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Resumo

O artigo procurou refletir sobre o papel das imagens técnicas na narrativa do telejornal, 
estabelecendo um possível repertório delas a partir da base contratual de autenticidade. 
Busca-se investigar como a imagem é lida e trabalhada dentro do contexto específico do 
telejornal. Foram identificadas diversas marcas enunciativas das imagens que buscam 
trazer o “efeito de real” e o “efeito de tudo ver” à narrativa do telejornal e a partir delas 
foram estabelecidas categorias e um o repertório imagético.
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1.Introdução

Este artigo é o resultado da pesquisa2 que buscou identificar e analisar, a partir 

do estudo de uma semana de três telejornais brasileiros (Jornal Nacional,  Jornal da 

Cultura e Rede TV News), um possível repertório de imagens do jornalismo televisivo, 

baseado nas estratégias da enunciação e em seus efeitos de real. Estabelecendo assim 

um  modelo  interpretativo  que  ajude  a  compreender  a  especificidade  da  imagem 

telejornalística,  pensando a comunicação como um processo dinâmico envolvendo o 

texto seu contexto e os atores atuantes.

1.2 Pactos comunicacionais

A  comunicação,  seja  ela  midiática  ou  interpessoal,  é  ao  mesmo  tempo  um 

processo social  e  de linguagem.  Isso significa  que o sentido que surge no processo 

comunicacional  advém da  relação  entre  os  aspectos  linguageiros  e  culturais.  Sendo 
1 Mestre em comunicação pela Pontifícia Universidade Católica, joao81@gmail.com
2 Pesquisa  desenvolvida  junto  ao  programa  de  pós-graduação  em comunicação  da  PUC Minas,  que 
resultou na dissertação “O efeito de tudo ver: transparências e autenticidade no telejornalismo” (2010)
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assim,  o texto (em seu sentido  amplo)  não deve ser analisado sozinho,  fora de seu 

contexto, já que todo ato comunicativo é realizado dentro de determinados limites ou 

parâmetros,  histórico  e  culturalmente  estabelecidos.  Esses  parâmetros  servem  para 

regulamentar os discursos, bem como criar bases comuns para se estabelecer condições 

mínimas de comunicação e sociabilidade.  

Os processos de comunicação de massa,  como no caso da televisão  e outras 

mídias transmissivas,  os sujeitos participantes do ato comunicativo encontram-se em 

instâncias separadas. Há um fosso entre produção e recepção, que torna a comunicação 

menos dinâmica e “controlável”. Assim, os produtores trabalham com um “destinatário-

alvo”, e criam várias estratégias que possam trazer os múltiplos sujeitos da recepção 

para  sua  intencionalidade3.  Essas  estratégias  são  baseadas  em um nível  mínimo  de 

parâmetros comuns entre as duas instâncias. E são as intencionalidades da relação do 

texto  com  a  realidade  que  parecem  forjar  grande  parte  desses  “parâmetros” 

estabelecendo  assim  o  que  chamamos  de  topoi de  leitura,  que  ajudam  a  forjar  os 

diversos contratos de leitura. 

A concepção de contrato de leitura que utilizamos no trabalho se assemelha ao 

que  Jost  (2003)  identifica  e  chama  de  “terreno  comum”,  ou  seja,  valores  mínimos 

compartilhados  que  estabelecem  a  relação  do  texto  com  a  realidade  socialmente 

construída (BERGER; LUCKMAN; 1985). Nesse nosso conceito, o contrato não emana 

do texto ou é imposto por este (mas, sim, deixa marcas nele); ele tampouco é construído 

de  uma relação particular  entre  o texto  e  o leitor  ou o autor.  O contrato  de leitura 

perpassa  todo  o  processo  comunicativo,  balizando-o  de  maneira  a  dar  um  sentido 

mínimo.  São três  topoi de leitura o lúdico, o fictício e o de autenticidade.  Os  topoi 

produzem formas ao longo do desenvolvimento de uma certa cultura televisiva,  que 

facilitam a identificação do “terreno” em que se está trabalhando.  Essas formas são 

completamente arbitrárias e de fácil manipulação, além de mutantes, porém existentes. 

O formato do telejornalismo faz interface com o topoi de autenticidade que estabelece 

uma ligação direta com a realidade. 

3 É  preciso  apontar  que  as  estratégias  nem sempre  funcionam como intencionado,  e  muitas  vezes  a 
instância de recepção faz usos e interpretações inesperados do texto, através das “gramáticas da recepção” 
(VERON, 2004), assim no plural, pois elas consistem nas lógicas próprias do leitor/ telespectador, que 
podem fugir das intenções da instância de produção.

