem. Todos os 

entrevistados são filmados com a câmera inclinada para cima, mesmo sutilmente, o que lhes 

confere imponência e consequentemente valoriza as suas falas. 

 



73 

 

  

               Figura 27: Imagem antiga de Dilma                           Figura 28: Imagem atual de Dilma e com cores 

 

É dado enfoque para o período de Ditadura Militar em que Dilma foi presa e torturada. 

Um close ressalta a fala dela que brada revoltosamente “eu tinha 19 anos, eu fiquei três anos 

na cadeia e eu fui barbaramente torturada”.  Toda a narrativa da reportagem é organizada de 

forma dramática. Toda a ação é acompanhada por uma trilha sonora, nesse caso a afirmação 

de Turner (1997, p. 65) explica o uso da música nessa reportagem, pois segundo ele a música 

“„sente por nós‟, dizendo-nos quando ocorre um momento forte e indicando o que devemos 

sentir por meio do estado emocional da música”.  A edição dessa reportagem, assim como a 

utilização da música é com intenção de despertar sensações, emocionar o telespectador com a 

história da primeira mulher que tomou posse da presidência no país. E como diz Gabler 

(1999, p. 102) “em resumo, a sensação, base do entretenimento, era agora também base da 

política”.  

 

4.2.5 Jornal da Globo - 1 de novembro de 2010 

 

Essa reportagem tem 2 minutos e 10 segundos. Ela se refere ao momento pós-eleição. 

José Serra que perdeu as eleições para Dilma Rousseff comenta que continuará na vida 

pública, mas o apresentador do telejornal anuncia que paira um ponto de interrogação sobre a 

carreira dele. 

A primeira cena começa com um zoom-in na imagem de Serra. Um movimento de 

câmera enquadra os seus braços enquanto dobra as mangas da camisa. A iluminação sobre a 

imagem confere dramaticidade a esta (figura 29). A iluminação aqui tem um papel expressivo, 

pois segundo Turner (1997) as sombras conferem uma impressão de ambigüidade, de 

incerteza e essa impressão é acentuada pela fala do repórter “todo político enfrenta a 
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pergunta: e agora?”. Ao fundo o público escuta a melodia de uma música que colabora para o 

a dramaticidade da imagem. 

É realizado um resgate da história de Serra na política começando quando foi 

presidente da União Nacional dos Estudantes. As imagens mais antigas e retrospectos daquele 

período são mostrados em preto e branco, assim como na reportagem 4 desta editoria, 

salientando a impressão de aquelas imagens se tratarem de algo do passado ou de lembranças 

(figura 30). 

 

  

              Figura 29: Iluminação com sentido expressivo       Figura 30: Imagem em preto e branco 

 

Como as fotografias são figuras estáticas o realizador dá vida e movimento à imagem 

intercalando-as com vídeos e realizando zoom-in na maioria das fotos e em poucas se percebe 

um leve movimento na horizontal. A edição é a principal responsável pela impressão de 

movimento, já que é a partir dela que os planos são encaixados um no outro dando impressão 

de movimento continuo da história, assim como na vida real. Também, a constante troca, 

fluxo das imagens, as diferentes angulações, e a até a variação do preto e branco para a cor 

proporciona ritmo à história. 

A reportagem organiza as imagens na tela e a narrativa de modo que primeiro o 

telespectador conheça a evolução da carreira política de Serra, e depois o personaliza ao dizer 

que o político já foi prefeito, ministro, “mas nunca foi um candidato de muita simpatia”. A 

partir desse ponto a reportagem constitui um perfil da personalidade do político.  O ponto 

marcante é quando o político diz que lhe dá gosto tomar decisões, ao que o repórter, em uma 

narrativa em off,  o contesta dizendo que seus críticos dizem que Serra demorou para se 

decidir ultimamente.  A imagem dele, em um plano médio, em frente a um microfone com os 

