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INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2005, o Brasil perdeu Gianni Ratto, um dos mais importantes nomes 

do teatro nacional. Vindo da Itália, onde já era uma referência no campo da cenografia, Ratto 

chegou ao Brasil, em 1953, pelo Teatro, e pelo Teatro ficou em nosso país. Sua paixão pelas 

coisas do teatro está impressa nas páginas de Hipocritando (ed. Bem-Te-Vi 2004), 

Antitratado de Cenografia (ed. Senac 1999) e a Mochila do Mascate (ed. Hucitec 1996). No 

período em que ficou aqui, consolidou-se como um dos mais influentes cenógrafos do país. 

Com relação à televisão, em junho de 2001, em entrevista ao jornal O Estado do São 

Paulo, Ratto disse: “recuso-me a falar de TV, ela não me interessa”. Mais do que estranhar a 

postura de Ratto, que muito colaborou para a pesquisa dos elementos de configuração teatral, o 

que nos surpreende, nesse caso, é o modo como a pergunta foi formulada: “Você viveu um 

período rico do teatro brasileiro. A influência maléfica da TV nos colocou no lixo da história?” 

(www.estadao.com.br/divirtase/noticias/2001/jun/11/74). 

De um modo geral, esse é o tipo de tratamento que se dá à televisão e à produção 

televisiva, carregado de uma série de preconceitos, que revelam, na maior parte das vezes, idéias 

generalizadas, formadas sem conhecimento das inúmeras facetas do sistema. Algumas dessas 

opiniões já foram amplamente difundidas e tornaram-se bandeiras para todo tipo de crítica 

direcionada ao sistema. 

 

1. CRITICANDO A TV. 

Entre os discursos críticos ao material televisivo, encontramos constantemente a referência ao 

meio como indústria: “A televisão é uma indústria e, em seu ritmo de produção, a possibilidade 
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de inovação é rara (...). O novo não vai aparecer na televisão exatamente por seu caráter 

conservador e estrutural. A inovação como ruptura não existe na televisão, porque ela tem um 

papel de manutenção, de reforço da ideologia vigente” (Priolli 1988: 153) 

Arlindo Machado, em A Televisão Levada a Sério (2000), lembra que, “para muitos, a 

televisão, muito mais que os meios anteriores, funciona segundo um modelo industrial e adota 

como estratégias produtivas as mesmas prerrogativas da produção em série que já vigoram em 

outras esferas industriais, sobretudo na indústria automobilística” (ibid.: 86). Esse  tipo de 

pensamento se pode verificar claramente no texto de Muniz Sodré: “O modelo econômico de 

produção correspondente à televisão massiva é definido por Garnham como ‘fordista’, o que 

equivale a dizer um sistema de produção serializada, homogeneizante e caracterizado pela rígida 

divisão do trabalho” (2002: 79). À crítica de serialização, soma-se, então, a de massificação, 

que contém, por sua vez, a idéia de pasteurização cultural. “Ao se dirigir ao mesmo tempo a 

tanta gente, a televisão assume o ônus da fabricação de um produto incapaz de satisfazer a 

necessidades específicas de informação ou entretenimento” (Hoineff 1996: 53). Segundo Nelson 

Hoineff, “a televisão brasileira, em particular, cria padrões estéticos que não vão refletir as 

expectativas naturais da sociedade, mas impor a ela as expectativas dos que a dominam” (ibid.). 

Machado complementa a tese lembrando que: “a necessidade de alimentar com material 

audiovisual uma programação ininterrupta teria exigido da televisão a adoção de modelos de 

produção em larga escala, onde a serialização e a repetição infinita do mesmo protótipo 

constituem a regra. Com isso, é possível produzir um número bastante elevado de programas 

diferentes, utilizando sempre os mesmos atores, os mesmo cenários, o mesmo figurino e uma 

única situação dramática. (...) o programa de televisão é concebido como um sintagma padrão, 

que repete o seu modelo básico ao longo de um certo tempo, com variações maiores ou 
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menores. O fato mesmo de a programação televisual como um todo constituir um fluxo 

ininterrupto de material audiovisual, transmitindo todas as horas do dia e todos os dias da 

semana, (...) exigem velocidade e racionalização da produção” (ibid.: 86). 

O segundo, e talvez maior, alvo de críticas a este sistema encontra-se na forma como 

parte da programação, em especial as transmissões ao vivo, se apresenta ao público. Em estudo 

realizado, tendo como foco principal de observação a cobertura jornalística gerada pela Guerra 

do Golfo,  Jean Baudrillar afirma: “a uma velocidade determinada, a da informação, as coisas 

perdem seu sentido” (apud Machado: ibid.: 127). Tese esta, entre outras, que Machado irá 

contestar: “Pierre Bourdier, em seu desastroso livro sobre a televisão, vem a afirmar, por sua 

vez, que a televisão não favorece o pensamento, porque ela é construída sob o sígno da 

urgência, da velocidade e da simultaneidade do tempo presente (...). Para Bourdier, a velocidade 

é o contrário do pensamento” (ibid); “para Virillo, a televisão é nociva, entre outras coisas, 

porque, operando fundamentalmente ao vivo, ela não permite recuo algum, nenhuma distância 

crítica e, por conseqüência, nenhuma reflexão” (ibid.). 

Entretanto, frente a essa série de críticas, Machado acredita que, “ao longo de seus mais 

de cinqüenta anos de história, a televisão deu mostras de ser um sistema expressivo 

suficientemente amplo e denso para dar forma a trabalhos complexos e também abriu espaço 

para a intervenção de mentalidades pouco convencionais” (ibid. 10). Sodré também acredita que 

a TV “não é ‘coisa una’, mas um medium em evolução” (ibid.:79). 

Décio Pignatari, em Informação, Linguagem e Comunicação (1997), lembra que 

outros sistemas, antes do surgimento da televisão, passaram pelos mesmos constrangimentos 

impostos, atualmente, a este: “o cinema, mesmo no início da fase sonora, sofria os mesmos 

ataques que a intelligentsia move hoje contra a televisão. Em seu romance Si gira..., de 1917 
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(...), Pirandello também denunciara a ‘falsidade’ do cinema (...); no Ulysses 1922, mas cuja 

ação se passa em 16-6-1904, Joyce conclui que a fotografia não é arte” (ibid.: 71-76). 

 

2. FALANDO SOBRE A TV. 

Independente do quanto de verdade possa existir nas crenças expostas anteriormente, e em 

muitas outras que não estão aqui, o fato é que muito tem sido dito a respeito do sistema. O que 

justifica o número de trabalhos desse tipo é a forte penetração do meio nas sociedades 

contemporâneas, em especial, na sociedade brasileira. 

Em pesquisa realizada pelo Ibope, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo em 

fevereiro de 2004 (Castro in: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2602200404), 

detectou-se que 55% da população brasileira é composta por “altos consumidores de televisão”, 

que assistem, no mínimo, a 15 horas semanais de programação, mais de duas horas por dia. 

Segundo dados da NOP World Culture Score (ranking norte-americano de atividades culturais), 

esse índice, em 2005, chega a 18,4 horas semanais (http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/). 

O número de telespectadores  brasileiros, conclui a NOP World, está entre os maiores do 

mundo. São dados como esses que justificam depoimentos como o de Eugênio Bucci: “Talvez 

não haja mais a possibilidade de pensar o Brasil sem pensar a TV” (Bucci 2000: 08). 

Ainda que alguns discursos em prol da televisão sejam desmesurados (como, por 

exemplo, afirmar ser impossível viver sem televisão - Rincón 2002, ou, ainda, declarar que o 

sistema é o fenômeno cultural mais impressionante da história da humanidade - Ferres 1998), 

muitos autores destacam o papel do sistema na formação dos valores e atitudes da sociedade: 

para Muniz Sodré, a televisão “apresenta-se como um fluxo de um cotidiano quase real” (2002: 

59); Maria Aparecida Baccega acredita que, “o mundo no qual e com o qual vivemos, é hoje, 
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predominantemente, esse que é trazido (...) pelos meios de comunicação, com destaque para a 

televisão” (2000: 97); para Eugênio Bucci (apud Baccega ibid.), a televisão no Brasil “fornece o 

código pelo qual os brasileiros se reconhecem brasileiros”. 

Frente ao panorama apresentado, não é de se estranhar o grande número de publicações 

que trata das relações existentes entre o sistema  e o comportamento coletivo e individual. Há 

pesquisas que se concentram, em sua grande maioria, no aspecto organizacional das empresas 

de comunicação e na função social do sistema. Surgem, nessas pesquisas, teorias que acusam o 

sistema produtor de exercer total influência sobre o comportamento da audiência; teorias que 

minimizam o efeito televisivo na audiência; teorias sobre as estruturas ideológicas dos produtos 

televisivos; teorias sobre a influência dos processos culturais no processo de interpretação das 

mensagens televisuais, entre outras. 

 

3. FALANDO SOBRE A LINGUAGEM TELEVISIVA. 

No que se refere ao estudo da linguagem televisiva, algumas publicações buscam analisar os 

signos televisuais a partir da categorização dos gêneros. Entretanto, podemos observar que, em 

meio ao reduzido número de publicações voltadas para a linguagem dos gêneros televisivos, a 

grande maioria dos trabalhos permanece, unicamente, no campo da teledramaturgia. E, mesmo 

nesse campo, ainda faltam pesquisas que busquem compreender a estrutura interna do gênero, a 

forma como cada elemento de base colabora na determinação das especificidades e dos traços 

distintivos. 

Contudo, antes de pensar no exame dos elementos de composição de um determinado 

gênero, um dos maiores desafios que se apresenta ao analista diz respeito à própria forma de 

configuração dos diversos gêneros, composições híbridas de uma série de subsistemas distintos. 
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“Enquanto o ‘filme’ é (...) uma peça de ficção dramática produzida especificamente para 

exibição em cinemas, um ‘programa de televisão’ pode ser factual ou ficcional, notícias ou 

entretenimento, ao vivo ou gravado (em vídeo, filme ou mistura de ambos), uma entidade 

autocontida ou parte de uma série, produzido em estúdio ou transmitido de algum local, feito 

especificamente para a televisão ou produzido originalmente para o cinema ou fitas cassete” 

(Armes 1999: 73). “La información, los seriales, la publicidad, las entrevistas, los documentales, 

las promociones institucionales, los shows musicales, la vida cotidiana... se desdibujan y se 

funden, componiendo un magma inconcreto de géneros nuevos y sorprendentes” (Orza 2002: 

13). Balogh ainda completa: “o real convive com o ficcional, o informativo invade o ficcional e 

vice-versa, há experimentações com formatos, há mescla de gêneros e subgêneros, há uma 

intertextualidade transformadora, enfim, por vezes até a metalinguagem convive com o ficcional” 

(ibid.: 197). Esse caráter híbrido, da programação televisiva, permeia cada um de seus gêneros. 

Para Balogh, por exemplo, “a ficção televisual é um grande amálgama (...). Uma narrativa 

proveniente de tradições antiqüíssimas em sua forma oral convive com outra que se aproxima ao 

‘videoclipe’” (ibid.). 

Segundo Gustavo Orza, até o momento, as pesquisas sobre a linguagem televisiva 

apóiam-se em duas perspectivas convergentes, utilizando, basicamente, procedimentos de 

análises fundamentados na lingüística e semiótica, no caso da primeira, e, na segunda, na 

psicologia da percepção e nas teorias da gestalt. Nosso desafio, aqui, será fazer uso de algumas 

dessas teorias, para observar, na complexidade do sistema, um de seus elementos de 

constituição, o cenário. 
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Entretanto, se o estudo da linguagem televisiva, a partir da observação dos elementos de 

base dos programas, ainda carece de pesquisas, a situação torna-se ainda mais dramática 

quando falamos do estudo dos signos cenográficos. 