2



O autêntico,  nesse contexto, é aquilo que é fidedigno, o que é verdadeiro no 

sentido  de  ser  intersubjetivamente  verificável.  Como  não  há,  em  geral,  como  o 

telespectador verificar a veracidade do que a TV narra, o senso comum passa a ser um 

moderador  da  autenticidade  da  televisão  e  quanto  mais  próximo  o  assunto  do 

telespectador maior sua rigidez no controle do que é verdadeiro. A narrativa do topos da 

autenticidade  é  aquela  que  não  transita  apenas  na  imaginação,  no  fabular  e  no 

imaginário, mas que possui uma ligação estreita com o mundo empírico. O autêntico 

passa,  assim,  pela  persuasão  de  que  há  uma  estreita  ligação  da  enunciação  com o 

mundo, de uma quase não representação, mas registro. 

O topos de autenticidade não realiza o último “ato de fingir”4 designado por Iser 

(2002),  o  de  “desnudamento”,  ou  seja,  nesse  topos, o  texto  não se  apresenta  como 

discurso encenado, mas como registro, traço da própria realidade. Assim a remissão ao 

texto não acontece, ele é “apagado”, atrelando-se ao elemento representado. “Os efeitos 

de real” realizam algumas das transgressões de limites apontadas por Iser5 sem, porém, 

realizarem a remissão ao discurso e a imagem técnica, no telejornal, parece ter um papel 

fundamental nisso. 

1.3 paradigma informacional e objetividade

O  topos de  autenticidade  se  conformou  ao  longo  dos  séculos  junto  com  a 

ascensão do paradigma da objetividade  e  da informação.  Começa a  se  desenhar  no 

início do século XIX no que Ciro Marcondes Filho (2002) denomina de “uma forma 

retórica que aspirava à objetividade” (MARCONDES FILHO, 2002, p. 219), ou seja, 

um  discurso  que  busca  atingir  uma  verdade  acima  de  opiniões,  misticismos  e 

subjetivismos. 

Fruto e ancora desse paradigma discursivo a máquina fotográfica (e em seguida 

o vídeo), e sua imagem técnica marcam o jornalismo e mais tarde a relação do gênero e 

formatos televisivos que fazem interface com o modo de leitura de autenticidade. As 

imagens no jornalismo,  mas principalmente no telejornal,  primeiramente adquirem a 

função de serem mais um elemento “autentificador” da veracidade do que o texto verbal 

diz. 
4 Os atos de fingir identificados por Iser (2002) são: a seleção, a combinação, a relação e o desnudamento.
5 As  transgressões  de  limites  dos  elementos  do  texto  significa  para  Iser  (2002)   a  determinação  de 
elementos difusos do real  e do imaginário e a retirada de contexto e estabelecimento de novas relações de 
sentido entre os elementos textuais.
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Mas mesmo as imagens técnincas são, sim, simbólicas,  pois são fruto de um 

texto que é codificado em imagens. São textos de quem as captou, de quem as manipula 

posteriormente  (principalmente  na  TV  e  no  cinema),  e  texto  também  do  próprio 

aparelho  (FLUSSER,  2002)  e  toda  a  tradição  científica  e  imagética  embutida  nele. 

Assim o modo como a fotografia (e o vídeo) é usada no jornalismo parece determinada 

pelo “aparelho” flusseriano (2002) em seus componentes tecnológicos e ideológicos. 

No  caso  do  telejornal,  o  mecanismo  da  objetividade,  tanto  do  aparelho 

jornalístico  como do fotográfico,  parece ser  fundante na definição  do seu programa 

automático: o de mostrar relatos do mundo como de fato aconteceram, uma pretensão 

impossível de ser executada, já que toda apreensão do mundo se faz pela linguagem. 

2. A narrativa do telejornal

Todas  as  manifestações  do  jornalismo  são  “relatos  atuais  de  acontecimentos 

atuais” (WEAVER, 1998, p. 295), o que significa que a narrativa se encontra presa a 

dois tipos de presente: o presente como a proximidade do assunto abordado e como 

tempo narrativo do relato, que determinam o que e o como relatar. Cada mídia, porém, 

tem particularidades, ou seja, virtudes e defeitos para narrar acontecimentos recentes. O 

telejornal se organiza no tempo, em um fluxo, por isso há uma preocupação maior com 

a inteligibilidade das narrativas para que elas se apresentem de maneira mais coerente, 

organizada e coesa, ou seja, cada notícia deve ser entendida como um todo e por todos. 

As reportagens no telejornal se constroem com relatos e testemunhos da produção e de 

pessoas externas a esta, que são estruturados de forma melodramática e seqüencial com 

uma busca por dramatizar a notícia e personificá-la com personagens. Outro tipo de 

personificação  que  a  matéria  telejornalística  realiza  é  a  personificação  de  um 

enunciador, em geral, através do próprio repórter. Assim, para Weaver, as notícias do 

telejornal se dotam de uma “voz pessoal”, que associa uma personalidade à narrativa6. 