lábios semi-abertos como se estivesse sem reação é coberta pelo off do repórter que repete a 
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pergunta do início da reportagem “e agora?”, ao que em seguida o enunciador mesmo 

responde que “é uma resposta difícil” (figura 31). Essa imagem dramática é acompanhada por 

uma música, elemento que esteve presente em diferentes momentos da narrativa. Essa 

reportagem reorganiza os fatos, os planos, os ângulos, e acrescenta uma trilha sonora com o 

intuito de conduzir a narrativa que em nada é neutra, objetiva ou imparcial. Tanto que no final 

o repórter sentencia a carreira de Serra afirmando que “Serra é da geração de políticos muito 

novos e experientes para se aposentar, mas muito veterano para recomeçar”. E essas últimas 

palavras são ditas com uma imagem de Serra abanando para o público, que poderia 

perfeitamente sugerir que ele está se despedindo da carreira política (figura 32). Essa última 

imagem tem um sentido simbólico, que o realizador quis dar a ela. Martin (2005, p. 117) 

contribui para concluir esse pensamento na medida em que afirma que “tudo que é mostrado 

na tela tem um sentido e, geralmente, um segundo significado que não aparece se não depois 

de nele se refletir”. 

 

  

              Figura 31: Plano médio de Serra                                Figura 32: Serra abanando ou se despedindo 

 

 

4.3 EDITORIA DE ECONOMIA 

 

Essa editoria trata de notícias relativas ao comércio, as indústrias e aos negócios de 

modo geral.  É considerada uma editoria pouco atrativa, por tratar de assuntos sérios e muitas 

vezes de difícil compreensão para o público.  
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            4.3.1 Jornal Nacional - 2 de agosto de 2010 

 

A reportagem tem 3 minutos e 44 segundos. O assunto abordado é sobre o mercado 

imobiliário que está vivendo uma alta nas vendas. E como a procura está grande o preço dos 

imóveis teve uma elevação de até 80%. Assim, o JN irá ajudar o cidadão em como escolher 

um imóvel para comprar. 

A reportagem inicia com trilha sonora que liga os planos e dá continuidade sonora. O 

ritmo que a edição dá as imagens é acelerado. Um travelling para trás, a imagem da página 

online de uma imobiliária sendo manuseada, um close rápido de uma placa que tem escrito 

„venda‟, uma panorâmica em um ângulo contraplongê de edifícios, um grande plano geral da 

cidade seguido de um zoom-in e outro grande plano geral abre essa reportagem (figura 33). 

Até as duas últimas imagens ainda não havia off do repórter só a trilha sonora. Tanto a 

panorâmica como os dois grande planos gerais dão tridimensionalidade aos prédios (figura 

34).  De acordo com Martin (2005), a partir do enquadramento se percebeu, 

progressivamente, que se poderia deixar elementos de fora da ação, mostrar apenas um 

pormenor significativo, jogar com a terceira dimensão do espaço e modificar o ponto de vista 

natural do telespectador. 

 

 

  

               Figura 33: Imagem em ângulo Contraplongê            Figura 34: Grande plano geral 

                 

A primeira sonora é de uma mulher, em um escritório, que sente dificuldades em 

encontrar um apartamento para comprar. Um close no perfil da entrevistada revela que ela 

está agora dirigindo um carro e essa imagem serve para orientar o telespectador que a locação 

da ação será modificada. Na rua, o telespectador pode visualizar planos conjunto ou two-shots 
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em ângulos de 45º e contraplongês da mulher acompanhada de uma amiga à procura de um 

apartamento.   

Uma panorâmica rápida para na imagem do repórter que fala da dificuldade de decidir 

o bairro que se quer morar. Então, depois um zoom-out dá maior visibilidade do cenário para 

o telespectador e o repórter aponta para pontos da cidade sugerindo o bairro. Atitude que a 

câmera acompanha com panorâmicas bruscas. É como se o olhar do telespectador estivesse se 

dirigindo para os pontos em que o repórter sugere. 