 

4. FALANDO SOBRE O CENÁRIO. 

A cenografia, até mesmo no teatro, pouco recebe atenção do meio acadêmico, na realidade, até 

mesmo da imprensa ou crítica. Sobre isso, o crítico Sebastião Millaré deu a seguinte declaração: 

“foi-me levantada uma vez a questão: por que a crítica dá tão pouco espaço à cenografia? 

Quando se comenta um espetáculo, por que a cenografia merece um espaço tão pequeno? De 

uma certa maneira até que podemos compreender isso. A cenografia é um bicho de sete cabeças 

para quem escreve para teatro. A cenografia é algo um tanto complicado, especialmente aqui no 

Brasil. A confusão que havia em termos de cenografia dos anos 20, dos anos 30, é uma 

confusão que, de algum modo, permanece até hoje” (Espaço Cenográfico News, nº 3, p. 6). J. 

C. Serroni, um dos mais importantes cenógrafos do Brasil, protesta, há alguns anos, no editorial 

do Espaço Cenográfico News, contra o reduzido número de pesquisas e publicações sobre o 

tema. 

Essa situação, se considerarmos o meio acadêmico, se agrava ainda mais quando 

falamos na televisão. Pesquisas desse tipo praticamente inexistem. Algumas poucas publicações, 

como a de Gerard Millerson (1990), se resumem a manuais técnicos, que ignoram as 

especificidades da linguagem cenográfica nos distintos gêneros. Contudo, a produção televisiva, 

na contra-mão da academia, investe grandes somas na pesquisa de novos materiais e 

procedimentos para elaboração e confecção de cenários, assim como no aprimoramento do 

profissional de cenografia. Hoje em dia, a produção cenográfica televisiva chega a ser tema de 
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algumas matérias jornalísticas e atração de alguns programas. Programas de variedades mostram 

ao público os bastidores das construções dos cenários, antes mesmo do lançamento do 

programa. A cada nova telenovela, surge uma expectativa quanto à cidade cenográfica. A cada 

início de ano, as mudanças nos cenários mostram a atenção que se dá a este elemento, no 

espaço televisivo. 

Não podemos esquecer, também, que a TV de alta definição vem propor mudanças na 

estética do vídeo. “A tela com maior quantidade de linhas permitirá ao telespectador uma visão 

ótima, a uma distância menor (...). Pelo aumento da quantidade de linhas, a imagem será muito 

mais nítida (...). Teremos uma sensação bastante realista, uma visão perfeita, sem a interferência 

das linhas de um televisor atual (...). Na cenografia, um pequeno defeito de junção de um cenário 

ou pintura mal acabada serão drasticamente notados, pois a nitidez da imagem, aliada à 

profundidade de campo tremendamente aumentada, por certo denunciará estas falhas” (Pace 

2000: 48-55). 

Diante do que foi apresentado, é fundamental que se observe o cenário televisivo, livre 

dos preconceitos estabelecidos a partir de sua comparação com o cenário teatral ou 

cinematográfico. É preciso analisar a linguagem dessa forma de representação, dentro de suas 

características específicas, e identificar relações estabelecidas entre o cenário e os outros 

elementos de significação do texto televisivo. 

Tadeuz Kowzan, em Os signos no teatro: a semiologia da arte do espetáculo, alerta 

que “certos domínios permanecem praticamente inexplorados pela Semiologia” (1988: 99), entre 

esses domínios, Kowzan aponta o cenário como um daqueles que carece de maior observação. 

O presente trabalho, além de atender ao apelo de Kowzan, no que se refere à observação do 

cenário através do viés semiótico, busca abrir um novo campo de discussão: o estudo da 
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linguagem do cenário televisivo, estudo que, de certo modo, surge a partir de análise, realizada 

anteriormente, do cenário virtual na televisão (Cardoso 2002). 

 

5. ANTECEDENTES DA PESQUISA. 

Em O Cenário Virtual, dissertação de mestrado apresentada na PUC-SP, em 2002, 

apontamos (desde a origem do teatro, na Grécia Antiga, até o surgimento da televisão) alguns 

fatores que contribuíram para a diversidade de conceitos distintos nesse campo. Nesses dois mil 

e quinhentos anos, seja por imposições dramatúrgicas, adequação a novos espaços, ou ainda, 

incorporação de novas tecnologias, o conceito de “cenário” tem se multiplicado. 

Partindo da idéia de que, hoje, o cenário é um signo que participa ativamente da ação 

narrativa, a dissertação entra, em seu segundo capítulo, na análise do cenário como elemento 

comunicacional, a partir da ótica semiótica. A questão principal levantada nesse momento é o 

fato de que, como elemento de comunicação no espetáculo, o cenário não deve contentar-se, 

apenas, com a possibilidade da inexistência da  incomunicabilidade, como descrevem 

Watzlawick et al. (“mesmo o silêncio e o ‘não comportamento’ têm o caráter de uma 

mensagem”, apud Santaella 2001: 21). Deve, ao contrário disso, transmitir uma mensagem 

específica. 

Contudo, como bem lembra Kowzan, “o valor semiológico do cenário não se esgota nos 

signos implicados em seus elementos. O movimento dos cenários, a maneira de colocá-los ou de 

mudá-los podem trazer valores completamentares ou autônomos” (ibid. : 112) e, mais do que 

isso, como vínhamos insistindo em O Cenário Virtual, “o interpretante é criado em função do 

conflito estabelecido entre os códigos cenográficos e os códigos verbais, sonoros ou gestuais” 
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(Cardoso ibid.: 69). Desta forma, “es comprensible que la mayor dificuldad en el análisis del 

signo teatral se encuentre en su polisemia” (Ubersfeld, ibid.: 25). 

Tendo observado as diferentes configurações do espaço cênico e o caráter 

comunicacional do cenário, antes da análise do objeto (o cenário virtual), a dissertação buscou 

identificar os principais traços do cenário televisivo, já que o objeto em questão se encontra 

neste sistema. Nesse momento, pudemos observar que o cenário, na televisão, deve ser visto em 

sua multiplicidade de configurações estruturais, em função das diferentes tipologias adotadas 

pelos vários gêneros existentes neste sistema (Cardoso, ibid.: 71-83). Só então, revelou-se, para 

nós, a diversidade de aspectos do que chamamos, de forma generalizada, de cenário televisivo, e 

esses aspectos, distintos e variados, por sua vez, nos mostraram a multiplicidade de linguagens 

contidas no sistema. 

Se considerarmos, como Lotman em La Semiosfera III (2000: 69), o texto teatral como 

um texto de considerável complexidade (pela utilização de signos de diversos tipos e graus de 

convencionalidade), podemos afirmar que o cenário na televisão apresenta-se, também, como 

um texto bastante complexo, em especial, devido à diversidade de gêneros e formatos 

televisivos. 

Segundo Casetti e Chio, em Análisis de la Televisión (1999), o espaço cênico 

televisivo “contribuye a definir no sólo la identidad visual del programa, sus contenidos y sus 

géneros, sino también las modalidades a través de las que se comunica con el receptor y, por 

tanto, el papel que se asigna a este último. A partir de aquí se produce un salto de nivel, pues el 

modelo de representación espacial adoptado por las transmisiones televisivas sirve para orientar 

los saberes, los valores y las creencias del espectador, es decir, para definir la relación 

comunicativa” (ibid.: 278-279). “Construcciones propiamente dichas, que trabajan a partir de 
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material simbólico (signos, figuras y símbolos presentes en el léxico de una comunidad), (...), y 

producen determinados efectos de sentido (conviven con la “realidad” o la “irrealidad” de cuanto 

dicen, etc.). En definitiva, no nos enfrentamos con “vehículos” neutros que “llevan” algo, sino con 

objetos dotados de consistencia e autonomía propias” (ibid.: 249). 

 

6. O OLHAR SOBRE O CENÁRIO TELEVISIVO. 

Com base nos resultados obtidos na pesquisa anterior, e tendo em mente que um sistema 

semiótico é constituído por diversas codificações que atuam concomitantemente, não existindo o 

mesmo significado no isolamento de um determinado código (ver Lotman 2000: 69); que um 

programa de televisão é um texto que se constitui de vários códigos, entre eles a cenografia 

(Cardoso, ibid.: 108-109); que o cenário é, tão-somente, um dos elementos da cenografia, 

como poderemos verificar a seu tempo, o objetivo geral do presente trabalho é verificar de que 

forma o cenário pode participar do texto televisivo como elemento de significação. 

A partir da observação das especificidades de diferentes tipos de cenários televisivos, 

pretendemos: verificar como o cenário interfere no texto de diferentes tipos de programas e de 

que forma dialoga com o contexto e com os outros elementos da cena; identificar, entre os 

gêneros analisados, aqueles em que o cenário deve atuar com maior intensidade comunicacional, 

visando ocasionar interpretantes determinados; indicar, na televisão, as características do 

cenário, tanto no que se refere à estrutura como ao estilo, em alguns de seus principais gêneros; 

sugerir formas de utilização do cenário como elemento significativo dentro de determinados tipos 

de programas televisivos. 

A seguir, apresentamos uma breve descrição dos assuntos abordados no presente 

trabalho, que colaboraram para o êxito no alcance dos objetivos propostos. 
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7. O CENÁRIO TELEVISIVO. 

Partindo da idéia de que o cenário se insere no espaço cênico como ambiente natural da ação, o 

primeiro capítulo terá como principal objetivo discutir os distintos conceitos de cenário e 

cenografia tanto no teatro como na televisão. Após confrontar textos acadêmicos, que tratam do 

cenário nas encenações teatrais e televisivas (entre eles, de: Anna Mantovani, Anna Maria 

Balogh, Clóvis Garcia, Daniel Bougnoux, Décio Pignatari e José Dias), com certas crenças da 

área (em depoimentos dados pelos cenógrafos Cyro Del Nero, Gianni Ratto, J.C. Serroni, José 

de Anchieta, dentre outros) e também de produtores televisuais (como Daniel Filho e Walter 

Avancini), a tese pretende comprovar que esta forma específica de representação deve ser 

reconhecida, assim como se dá no teatro ou cinema, como “cenário”. Pretendemos, com isso, 

afastar definitivamente a idéia preconceituosa de cenário televisivo como mera decoração. 

Observando a evolução do espaço cênico na história, podemos perceber que a 

cenografia sofre transformações ao adaptar-se a cada novo espaço de representação (ver 

Cardoso 2002: 8-39). Na televisão, apesar de ainda manter alguns traços do teatro e cinema, 

acabou por assumir, em relação à estrutura e estilo do cenário, características próprias. Essas 

características se devem a particularidades do sistema televisivo que não encontramos em outros 

meios. O segundo capítulo busca mapear a história da televisão, dando maior atenção à 

evolução cenográfica, no sentido de procurar entender um pouco mais a importância deste 

campo na formação do sistema televisual. 

O terceiro capítulo terá como principal objetivo o mapeamento dos principais gêneros na 

televisão brasileira, para que possamos, a partir disso, selecionar os programas, que serão 

objeto de análise no capítulo 7. Para este mapeamento, utilizaremos trabalhos de Arlindo 
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Machado, Ciro Marcondes Filho, Diego Portales Cifuentes, Gustavo Orza, Nora Mazzioti, 

Renata Pallottini, Renato Ortiz, dentre outros. Nessa fase, também pretendemos dar início às 

primeiras identificações de características dos gêneros que interferem diretamente na concepção 

cenográfica. 

