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Resumo 
Este  trabalho  debruça-se  sobre  vinhetas  de  abertura  de  telejornais.  Estudos  anteriores 
mostram que os noticiários estão inseridos numa lógica mercantil e, em vista disso, buscam 
estabelecer  marcas  suficientemente  fortes  para  venderem  a  si  mesmos  e  conquistar  o 
telespectador.  É  nesse  momento  que  as  vinhetas  surgem  como  estratégia  para  os 
programas. 
Os recursos audiovisuais podem ser usados de várias formas: para colocar em evidência o 
conteúdo a ser apresentado no noticiário, explicitar a origem do produto - estabelecendo 
relações  que  dão  certa  garantia  de  qualidade  (procedência)  sobre  a  programação  –,  e 
mesmo firmar contratos com o telespectador. 
Se  as  vinhetas  atuam  dessa  forma,  parece  importante  propor  um  modelo  de  análise 
audiovisual  para  esses  produtos.  Nossa  proposta  é  evidenciar,  a  partir  de  uma análise 
exemplar  das  vinhetas  de  abertura  dos  telejornais  nacionalmente  veiculados  pela  rede 
Globo de  televisão,  como os  conceitos  fundamentais  da  semiótica  francesa  podem ser 
utilizados na formulação de uma metodologia própria para os produtos audiovisuais, mais 
especificamente as vinhetas de televisão. 

Em pesquisas anteriores tivemos a oportunidade de relacionar o conceito de marca 

com um tipo especial  de produto audiovisual,  o  informativo  televisivo.  Naquela época 

encontramos  ao  menos  três  formas  pelas  quais  as  vinhetas  de  abertura  de  telejornais 

contribuíam para o estabelecimento e fortalecimentos dos noticiários. 

A primeira delas dizia respeito à  identificação da origem do produto. Tendo em 

vista o processo de homogeneização a que estão submetidos os telejornais, a identificação 

da fonte de produção da informação faz, muitas vezes, a diferença para o telespectador. 

Explicamos.  Nos últimos  anos,  com a facilidade  de captação  e  edição  de conteúdos  – 

inclusive ao vivo –, e também de acesso às principais agências de notícias, as disparidades 

entre os programas diminuíram consideravelmente. E em vários aspectos: técnicos (padrão 

de  qualidade),  estéticos  (bancada  de  apresentação,  o  enquadramento  realizado,  a 
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vestimenta sóbria de seus apresentadores) e também informacionais (eleição de temas e 

tratamento da notícia). 

É certo que existem produtos que se diferenciam, especialmente quando falamos 

em produções segmentadas,  voltadas para públicos específicos – até porque o crivo de 

seleção nesses casos segue preocupações e objetivos diversos. Mas, no que diz respeito à 

grande  mídia,  à  mídia  massiva,  que  almeja  o  maior  número  de  telespectadores  –  de 

mamando a caducando – o zapping que a audiência  faz pela  programação termina por 

deixar a impressão de que o que se tem nas emissoras é uma espécie de “mais do mesmo”. 

Quando isso acontece é a identificação da origem do produto que faz a diferença. A 

confiança  que  o  telespectador  deposita  numa  marca  já  estabelecida  é  muitas  vezes  o 

suficiente para que ele se decida por determinado programa em vez de outro. E é por isso 

que muitos telejornais buscam em suas vinhetas uma aproximação com a marca maior em 

que estão inseridos: a emissora.

Podemos  utilizar  como exemplo  nesse sentido os telejornais  da rede Record de 

televisão. Como se nota nas imagens que seguem, as cores verde, azul e vermelho a partir 

das quais são produzidas as vinhetas do noticiário Fala Brasil, Jornal da Record e Jornal 24 

horas, respectivamente, são as mesmas que compõem a logomarca da emissora.

  

          Figura 01                                      Figura 02            Figura 03

               
      Figura 04



Tanto  nos  programas  como  no próprio  logo  da  Record  essas  cores  aparecem 

mescladas a outras: o verde com o amarelo, o azul com o laranja e o vermelho com o 

amarelo. A logomarca da emissora, por sua vez, nos remete à própria imagem televisiva, já 

que são essas as cores básicas dissociadas dentro de cada unidade pictórica – o pixel. Além 

disso, faz-se a relação explícita entre os produtos e a fonte de origem pelo uso do nome 

Record, tanto na forma gráfica (texto escrito por videografismo) com também na sonora 

(texto falado durante a abertura). 