A reportagem faz uso de muitos grandes planos gerais para mostrar imagens da cidade 

e a maioria é acompanhada por movimentos de câmera ou zooms. O ritmo conferido às 

imagens é acelerado e por vezes desnorteante. Inclusive, na maioria das vezes em que a 

entrevistada e a sua amiga são filmada elas estão caminhando e são representadas em ângulos 

contraplongês, surgindo na imagem, saindo dela, ou só passando rapidamente na frente da 

câmera. Isso confere um ponto de vista diferenciado para o telespectador e a diversidade de 

planos dá ritmo a reportagem. 

 Em um momento há um plano ponto de vista, em que o público é colocado ao lado do 

repórter enquanto este entrevista a mulher. E travellings são usados para acompanhar o 

movimento do repórter ou para mostrar o ambiente.  Como dito antes a edição confere ritmo à 

narrativa da história para deixá-la mais atrativa, já que procurar um imóvel para comprar é um 

processo demorado, cansativo e muitas vezes desgastante. A reportagem, porém expressa isso 

de outra forma, relatando todo o processo de maneira ágil. 

 

4.3.2 Jornal da Globo -  3 de setembro de 2010 

 

A reportagem é sobre a desaceleração do PIB no segundo trimestre de 2010. E 

segundo a apresentadora isso é uma boa notícia, pois mantém a economia brasileira 

equilibrada.  A partir daí a reportagem, que se desenrola em 2 minutos e 58 segundos, faz uma 

metáfora da economia com o esporte. 

Toda essa reportagem é constituída de imagens simbólicas ou metáforas. Rezende 

(2000) diz que às vezes o telejornalismo faz uso de metáforas para facilitar a explicação sobre 

um acontecimento de significado complicado, como ocorre nessa reportagem. A primeira 

imagem é um super close no rosto de um ciclista, demonstrando cansaço e em seguida o 

ciclista pedalando mostrava que mesmo assim ainda havia fôlego para continuar, em extrema 



78 

 

associação com o estado atual da economia brasileira. A repórter explica que o movimento 

dos ciclistas no velódromo serve para entender como os economistas explicam a 

desaceleração do PIB. 

Assim, um ciclista pedalando lentamente faz analogia ao ritmo que a economia deve, 

às vezes, seguir para não “derrapar”. Um zoom-in mostra uma bicicleta se aproximando mais 

rápido do que outra na tela. Após, uma sequencia de imagens no interior de uma indústria a 

repórter diz que a indústria teve que frear a produção, isso é acompanhado de um close em 

uma roda de bicicleta parando de girar quando uma mão aperta o freio (figura 35).   

A câmera captando a imagem em um ângulo contraplongê faz com que as figuras dos 

ciclistas cresçam conforme se aproximam da câmera e cria a ilusão de velocidade na imagem 

(figura 36). Em outra imagem quatro bicicletas andam enfileiradas mantendo o mesmo ritmo 

enquanto um off da jornalista explica que “a trajetória (da economia),agora, deve ser mais 

equilibrada”. Essas imagens têm um conteúdo aparente, porque possuem um segundo 

significado que o realizador quis dar a imagem ou que o espectador vê nela. As imagens 

simbólicas são intercaladas por entrevistas com especialista que opinam e explicam sobre a 

situação econômica atual, conferindo credibilidade e numa tentativa de resgatar a neutralidade 

e a objetividade na reportagem. O entretenimento dessa notícia se destaca principalmente por 

mesclar a editoria de economia com a editoria de esportes, que hoje é considerada própria do 

entretenimento. 

 

  

               Figura 35: Imagem simbólica                                    Figura 36: Plano contraplogê 
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             4.3.3 Jornal da Globo -  6 de dezembro de 2010.  