Tendo identificado os principais tipos de programas da televisão, a pesquisa busca 

observar o cenário, primeiro em sua estrutura, fundamentada a partir das observações feitas por 

Arlindo Machado em A Arte no Vídeo (quando se refere às características da imagem 

videográfica), e, em seguida, a partir das classificações tipológicas de Casetti e Chio, em 

Análisis de la Televisión. Contudo, mesmo tendo em mente que o cenário deve atuar como 

elemento de significação nesse espaço, não devemos esquecer que esta função deve levar em 

conta principalmente os outros elementos presentes na cena. Ou seja, o cenário “deve ter 

consciência” de que não está no espaço cênico como personagem principal. Ao contrário disso, 

deve atuar na valorização do ator, do gesto, do texto. Assim, o cenário, mesmo como elemento 

comunicacional, deve colocar-se, na maioria das vezes, como fundo para a cena. Desse modo, 

no quarto capítulo, além de observarmos as formas de configurações topológicas, procuraremos 

observar também as relações estéticas e de linguagem, estabelecidas entre o cenário e os outros 

elementos visuais da cena. Para entender melhor as possibilidades de significação em elementos 

que se colocam como fundo em uma cena, iremos recorrer aos ensinamentos da escola da 

Gestalt, através dos textos de Rudolf Arnheim, Donis Dondis, Lúcia Santaella, dentre outros. 

No exame dos programas, procuraremos verificar os sinais mais marcantes na 

configuração desse tipo de linguagem em determinados gêneros. Com isso, poderemos observar 

como o cenário participa ativamente da significação em contextos específicos. No entanto, antes 
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de iniciarmos o exame dos cenários, tivemos que fazer algumas opções, e com elas, emissoras e 

programas foram preteridos. Essa delimitação do objeto é a matéria do quinto capítulo. 

A todo momento, procuramos utilizar como critérios de seleção a representatividade que 

poderiam ter os objetos de análise dentro de um universo mais amplo, ou seja, as emissoras mais 

representativas; os gêneros de maior veiculação nessas emissoras; e os programas que mais 

investem na produção cenográfica nesses gêneros. Só então, chegamos aos cenários analisados. 

Procuramos observar o cenário, o tempo todo, com o olhar do cenógrafo, melhor 

aparelhado para reconhecer as configurações topológicas, para identificar as interferências nos 

espaços naturais, para diferenciá-los dos construídos, para, resumindo, enxergá-los como 

cenários. Esse olhar, por sua vez, se fixou sobre a representação videográfica, sobre a imagem 

que o telespectador comum tem em casa. Acreditamos que, nessa posição, exposto à mesma 

representação que está a audiência, seria possível examinar com maior segurança os signos 

envolvidos na linguagem e suas correlações. 

Antes de dar início ao exame dos programas selecionados, o sexto capítulo apresentará 

o instrumental utilizado nas análises: a teoria semiótica de Peirce e as relações entre os distintos 

tipos de signos e as diferentes formas de representação, estabelecidas por Santaella. Essas 

teorias nos possibilitarão observar o cenário como elemento de significação no texto dos 

programas e indicar, com maior precisão, as particularidades de seus elementos constitutivos. 

O capítulo sete, como já havíamos antecipado, será dedicado à análise de cenários de 

programas selecionados no sexto capítulo: Jornal Nacional e Novela 3 (TV Globo); Gordo a 

Go-Go (MTV); e Castelo Rá Tim Bum (Rede Cultura). Para as análises, utilizaremos as teorias 

da gestalt, parte do instrumental fornecidos pela semiótica peirceana, e as relações entre os 

signos e as formas de representação propostas por Santaella. Com isso, ainda que tenhamos 
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consciência da limitação de qualquer recorte, acreditamos ser possível mostrar que o cenário 

televisivo participa ativamente como elemento comunicacional nos principais gêneros televisivos. 
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CAPÍTULO I 

O CENÁRIO TELEVISIVO 

 

Partindo do pressuposto de que sistemas são linguagens, e textos são vários sistemas 

semióticos constituídos por diversas codificações que atuam simultaneamente, só existindo 

significado em suas correlações (Lotman 2000), podemos afirmar que um determinado programa 

de televisão é um texto que se constitui de várias linguagens, entre elas o cenário. Como bem 

lembra Lotman: “La accion escénica, como unidad de los atores que actúan y realizan actos, los 

textos verbales por ellos proferidos, los decorados y los accesorios, y la confirmación sonora y 

lumínica, constituye un texto de considerable complejidad, que utiliza signos de diversos tipos y 

diverso grado de convencionalidad” (ibid.: 69). 

Considerando essa premissa, e tendo em vista que o cenário se insere no espaço cênico 

como habitat natural da ação, o presente capítulo, objetiva discutir os distintos conceitos de 

cenografia, cenário e décor, com intuito de delimitar de forma clara e precisa o objeto de 

análise, o cenário, no momento em que este faz parte do texto televisivo. 

 

1. CENÁRIO OU CENOGRAFIA? 

“O que é cenografia?”. Com esse questionamento, o Espaço Cenográfico News, um dos mais 

importantes periódicos da área, conseguiu reunir, em suas edições do nº 22 ao 25 (2005), mais 

de cinquenta citações que buscaram definir, de certa forma, o termo. Apesar do número 

significativo de depoimentos, algumas das figuras mais representativas das artes cênicas no Brasil 

e no mundo (como Joseph Svoboda, Gianni Ratto, Antunes Filho, Joãozinho Trinta, entre 

outros), não temos, na seção, uma delimitação muito clara dos contornos do objeto. Ao 
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contrário disso, o conflito lexical, que também pode ser percebido em outras publicações, torna-

se ainda mais exposto. Embora algumas das citações expressem o alto grau de paixão que pode 

gerar essa atividade, iremos desconsiderar aqui as definições mais poéticas, como a do 

cenógrafo eslovaco Josef Ciller, para quem a “cenografia é a materialização da imaginação” 

(Espaço Cenográfico News nº 22, 2005: 24). Procuraremos, nesse momento, conceituar de 

forma mais precisa o termo dentro desse campo específico de representação. 

Porém, antes de passarmos à observação do objeto, convém tomarmos cuidado com o 

termo representação, pois, apesar de ele ser empregado com distintos significados, 

“etimologicamente, o conceito de representação se encontra em oposição ao de ‘(a) 

presentação’” (Santaella e Nöth 1998: 16). “Uma representação, de acordo com isso, parece 

reproduzir algo uma vez já presente na consciência. Esta idéia também está consolidada na 

história da semiótica” (ibid.: 19). “Peirce define representar como ‘estar para, quer dizer, algo 

está numa relação tal com um outro que, para certos propósitos, ele é tratado por uma mente 

como se fosse aquele outro’(CP 2.273)” (ibid.: 17). 

Partindo, então, do conceito de representação proposto acima, retornemos à 

cenografia que, assim como o cenário, tem como uma de suas principais característica o fato 

de ser uma representação. 

Em um primeiro momento, de forma um tanto simplista, o termo é reduzido ao ato de 

conceber, ou produzir, um cenário: “é aquilo que resulta do trabalho do cenógrafo” (Pavis 1999: 

45); “criar e projetar um cenário significa fazer cenografia” (Mantovani 1989: 12). Em outro 

momento, cenografia, “o ato de fazer”, e cenário, o que resulta deste “fazer”, são vistos como 

sinônimos: “cenografia é o conjunto de telas pintadas, estruturadas e praticáveis que decoram a 

cena de um palco” (Espaço Cenográfico nº 23, 2005: 24); “cenografia é a arte de criar um 
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espaço que situe algum evento” (ibid. nº 22, 2005: 25); “cenografia é a arte de pintar os cenários 

da cena italiana” (Aumont 1993: 229); ou então, “um signo que denota e conota um ambiente 

e/ou uma época, ou que informa um espaço” (Pignatari 1984: 72). 

Contudo, para José Dias, cenógrafo e professor, mais do que ser uma forma de 

expressão do cenógrafo, a cenografia é tudo o que se registra plasticamente em cena (cenário, 

figurino, iluminação etc.), por estabelecer “fluxos, massas, volumes, num determinado espaço” 

(ibid. 1995). Assim como Dias, Clóvis Garcia, também cenógrafo e professor, considera a 

cenografia como o trabalho no espaço cênico. Dessa forma, os próprios gestos do ator, mesmo 

no espaço cênico vazio, criam a cenografia (ibid. 1989). Fazendo coro com Dias e Garcia, 

podemos encontrar, entre outros, a cenógrafa finlandesa Mija Pekkanem, que afirma que a 

“cenografia é o desenho visual para o palco” (Espaço Cenográfico, nº 23 2005: 24), ou ainda, 

de forma mais incisiva, o cenógrafo israelense Tali Itzhaki, para quem a cenografia “é tudo no 

palco que é experimentado visualmente” (ibid.). 

Este conceito, que nos parece mais completo, de “grafia da cena”, pode ser melhor 

exemplificado com os esboços do diretor e cenógrafo inglês Edward Gordon Craig (1872-

1966) que, em muitos de seus desenhos, “tratava as figuras no palco e seus movimentos como 

componentes do todo gráfico. Os braços estendidos de Electra, as costas curvadas de Lear, a 

silhueta esguia de Hamlet não eram acessórios (no desenho), mas elementos prévios da visão 

cênica” (Berthold 2001: 470). 

Nesse sentido, não devemos tratar cenografia e cenário, dois termos distintos, como 

sendo sinônimos. Tratando da especificidade de cada um, Garcia afirma: “Cenografia é o 

tratamento do espaço cênico. O cenário é o que se coloca nesse espaço” (Espaço Cenográfico, 

nº. 22 2005: 25). Ao contrário do que diz o cenógrafo José de Anchieta, quando afirma que 
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“não é uma premissa verdadeira a necessidade de cenografia em todo e qualquer espetáculo” 

(ibid. 2002: 41), Garcia nos lembra que pode haver espetáculo sem cenário, mas não sem 

cenografia. Fica claro, nesse ponto, que Anchieta não estabelece qualquer distinção entre 

cenário e cenografia. Da mesma forma, quando Décio Pignatari fala em “um signo que denota e 

conota um ambiente e/ou uma época, ou que informa um espaço” (ibid.), está se referindo não à 

cenografia, mas tão somente a um de seus elementos, o cenário. 

Se levarmos em conta a etimologia do termo, que remonta ao século V a.C., 

observaremos que a confusão em relação ao conceito de cenografia já se encontra presente em 

sua própria origem. 

Nascida na Grécia antiga, a cenografia era a forma de representar os locais das 

encenações através de pinturas em tendas (skené), utilizadas pelos atores para trocas de roupas 

e de máscaras. Daí a origem do nome “cenografia”: do grego “skenographia”, “que é 

composto de skené, cena, e graphein, escrever, desenhar, pintar, colorir” (Mantovani 1989: 

13). Ou seja, nesse caso, a cenografia é um desenho, a representação de um espaço registrada 

fisicamente em um suporte. No entanto, se considerarmos que, antes da criação da skené, o 

público se posicionava em torno do espetáculo de maneira circular, e se partirmos para o 

conceito de cenografia proposto por Garcia (onde o espaço cênico pode se caracterizar por 

“um simples círculo de giz traçado em uma praça pública” (1989)), concluiremos que, a 

cenografia, como forma de expressão, nasceu antes mesmo da criação da skené, ou seja, antes 

mesmo da origem do termo. 