Por fim, a televisão desenvolveu uma tendência maior para o espetáculo. O que 

quer dizer, em termos práticos, para Weaver (1998), que os produtores buscam imagens 

que  mostrem sensações,  emoções  fortes,  que  dramatizem e  descrevam a  ação  e  os 

conflitos.  Assim, entre dois fatos de igual importância, é selecionado, para veiculação, 
6 Realmente, em relação ao narrador do jornal impresso, a narrativa televisiva pode dar uma impressão de  
ser mais pessoal (e em alguns casos até é), mas na maior parte do tempo esse “repórter-narrador” se dota  
de uma personalidade supostamente vazia. Em geral, mesmo no caso de o repórter aparecer interferindo, 
realizando ou experimentado algo na matéria, ele o faz como um agente da objetividade
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aquele  com  a  melhor  imagem,  ou  seja,  a  mais  dramática  e  espetacular.  Nessa 

perspectiva, a imagem no telejornal o dotaria de especificidade, em relação aos outros 

discursos  jornalísticos,  ao  lhe  proporcionar  mostrar  o  inusitado,  o  diferente  e  o 

inesperado. Mas as imagens do telejornal também são espetaculares, pela sua dimensão 

de aesthesis, de prazer, que leva a uma dimensão de catarsis de uma experiência prática 

liberada de interesse. 

Se considerarmos  o conceito  de espetáculo  de Jean Louis  Comolli  (2008),  a 

espetacularização do telejornal não está ligada somente ao impacto visual das imagens 

em si, mas também à sensação de tudo mostrar que a televisão fornece em sua narrativa. 

Ao traçar a diferença entre o “espectador de cinema [grifo do autor]” e o espectador do 

espetáculo  (de  filmes  comerciais  e  de  televisão),  Comolli  aponta  que  além  das 

diferenças  dos  dispositivos  de  exibição  e  sua  maneira  de imobilização  corporal  (no 

cinema deve-se sair de casa e entrar em uma sala junto com outras pessoas e ver o filme 

no escuro, já a televisão não impõe restrições de movimento ao corpo)7 há a diferença 

entre a relação do visível e do invisível e entre o ver e não ver. Todos os espectadores 

compartilham o desejo de tudo ver, porém o cinema, para Jean Louis Comolli, brinca 

com esse desejo, ocultando certas partes do que deveria ser visível e tensionando as 

expectativas do espectador. Por isso, o lugar do espectador de cinema é, para o autor 

francês, um lugar difícil, pois cabe a ele preencher as lacunas deixadas pelo filme. Já o 

“consumidor  de espetáculo”  tem seu desejo de ver  e  suas  expectativas  preenchidas, 

ocupando uma posição fácil e tranquila, “um bom lugar”: “O bom lugar é, em princípio, 

aquele  que  bastaria  pagar  para  poder  ver  e  ouvir,  sem sofrimento  ou cansaço,  sem 

qualquer outra forma de engajamento” (COMOLLI, 2008, p. 137). 

A instauração desse “bom lugar” é exatamente  o que Robert  Stam identifica 

como uma das causas da agradabilidade do telejornal. Independentemente do conteúdo 

da  notícia,  o  jornal  televisivo  sempre  nos  é  agradável,  por  satisfazer  certos  desejos 

“narcísicos”.  Entre  eles,  está  a  sensação  de  transformar  os  seus  telespectadores  em 

“senhores audiovisuais  do mundo” (STAM, 1985, p.  76) que tudo veem.  “Todas as 

7 É preciso chamar atenção para o fato de que este modelo de exibição cinematográfica encontra-se em 
crise. É notório que, desde o advento da televisão, o cinema experimenta uma queda contínua do público  
em suas salas. 
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figuras humanas que desfilam diante de nós no cortejo insubstancial da televisão foram 

reduzidas a uma insignificância liliputiana: são bonecos de duas dimensões cuja altura 

raramente excede os trinta centímetros” (STAM, 1985, p. 77). 

Figuras  reduzidas  também  em  sua  complexidade  (WEAVER,  1998),  com  a 

simplificação  dos  personagens,  de  situações  e  das  relações  políticas  e  sociais  para 

poderem ser encaixadas na estrutura da narrativa do telejornal em seu fluxo temporal. 

Essa  simplificação  e  a  perspectiva  do  espetáculo  entronando  e  satisfazendo  seu 

telespectador não significam, porém, a certeza na produção de sentido e do engajamento 

da instância da recepção nas intencionalidades das instâncias produtivas, já que olhar 

não é uma atividade passiva, o ato pressupõe interpretar, observar e conectar o produto 

audiovisual a outros e com diferentes contextos. 