 

Essa reportagem tem 7 minutos e 56 segundos. Ela se propõe em fazer o telespectador 

conhecer a diferença de plantar soja no Brasil e nos Estados Unidos da América. Os primeiros 

planos são ligados por uma trilha sonora. Um zoom-in em um trabalhador no meio de 

plantação de soja no interior do Mato Grosso é seguida por um close em uma vagem de soja 

onde é introduzida uma melodia “caipira” dos EUA, já que esta soja é produzida no estado de 

Illinois. Essa imagem mostra que o que liga os diferentes espaços é a produção desse grão.  O 

repórter acompanha o transporte da soja aqui no Brasil e lá nos EUA para mostrar qual é a 

diferença de um país para outro.   

Um plano geral mostra uma máquina em alta velocidade no meio da plantação, que 

simboliza o ritmo acelerado em que a fazenda trabalha. Um plano contraplongê destaca o 

verde da plantação e o tamanho da máquina que circula nela (figura 37). Uma panorâmica 

acompanha o dono da fazendo, “seu Joacir”, caminhando no meio da lavoura. E um plongê 

do topo de uma carroceria caminhão, é acompanhado por uma panorâmica que mostra os 

grãos já dentro dos caminhões.   

Na cena seguinte o telespectador é transportado para os EUA e a primeira imagem é 

um contraplongê em que a câmera realiza um travelling vertical para baixo e o telespectador 

pode visualizar uma extensa plantação com uma casa bem ao fundo, que além de orientar 

geograficamente o telespectador tem um valor estético devido a composição e cores presentes 

(figura 38).  

A passagem do repórter é marcada por um zoom-in até fechar em um plano médio. A 

velocidade da imagem é acelerada para mostrar o movimento de uma barca. Já um plano 

geral, troca para um plano médio e depois para um close que começa a abrir, através de um 

zoom-out, para um plano geral. A música continua a ligar e dar ritmo a narrativa assim como a 

variação constante de planos e ângulos.  
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             Figura 37: Contraplongê da máquina                       Figura 38: Composição das cores dá estética à imagem 

                    

As próximas cenas trazem o telespectador de volta ao Brasil. Um plano inclinado 45º 

dá dimensão ao caminhão que se aproxima na estrada, um plano geral gravado do meio de 

uma plantação mostra os caminhões passando na estrada. Um close no reflexo do espelho dá 

ao telespectador o mesmo ponto de vista de que se ele estivesse dentro do carro e depois em 

outro plano geral pode visualizar as traseiras dos caminhões, estando, assim, sempre em 

constante movimento, vendo a ação de diversos pontos de vista (figura 39). Como a viagem é 

longa eles fazem uso de elipses para insinuar a passagem dos dias, identificando quando 

amanhece e quando anoitece, orientando o telespectador no tempo da narrativa (figura 40). 

 

  

 Figura 39: Ponto de vista                                             Figura 40: Elipse, passagem do dia para a noite 

                                    

Mesmo assim, a narrativa é praticamente toda realizada no tempo presente dando 

impressão ao público de que a ação está acontecendo naquele instante, o que envolve o 

telespectador que, dessa maneira, tem a sensação de estar viajando com o repórter. Como dito 

antes, se a enunciação do fato no tempo presente não é possível a narrativa é organizada sobre 

o presente da enunciação.  
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A montagem, que possibilita a viagem em segundos de um país para outro, passa 

quase despercebida aos olhos do telespectador. Como já foi abordado na análise das 

reportagens anteriores essa compactação do tempo e do espaço não é possível na realidade. 