De qualquer forma, independente da questão léxica, a palavra “cenografia” tem sido 

contestada devido a sua vinculação com o “gráfico” (Mariângela Lima 1989). O conceito não é 

aceito por cenógrafos que trabalham de forma integrada ao processo de construção de um 
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espetáculo, não se limitando apenas a elaboração do desenho. Desse modo, quando tratamos da 

cenografia como “grafia da cena”, é preciso que se entenda que não estamos aqui utilizando o 

termo “grafia”, unicamente, como uma representação em sinais visuais desenhados ou gravados 

em um suporte. Estamos, para sermos mais precisos, abordando o aspecto visual de uma forma 

geral. Assim como afirma Dias, falamos dos “fluxos, massas, volumes, num determinado espaço” 

(ibid.). 

Sendo assim, fazendo uso das idéias de Dias, Garcia, Itzhaki e Mantovani, podemos 

afirmar que cenografia é o conjunto de manifestações visuais que se correlacionam de forma 

organizada em um determinado espaço cênico (as luzes, com suas cores, movimentos, 

intensidades etc; o corpo dos atores, com seus gestos, expressões, movimentos etc; a 

indumentária, os adereços, a maquiagem etc; a topologia do espaço cênico, delimitada por 

cortinas, objetos, cenários, luzes, movimentos dos atores etc; os elementos de configuração do 

cenário, como as estruturas arquitetônicas, os mobiliários, as pinturas, as projeções etc.), que, na 

articulação sincrética estabelecida com os outros códigos da encenação (sonoros: nas músicas, 

cantos, falas dos atores, ruídos etc; e verbais: no texto oral ou na escrita), possibilita ao 

espetáculo transmitir uma mensagem. O cenário, por sua vez, é tão-somente um elemento de 

composição da cenografia, uma representação plástica que delimita o espaço de encenação, 

compondo, com os outros elementos cenográficos, o espaço cênico. Dessa forma, esse 

elemento, quando somado aos demais signos cenográficos, aos signos verbais e aos sonoros, 

participa da encenação como elemento significante. 

Vale ainda lembrar que, no que se refere aos processos de concepção e produção, cada 

elemento da cenografia terá, a princípio, um profissional capacitado para a sua elaboração: o 
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iluminador, o aderecista, o figurinista, o coreógrafo, o maquiador etc. O cenógrafo, nesse caso, 

será o profissional que se encarregará de conceber e executar o cenário. 

Tendo delimitado os contornos do objeto que iremos observar, o cenário, passemos 

então às suas principais características: sua corporificação espacial e sua inserção no espaço 

cênico como elemento de significação. 

Como bem lembra o diretor teatral Antunes Filho (Espaço Cenográfico, nº 23 2005: 25), 

a partir do momento que o homem passou a fazer uso de sua imaginação, seu pensamento (em 

objetos; em seres vivos; em acontecimentos anteriormente percebidos, ou, até mesmo, 

fantasiosos etc.) encontra-se, na maior parte das vezes, em algum tempo (passado, presente ou 

futuro), determinado ou não, e em algum espaço (com limites físicos definidos: uma cidade, uma 

rua, uma casa, uma sala, uma porta etc; existente no mundo externo, que pode ser localizado em 

um determinado país, região, edifício etc; fictício, que existe tão-somente na imaginação, como 

um planeta desconhecido, uma cidade submarina etc; ou ainda, em algum espaço abstrato, 

indefinido, como o interior de uma mente, de um coração, ou, até mesmo, o vazio). E é 

justamente esse espaço e esse tempo que o cenário buscará representar. 

Materializado em formas, cores, volumes, texturas etc; corporificado a partir de tecidos, 

madeiras, espumas, ferros, tintas, luzes, projeções etc; instalado no espaço cênico de modo que 

possa delimitar as áreas de atuação da encenação, o cenário é, assim, elemento de configuração 

do espaço em que se dá a ação. Elemento de configuração do espaço em que se move o ator. 

E, indo além disso, o cenário insere as personagens no espaço e tempo do texto. Nesse sentido 

é que acreditamos que, quando Pignatari fala da cenografia como “um signo que denota e 

conota um ambiente e/ou uma época, ou que informa um espaço, configurando-o” (ibid.), está 

referindo-se, na realidade, ao cenário. 
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Aproveitando a citação de Pignatari, devemos estar atentos para o fato de que, mais que 

denotar e conotar um espaço e um tempo, o cenário deve participar ativamente da ação 

narrativa, “não é apenas algo externo à ação, decorativamente, mas que se identifica até com o 

estado psicológico dos personagens” (Pignatari, ibid.), e, mais que isso, deve ainda contribuir 

para a evolução do ator. Ou seja, o cenário deve buscar, através da configuração do espaço 

cênico, da representação espacial e temporal, gerar uma significação e auxiliar o trabalho do 

ator, tanto em sua fala, na interpretação do texto, como em seus gestos e movimentos 

corpóreos. 

Com relação à sua função como elemento significante, como já havia expressado em 

outro momento (Cardoso 2002), a questão principal é que o cenário deve comunicar alguma 

coisa específica, que esteja imbricada entre as falas do texto, ou seja, alguma coisa que todos os 

outros elementos da cena buscam comunicar. A “onipresença” da comunicação, de que falam 

Watzlawick et. al. (ver Santaella 2001.2: 21), não é suficiente para que o cenário se coloque 

como elemento comunicacional. Ele não deve se contentar em comunicar qualquer coisa. Existe 

uma mensagem específica a ser comunicada. E é justamente essa mensagem que interessa ao 

espectador. 

Entre outras palavras, uma mera pintura em um telão, uma simples representação 

corpórea de um cômodo, uma eventual projeção no palco, ou até mesmo os mais complexos 

grafismos abstratos em cena, não exercem a função, por si só, de elementos comunicacionais. 

Muitas vezes, encontramos em cena elementos com função meramente decorativa, que, em 

virtude disso, acabam colaborando para o fortalecimento de afirmações reducionistas e errôneas, 

como aquelas que insistem em considerar determinados tipos de cenários como sendo, na 

realidade, decoração. Brevemente, poderemos observar, com maior clareza, o que torna o 
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cenário e a decoração dois sistemas que, apesar de afins em alguns pontos, se prestam a 

funções totalmente distintas. Por enquanto, parafraseando o cenógrafo americano Robert 

Edmond Jones (1887-1954) e fazendo uso da liberdade poética, podemos afirmar que o 

cenário é: “um sentimento, uma evocação, uma presença, um estado de alma, um vento morno 

que ateia as chamas do drama” (apud Dias, ibid.). Segundo Jones, “um bom cenário (...) é 

também alguma coisa que é transmitida: um sentimento (...). É uma expectativa, um 

pressentimento, uma tensão. Não diz nada, mas oferece tudo’” (apud Mantovani, ibid.: 69). O 

cenógrafo, desse modo, deve ter consciência de seu papel na montagem do espetáculo e do 

quanto pode contribuir para o resultado final. 

 

2. CENÁRIO OU DÉCOR? 

Em L´Espace Théâtral: portrait de la création scénographique, Michel Laporte afirma que 

“a denominação de cenógrafo reivindicada pelos teóricos é recente, estes últimos, assim como as 

escolas de teatro, ainda utilizam o termo decorador e criador de decoração e figurino para falar 

da profissão” (in: Espaço Cenográfico nº 24 2005). O termo ‘décor’, nesse caso, indica a 

primazia do texto dramatúrgico sobre os elementos de composição da cenografia, em especial, 

sobre o cenário. Sendo assim, para Laporte, essa discussão lexical é fundamental, já que “trata-

se de uma conceituação adequada da prática de objetivação simbólica realizada por esse 

personagem conceitual que nomeamos cenógrafo ou decorador” (ibid.). Ainda mais quando, 

segundo Laporte, o cenógrafo contemporâneo “reivindica o status de criador” (ibid.). 

O termo “décor”, ato ou efeito de ornamentar, surge no século XV com o 

desenvolvimento da perspectiva na pintura (Calmet 2003: 23). Diante da adoção das técnicas da 

perspectiva pelos encenadores, “o espaço cênico foi (...) ocupado por cenários que obedeciam 
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a todas as leis do ilusionismo óptico” (Roubine 1998: 120). A representação, nesse período, 

procurava tornar-se cada vez mais “real”. O ideal do teatro, então, era fazer com que o 

espectador confundisse a ficção do espetáculo com a realidade. Toda a tecnologia disponível 

deveria ser utilizada para atingir o máximo grau de realismo. “Esse objetivo, por muito tempo 

considerado inerente à própria essência do teatro, condicionou toda a evolução do espetáculo à 

italiana e, particularmente, a das técnicas que regiam a animação do espaço cênico” (Roubine, 

ibid.: 119). 

Segundo Jean-Jacques Roubine, apenas cinco séculos depois, “o termo décor, 

tradicionalmente usado na França para designar o cenário, torna-se completamente inadequado” 

(ibid.: 117). Em meados da década de 1960, “em matéria de espaço cênico, assiste-se a uma 

verdadeira explosão da estrutura italiana. É também pela primeira vez que se vê um número tão 

elevado de experiências cujo radicalismo conquista a adesão do público” (ibid.: 116). Essa 

explosão do espaço teatral impôs transformações à cenografia como um todo e, em especial, ao 

cenário. “As opções do encenador, suas escolhas estéticas e técnicas, pressupõem que ele se 

tenha interrogado sobre aquilo que pretende mostrar, e sobre a maneira pela qual ele deseja que 

o espetáculo seja apreendido” (Roubine ibid.: 119). 

Essa oposição, do ideal ilusionista frente à sua negação, que teve seu ápice na passagem 

do século XIX para o século XX, acabou fazendo com que, ainda nos dias de hoje, de uma 

certa maneira, alguns críticos associem o realismo exacerbado e ilusionista a um “mau cenário” 

ou à mera “decoração” de cena. 

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o crítico teatral Décio de Almeida Prado 

(1917-2000), estabeleceu um paralelo entre duas formas de se fazer teatro na França na década 

de 1930: o cenário, ora realista, mostrava-se como mero enfeite, ora simbólico, apresentava-se 
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como elemento comunicacional. O teatro de bulevar, que corresponde, no Brasil, segundo 

Prado, ao teatro comercial (denominado pejorativamente Teatrão), era “em geral, um cenário 

só, uma peça de fundo realista, geralmente uma sala” (Sá in: 

www.teatrobrasileiro.com.br/entrevistas/entrevistadecio.htm). Já na vanguarda francesa, 

representada pelo chamado Cartel, o cenário era feito com “muito mais imaginação, mais 

fantasia (...), quebrando o naturalismo” (ibid.). Para Prado, esse segundo tipo negou o 

naturalismo como cópia da realidade e apresentou-se como “um teatro mais aberto para a 

imaginação, mais poético (...), em contraste com o realismo naturalista da comédia de bulevar” 

(ibid.). 

Comparando, como faz Prado, os dois tipos de teatros (a comédia de bulevar e as 

encenações de Louis Jouvet (1887-1951)), é natural que o cenário realista seja visto como um 

elemento decorativo, alienado “do sentido profundo do texto” (Ratto apud Anchieta 2002: 209). 

Sobre esse tipo de cenário, Ratto dá o seguinte depoimento: “Acho realmente que a cenografia 

que se preocupa em imitar a natureza, a realidade cotidiana, sem colocar entre os olhos e o que 

deve ser interpretado um filtro que transforme o que está sendo visto em intuição vibrante, não 

tem direito à existência” (ibid.). Não há como não concordar que o cenário que não possibilite 

transformar “o que está sendo visto em intuição vibrante” (ibid.), está reprimindo sua real função 

cênica. No entanto, é importante que não passemos a polarizar de forma simplista os conceitos 

de cenário e decoração, através das oposições entre as formas de representação, naturalista e 

não-naturalista. 