Busca-se,  portanto,  aproximar  os  produtos  telejornalísticos  do  próprio  nome  e 

estética da marca maior na qual estão inseridos, a rede Record neste caso, com o objetivo 

de gozar um contrato já estabelecido entre o público e a emissora. E a via é de mão dupla. 

Da  mesma  forma  que  a  confiança  na  emissora  pode  contribuir  para  a  confiança  no 

programa, a boa aceitação dos programas também pode fortalecer o nome da marca. 

A segunda forma pela qual as vinhetas de abertura dos telejornais contribuem 

para alavancar a audiência é a antecipação, por assim dizer, do conteúdo a ser apresentado 

pelos noticiários. Como uma espécie de convite ao telejornal, a vinheta pode ser utilizada 

para adiantar ao telespectador o que ele encontrará no programa. 

Vamos  ilustrar  isso com o telejornal  Brasil  Urgente,  da rede Bandeirantes  de 

Televisão.  Nas imagens que seguem é possível perceber que os elementos audiovisuais 

reforçam aspectos da identidade do programa, da própria prática jornalística.  
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O que temos nessa vinheta são cenas da vida cotidiana – enchentes, aglomerações, 

cenas policiais, meios de transporte, incêndios, cidades, etc. – sendo captadas pelas lentes 

da mídia. Uma abordagem audiovisual em pleno acordo com a proposta do telejornal. Na 

apresentação  do  programa  no  site2 da  emissora  encontramos:  “José  Luiz  Datena  dá 

prioridade aos temas locais e está muito perto do cidadão e seus problemas, com assuntos 

como segurança, saúde, trabalho e comportamento”.

Assim, a presença da mídia é figurativizada por telas (ecrãs) no decorrer do vídeo e 

por formas geométricas que tomam contornos semelhantes a paralelogramos em boa parte 

da vinheta.  Tais paralelogramos vão aos poucos se transformando em retângulos  numa 

referência clara à televisão, como se pode observar nas figuras 13 a 16.  E nesse sentido – 

da presença da mídia nos fatos cotidianos – não se medem esforços, como podemos ler na 

página  virtual  do  programa:  “a  prestação  de  serviço  tem  atenção  especial,  com  os 

2 www.band.com.br/brasilurgente/sobre.asp?ID=14. Acessado em 18 de Maio de 2007.
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repórteres  sempre  ao  vivo,  com  um  helicóptero,  e  duas  motolinks,  informando  as 

condições do trânsito e relatando os flagrantes da cidade de São Paulo”.

A vinheta nesse caso funciona como uma espécie de “amostra grátis” do produto 

jornalístico. Se o telespectador gostar, permitirá que entre em sua casa.

Por fim, devemos falar do uso das vinhetas de abertura de telejornais como forma 

de efetivar contratos com a audiência. Quando falamos em “contrato” estamos falando em 

um acordo de fé, de crença. Isso porque a aderência do telespectador só se firma quando 

ele acredita no que é veiculado, quando tem a informação como verdadeira, de qualidade e 

atual. Um exemplo de telejornal que usa a vinheta como estratégia nesse sentido é o Jornal 

Nacional, da rede Globo de Televisão.
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Nas imagens que vemos, o logo JN percorre o cenário e nos convida a conhecer a 

redação e o estúdio de gravação das notícias. Ao apresentar a instância de produção do 

programa cria-se um sentido de intimidade e proximidade com o telespectador. A cena que 

se  vê  –  um  grande  número  de  profissionais  trabalhando  organizadamente  diante  de 

computadores – cria a ideia de competência e atualidade, temas caros ao jornalismo.

Esse exemplo, que será mais detalhadamente analisado adiante, nos dá uma noção 

dos  valores  que  estão  em jogo.  É certo  que  antes  de  consumir  produtos  –  mesmo os 

jornalísticos – consumimos conceitos. Levamos para casa a ideia de verdade, qualidade, 

imparcialidade e assim por diante. E esses efeitos de sentido são trabalhados justamente na 

vinheta de abertura do telejornal.