Segundo Mascelli (2010, p. 80), no cinema o tempo pode “ser comprimido, expandido, 

acelerado ou retardado; permanecer no presente ou no futuro; ou até mesmo ser congelado”, 

assim, como o espaço pode ser “diminuído ou ampliado; deslocado para mais perto ou para 

mais longe”.  Ora, no telejornalismo não é diferente, e essa reportagem só confirma isso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora o cinema trabalhe com a ficção e o jornalismo com a realidade ambos os 

meios possuem uma linguagem muito semelhante.  A partir das 14 análises se percebe que 

ambos trabalham com a narrativa de uma história a partir da imagem e do som, de um texto 

imagético e de um texto verbal. Contudo o jornalismo, e no caso o telejornalismo, se apropria 

da linguagem do cinema para narrar a “realidade” dos acontecimentos, nunca se apresentando 

como ficção. O cinema está no telejornal não como assunto, mas como construtor do seu 

produto e não só para constituir a notícia de modo que ela seja mais atrativa, como se supôs 

no início dessa pesquisa, mas para construir a notícia como informação. O telejornal ao narrar 

o acontecimento não diferencia a parte que entretém da que informa e tão pouco o 

telespectador não distingue uma coisa da outra. Para este, a elipse, o plano, o zoom, o som, os 

diálogos transmitem informação e dependendo da forma que esses elementos são aplicados na 

notícia é que a torna mais ou menos atraente.  

 Mas entreter o telespectador com a informação é uma prioridade do telejornal, pois 

durante a análise percebemos que os telejornais estão o tempo todo, enquanto enunciam, 

tentando prender a atenção do telespectador e envolvê-lo na narrativa.  Por exemplo, na 

reportagem três da editoria de hard news o telejornal tenta transportar o telespectador para 

dentro da história para também fazer parte da ação, mesmo protegido e acomodado na 

poltrona da sua casa. Nessa reportagem, quando aparece o enquadramento da caderneta como 

se fosse o ponto de vista do público ou quando o repórter fala “você está vendo” ou até o 

“lembra daquela” mostra que o telejornal não se apresenta como uma mediação da realidade, 

mas como a própria que é fundida e homogeneizada com a realidade e experiências do 

telespectador. Pois este está vendo, vivenciando aqueles acontecimentos, de forma que todo o 

processo de edição e de construção da reportagem como realidade são ignorados pelo 

telespectador, ou melhor, não existem. É como se através da notícia fosse possível vivenciar o 

fato. E isso faz com que o interesse do público pela notícia aumente. 

Além do mais os telejornais parecem ter uma atração em transformar fatos em 

histórias seriadas. Como se pôde perceber nas quatro últimas reportagens da editoria de hard 

news o telejornal abordou de forma exaustiva a fuga dos traficantes do Complexo do Alemão. 

Os telejornais e os telespectadores estavam presentes em todo o desenrolar daquele 

acontecimento. O público viu a fuga, foi na galeria por onde os traficantes fugiram, viu as 
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drogas apreendidas, elas sendo carregadas e depois queimadas, as armas e os carros que eram 

dos traficantes, como eles organizavam o tráfico, quando eles invadiram uma casa, os 

moradores da favela satisfeitos com a ausência dos traficantes, enfim, o telejornal extraiu o 

que pode desse fato. E a narrativa no presente dá a impressão de imediatismo, de estar 

acontecendo agora, fortalecendo essa sensação do telespectador estar vivenciando o 

acontecimento.  

Mas nós sabemos que isso não é possível, vimos que a notícia é a reunião de 

fragmentos da realidade e não a realidade em si no tempo e no espaço. A realidade é 

produzida, lapidada, transformada pelo enunciador que não transmite só seus pontos de vista 

sobre aquele episódio, mas escolhe o ponto de vista do público. Na reportagem quatro dessa 

mesma editoria, por exemplo, a câmera funciona como o olho do telespectador e a repórter 

orienta para olhar aqui ou ali. A edição também tem um papel fundamental, pois é com ela 

que o realizador organiza “o quê” e “como” o fato será representado ao telespectador. 