No que se refere ao papel do cenário na encenação, poderemos observar, através de um 

breve relato historiográfico, que tanto o naturalismo como os movimentos de oposição (na 
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passagem do século XIX para o século XX), contribuíram para a inserção do cenário como 

elemento de significação no palco. 

Os naturalistas, em especial André Antoine (1857-1943) e Constantin Stanislavski 

(1863-1938), buscaram, no teatro, o máximo da exatidão arqueológica e sociológica. Contudo, 

com o surgimento do cinema, no que diz respeito à forma de representação, o público passou a 

tornar-se mais exigente, o que fez com que o teatro naturalista do final do século XIX 

procurasse, nas tecnologias disponíveis na época, recursos que pudessem tornar ainda mais 

verossímil a representação cênica. Nesse sentido, os naturalistas “não se preocupavam em 

mudar a natureza da prática teatral, mas em conduzi-la a uma relação mais autêntica com o real. 

Quando Stanislavski monta Júlio César, de Shakespeare, é animado por um desejo de exatidão 

arqueológica seguramente mais rigoroso e minucioso do que os fabricantes dos espetáculos de 

fácil consumo: ele chega a obter a colaboração dos maiores especialistas do seu tempo; mas a 

concepção sobre a qual a encenação se apóia não é diferente: trata-se sempre de transportar o 

espectador para longe, no tempo e no espaço. E que ele acredite nessa viagem!” (Roubine, ibid: 

122). 

É importante ressaltar que, apesar do preciosismo nos detalhes, o naturalismo dos 

séculos XIX-XX em nada se assemelha ao ilusionismo surgido com as pinturas em perspectiva. 

No naturalismo, há a preferência, no palco, pelos materiais e objetos autênticos: “o seu peso, o 

seu desgaste, a sua presença são dados indicativos de um labor, de uma existência, da 

passagem dos dias, da posição social. Integram-se num sistema significante constituído pela 

imagem cênica” (ibid.). O alto grau de realismo, nesse caso, faz do cenário objeto fundamental 

no processo de comunicação. Segundo Roubine é justamente desse desejo pelo rigor na 

representação realista que se afirma à supremacia do encenador. “É dele que devem vir todas as 
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iniciativas. Desde então, a posição do cenógrafo (ou do décorateur, segundo a expressão 

francesa) muda completamente. Ele não pode mais ser aquele empreiteiro a quem se 

encomenda, de acordo com a sua especialidade (florestas, palácios antigos, salas de estar 

burguesas etc.), um determinado tipo de cenário, fornecendo-lhe somente uma relação das 

limitações impostas pela peça (época, número de portas, praticáveis indispensáveis etc.)” (ibid.: 

124). 

Segundo Roubine, com os ideais naturalistas, a prática comum de reaproveitamento dos 

cenários de uma peça para outra, “com apenas um mínimo de adaptações às exigências do novo 

espetáculo” (ibid.: 125), passa a ser rejeitada. “Com a afirmação do encenador naturalista, o 

cenógrafo (...) torna-se um técnico cuja missão consiste em concretizar as concepções 

formuladas pelo diretor, e é de acordo com a orientação deste que ele trabalha. Não resta 

dúvida de que o espetáculo adquire assim uma unidade orgânica e estética que nunca antes havia 

conhecido. Em suma, os naturalistas substituem o ilusionismo decorativo da tradição pós-

romântica por um ilusionismo significante” (ibid.). 

Convencido de que o teatro de seu tempo limitava as possibilidades de exploração dos 

potenciais do palco, o encenador inglês, Gordon Craig, opondo-se completamente ao realismo 

naturalista, “empenhou-se (...) em aperfeiçoar o instrumento de que precisava para alcançar a 

fluidez das formas cênicas” (ibid.: 140). Esse desejo, também foi compartilhado por um dos 

maiores teóricos do período, Adolph Appia (1862-1928). Segundo Roubine: “Tratava-se de 

inventar a técnica cenográfica que permitisse ao mesmo tempo manter a continuidade do 

espetáculo e dar ao encenado a possibilidade de modificar a qualquer momento, e sem 

limitações materiais, a estrutura da imagem cênica. Esses instrumentos viriam a ser os famosos 
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screens” (ibid.). Appia e Craig, a partir de então, tornaram-se as maiores influências do teatro 

moderno e contemporâneo. 

O espaço cênico em Appia e Craig era pensado no sentido de traduzir uma atmosfera 

através de volumes, planos e formas abstratas. Negando a reprodução fotográfica, na busca de 

uma maior receptividade por parte do público através de fatores emocionais, o cenário não-

naturalista, em seu jogo de planos, enfatizou a cor e a luz como linguagem simbólica. Mantovani 

nos conta que, para Appia, a “alma” dos personagens era transportada para o nível visual por 

meio da relação espaço/luz (ibid. 1989: 33). Já nas encenações de Craig, a atmosfera da cena 

deveria ser traduzida em função da cor: “a cor deveria atingir a sensibilidade do espectador para 

que ele penetrasse no significado da peça” (ibid.). Dessa forma, as cores deveriam despertar, no 

público, valores emotivos não traduzidos pelos gestos dos atores ou pelos textos proferidos. 

Além de sua função como elemento de significação na encenação, o cenário passa a ser 

adotado, nesse período, como signo utilitário. O futurismo italiano, na primeira década do 

século, propõe o espaço cênico como um espaço “polidimensional e poliexpressivo, isto é, que 

seja a união das quatro dimensões do espaço teatral através de (...) uma cena-dinâmica” 

(Mantovani ibid.: 37). Nesse caso, a função do cenário na encenação determina suas formas, 

volumes etc. 

Apesar da brevidade do mapeamento historiográfico feito, acredito que pudemos, aqui, 

observar que, nesse período (passagem do século XIX para o XX), temos, num extremo, o 

cenário visto sob a ótica naturalista e, em outro, sob a ótica simbolista. Contudo, ambos 

convergem para um único sentido: o cenário, como elemento de significação, deve ser concebido 

em função de todos os outros elementos da encenação. Deve haver, por trás das formas, cores, 

volumes e texturas, um objetivo maior. Assim, o cenário é um elemento do espetáculo que não 
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deve constituir um fim em si mesmo. Como bem lembra Dias, citando o cenógrafo Aldo Calvo: 

“o resultado do trabalho de cenografia passa pelo difícil exercício de ser uma arte a serviço de” 

(1995). 

Diante disso, insistimos na tese de que não podemos associar realismo a um cenário não-

significante, e não-realismo a um cenário significante. Não podemos concordar, também, com 

depoimentos como o do cenógrafo José de Anchieta, em Auleum: “A televisão erroneamente 

ainda usa a classificação ‘cenógrafos’ para os profissionais que trabalham em suas novelas, não 

se dando conta que essa função é mais do arquiteto e do arquiteto de interiores – o decorador – 

e, portanto, distante do que entendo por cenografia” (ibid. 2002: 230). Ora, se partirmos, então, 

do pressuposto de que a representação, em uma encenação, de ambientes externos e internos, 

com um grande índice de realismo, está no campo da arquitetura e decoração, e não no campo 

da cenografia, deveremos então passar a considerar todas as experiências naturalistas, de 

Antoine a Stanilavski, também como mera decoração. 

O equívoco na utilização dos termos fica ainda mais visível, quando Anchieta, em outro 

momento, defende que sete elementos próprios das artes estão presentes na cenografia: 

“arquitetura de exteriores, arquitetura de interiores (decoração), pintura, desenho, escultura, 

costumes (figurino) e luz (iluminação)” (ibid.: 30). Ou seja, conhecimentos, técnicas e materiais 

originários da arquitetura e da decoração são elementos utilizados pelos cenógrafos, assim como 

o desenho e a pintura são campos do conhecimento humano que servem como ingredientes para 

a concepção do cenário. Contudo, a apropriação desses conhecimentos não faz com que a 

natureza do cenário seja alterada. Embora faça uso de elementos da decoração e arquitetura, 

essa representação ainda será um cenário. 
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Contradizendo sua primeira afirmação, Anchieta diz: “A arquitetura de exteriores é 

aplicada na cenografia de muitos modos, como na reprodução de ruas, fachada de casas, 

castelos, praças primitivas, renascentistas barrocas ou modernas, desertos arenosos... São 

múltiplas as ações propostas pelos dramaturgos e, em geral, dividem-se em três espaços: 

externo, interno e um espaço hipotético e imaginário, livre de qualquer conceito naturalista ou 

realista. Da tragédia buffa, sempre nos deparamos com questões de cunho arquitetônico: 

paredes altas, janelas e portas, que se transformarão nos instantes seguintes em espaçosos 

interiores esplendidamente decorados” (ibid.). Ou seja, que critérios utiliza o autor para afirmar 

que o que temos nas telenovelas é decoração e não cenografia? Ainda mais quando o próprio 

autor, citando Mantovani, nos adverte: “Não podemos confundir cenografia com decoração. 

Cenografia é um elemento do espetáculo (teatral, cinematográfico, etc.) e decoração é sinônimo 

de arquitetura de interiores” (ibid.: 31-32). Nesse caso, cabe ainda observar que Mantovani não 

se refere, como faz Anchieta, à decoração como sinônimo de realismo, da mesma forma que não 

limita a cenografia e o cenário ao espaço teatral. 

Para finalizar o debate, damos um último exemplo de conflito no texto de Anchieta, 

quando, referindo-se ao realismo empregado pelos Comediantes de Meiningen (ver Berthold 

2001: 446), lembra que: “todos os espetáculos de sua companhia deveriam seguir a busca 

incessante da realidade histórica, até então desconhecida por todo mundo. Em cada montagem o 

cenógrafo buscava uma reprodução fiel da época e dos costumes, que tivesse realismo tanto nos 

detalhes como no conjunto (...) a cenografia deixa de ser um mero elemento decorativo, de 

apoio aos atores, para fazer parte do conjunto do espetáculo” (Mendes, apud Anchieta, ibid.: 

212-213). 
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Acreditamos que não é o caso de estabelecermos, aqui, paralelos entre sistemas distintos 

(teatro e TV) ou, ainda, estabelecer sistemas de valores subjetivos do tipo “Isso é cenário. Isso 

não é!”, como se faz muitas vezes, no senso comum, em outros sistemas: “Isso é música. Isso 

não é!”; “Isso é filme. Isso não é!”; “Isso é teatro. Isso não é!” etc. Apenas queremos alertar 

para a série de preconceitos que podem ser gerados devido à impropriedade de textos, como os 

citados anteriormente, ainda mais quando se trata de um autor considerado como um dos 

maiores cenógrafos brasileiros. 

Pensamos que as questões centrais que devem ser tratadas aqui, já que o termo décor 

não é corrente em nossa língua, são: o que é cenário? O que é decoração? E, ainda mais 

importante: o que temos na televisão, cenário ou decoração? 

Com relação ao termo decoração, parece-nos claro sua vinculação ao campo da 

arquitetura de interiores, ou, como é empregado hoje, design de interiores. Nesse caso, a 

decoração refere-se à ambientação de qualquer espaço residencial, comercial ou público, que 

tenha como objetivo tornar esse espaço mais agradável e funcional. Ou seja, os espaços 

atendidos pelos designers de interiores, assim como pelos arquitetos, são espaços onde as 

pessoas vivem, trabalham, circulam. E, mesmo quando não estão sendo ocupados, permanecem, 

ainda assim, sendo os mesmos espaços. Alguns desses espaços, eventualmente, acabam sendo 

utilizados como signos cenográficos (as locações), como poderemos observar um pouco mais 

adiante. 