A retomada que fizemos até aqui de estudo anterior3 acerca do uso das vinhetas tem 

por objetivo demonstrar o papel estratégico que essas produções audiovisuais podem ter no 

intuito de fortalecer os programas que acompanham, neste caso os telejornais. Assim, nos 

parece importante propor agora um modelo de análise para as vinhetas, um modelo que 

leve em conta as diferentes linguagens que concorrem pelo sentido e permita tanto uma 

interpretação  mais  minuciosa  e,  portanto,  mais  ampla  do  texto,  como  uma  maior 

consciência dos recursos que podem ser manipulados nesse tipo de criação telejornalística. 

3 SCHIAVONI, 2011. 



1. Por um modelo metodológico

O ponto de partida que adotamos é a noção de valor, de Saussure. Na língua – vale 

dizer que o conceito foi elaborado tendo em vista o signo linguístico – todos os termos são 

solidários,  o  valor  de  um resulta  da  presença  simultânea  do  outro  e  é  a  partir  dessas 

variações diferencias que o sentido se produz.

Se a parte conceitual do valor é constituída unicamente por relações e 
diferenças com os outros termos da língua, pode-se dizer o mesmo de sua 
parte  material.  O que importa  na palavra  não é  o som em si,  mas  as 
diferenças  fônicas  que  permitem  distinguir  essa  palavra  de  todas  as 
outras,  pois  são  elas  que  levam  a  significação.  (SAUSSURE,  1974, 
p.136-37)

 

 A  ideia  de  que  o  sentido  nasce  da  diferença  não  se  restringe,  no  entanto,  à 

linguagem verbal. Um exemplo claro disso, emprestado do cinema, é o efeito Kuleshov. A 

experiência  que embasou a teoria  da montagem consiste  em uma edição de vídeo que 

justapõe a expressão neutra de um ator – Ivan Mozjukhin – com imagens de um prato de 

sopa, uma criança dentro de um caixão e uma mulher num sofá. O sentido apreendido pelo 

público  a  partir  da  interpretação  de  Mozjukhin  foi  de  fome,  tristeza  e  reflexão, 

respectivamente. Todavia, a expressão do rosto era exatamente a mesma em todas as cenas. 

O que fez, então, com que houvesse diferentes significações para os espectadores? Sem 

dúvida a relação que se estabeleceu entre as imagens. 

Por isso, nesta proposta metodológica de análise para as vinhetas colocamos que se 

leve  em  consideração  as  diferenças presentes  nos  textos,  quer  dizer,  as  relações e 

oposições que se estabelem.

Outro aspecto teórico a ser levando em conta é a articulação entre  expressão e 

conteúdo a partir  da qual se produz a linguagem. Algumas teorias  consideram o signo 

como sendo a expressão de algum conteúdo, mas para a tradição saussereana o signo é um 

todo que resulta da articulação de ambos. 

                                                forma
                expressão

                                                            substância
Linguagem =      

                  forma
                                                    conteúdo

 substância  



Nesse esquema, proposto por Hjelmslev – que reformula e desenvolve os conceitos 

propostos por Saussure –, é possível observar que existe uma forma e uma substância tanto 

para  o  componente  da  expressão  como  para  o  componente  do  conteúdo.  E  o  que  é 

exatamente  isso?  Quando  falamos  em  substância  estamos  falando  do  universo  de 

possibilidades  materiais  (expressão)  e  conceituais  (conteúdo)  disponíveis,  às  quais  um 

sujeito pode ter acesso. Já quando falamos em forma, nos dois casos, estamos tratando de 

sistemas organizados, sistemas em que as variações diferencias (lembrem de Saussure!) 

foram articuladas de modo lógico, de modo a fazer sentido tendo em vista um determinado 

contexto de produção e recepção. 

 Se tomarmos como exemplo a língua – objeto de estudo privilegiado pelo mestre 

genebriano  –,  teremos  o  som  (a  massa  sonora  à  disposição,  matéria  sensível)  como 

substância da expressão e as relações organizadas das diferenças fônicas como forma da 

expressão.  Já  no  plano do conteúdo,  teremos  a  ideia,  o  conceito  (o  pensamento  ainda 

abstrato na mente  do sujeito) como substância  do conteúdo e as diferenças  semânticas 

como forma do conteúdo. 

Expressão Conteúdo
Substância Forma Substância Forma

Matéria sensível
(som)

 Variações diferenciais 
(diferenças fônicas)

Matéria conceitual
(pensamento)

Variações diferenciais 
(Diferenças semânticas)

Para o analista, vale dizer, a forma é que deve ser importante. É ela a responsável 

pela organização da matéria sensível e conceitual a partir da qual se produz a significação. 