Dizemos que a edição organiza porque o “o quê” e “como” já foi parcialmente decidido na 

hora da captura das imagens, quando o cinegrafista enquadrava uma imagem e não a outra, ou 

escolhia o ângulo que a enquadraria. E a edição finaliza o sentido de todas essas imagens, até 

porque isoladas elas não possuem um significado de fato.  E também é através da edição, ou 

da montagem, que é possível que o público seja deslocado de um local da história para outro, 

sendo que assim, muitas vezes, o público é mais do que um observador onipresente, mas um 

participante ativo independendo do local da ação. Contudo a montagem é realizada de um 

modo que essa deslocação se torne natural com o intuito de que o telespectador creia que não 

viu só partes, mas viu o todo.  E, principalmente, é analisando a montagem da notícia que 

podemos perceber as características da ideologia do telejornal que esses veículos tanto tentam 

mascarar. Pois a montagem é mais do que um momento de escolhas do que mostrar, é 

principalmente um momento de definir como eles querem mostrar. Bom, isso quer dizer que 

ao enunciar os acontecimentos o telejornal confere sentido e significado ao seu enunciado, 

assim a notícia não poderia ser considerada a realidade tal qual. Podemos observar isso de 

forma clara nas reportagens que possuem imagens simbólicas, já que aquelas imagens foram 

selecionadas não pelo sentido que possuem, mas pelo sentido que o enunciador quis dar a 

elas. E assim é toda a reportagem, pois as imagens estão organizadas de acordo com o sentido 

que o enunciador pretende que elas tenham.  
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Também, muitas vezes o repórter narra os fatos com subjetividade conferindo sentidos 

aos acontecimentos. Na segunda reportagem analisada, da editoria de política, a fala da 

primeira jornalista não traz alguma informação consistente sobre as eleições, mas ao 

contrário, realiza um discurso inflamado, evocando as eleições como um período em que os 

brasileiros se afirmam como nação, ou no verbete popular “mostrando o espírito da coisa”. A 

repórter tenta passar o valor simbólico da ação do voto e dá a entender que esse é um período 

de felicidade, de alegria e de união. Os enunciados emitidos pelos telejornais não adjetivam só 

os acontecimentos, mas também seus personagens, como é feito com o político José Serra, o 

qual perdeu o jeito para a política, ou com os moradores da favela, que são pessoas boas, ou 

com os policiais, o quais protegem os cidadãos do que os ameaçam.  

Outro ponto que ficou fortemente marcado é que o telejornal pretende provocar 

sensações no telespectador para prendê-lo na narrativa. A trilha sonora na narrativa, por 

exemplo, servia para comover, ou “tocar” o telespectador, como ocorre na reportagem da 

editoria de política que fala sobre Serra. A troca de planos que provoca o choque com a 

quantidade de drogas também é feita com a intenção de despertar sensações, ou quando a 

repórter leva o espectador dentro das galerias de esgoto por onde os traficantes fugiram. E até 

mesmo o relato sobre o risco de vida que os animais sofreram com os focos de incêndio é uma 

mostra dessa intenção dos telejornais de provocar e despertar sentimentos e sensações. 

Há um ponto bem interessante que surgiu durante a análise, que não era foco desse 

trabalho, mas que não pode ser ignorado. O telejornalismo não só faz uso da linguagem do 

cinema, mas muitas vezes se estrutura com a mesma lógica. O cinema seleciona personagens, 

cenários, tem um diretor, narra as suas histórias, tem um conflito, um clímax. E o telejornal 

não funciona de maneira diferente.  Na reportagem tudo parece ocorrer da maneira mais 

espontânea possível, contudo o repórter, atuando como diretor de cena escolhe os personagens 

e orienta de certa forma, o que devem falar. Mas o repórter também é um personagem dentro 

da narrativa, já que segundo Aumont e Marie (2003, p. 226), o personagem “é uma entidade 

psicológica e moral, encarregada de produzir no espectador um efeito de identificação”. O 

repórter representa um papel para o telespectador. Suas expressões, movimentos e falas são 