Assim, a narrativa do telejornal e seus elementos, as imagens, o off ( locução do 

repórter),  os  apresentadores,  os  depoimentos  e  as  imagens  se  articulam  para  dar  a 

sensação de tudo ver, ou melhor, de se ver um mundo completo, absoluto e articulado, 

gerando  assim  um  fortes  efeitos  como  o  de  real,  de  autenticidade,  de  veracidade 

(BEKCER, 2005), e de tudo ver.   

O efeito  de  real  e  o  efeito  de  tudo  ver,  que  estão  intimamente  ligados,  são 

conformados pelo mecanismo de objetividade do aparelho jornalístico, que descrevemos 

no  primeiro  capítulo.  São  sensações  produzidas  por  imagens  que  descrevem, 

emocionam, tipificam, relatam junto com textos que muitas vezes ancoram o ritmo e o 

sentido das imagens sempre atravessados por um “todo” (DELEUZE, 2003), que no 

caso do telejornal é o mundo que construímos socialmente. 

2.1 A estética do acaso e suas transparências

O  “ao  vivo”  no  telejornal,  e  nos  programas  de  TV  em  geral,  é  uma  forte 

ferramenta  autentificadora  da televisão  e  uma maneira  poderosa de se estabelecer  o 

“efeito de real” (BARTHES, 2004) ao aliar a crença na imagem técnica e sua ligação ao 

objeto com a transmissão direta. Isso, porém, não significa que todo “ao vivo” impõe 

necessariamente  um  puro  contrato  de  leitura  de  autenticidade,  já  que  é  possível  a 

realização de ficções, jogos,  shows e outros tipos de programas com transmissões “ao 

vivo”, mas todos ganham um nível maior de transparência.
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Comum aos tipos de programas em “tempo presente” é uma certa estética do 

imprevisível,  resultado também da falta  de recuo que os produtores têm para poder 

construir sua narrativa. Mesmo quando o “ao vivo” é feito e planejado para a televisão, 

é impossível um controle absoluto dos acontecimentos pelas instâncias produtivas. A 

manipulação  dos  elementos  da  narrativa,  portanto,  se  torna  reação,  e  com  isso  o 

improviso e o imprevisto tornam-se elementos significativos do “ao vivo”, constituindo, 

para Arlindo Machado (2001), em alguns casos, uma verdadeira estética do acaso8.

A transmissão “ao vivo” deixa traços tanto na edição quanto nas imagens que 

nos fazem identificar uma falta de distância entre a captação e da emissão. E muitas 

dessas marcas podem ser imitadas em emissões gravadas, para lhe darem um efeito de 

verdade e de autenticidade.  Assim,  a transmissão “ao vivo” em si  e suas marcas  se 

tornam um dos recursos retóricos,  uma das técnicas discursivas da TV, que leva ao 

convencimento do telespectador do que ele vê realmente aconteceu.

Em um telejornal, uma pequena parte do fluxo do programa é feita de fato “ao 

vivo”. Porém, a lógica desta “narrativa do acaso” parece contaminar boa parte do jornal 

televisivo,  sendo  possível  mesmo  identificar  um  grupo  de  praticas  discursivas 

(construção das imagens, do texto e da edição) das matérias que buscam resgatar uma 

sensação de tempo presente na construção da notícia. 

2.2 Sintaxe

Como  dissemos,  as  imagens  técnicas  de  um  telejornal  (e  das  narrativas 

audiovisuais em geral) são construídas a partir da crença na “indexalidade da imagem” 

(XAVIER, 1977, p. 11) ao objeto que ela representa. Para Ismail Xavier, no cinema, 

esta  “crença  ingênua”  na  fidelidade  de  reprodução  do  objeto  implicou  práticas  e 

propostas estéticas que marcaram o que ele chama de cinema clássico. Nesse cinema, 

sedimentou-se a “decupagem clássica”, que busca uma linguagem que se quer invisível 

e, ao mesmo tempo, crie uma narrativa e um mundo coeso e coerente9. 
8 É preciso considerar que esses elementos da estética do acaso são ao máximo evitado pelos profissionais  
envolvidos.  São,  como bem denomina  Arlindo Machado,  acidentes  ou  erros.  O que  se  procura  é  a 
aproximação ao máximo da estética bem acabada do cinema, ou da produção não “ao vivo” da TV. Mas 
há sempre algo que escapa deste controle, e paradoxalmente aí parece residir o efeito de verdade deste 
tipo de transmissão. Surge então, na transmissão “ao vivo”, uma ilusão de apreensão do mundo enquanto 
tal.
9A TV incorpora muito dos procedimentos do cinema, principalmente do cinema clássico. Apesar  da 
influência,  no  Brasil,  da  linguagem radiofônica  e  do  claro  desenvolvimento,  com o  tempo,  de  uma 
linguagem própria da televisão, podemos dizer que aproximações entre a narrativa audiovisual do cinema 
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Usamos,  portanto,  para  conceber  nosso  repertório  de  imagens  do  telejornal, 