Para  ficar  mais  claro,  tomamos  emprestado  o exemplo  de  Saussure,  que  comparava  o 

pensamento (substância do conteúdo) a uma “nebulosa”: a menos que tomasse forma – 

quer dizer, fosse “enformado”, articulado de modo organizado – o sentido não poderia ser 

apreendido.  Portanto,  no  decorrer  da  análise  do  texto  audiovisual  deve-se  buscar 

estabelecer as relações existentes entre as formas do conteúdo e da expressão: 

Nos domínios do conteúdo, a significação é descrita pela semiótica no 
modelo do percurso gerativo do sentido, que prevê a geração do sentido 
por meio do nível semio-narrativo, geral e abstrato, que se especifica e se 
concretiza na instância da enunciação, no nível discursivo. (...) O plano 
da expressão passa  a  ser  tomado como objeto de estudo quando uma 
categoria do significante se relaciona com uma categoria do significado. 
(PIETROFORTE, 2004, p. 8)



2. O telejornalismo da rede Globo de Televisão

Feitas  essas  considerações,  realizaremos  agora  uma  análise  exemplar. 

Demonstraremos como esses pressupostos teóricos podem ser utilizados em estudos que se 

voltam para o audiovisual e como o analista pode proceder em relação às várias linguagens 

que se articulam no texto sincrético. Para isso, utilizaremos as vinhetas de abertura dos 

telejornais Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo – veiculados às 

7h, 12h, 20h e 00h, respectivamente, pela rede Globo de Televisão.

Figura 41 -  Bom Dia Brasil     Figura 42 - Jornal Hoje

   
Figura 43 - Jornal Nacional Figura 44 - Jornal da Globo

A apresentação do Bom Dia Brasil, como pode se ver na imagem, é toda produzida 

a partir de um amarelo opaco, avermelhado, diferentemente do amarelo intenso e luminoso 

do Jornal Hoje. Se tomarmos em conta o horário de transmissão dos programas é possível 

estabelecer algumas correspondências entre as cores utilizadas e a marcação de diferentes 

etapas do dia. Assim temos: /opaco/ vs. /luminoso/ e /manhã/ vs. /tarde/.

Observamos também as linhas horizontais que permanecem no decorrer de toda a 

vinheta do Bom Dia Brasil. De acordo com Lima (s/d, p. 70), “a linha reta mais simples é a 

linha horizontal. Ela corresponde, na concepção cultural humana, à linha ou à superfície do 

homem em repouso ou morto. A horizontal é, portanto, uma linha fria, calma e tranquila”. 

Enquanto isso, no Jornal Hoje predominam as linhas verticais, com sentido exatamente 



oposto ao anterior. “A linha vertical [...] exprime a altura e não a extensão, por conseguinte 

o calor e não o frio. É uma linha quente, ativa, de movimento” (Ibidem). 

Desse modo é possível concluir que a orientação das linhas também se relaciona 

com o aspecto temporal, afinal as primeiras horas da manhã – em que o programa Bom Dia 

Brasil é veiculado – tendem a ser de maior tranquilidade que as primeiras horas da tarde – 

quando é veiculado o Jornal Hoje – visto que neste segundo período estamos geralmente 

no  meio  das  atividades  do  dia,  de  modo  mais  ativo  e  desperto.  Pode-se,  portanto, 

estabelecer as seguintes relações: /horizontal/  vs.  /vertical/,  /repouso/  vs.  /movimento/ e 

/manhã/ vs. / tarde/.

Essas  considerações  nos  levam a  entender  a  opção  por  uma  “câmera  estática” 

(plano fixo) no Bom Dia Brasil e uma “câmera dinâmica” (diferentes planos em ritmo 

acelerado) no Jornal Hoje como mais uma forma de marcar as diferentes etapas do dia: 

/estático (“câmera”)/ vs. /dinâmico (“câmera”)/ e  /manhã/ vs. /tarde/.

Por fim o som. Ao compararmos a vinheta do Bom Dia Brasil com a do Jornal Hoje 

perceberemos  também  que  o  ritmo  da  música  deste  último  é  consideravelmente  mais 

rápido (menor intervalo entre as batidas sonoras). De modo que temos: /lento (ritmo)/ vs. 