para o público e a sua representação é quase decisiva para o modo que este público irá 

emergir na história. Também, a narrativa do telejornal conduz uma história, nem sempre em 

ordem direta, e na maior parte das notícias há um conflito e um clímax. Podemos visualizar 

diversos tipos de conflitos nas reportagens, como o conflito entre o bem e o mal, representado 
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pela população ou os policiais contra os traficantes, ou conflito psicológico, como na 

reportagem sobre José Serra, ou apenas apresentar um vilão na história, como a primeira 

reportagem desse corpus, onde o fogo ameaça a vida dos animais.  E ainda são escolhidos os 

espaços, os cenários onde serão feitos as gravações que podem oferecer melhores e mais 

número de imagens para o vídeo. 

Talvez a linguagem do cinema estivesse desde o início presente nos telejornais, mas de 

maneira mais tímida, contida. Contudo atualmente essa linguagem ajuda a estilizar a 

informação apresentada ao público.  A informação, mais do nunca, está sendo apresentada 

para o telespectador pelo telejornal com a preocupação de que o telespectador se entretenha 

enquanto a consome.  Assim, o INFOtenimento é de fato uma tendência no telejornalismo.  

Inclusive nessas editorias que são consideradas como sérias. Isso não significa dizer que o 

conteúdo esteja melhor ou pior, mas que está sendo apresentado de forma diferente. A partir 

da análise percebemos que as características elencadas como próprias da linguagem do 

telejornal são mais como um guia de princípios para se emitir a informação de forma que a 

reportagem não deixe a desejar em conteúdo e dê credibilidade ao que o telespectador assiste.  

Muitas vezes se supõe que há objetividade, neutralidade, imparcialidade, imediatismo na 

transmissão do fato, e que isso é uma constante devido o jornalismo afirmar ser os seus 

alicerces, mas não é bem assim. Como vimos na análise das reportagens, principalmente nas 

editorias de política e hard news, essas características simplesmente são colocadas a baixo, ou 

melhor, não estão lá, mas o telespectador crê que estão devido ao telejornal ter conquistado a 

sua confiança.  O filme, por exemplo, têm muitos elementos semelhantes aos que a 

reportagem usa, mas o público não crê da mesma forma em seu conteúdo, por mais que esse o 

envolva demasiadamente a ponto de gritar e chorar.  No entanto nos perguntamos se essas 

características são os alicerces do jornalismo, mas não são mais prioridade na construção do 

conteúdo noticioso, o que, então, tem ou irá conferir credibilidade ao telejornal, o 

configurando como apresentador dos fatos do mundo? Ou o que mantém o telespectador 

crendo que os fatos são a realidade sem distorções? 

O fato é que se o telejornal julga que um fato possui partes, momentos, que são menos 

atraentes ao telespectador, ou que não despertam a sua atenção, então, o telejornal abordará e 

dará destaque aos pontos que deixam a notícia mais interessante, divertida ou pelo menos 

tenta configurá-la assim. Há outras prioridades, outros valores emergentes no jornalismo e 

isso talvez seja devido às mudanças na sociedade atual que consome de forma diferente, tem 
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um ritmo e uma maneira de se relacionar diferente com o mundo. A sociedade do século XXI 

passou a priorizar mais umas coisas do que outras, como é o caso do entretenimento que 

emergiu como valor devido a essa nova maneira das pessoas se relacionarem com a realidade 

ao seu redor. Então esse processo de hibridização não é o futuro, mas a realidade atual do 

jornalismo. O INFOtenimento não envolve só o modo de enunciar do jornalismo, mas é 

inerente às mudanças que a sociedade atual vem sofrendo. Ou seja, não é um evento isolado 

no jornalismo, mas pode ser considerado como uma conseqüência dessas alterações na 

sociedade e também o que as alimenta diariamente, já que como dito antes o telejornal não só 

representa a realidade, mas a constitui. 
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