Diante da definição de cenário proposta acima, torna-se fácil para nós rejeitarmos o 

emprego do termo decoração para um espaço que só tem existência no momento de uma dada 

encenação, para um espaço que é, em sua natureza, efêmero. Ou seja, independente da sua 

forma de representação, independente de seu papel dentro da encenação, independente do 
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sistema onde esteja inserido, a partir do momento em que faça parte de uma cena, essa forma de 

representação deve ser reconhecida como cenário. 

Se considerarmos a afirmação do professor e cenógrafo Cyro Del Nero, para quem 

“cenografia cria o environment para a situação dramática, para (...) o conflito” (Nero in: 

http://www2.uol.com.br/spimagem/teatro/most2002/delnero.html); a de José Dias, quando diz 

que o cenário “deve envolver a cena e não fazer com que o ator represente diante dele como um 

pano de fundo” (Espaço Cenográfico nº 04, ibid.: 07); a do diretor teatral José Possi Neto, que 

defende a idéia de que o cenário “é um espaço propiciatório para o ator e o espectador 

vivenciarem o universo da peça” (Espaço Cenográfico nº 23); entre tantas outras já citadas, 

podemos afirmar que, tanto no teatro, como no cinema, ou na televisão, encontraremos cenários 

que não atuam de forma expressiva como elementos de significação, assim como cenários que 

não colaboram de forma alguma para a evolução do ator. Em suma: cenários que se permitem 

mais a agradar esteticamente o público ou a alimentar a vaidade do cenógrafo, que, como bem 

coloca Anchieta nesse momento, não passam de “paninhos pendurados” (ibid.: 42). Entretanto, 

em qualquer um desses meios, até mesmo na televisão, podemos encontrar cenários criativos, 

que participam ativamente do processo de significação, que colaboram diretamente com o ator 

na evolução da cena, que se ajustam às necessidades e especificidades do sistema. Cenários que 

se tornam elementos fundamentais na construção do texto da encenação. Um pouco mais à 

frente, poderemos verificar, na televisão, algumas experiências que legitimam a “decoração”, de 

que fala Anchieta, ser chamada de cenário. 

Até o momento, procuramos definir o objeto de estudo sem delimitar com precisão o 

espaço em que estaremos atuando. Devido à carência de material bibliográfico voltado para o 

estudo da cenografia televisiva, vímo-nos obrigados a conceituar o cenário dentro do espaço 
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teatral. Agora que já temos bem definidos os contornos do objeto, podemos passar a observar 

as especificidades do cenário na televisão. 

 

3. O CENÁRIO NA TV. 

Em entrevista ao Jornal da Tarde, José Carlos Serroni, um dos principais cenógrafos do teatro 

brasileiro, deparou-se com a seguinte questão: “Há diferença entre a cenografia teatral e a 

televisiva?” (in: www.jt.estadao.com.br/noticias/99/03/21/do11.htm). “A cenografia teatral tem 

uma história. Ela acontece durante o intercurso de uma série de ensaios. Vai, aos poucos, 

amadurecendo na rotina do desenvolvimento de um espetáculo. A cenografia da televisão é 

industrial. Ela sempre está pronta. Você vai lá e pega uma janela, uma parede, acaba, sendo uma 

cenografia imediatista”, afirmou Serroni. Desconsiderando aqui o conflito lexical, entre cenário e 

cenografia, já tratado anteriormente, de uma forma geral é essa a idéia que se tem do cenário 

em televisão. 

Apesar de discordarmos da afirmação de Serroni, não podemos ignorar que não é por 

acaso que a cenografia televisiva carrega essa imagem. Há algum fundamento nesse tipo de 

pensamento, já que o formato industrial da televisão exige a resolução de problemas e a tomada 

de decisões em um curto espaço de tempo. Contudo, não podemos reduzir, diante do grande 

volume de material produzido na televisão, toda a produção cenográfica televisiva a esse 

imediatismo de que fala Serroni, assim como não podemos afirmar que no teatro, de uma forma 

geral, o processo de concepção e confecção do cenário amadureça “na rotina do 

desenvolvimento de um espetáculo” (ibid.). Devemos ter em mente que pode haver um “bom” e 

um “mau” cenário, tanto no teatro como na televisão, ou ainda, no cinema. 
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Quando Serroni diz não ver no cenário televisivo “méritos enquanto linguagem” (ibid.), 

está ignorando todos os efeitos causados em milhares de telespectadores diariamente pelas 

dramaturgias, programas de auditório, jornalísticos etc. Para Serroni, esse tipo de representação 

“é uma mera reprodução da realidade. Ela acontece separada da trama. Tudo é resolvido no 

momento da gravação. A do teatro é artesanal. Tem um longo processo de maturação. E depois 

o espetáculo cada dia é de um jeito diferente” (ibid.). Aí estão crenças com as quais também não 

podemos compartilhar, tanto no que se refere à “mera reprodução da realidade”, que nos parece 

ser uma visão limitada de um gênero específico (a telenovela), como também ao fato de ser 

tudo “resolvido no momento da gravação”, já que, como veremos adiante, levam-se meses para 

se definirem alguns cenários, exigindo uma série de reuniões com direção e 

atores/apresentadores, além de vários testes e mudanças para se chegar ao resultado desejado. 

Do mesmo modo, não podemos concordar também com a idéia simplista de que, no teatro, 

existe “um longo processo de maturação”. É o que se deseja na realidade do processo de 

concepção da cenografia teatral, mas sabemos que, por diversos motivos, que vão da limitação 

de recursos aos curtos prazos de produção, a grande maioria dos espetáculos em cartaz não 

passa por um longo processo de maturação. 

É importante destacarmos, aqui, que não temos como objetivo estabelecer paralelos 

entre a TV e o teatro, buscando, nas poucas fragilidades do segundo, justificativas para o 

reconhecimento da importância do primeiro, até porque, na maioria das vezes, essas 

comparações são motivadas por padrões de valores, muitas vezes subjetivos. Isso pode ser 

observado na fala de Cyro Del Nero: “Eu costumo dizer que o teatro é o ovo e as outras coisas 

são o reflexo desse ovo” (www.djweb.com.br/1999b/junho/13-06-99/p82308.htm). 
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Estabelecendo uma comparação entre o teatro e o cinema, Nero diz: “Outro dia eu 

estava vendo o Marcos Nanini dizer que não gostava de fazer cinema (...). Ele dizia que no 

cinema ele não tem domínio de todas as coisas (...). No teatro, todas as emissões e tudo que 

está em volta está sob controle. Pouquíssimos espetáculos fora do teatro podem conseguir o 

domínio de tantos cordões entre quem recebe e quem atua” (ibid.). Percebe-se, nesse momento, 

que a preferência por um determinado sistema, neste caso o teatro, se deve, em especial, ao 

envolvimento entre o artista e seu público. Ou seja, o contato direto, gratificante para o artista, 

justifica a preferência pelo sistema, “pois o envolvimento de tantas pessoas numa mesma 

emoção, só o teatro pode proporcionar” (ibid.). Não há como não concordar que o palco 

estabelece uma relação mágica entre o artista e a platéia, mas não podemos com isso ignorar que 

as emoções fluem, também de forma intensa, diante da tela de cinema ou do quadro 

videográfico. Filmes, novelas, assim como noticiários e toda a gama de gêneros televisivos levam 

os espectadores às lágrimas, despertam sensações de revolta, medo, indignação, provocam 

gargalhadas, excitam. Fazem, ainda que muitos discordem, pensar sobre nossa situação como 

cidadãos, como seres humanos, como profissionais etc. De alguma forma, a televisão nos 

fornece, para o “bem” ou para o “mal”, ingredientes com os quais conduzimos grande parte de 

nossas atividades, sociais ou profissionais, diariamente. 

Até mesmo quando a comparação se estabelece entre a TV e o cinema, a primeira é 

vista como um sistema menor: “Devido ao cinema ser mais denso e do espectador registrar com 

mais atenção a imagem, o produtor de design ou diretor de arte tem um papel muito mais 

acentuado do que na televisão” (Falgetano et. all. In: http://www.telaviva.com.br). 

Contudo, para encerrar a polêmica, pelo menos por enquanto, como bem lembra Dias, 

“a disposição dos elementos cênicos em teatro é uma coisa, em televisão e em cinema é outra. 
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São três linguagens diferentes” (Espaço Cenográfico News, nº04 1998: 06). Citando Walter 

Benjamin (1892-1940), Lúcia Santaella nos diz: “As linguagens, sejam elas quais forem, são 

materialmente produzidas de acordo com os suportes, instrumentos, meio e técnicas que são tão 

históricas quanto as próprias linguagens e as instituições que as abrigam” (ibid.: 2001.2: 87). 

Tratando das mudanças impostas nas linguagens por meio da inserção de novos códigos vindos 

de inovações tecnológicas, Daniel Bougnoux lembra que: “Da mesma forma que o livro 

desprende a informação do que é transmitido ao pé do ouvido, ou da reserva dos manuscritos, 

assim também a pintura de cavalete tornou o quadro independente do edifício que era o suporte 

do afresco, e transformou o imóvel em móvel. Segundo a mesma lógica, o videocassete desatrela 

o consumo televisual dos constrangimentos horários da rede, a secretária eletrônica torna a 

conversa telefônica opcional em relação às chamadas, o cinema é mais ‘disponível’ do que o 

teatro (que, por sua vez, é mais disponível do que o circo), e o disco nos libera do concerto. 

Cada etapa desse progresso (progresso da cópia e do desligamento) reforça nossa autonomia 

em face do espaço-tempo dos outros. No entanto, a representação não pode ganhar em 

acessibilidade e virtual ubiqüidade sem perder em ‘calor’: o curso é mais vivo que a apostila, a 

relação indicial mais quente que o conteúdo simbólico” (Bougnoux: 1994 103-104). Nesse 

sentido, é natural que haja um maior envolvimento do ator, e de muitos profissionais de 

produção, de forma geral, com o teatro, mas isso não deve fazer com que ignoremos as 

qualidades e especificidades dos outros meios. 

Posto isso, paremos, então, de confrontar os sistemas e passemos à observação das 

características da natureza da linguagem do cenário na televisão. 

Como já pudemos verificar, alguns cenógrafos, encenadores e pesquisadores das artes 

cênicas costumam referir-se de forma equivocada ao cenário produzido para televisão como 
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decoração. Talvez o não entendimento da importância dessa forma de representação nesse 

sistema se deva justamente ao limitado número de investigações do objeto e, ainda mais, às 

interpretações errôneas dos poucos autores que estudam o tema. 

Em On Câmera (1990), publicação que se propõe a ser “o curso de produção de 

filme e vídeo da BBC”, considerada por muitos como um modelo de televisão no mundo, Harris 

Watts orienta na definição do cenário televisivo da seguinte forma: “(...) o que você deve 

procurar num set? É difícil orientar sobre isso, uma vez que o set depende totalmente do tipo de 

programa (...). Não esqueça as virtudes de um set simples que ganha vida pela iluminação eficaz 

e um ou dois adereços providenciados pela contra-regra. Um praticável (plataforma) para 

quebrar a extensão chapada do piso do estúdio e uns padrões gráficos coloridos podem 

funcionar maravilhosamente. Lembre-se que a TV chega às casas mais em planos médios e em 

closes e os espectadores não terão chance de observar minuciosamente o cenário. De qualquer 

forma, o que as pessoas presentes no set estiverem falando e fazendo atrairá a atenção do 

público, mais do que o set em si” (ibid.: 129). Essa forma limitada e simplista de tratar o cenário 

televisivo acaba servindo como péssima referência para aqueles que estão iniciando nesse campo 

ou que pouco conhecem a área. 