/rápido  (ritmo)/  e  /manhã/  vs.  /tarde/. Percebemos  também  que nas  duas  vinhetas 

comentadas  o  som  reforça  tanto  a  “estaticidade  da  câmera”  (quer  dizer,  ausência  de 

diferentes planos) no caso do Bom Dia Brasil como a “dinamicidade da câmara” no Jornal 

Hoje. Assim, estabelecemos a relação entre som e imagem: /lento (ritmo som)/ vs. /rápido 

(ritmo som)/, /estático (“câmera”)/ vs. /dinâmico (“câmera”)/ e  /manhã/ vs. /tarde/.

Se os telejornais diurnos da rede Globo são produzidos predominantemente em tons 

de  amarelo,  o  azul  é  a  cor  escolhida  para  os  telejornais  da  noite,  levando-nos  às 

oposições /dia/  vs. /noite/ e /amarelo/ vs. /azul/. Tal como nas análises anteriores, o azul 

claro e luminoso do Jornal Nacional se opõe ao azul escuro e opaco do Jornal da Globo no 

intuito  de  fazer  divisão  entre  o  início  da  noite  e  a  madrugada:  /claro/  vs. /escuro/, 

/luminoso/ vs. /opaco/ e /início da noite/ vs. /fim da noite/.

Também em relação ao som, a comparação entre a vinheta do Jornal Nacional e a 

do Jornal da Globo revela que a música de abertura do primeiro é mais  alta que a do 

segundo. O efeito de sentido que decorre das frequências mais agudas é uma percepção 

mais  alerta,  diretamente  relacionada com o horário de transmissão  – período de maior 

movimentação que o final da noite (madrugada), quando vai ao ar o Jornal da Globo. A 

relação que se tem nesse caso é: /sons agudos/ vs. /sons graves/ e /noite/ vs. /madrugada/.



Fica evidente em todos esses aspectos a preocupação da emissora em trabalhar, por 

meio dos recursos de vídeo e áudio, o tempo como tema. Mas, por que o tempo? No século 

passado, o professor alemão Otto Groth -  que dirigiu praticamente  toda a  sua obra ao 

reconhecimento  do  jornalismo  como  uma  ciência  independente  -  já  apontava  o  tempo 

como elemento-base para duas de suas leis:

 

Segunda Lei: Quanto mais atualidade se pretenda dar às matérias de um 
periódico,  maior  deverá  ser  a  sua  periodicidade,  isto  é,  com  maior  
frequência o jornal deverá ser publicado.  (...). Podemos concluir que a  
periodicidade é uma função da atualidade: P = f (A).
Quarta Lei: Quanto maior (ou menor) for a periodicidade de um jornal,  
menos  (ou  mais)  atuais  serão  as  suas  matérias.  Concluímos  que  a  
atualidade é função da periodicidade: A = f (P) (BUENO: 1972, p. 30)

Resumindo, a periodicidade e a atualidade de um jornal se implicam mutuamente. 

Quanto maior a periodicidade, mais atualidade tem a notícia. Com um telejornal a cada 

etapa do dia (manhã, tarde, noite e madrugada),  o que a rede Globo faz com o projeto 

videográfico  das  vinhetas  é  reforçar  a  promessa  de  vigilância  da  emissora  quanto  aos 

acontecimentos – nada lhe escapará! O telespectador, por sua vez, acorda e vai dormir com 

a impressão de que teve acesso a tudo o que ocorreu nas últimas vinte e quatro horas. A 

partir disso firma-se a credibilidade da emissora e a credulidade do telespectador.

Da mesma forma que a análise comparativa dos componentes da vinheta foi capaz 

de revelar o tema da temporalidade, um olhar atento a cada um dos videografismos, de 

modo  individualizado,  também  pode  revelar  outros  sentidos  presentes  nesses  textos 

audiovisuais. Vejamos alguns deles.

2.1 Jornal Bom Dia Brasil
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Temos  nessa  vinheta  algumas  imagens  em  destaque:  a  aparição  do  nome  do 

programa, o desenho do mapa do Brasil e o nascer do sol. A colocação dessa sequência 

certamente se relaciona com a própria produção do telejornal Bom dia Brasil,  já que a 

equipe de jornalistas chega à redação da rede Globo às 5h da manhã. O jornal começa a ser 

fabricado  nas  primeiras  horas  do  dia,  antes  mesmo  de  o  sol  nascer,  por  isso,  na 

apresentação da vinheta,  o nome do programa aparece antes da figura do sol. Além de 



ajudar a compor o nome do programa, o mapa do Brasil também referencia o caráter e a 

abrangência da transmissão.