alguns  conceitos  básicos  para  o  chamado  cinema  clássico.  Entre  eles  o  de  quadro 

cinemático,e sua relação espaço- temporal entre o visível e o não visível. O áudio é 

outro  fator  importante  que  aumenta  o  índice  de  realismo  das  imagens.  Uma  das 

principais maneiras de o áudio adicionar corporeidade à imagem é através da associação 

direta e sincronizada com o som. Vê-se uma porta se fechar e ouve-se o barulho, vê-se 

uma arma disparar, ouve-se o tiro. 

No  telejornal,  a  montagem10 também  ajuda  a  criar  um  mundo  coerente, 

equilibrado e consistente em si mesmo. Porém, o jornal televisivo usa diversas técnicas 

de  montagem  para  “criar  seu  mundo”,  às  vezes  através  de  procedimentos  muito 

semelhantes  aos  do  cinema  clássico,  e,  em  outras  ocasiões,  afastando-se  desses 

procedimentos.  Comum  a  todos  os  métodos  usados  nos  telejornais,  está  o  fato  de 

estruturarem a montagem através do discurso falado do repórter. A fala do repórter, sua 

locução (e não apenas o texto), determina o ritmo do fluxo narrativo e cria muitas vezes 

uma unidade entre as imagens. Isso não significa que o sentido ou a informação é todo 

dado através da fala do repórter, mas que a fala determina uma certa velocidade e uma 

conexão lógica entre as imagens.

3. Corpus empírico 

Como material de análise foi levantamos uma semana de emissões (24/08/09 a 

29/08/09) do Jornal  Nacional  (JN),  do Jornal da Cultura (JC) e  do Rede TV News  

(RTVN). O recorte de uma mesma semana da cobertura jornalística visou, em primeiro 

lugar,  estabelecer  um objeto que possa ser analisado com maior profundidade e que 

possa,  ao  mesmo  tempo,  apontar  determinadas  recorrências,  e,  em  segundo,  ter 

conteúdos  semelhantes  para  a  análise  das  diferentes  formas,  podendo  assim  tornar 

perceptíveis as marcas comuns e as diferenças de tratamento dos conteúdos em relação 

à narrativa do telejornal. 

e da TV ainda são possíveis. É com esse intuito que utilizamos o estudo de Ismail Xavier (1977) sobre a  
transparência e a opacidade no cinema para a nossa análise da narrativa telejornalística.
10 Iremos utilizar neste trabalho o mesmo termo “montagem” para designar o processo de articulação das 
imagens e do som tanto no cinema quanto na televisão,  por acreditarmos não haver mais diferenças 
significativas na maneira como o processo é tecnicamente realizado nas duas mídias. Antes poderia se 
argumentar que o processo da montagem no cinema era um trabalho físico e químico, já que ele exigia o 
corte e a colagem física da película. Porém, atualmente a montagem cinematográfica se digitalizou e a  
rigor é usado o mesmo tipo de procedimento de montagem digital da televisão.

8



3.1 Repertório de imagens

Dividimos nosso repertório em dois grandes grupos,  baseados nas qualidades 

estéticas, nas funções na narrativa, na relação com a palavra e o som e nos tipos de 

transparência que identificamos nos telejornais do nosso  corpus empírico. O primeiro 

grande grupo que identificamos é o das “imagens precárias”, que têm sua origem na 

“estética  do  acaso”  do  “ao  vivo”.  Essas  imagens  retiram  seu  “efeito  de  real” 

(BARTHES, 2004), sua marca autentificadora, da falta de qualidade da imagem, seja 

pela perda de foco, má exposição de luz, impossibilidade de aproximação do objeto a 

ser filmado, equipamento amador (celulares, câmeras amadoras, de segurança etc.) ou 

dificuldade  de  enquadramento.  Esses  tipos  de  imagens,  mesmo  usadas  no  material 

gravado do telejornal, tentam resgatar a sensação semelhante à da transmissão do “ao 

vivo”, em que a falta de distanciamento temporal entre a construção da enunciação e o 

acontecimento  a  ser  narrado  ou  a  falta  de  planejamento  e  controle  sobre  o 

acontecimento gera uma série de precariedades na imagem e na narrativa.  É preciso 

deixar claro que não se trata, necessariamente, das imagens “ao vivo”, transmitidas em 

“tempo presente”, mas sim de imagens que através da precariedade denotam um registro 

mais  espontâneo,  isto  é,  menos  controlado  e  aparentemente  mais  livre  de  intenções 

enunciativas.  Em  certo  sentido,  a  transparência  nessas  imagens  não  está  tanto  no 

apagamento  da  câmera,  mas  sim  nas  restrições  de  escolhas  e  no  apagamento  de 

possíveis intenções enunciativas do operador da câmera e do repórter.