Ou seja, partindo do princípio de que “os espectadores não terão chance de observar 

minuciosamente o cenário” e que os atores/apresentadores estarão em maior destaque que o 

cenário, “um ou dois adereços providenciados pela contra-regra”, “um praticável”, “uns padrões 

gráficos coloridos” bastam, ou melhor, como afirma Watts: “podem funcionar 

maravilhosamente”. Esse pensamento mostra o completo desconhecimento das particularidades 

da linguagem televisiva, dos gêneros televisivos e, em especial, da função do cenário na 

composição do quadro videográfico. 
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Segundo Anna Maria Balogh, “o que costumamos chamar, de forma imprecisa, de 

‘linguagem de TV’ é, na realidade, uma mescla de conquistas prévias no campo da literatura, das 

artes plásticas, do rádio, do folhetim, do cinema (...). Aos hibridismos citados vão se 

acrescentando inovações técnicas e expressivas como as propostas da linguagem publicitária, 

dos videoclipes, da computação gráfica. Cada conquista tecnológica vai ampliando as 

possibilidades e o alcance do veículo” (ibid.: 24). Com relação a essa ampliação das 

possibilidades, Santaella aponta que “o crescimento dos signos se dá sempre através de novas 

misturas entre signos já existentes ou através da invenção de novas máquinas, aparelhos ou 

equipamentos capazes de produzir signos” (ibid. 1992.2: 133). 

Contudo, apesar de considerar que “cada mídia particular produz modificações 

específicas em cada matriz da linguagem” (Santaella 2001.1: 380), Santaella adverte que, “por 

mais inovadores e diferenciais que esses signos se apresentem, haverá sempre, na base, sua 

vinculação com os tipos gerais” (ibid. 1992.2: 133). Ou seja, os conceitos de base dos 

elementos vindos do rádio, do cinema, do teatro, do folhetim, do circo etc. perduram na 

televisão. “Somos antropofágicos, sim, e nenhum veículo mostra isso de forma mais contundente 

que a televisão (...). Engolimos, incorporamos, readaptamos, recriamos a cultura do outro, do 

estrangeiro, ou do outro brasileiro que está ao nosso lado” (Balogh, ibid.: 25). Dessa forma, o 

cenário televisivo mantém determinados traços dos cenários vindos do teatro ou cinema. Em 

especial, sua vocação para ser um elemento comunicacional. 

Tratando das especificidades da cenografia para televisão, frente aos outros sistemas, em 

20 de novembro de 2002, no evento Reflexos da Cena, promovido pelo SESC Consolação, 

São Paulo, a cenógrafa Daniela Thomas deu o seguinte depoimento: “A direção de arte (...) para 

televisão, solicita do cenógrafo um olhar/conceito extremamente atento, que percorre todas as 



 39

escalas; estende-se desde a cor do pires sobre a mesa até o pôr-do-sol ao fundo. Exige também 

decisões sobre sensações, abstrações, ‘climas’: a cena é quente, fria? Espaçosa, apertada? Qual 

o conflito? Deve-se pensar no tipo de sensação que está se buscando criar no espectador. O 

que interessa é o que se vai dizer sobre os espaços: a cenografia é o conceito e não um dado 

visual, obrigatoriamente construído” (Espaço Cenográfico nº 19 2002: 38-39). O cenógrafo e 

professor (UFRJ) Ronald Teixeira, também presente ao evento, destacou as experiências que 

teve, na televisão, no desenvolvimento de trabalhos onde o processo de criação foi em certa 

medida aberto e colaborativo. Com os diretores, pôde elaborar, conjuntamente, soluções para 

os atores e direção de cena. Para Teixeira, “uma idéia teatral de se fazer televisão” (ibid.), 

contrariando a idéia de industrialização proposta por Serroni, onde o cenário televisivo está 

sempre pronto, previamente determinado, bastando que o cenógrafo ou diretor pegue uma janela 

qualquer, uma parede, uma porta etc. 

Essa função do cenário como elemento de composição do texto televisivo, e que muitas 

vezes acaba servindo a outros interesses que transcendem a narrativa, é mostrado por Balogh 

com o seguinte exemplo: Em Explode Coração (1996), novela da TV Globo, “um dos 

personagens, Odaíssa (Isadora Ribeiro), vive a dor de ver seu filho pequeno desaparecer. Uma 

série de medidas são tomadas no sentido de reaver o pequeno, encontrando amplo eco junto ao 

público, pois, infelizmente, o desaparecimento de crianças, jovens e até adultos é um problema 

que atinge várias famílias brasileiras. Assim, o cenário da lanchonete onde se encontra o retrato 

do personagem desaparecido passa a abrigar também a foto de muitos desaparecidos ‘reais’ e 

as ações na trama da novela transbordam o universo ficcional para fazer um eco solidário junto à 

população real que sofre o mesmo drama” (ibid.: 39). Segundo Balogh, citando Eugênio Bucci, 

“26 dos desaparecidos ‘reais’ foram localizados graças às fotos introduzidas no universo 



 40

ficcional e divulgadas por ele. Em outras palavras, a trama ficcional da TV revela ter um poder 

de comunicação e uma eficácia de mobilização pública muito maior do que os meios tradicionais” 

(ibid.: 40). 

Apesar da indefinição de limites entre os acontecimentos “reais” e os fictícios, em 

exemplos como esses, não podemos, como fez Serroni, considerar o cenário televisivo como 

“mera reprodução da realidade” (ibid.). Em outro exemplo, Balogh mostra que o hábito de 

assistir à televisão torna despercebidos alguns recursos largamente utilizados pelo meio: “Em 

Corpo a Corpo, a câmera passeia tranqüilamente pela casa da empresária vivida por Débora 

Duarte, ‘atravessa’ paredes, desvelando sua condição de mero cenário. O mesmo procedimento 

foi utilizado em cenas de Deus nos Acuda. Assim, ao contrário do tão propalado naturalismo 

catártico da TV, ela revelou metalingüisticamente seu caráter de artifício, de fantasia, para o 

telespectador” (ibid.: 151). Um pouco mais adiante, poderemos verificar experiências ainda mais 

ousadas no que se refere ao cenário televisivo, que não consideramos como “uma idéia teatral de 

se fazer televisão”, como afirmou Teixeira, mas, ao contrário disso, uma idéia contemporânea, e 

de certa forma brasileira, de se fazer televisão. 

Logo, partiremos do pressuposto de que o cenário cumpre, na televisão, as mesmas 

funções que já vinha cumprindo no teatro, como: elemento de configuração do espaço cênico; 

elemento que representa um determinado espaço e um determinado tempo onde se encontram 

os personagens ou apresentadores; elemento de auxilio no trabalho do ator/apresentador; 

elemento de significação que, na articulação sincrética com os outros elementos da cena, 

transmite ao telespectador uma mensagem. Contudo, ainda que mantenha seu conceito de base, 

devemos estar atentos, pois as inovações tecnológicas, como já tratadas por Balogh e Santaella, 
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assim como introduzem no sistema, nesse caso o cenário, novas misturas de signos, também 

estabelecem novos limites nas potencialidades de signos já consolidados neste sistema. 

Tratando, primeiro, de sua forma de apresentação, devemos considerar que a 

representação videográfica, na maior parte das vezes figurativa, trata-se, na realidade, de uma 

imagem iridescente, composta, simplesmente, por pontos vermelhos, verdes e azuis (sistema 

RGB). Arlindo Machado aponta que, “no nível mais microscópico, em cada intervalo mínimo de 

tempo, não há propriamente uma imagem na tela, mas uma linha se estendendo da esquerda para 

a direita ou um único pixel aceso. Tecnicamente, a imagem eletrônica não consiste em outra 

coisa que um ponto luminoso que corre a tela, enquanto variam sua intensidade e seus valores 

cromáticos (...). Fluxo de corrente elétrica, ela se encontra permanentemente sob ameaça de 

pulverização e basta sempre muito pouco para que ela seja dissolvida, devolvida à sua condição 

fundante de linhas e pontos luminosos sobre a superfície da tela” (ibid.: 2003: 22). 

Diante da natureza da imagem videográfica, o conceito de cenografia (como “grafia da 

cena”) torna-se ainda mais atual. Na representação televisiva, todas as coisas são compostas de 

uma única matéria. Pessoas, animais, paisagens naturais, animações gráficas, edificações, móveis, 

luzes, ou seja, toda a cenografia se resume a um conjunto de pontos luminosos. A princípio, 

podemos dizer que essa condição não se deve unicamente às imagens captadas através de 

processo fótico (fotográficas, cinematográficas e videográfica), pois, de certa forma, desenhos, 

pinturas, gravuras etc. também apresentam diversas formas de representações (pessoas, objetos 

naturais e artificiais etc.), corporificadas tão-somente em pigmentos (tintas, grafites etc.). 

Contudo, o que devemos levar em consideração nesse caso é que, com exceção das imagens 

sintéticas presentes na televisão (desenhos animados, cenários virtuais, animações gráficas etc.), 

o que temos aí são signos que, através de um registro físico, indicam um objeto existencial, que 
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Peirce irá chamar, como veremos a seu tempo, de índices genuínos. Os atores, apresentadores, 

figurinos, cenários, locações etc., nesse caso, foram captados de uma realidade externa à 

representação e mantêm com esta, diferente do desenho ou pintura, uma relação existencial de 

primeiro grau. Ou seja, todos os elementos que formam a cenografia, de distintas materialidades, 

se traduzem, na representação, em pontos de luz. Esse estado da representação faz com que, 

algumas vezes, tenhamos que voltar a estabelecer paralelos entre o cenário teatral e o televisivo. 

Para Serroni, a qualidade, no cenário teatral, está em proporcionar ao espectador a 

possibilidade de observar os materiais que compõem o cenário. Podemos ver a madeira, o ferro, 

suas nuances de cores e texturas. Na televisão, por sua vez, “existe a câmera que vê por nós. 

Por isso, é sempre muito chapada.” (ibid.). Percebemos, nesse depoimento, mais um equívoco 

comum. Realmente, na televisão, o telespectador não terá autonomia, como no teatro, de 

escolher os ângulos ou detalhes que melhor lhe convierem para fixar o olhar, o diretor é quem, 

no final, define todos os ângulos e enquadramentos em que as cenas devem ser apresentadas. 

Contudo, não é este fato que faz com que a imagem perca profundidade. Isso se deve, sim, à 

natureza da malha eletrônica: “cerca de duzentos mil pontos de luz que preenchem a tela 

compondo 525 linhas (no padrão americano e na sua adaptação brasileira)” (Machado 1995: 

43). Essa estrutura, para Thomas, “reduz as qualidades de um cenário, pois os materiais 

expõem-se demais, ficam muito evidentes” (ibid.). 

Ainda que a natureza da malha eletrônica “chape” a imagem e “reduza as qualidades do 

cenário”, algumas experiências feitas nos últimos anos (ver a direção de arte de Os Maias, Os 

Normais, A Grande Família, entre outros programas do núcleo de Guel Arraes na TV Globo; 

além de grande parte dos cenários da MTV) têm colocado em dúvida certas crenças, como as 

que se referem à limitação no uso de determinadas textura de materiais e padrões de tecidos (em 
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especial as listras, xadrezes e padronagens repetitivas e reduzidas), assim como no uso de cores 

(em especial o vermelho e os tons saturados), ou ainda movimentos (como as linhas espirais ou 

diagonais). Os novos processos de captação, transmissão e recepção da imagem, onde se 

incluem o sistema digital e as telas de alta resolução, somados à aceitação dos efeitos naturais 

causados pela retícula eletrônica, como o moiré, trouxeram para nossa tela as texturas 

extremamente detalhadas dos salões da aristocracia portuguesa da metade do século XIX; as 

cores saturadas e contrastantes da residência de Rui e Vani; as listras, flores e xadrezes das 

roupas de Agostinho; os vermelhos e vinhos de Meninas Veneno etc. A cenografia televisiva 

supera suas limitações. 