Cores

Outro  ponto  interessante  é  que  assim  como  o  sol,  a  coloração  do  slogan  é 

amarelada  no centro  e  avermelhada nas  bordas.  A mensagem indica  claramente  que a 

apresentação do Bom dia Brasil, tal como o nascer do sol, coloca em evidência que o curso 

de mais um dia está-se iniciando.

Logotipo

O fato de as letras que compõem o nome do programa serem alongadas produz o 

efeito de sentido de uma demora, de um passar de tempo devagar sobre a tela, sugerindo o 

próprio cumprimento Bom dia – demorado, ainda sonolento – de quem acaba de acordar. 

Assim, temos a seguinte relação: /alongado/ vs /curto / e /lento/ vs /rápido/.

2.2 Jornal Hoje

Figura 63 Figura 64 Figura 65

Figura 66  Figura 67 Figura 68

Figura 69 Figura 70 Figura 71

Figura 72 Figura 73 Figura 74



Figura 75 Figura 76 Figura 77

Figura 78 Figura 79 Figura 80

Figuras

Toda a vinheta do Jornal Hoje é produzida a partir do logotipo “H”. A produção 

videográfica  é  dividida  em  dois  momentos:  no  primeiro,  dá-se  destaque  para  a  parte 

inferior do “H” e no segundo, o destaque é para a parte superior. Em plano de fundo, 

podemos ver o contorno de países, configurando um mapa mundial.

Disposição topológica

O desenho do “H” na vinheta,  sobretudo pela  divisão do risco central  da letra, 

propõem duas posições na tela: superior e inferior. Essa oposição é reforçada por outros 

elementos, tais como o direcionamento das linhas – que ora partem de cima para baixo 

(figura 64) ou de baixo para cima (figura 65) – e as cores utilizadas – o azul (superior) e o 

dourado/marrom (inferior). Portanto, as oposições trabalhadas são: /superior/ vs. /inferior/ 

e /azul/ vs. /marrom/.

Os traços da letra “H” são duros, fortes, bem delimitados, em oposição aos traços 

dos mapas, que são tênues. A oposição /traços tênues/ vs /traços duros/, juntamente com a 

posição transversal do desenho, criam duas disposições espaciais: /fundo/  vs. /frente/.  A 

letra “H” separa-se, pois, do mundo desenhado ao fundo e posiciona-se à frente do desenho 

do Brasil. Esse é o espaço mais iluminado da tela, marcando o centro de onde se produz a 

informação veiculada, que nos “esclarece” sobre os acontecimentos do mundo.

Fabricada pela  computação gráfica,  simulando um posicionamento de câmera,  e 

pela  perspectiva  produzida  pelos  traços  no desenho do “H”,  /dentro/  vs.  /fora/  é  outra 

oposição que aparece na vinheta do Jornal Hoje e pode ser observada no primeiro caso 

(câmera)  nas  figuras  63  e  64  (“câmara”  posiciona-se  de  fora)  e  65  a  68  (“câmara” 



posiciona-se de dentro). E, no segundo caso (perspectiva),  nas figuras 79 e 80 (veja os 

traços que formam a parte superior e inferior do desenho. Em cima há uma projeção para 

fora e embaixo uma projeção para dentro).

Todos esses elementos articulados sugerem que a parte inferior do “H” cumpre a 

função  de  entrada,  uma  abertura,  tal  como  uma  porta,  enquanto  a  parte  superior  se 

configura um local para observação, tal como uma janela. Assim, nos é feito um convite: 

adentrar o telejornal e observar o mundo. Isso explica por que a vinheta se inicia com a 

imagem inferior do “H” e, em seguida, mostra os diversos ângulos da “janela”, a partir dos 

quais o mundo (o espaço lá fora) pode ser olhado e, consequentemente, interpretado.

Logotipo

Se os traços que desenham o mundo ao fundo são tênues, os traços que desenham o 

“H”, como comentado anteriormente, são bem delimitados, fortes, conferindo um efeito de 

sentido  de  rigidez  e  equilíbrio.  Assim,  temos:  /traços  tênues/  vs.  /traços  duros/  e 

/desequilíbrio/ vs. /equilíbrio/. 