Essas  imagens  possuem,  na  sintaxe  das  matérias,  uma  função  referente 

apontando não apenas para um acontecimento específico no mundo, mas também para 

um  momento  preciso.  Nesse  sentido,  as  imagens  precárias,  quando  pré-gravadas, 

carregam fortemente uma dimensão de passado, de ocorrido, de um passado recente, 

mas  um  passado.  O  que  percebemos  em  nosso  levantamento  é  que  nem  todas  as 

imagens dos telejornais cabem nessa leitura, algumas têm um tempo mais genérico, não 

podendo ser ancoradas em um momento preciso, tendendo a ser lidas como presentes, 

como em progressão (no caso de inseridas em método de montagem do cinema clássico) 

ou como acontecendo todos os dias.

Dentro do grupo “imagens precárias”, identificamos três subgrupos de imagens, 

mas que não são necessariamente excludentes entre si. O primeiro deles chamaremos de 
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“imagens-olho”, que são aquelas em que o enquadramento não se fixa, pois está em 

constante movimento. A altura dos quadros, nesse subgrupo, corresponde à altura do 

olho humano e a possibilidade de mostrar, muitas vezes, é limitada pelo próprio corpo 

do operador. São pequenos planos-sequência que denotam a presença do operador no 

lugar das filmagens. As “imagens-olho” são identificadas com o que uma pessoa veria 

se estivesse presente, a câmera funciona como um olho universal. Ou seja, não se trata 

da  construção  de  um  olhar  subjetivo,  único  e  pessoal,  a  dupla  operador-câmera  é 

identificada como o olhar de qualquer um. 

O outro subgrupo das “imagens precárias” iremos chamar de “imagens restritas”. 

Estas  consistem  nas  imagens  que  possuem  algum  claro  impedimento  para  sua 

aproximação. Seu enquadramento é, em geral, mais fixo e a aproximação ao objeto ou 

acontecimento filmado, quando há, acarreta uma perda da qualidade da imagem. Muitas 

vezes, o motivo do impedimento da aproximação da imagem é explicitado na matéria 

através  da  locução  do  repórter.  Essas  imagens,  pela  distância  e  dificuldade  de 

enquadramento, frustram a vontade de tudo ver do telespectador, ao mesmo tempo em 

que a narrativa atiça com essa vontade ao suprir  no todo da matéria  esse desejo de 

outras maneiras, seja com simulações, ou através do texto ou fotos. De certa maneira, 

esse tipo de imagem resgata (mesmo que sem intenção) o jogo do cinema entre o ver e o 

não  ver.  O que  o  telespectador  mais  deseja  ver  não  está  enquadrado  no campo  do 

visível, é uma cena que não existe ou é vista parcialmente. Nesse momento, a narrativa 

telejornalística exige um certo trabalho da recepção de construir e completar a cena não 

vista.

E,  por  fim,  entre  as  “imagens  precárias”,  há  o  subgrupo  das  “imagens 

amadoras”, que são aquelas feitas por não profissionais com equipamentos de qualidade 

inferior. Essas imagens se encaixam em uma certa “tradição”, inaugurada com o filme 

da morte do presidente norte-americano John F. Kennedy, no qual Pasolini identifica “o 

limite realista  de qualquer técnica audiovisual”  (PASOLINI, 1981, p. 193), já que o 

“espectador-operador” (PASOLINI, 1981, p. 193) não realizou nenhum tipo de escolha 

(seja estética, política ou ética) para o ângulo, filmou apenas, de maneira automática, o 

seu  ponto  de  vista.  Antes  poderia  se  argumentar  que  essas  imagens  eram  quase 

“acidentes”, mas hoje, não se pode falar de falta de intenção quando uma amador realiza 
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este tipo de filmagem. Essa imagem acidental e amadora em certo sentido, torna-se um 

modelo, pode ser copiada enquanto recurso expressivo.

Esse tipo de imagem tem uma textura claramente diferenciada daquelas feitas 

com equipamentos profissionais, e, apesar de haver uma sensível melhora nas câmeras 

amadoras, ainda é possível ver uma diferença. Mas com a proliferação de câmeras no 

cotidiano,  aliada às facilidades de divulgação pela internet,  há o surgimento de uma 

espécie de cultura das “imagens amadoras”. Assim, hoje, dificilmente pode-se pensar 

em uma filmagem desse tipo como totalmente desprendida de intenções e valores. No 

dia  24/08,  no  RTVN e  no  JN, há um claro  exemplo  dessas imagens feitas  por uma 

câmera celular de uma briga de trânsito. Nelas, vemos um homem se agarrar no capô de 

um carro para não ser atropelado. Por que filmar isso, senão pela simples noção de que 

essa imagem é uma notícia?  Quem filmou no mínimo sabia que essa cena era uma 

raridade em telejornais (ironicamente, comum em filmes de ficção) e que haveria um 

possível interesse de outras pessoa verem.