Cinética

Além disso,  o  desenho do “H” é  tomado  (em movimento)  de  baixo  para  cima 

(contre-plongé), como pode ser observado nas figuras 78, 79 e 80. Desse modo, é possível 

reconhecer  uma  nova  oposição:  /plongé/  vs.  /contre-plongé/,  que  conduz  à  oposição 

/inferioridade/  vs.  /superioridade/.  O  movimento  simulado  de  baixo  para  cima  dá  ao 

telejornal uma imponência e uma autoridade que o credenciam, por assim dizer, a efetuar a 

própria organização do mundo desenhado ao fundo. Tal como um portal de acesso e ao 

mesmo tempo como um objeto de mediação, o telejornal, simbolizado na vinheta pelo logo 

“H”, se coloca justamente entre o telespectador e a realidade.

2.3 Jornal Nacional

Além  das  figuras  discursivas  –  uma  equipe,  em  trabalho  constante,  diante  de 

computadores atentos ao que se passa no mundo – sobre as quais já falamos anteriormente, 

queremos destacar: 

Cinética

Diferentemente  do  que  acontece  nas  outras  vinhetas  analisadas,  na  abertura  do 

Jornal Nacional temos uma vinheta “híbrida”: o “JN”, logotipo do programa, percorre o 

cenário,  convidando-nos  a  conhecer  o  estúdio  de  gravação  no  qual  as  notícias  são 

produzidas.  Essa  breve  passagem pela  redação  –  feita  por  meio  da  movimentação  do 



logotipo na tela – produz um efeito de proximidade entre o telejornal e o telespectador, 

pois  rompe  a  barreira  que  separa  a  instância  da  enunciação  (produção)  do  enunciado 

(produto jornalístico) que chega aos lares de todo o Brasil. Um efeito de sentido que nos 

parece intencional, considerando a afirmação do site, referente ao ano de 2000:

O jornal sai do estúdio e passa a ser apresentado de dentro da redação. O 
telespectador  pode ver  a equipe envolvida na realização do telejornal, 
tanto na abertura quanto no início e fim de cada bloco. Um conceito que 
leva para dentro da casa do público a própria redação do Jornal Nacional.

Formas

A vinheta  abrange  também elementos  do  cenário  do  programa.  As  grades  e  a 

bancada dos apresentadores em cores metálicas e seu design (formas lisas, arredondadas, 

sem detalhes) conferem um efeito de sentido de modernidade. O chão quadriculado, em 

tom metálico mesclado com azul, contribui para o efeito de perspectiva e as “partes” do 

mundo, ao fundo, transmitem a ideia de simetria, pois se encaixam com perfeição para 

formar a figura. Todas essas formas criam para o telespectador a noção de um telejornal 

moderno e organizado e, em decorrência disso, eficiente.  

Logotipo

As  letras  bastonadas  do  logotipo  reforçam  a  isotopia  de  modernidade.  A 

transparência das letras permite trabalhar com êxito a luminosidade presente na vinheta – a 

luz  passa  através  do  logotipo.  A construção  do logo em 3D aguça  a  sensibilidade  do 

telespectador.  No momento  em que se  dá  a  passagem da  computação  gráfica  para  os 

elementos do mundo natural, o “JN”, inicialmente azul claro, luminoso, ganha um tom 

mais escuro de azul e a figura perde a transparência. As mudanças no logotipo, portanto, 

evidenciam uma mudança de espaço. 

Disposições topológicas

As oposições /baixo/ vs /alto/ e /coletivo/ vs /individual/, exploradas na vinheta não 

apenas apontam etapas distintas do fazer telejornalístico (produção e apresentação) como 

também atribuem valores diferentes a elas e a seus atores. Assim, de todos os fatos que 

chegam  à  redação  (coletivo/baixo),  apenas  os  mais  relevantes  serão  noticiados, 

selecionados pelo crivo dos jornalistas mais destacados (individual/alto).