3.1 Subgrupo das imagens controladas

Apesar  da  força  e  do  aumento  das  imagens  precárias,  a  narrativa  clássica 

audiovisual, identificada por Xavier, e suas imagens ainda têm seu espaço no telejornal. 

Em  nosso  trabalho,  elas  constituem  um  outro  grupo  de  imagens,  o  das  “imagens 

controladas”.  Nesse  grupo,  os  elementos  do  plano  são  trabalhados  em conjunto,  de 

maneira  mais  clara,  para  ajudar  na  construção  do  sentido.  São  as  imagens  mais 

presentes no telejornal,  que às vezes se aproximam de uma estética e uma  mise-en-

scène ficcional  do  cinema  clássico.  Seus  ângulos  variam  bastante,  sendo  comum 

também o uso de lentes diferentes e efeitos de fotografia. Sua transparência é de outro 

tipo e se aproxima da transparência realista do cinema clássico de ficção. São imagens 

muito presentes em matérias especiais que possuem mais tempo para serem produzidas, 

mas  que perpassam todo o cotidiano  do telejornal.  Sua  função tende  menos  para  a 

referência a um objeto ou pessoa específica e as imagens se aproximam da palavra de 

acordo com o repertório de sentidos que o texto quer evocar. 

O primeiro subgrupo que identificamos são das “imagens planas”. Se os espaços 

não visíveis são construídos pela imaginação supositiva em relação ao mundo e pelo 

senso comum, quanto menos se conhece sobre certas coisas mais as imagens se tornam 
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os  próprios  objetos  representados.  Um exemplo,  nos  telejornais  analisados,  do  que 

queremos  dizer  são  todas  as  tomadas  feitas  em estúdio.  O estúdio  não é  um lugar 

comum, conhecido do telespectador, é um lugar que para a maioria das pessoas existe 

apenas no visível da televisão. Espaço de conexão, de estabelecimento da coerência, 

entre as narrativas do telejornal, o estúdio é o lugar do controle total da narrativa. Tudo 

é medido e controlado, por isso a rigidez de seus enquadramentos perfeitos e de sua luz 

sem sombras. Lugar em que o erro e o desvio (apesar de, em algumas raras ocasiões, 

aparecerem) não têm vez. 

Mas não apenas imagens feitas em estúdio produzem não lugares. As passagens 

de  repórteres,  entrevistas  e  links "ao  vivo”  podem estabelecer  também as  “imagens 

planas”. Em nosso levantamento, temos o exemplo da edição do  JN de 25/08/09, em 

que o  treinador  da  seleção brasileira  feminina  de  vôlei,  José  Roberto  Guimarães,  é 

entrevistado “ao vivo” pelos apresentadores. Ao fundo da imagem do treinador, vê-se 

apenas parte de plantas que pouco dizem sobre o local em que a entrevista é dada. É 

uma imagem que vale mais pelo seu conteúdo e os elementos imagéticos não remetem a 

nenhum lugar específico. Mas não são apenas em  links “ao vivo” que essas imagens 

aparecem, elas surgem também nas matérias previamente editadas, nas passagens dos 

repórteres e em entrevistas. Comum a todas as “imagens planas” é o controle maior do 

enquadramento, o peso enorme do conteúdo da fala, e o estabelecimento de lugares de 

quase pura imagem, ou seja, lugares que não possuem muito volume ou que tenham 

pouca referência para o telespectador em relação ao seu senso comum e a aquilo que 

está fora do quadro. 

Outro subgrupo entre as “imagens controladas” são as “imagens plásticas”. Nos 

momentos em que a narrativa se desenvolve em uma mise-en-scène do cinema clássico, 

a  imagem  não  deixa  muito  a  dever  à  imagem  usada  no  audiovisual  ficcional.  Sua 

construção  segue  os  mesmos  parâmetros  de  decupagem  e  preocupação  com  a 

construção  do  espaço  da  cena  que  as  do  cinema  clássico.  Ou  seja,  é  usada  uma 

linguagem e uma consequente construção dos planos de forma semelhante aos filmes de 

ficção, para (re)produzir acontecimentos como se não houvesse uma câmera presente. 