2.4 Jornal da Globo
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Figuras

As figuras que se destacam nessa vinheta são os pontos luminosos, que aparecem 

de modo alinhado, e o logotipo do telejornal. Ao valer-se da luz que sai de cada ponto para 

compor  o  nome do programa,  a  vinheta  parece  falar  da  própria  televisão,  dos  pontos 

luminosos a partir dos quais se formam as imagens a que assistimos: “a rigor, em cada 

intervalo mínimo de tempo, não há propriamente uma imagem na tela, mas um único pixel 

aceso, um ponto elementar de informação de luz” (MACHADO, 2005, p. 247). 

Essa  é  uma  das  características  da  imagem eletrônica  que  a  vinheta  coloca  em 

evidência, ao trabalhar as imagens-luz que observamos nas figuras de número 81a 98. Se 

“a imagem completa – o quadro videográfico – já não existe no espaço, e, sim, na duração 

de uma varredura completa da tela, portanto, do tempo” (Ibidem), fica fácil entender que o 

desenvolvimento da vinheta expõe em cada frame o correspondente percurso temporal de 

leitura dos pontos luminosos que produzirão finalmente a imagem atualizada e que, no 

caso da vinheta, culmina na leitura do nome do telejornal.

Forma

Além da inscrição da imagem no tempo, outra característica que nos leva a apontar 

a vinheta como auto-reflexiva diz respeito  à  gestalt dessa imagem.  Embora seja difícil 

observar no decorrer do vídeo, o congelamento dos frames nos revela espaços vazios entre 

os pontos luminosos trabalhados na vinheta. Ou seja, uma referência à baixa definição do 

meio televisivo:

Assim é que, se um espectador observa a informação luminosa que lhe é 
dada pelo iconoscópio de um aparelho receptor de tevê, ele se defronta 
com um sistema ‘incompleto’,  cujas  brechas precisam ser  preenchidas 
para  tornar  perceptível/inteligível  a  imagem.  No  intervalo  entre  as 
retículas e no plano de separação das linhas de varredura há uma fresta 
vazia onde a figura simplesmente  não existe;  a própria figura está ela 
também anotada de forma simplificada, com uma quantidade limitada de 
pontos  informacionais.  Ver  televisão  significa,  antes  de  mais  nada, 
preencher os intervalos que fraturam a figura e completar os dados que 
foram suprimidos na enunciação. (MACHADO, 1997, p. 60) 

Cinética

Durante a vinheta, são simulados diversos movimentos, sempre da esquerda para a 

direita, ou seja, no sentido da “escritura” videográfica. Por fim, o movimento realizado é o 

de zoom out, ou seja, de afastamento. A compreensão desse movimento reforça a ideia da 

autor-reflexividade,  ou  metalinguagem,  trabalhada  na  vinheta:  visto  ser  a  imagem 

televisiva  pulverizada  (pequenos  pontos  luminosos,  que  são  os  pixels),  somente 



conseguimos decifrar seu conteúdo a uma certa distância, tal como acontece na pintura, 

quando a técnica  do pontilhismo é utilizada.  Por  essa razão,  o  movimento  final  que a 

câmera faz é de zoom-out.

Considerações finais

Nas análises feitas, tratamos de conceber os produtos audiovisuais como objetos 

preenchidos de sentido, procurando abordá-los a partir das diferentes linguagens utilizadas 

para manifestar sua significação. Por isso, além das figuras – características da imagem 

televisiva  –  abordamos  os  formantes  cromáticos  (cor),  eidéticos  (forma),  topológicos 

(espaço), bem como aspectos relacionados à cinética, ao som e aos logotipos/marca das 

vinhetas. 

Como apontamos, são linguagens que se articulam ao mesmo tempo para produzir 

o todo de sentido ou forma única e, por isso, devem ser analisadas a partir das relações que 

estabelecem entre si. A ideia deste trabalho foi demonstrar, por meio de exemplos práticos, 

como os componentes de imagem e som podem ser abordados numa análise. 

Essa metodologia que propomos – quer dizer, a observância dos efeitos de sentido 

que  podem  ser  notados  a  partir  de  cada  componente  e  das  relações  que  os  diversos 

componentes mantêm no desenvolvimento do texto – não precisa ser um fim em si mesma, 

embora muitos aspectos interessantes sejam dessa forma revelados. Antes, pode ou mesmo 

deve ser utilizada como um trabalho de base, preliminar, como uma forma de levantar os 

efeitos de sentido presentes. Com isso em mãos, certamente será mais fácil para o analista 

firmar pontos de articulação para o estudo de seu objeto.
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