Porém,  esse  modo  “ficcional”  não  é  lido  pela  sua  verossimilhança  ou  como 

“possivelmente  verdadeiro”,  mas  é  visto como certamente  verdadeiro  e  transparente 
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devido  ao  contrato  de  leitura  de  autenticidade,  imposto  pelo  telejornal,  que  inibe  a 

percepção do “como se” (ISER, 2002). 

Podemos  notar  nessas  imagens  uma preocupação  com a  descrição  de  ações, 

espaços e personagens. Elas, em geral, são usadas quando há a personificação de um 

assunto na matéria. Também é muito comum o uso das “imagens plásticas” e da lógica 

da montagem do cinema clássico na passagem dos repórteres. 

No RTVN, na edição do dia 24/08, há uma matéria sobre jovens empresários que 

abrem  franquias.  Na  apresentação  do  personagem  que  exemplifica  as  estatísticas 

apresentadas,  vê-se  um  jovem  de  terno  circulando  pelas  instalações  de  seu  futuro 

negócio. Na sequência são usadas regras de continuidade e coesão na montagem. As 

imagens tentam passar a noção de um jovem bem-sucedido e empreendedor, enquanto a 

locução do repórter dá detalhes da história do personagem.

Identificamos  também  entre  as  “imagens  controladas”  um  subgrupo  a  que 

chamamos “imagens genéricas e de corte”. Essas imagens se inserem no fluxo narrativo 

pela sua ligação semântica com o assunto, não importando o dia, a maneira e, às vezes, 

quem está sendo filmado. Assim, em uma matéria sobre obesidade e a quantidade de 

açúcar que se deve ingerir (JN, 25/08), vemos várias pessoas acima do peso tomando 

refrigerantes e comendo doces.

As “imagens genéricas e de corte” podem ser usadas ou se agruparem em torno 

de um personagem da narrativa. Por exemplo, é comum nas matérias do telejornal, ao se 

introduzir  um entrevistado,  usar “imagens de corte” dele realizadas  antes da própria 

entrevista.  São imagens  que mostram a personagem de vários  ângulos,  conversando 

com  o  próprio  repórter,  ou  realizando  uma  pequena  atividade.  Na  leitura  do 

telespectador, essas imagens, mesmo feitas logo antes da entrevista, não importam tanto 

pelo  momento  realizado  e,  sim,  pela  figura  da  pessoa.  Essas  imagens  podem  ser 

inclusive resgatadas como arquivo quando o entrevistado voltar à pauta e for impossível 

realizar novas filmagens dele. Na semana analisada, esse recurso foi muito comum nos 

três telejornais, ao abordarem o julgamento de Antônio Palocci no STF. Várias imagens 

de arquivo dele e do caseiro Francenildo Santos Costa foram usadas para sustentar as 

matérias. Assim, essas imagens são mais usadas em matérias de temas mais ligados a 

estatísticas, pesquisas etc., ou de difícil personificação, em que não é possível encontrar 
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um personagem que ilustre a narrativa, ou ainda para introduzir e girar a narrativa em 

torno de um personagem específico, que não realiza nenhuma ação reconstruível. 

O  último  tipo  de  imagens  que  identificamos  são  as  “imagens  sintéticas”: 

animações  que  servem  de  simulações  para  reconstituições  de  acontecimentos  ou 

gráficos  que  mostram dados.  Essas  imagens  não  possuem uma  ancoragem forte  na 

“indexalidade ao objeto” (no caso de gráficos e números, a ancoragem não existe). Mas, 

apesar de serem do mesmo tipo por sua não “indexalidade ao objeto”, possuem funções 

diferentes na narrativa. No caso dos dados, elas servem como reforço visual da fala para 

facilitar a leitura. Além disso, elas possuem um efeito de objetividade intrínseco aos 

números. Já as simulações (animações que reconstroem algum fato) são usadas para não 

quebrar o “efeito de tudo ver” da narrativa11. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa nossa tipologia não é, evidentemente, a única possível, mas é aquela que 

identificamos ao nos propormos analisar os efeitos de real associados às imagens. O que 

notamos é que a possibilidade de controle e manipulação dos elementos narrativos gera 

dois tipos distintos de transparência (uma em que a câmera e a montagem se fazem 

sentir de terminada maneira que pareçam registros espontâneos e outra em que os dois 

são  aos  máximos  apagados),  e  dois  modos  de  construir  as  imagens  e  o  enunciado 

telejornalístico. Assim, nosso repertório se constitui, de certa maneira, de acordo com o 

grau de controle e manipulação das imagens. De um lado, as “imagens precárias”, que 

têm sua transparência  ancorada  na aparente  falta  de  manipulação  das  imagens,  mas 

acabam criando um modelo de realismo audiovisual e, do outro lado, o conjunto de 

imagens mais controladas e manipuladas, que possuem uma transparência por esconder 

a câmera e seus processos narrativos. 
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