Diante desse fato, é fundamental, no processo de criação do cenário para televisão, o 

envolvimento do cenógrafo com os sistemas ópticos de captação da imagem, assim como o 

conhecimento da estrutura do quadro videográfico. Ainda que não controle totalmente a imagem 

final, o cenógrafo deve ter conhecimentos básicos dos tipos de lentes, instrumentos de iluminação 

e equipamentos de pós-produção em TV. Só assim, terá condições de explorar, no vídeo, 

diferentes texturas, granulações e efeitos dos materiais. Thomas acredita que a cenografia 

desenvolvida para diferentes mídias (teatro, cinema, TV) necessita de profissionais 

adequadamente preparados para cada sistema, “para cada trabalho uma gramática específica é 

desenvolvida” (ibid.). Teixeira, por sua vez, apesar de também acreditar que em cada mídia seja 

solicitado um domínio específico, vê como positiva a informalidade do aprendizado de cenografia 

no Brasil, já que faz com que o cenógrafo transite por sistemas distintos e acabe, desse modo, 

desenvolvendo “um repertório variado, contaminado, ‘plurireferencial’ e, portanto, muito rico, 

criativo e generoso” (ibid.). 
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De qualquer forma, não podemos ignorar que, no Brasil, o cenógrafo que transita pelos 

palcos é o mesmo que transita pelos estúdios e locações das emissoras e produtoras de televisão 

e, dessa forma, assim como temos nos palcos exemplos brilhantes de resoluções cenográficas, as 

experiências feitas nos últimos anos indicam que o cenário está encontrando, na televisão, uma 

linguagem própria. A seguir, iremos observar alguns exemplos que podem ilustrar o uso do 

cenário como elemento de significação no texto televisivo e que, de certo modo, desmontam a 

tese da ineficácia da cenografia na televisão. 

 

4. O CENÁRIO SIGNIFICANTE NA TV. 

Para Décio Pignatari, tanto no teatro, como no cinema ou na televisão, “há uma cenografia viva e 

há uma cenografia morta” (Pignatari, ibid.). Ou seja, por um lado, há cenários que participam 

efetivamente da ação narrativa e são necessários à montagem da cena; por outro lado, há 

cenários que não exercem qualquer função como elementos comunicacionais, que não auxiliam 

de forma alguma a evolução do ator em cena, que não mantêm qualquer relação com os demais 

elementos da cenografia, na realidade, nem sequer com qualquer elemento da cena e, se 

retirados, não fariam falta. Esse tipo de cenário, no momento, não é do nosso interesse. 

Apresentaremos, a seguir, uma pequena amostra, que ilustra como o cenário pode, na televisão, 

apresentar-se como elemento comunicacional. Tais cenários têm como objetivo “esclarecer os 

movimentos e as relações das personagens e participar diretamente do significado do drama” 

(Mantovani, ibid.: 75). 

Cabe ressaltar, nesse momento, que os exemplos foram pinçados de forma aleatória, 

sem ter pretensão de expor os programas mais representativos dos principais gêneros televisivos. 
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Esse trabalho, por sua vez, será realizado nos capítulos 5 e 7. Em suma, os exemplos apontados 

servem como uma simples amostra do que Pignatari chamaria de “cenário vivo na televisão”. 

A minissérie Hoje é dia de Maria (TV Globo 2005) apresentou, em duas edições, um 

dos melhores exemplos de “cenário vivo” na televisão brasiliera. O cenário, montado no interior 

de um domo (uma cúpula esférica com cinqüenta e quatro metros de diâmetro por vinte e cinco 

metros de pé direito, aproximadamente 1.700m2 sem cantos), possibilitou à direção movimentos 

de câmera de até 360º, além da inserção de elementos naturais (como plantas, água e fogo). A 

chuva que cobria as cenas encharcava o solo que, por sua vez, havia sido preparado com areia e 

plantas naturais. Contrastando com a naturalidade desses elementos, as representações das 

paisagens (céu, nuvens, montanhas, estrada de terra etc.), feitas em pintura em um gigantesco 

ciclorama (painel de cento e setenta metros de largura por dez de altura), assumiam-se, em suas 

cores, texturas, formas e movimento, como representações gráficas. Dessa forma, o cenário, 

ao mesmo tempo em que explorava o realismo com os elementos naturais, acabava por revelar a 

fantasia da narrativa. 

Em algumas cenas, como na casa de Maria, a pintura se encarregava de dar perspectiva 

ao cenário, “em outras, o jogo se inverte. A casa da madrasta, por exemplo, foi pintada no 

painel e a cenografia ficou incumbida de fazer a ligação dos elementos tridimensionais. O portão 

e o jardim da casa pintada, por exemplo, eram materiais – madeira, capim e flores – e foram 

montados dentro do domo” (www.hojeediademaria.globo.com). Cada um dos principais 

espaços (a Casa de Maria, a Casa da Madrasta, o Milharal, a Terra do Sol a Pino, a Fornalha, 

o Vilarejo, a Lavoura e o Bosque), no contraste entre o realismos e a fantasia, criaram, em 

Maria, um universo lúdico. A direção de arte, assinada por Lia Renha, diante disso, acabou 

fazendo uso de recursos nada convencionais na televisão, como bonecos (marionetes do grupo 



 46

Giramundo), na encenação dos animais: pássaros, cavalos etc. Experiências como esta (assim 

como o Auto da Compadecida - 1999 - e A invenção do Brasil - 2000 -, ambos do núcleo de 

Guel Arraes da TV Globo) mostram como, na teledramaturgia, a representação realista pode 

não ser a única forma para se pensar a cenografia. 

No entanto, isso não significa que não possamos ter trabalhos bastante interessantes que 

buscaram, através da cenografia, alcançar o mais alto grau de realismo. 

Em 1985, para a realização de O Tempo e o Vento (TV Globo), minissérie baseada na 

primeira parte da trilogia homônima de Érico Veríssimo, foi projetada uma cidade (em uma área 

de aproximadamente 40.000m2), “exatamente como Érico Veríssimo a descreve no livro, com as 

mesmas ruas largas, as mesmas quadras, o sol marcando a passagem do tempo sobre as casas 

etc.” (Dicionário da TV Globo 2003: 316). Três anos depois, para a minissérie Primo Basílio 

(baseada no romance homônimo de Eça de Queiroz), o mesmo cenógrafo, Mário Monteiro, 

seguindo a descrição da obra, procurou reproduzir com fidelidade a Lisboa do século XIX. Para 

Daniel Filho, diretor da minissérie, “um escritor como o Eça já nos dá toda a conceituação 

espacial e a caracterização dos personagens, o leque de cores, a arquitetura. Tudo está no livro” 

(ibid. 2001: 255). A exatidão na representação cenográfica, em casos como esses, tem apenas 

como objetivo procurar transmitir, da forma considerada pela produção mais fiel, o clima geral 

das obras. 

Buscando um grau ainda maior de realismo, Daniel Filho, em 1982, solicitou ao 

cenógrafo Mário Monteiro, para a minissérie Quem ama não mata, um cenário com cômodos 

interligados, “como se fizessem parte de um apartamento de verdade. O quarto, o corredor, a 

sala e o banheiro se comunicavam (...). Assim, podia-se fazer uma cena que começava no 

quarto, entrava pelo banheiro, saia pelo corredor, aparecia na sala, toda de maneira direta” 
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(Dicionário da TV Globo 2003: 309). Contudo, apesar de, à primeira vista, a ambientação 

cênica assemelhar-se a mero design de interior, a relação do cenário com a obra foi fundamental 

para a construção do texto narrativo. À medida que a história se desenrolava, o apartamento ia 

sendo montado e, a partir do momento que a trama seguia para o desenlace, o apartamento se 

decompunha. “O casal se muda e começa a subir na vida, e o apartamento vai junto. (...) o 

apartamento começava vazio e ia se mobiliando à medida que aquele casal conseguia se 

equilibrar financeiramente e ia se estabelecendo. Depois, quando vem a crise conjugal, ocorre o 

inverso, aquilo vai decaindo, vai desmanchando” (Daniel Filho, ibid.: 250). Para Daniel Filho, ao 

acompanhar a história, a cenografia tornou-se dinâmica. 

Entre tantos trabalhos feitos pela parceria do diretor Daniel Filho com o cenógrafo Mário 

Monteiro, outro que também se destaca no campo cenográfico é A Vida como ela é..., baseado 

na obra de Nelson Rodrigues. Os cenários, ao mesmo tempo em que possuíam um alto grau de 

realismo, e ainda que indicassem a década de 1960, eram atemporais. Poderiam localizar as 

personagens em qualquer tempo e espaço. A indiferença do cenário, neutro, em tons pastéis, 

frente à narrativa de apenas nove minutos, valorizou ainda mais a interpretação dos atores e o 

texto de Nelson Rodrigues. “Olhando o cenário no estúdio, não tinha charme nenhum, mas no ar 

compunha um universo” (Monteiro, in Daniel Filho, ibid.: 261).  

A atmosfera geral da cena, assim como a valorização de determinadas qualidades dos 

personagens, pode ser percebida também em diversas novelas, como a Fazenda Santa Clara, 

do personagem Julião Petruchio, em O Cravo e a Rosa (TV Globo 2000-2001). As condições 

de sua construção e do estado de seu terreno ressaltavam o desleixo e a simplicidade do 

personagem. 



 48

A busca pelo realismo, por sua vez, não se limita na televisão às narrativas. O 

telejornalismo, como poderemos observar melhor nos capítulos 5 e 7, também faz uso desse 

artifício na definição dos elementos cenográficos, em especial no uso das redações. Nesse caso, 

o que se busca com a redação é imprimir o imediatismo da notícia na cena. A intenção é 

despertar no público a sensação de que a informação vai ao ar no local onde ela nasce, de que a 

edição e o preparo da notícia são simultâneos à apresentação. Esse tipo de cenário pode ser 

observado hoje em quase todas as emissoras, abertas ou segmentadas. 

O programa jornalístico de entrevista Roda Viva (TV Cultura 2005), por sua vez, ignora 

a representação de um ambiente real, inserindo o convidado em uma arena, que o obriga a 

movimentar-se a todo instante, sempre que é surpreendido por uma pergunta a suas costas. A 

topologia do espaço cênico é um dos elementos que justifica o titulo do programa e, igualmente, 

fundamenta seu formato. 

Os programas de variedades e game shows também vão buscar na cenografia elementos 

que possam enfatizar o conceito do programa e que possam servir de auxílio na evolução das 

cenas. O cenário de Fica Comigo? (uma espécie de Namoro na TV (TVSBT) da MTV), foi 

desenhado, como a grande maioria dos programas do gênero, para auxiliar na evolução dos 

jogos. Os participantes (“querido” e “querida”), posicionados em lados opostos de um painel 

(tapadeira), têm contatos físicos limitados e podem, através de alguns recursos presentes na 

tapadeira, até mesmo conversar, mas serão impedidos, pelo cenário, de manter qualquer contato 

visual. Nesse caso, o cenário é um instrumento que proporciona aos participantes interagir com o 

jogo. Esse programa, de 2003, foi substituído em 2005 por Beija Sapo. Programa que mantém 

as mesmas características e topologia semelhante. 
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Para finalizar esta série de exemplos, o programa Metrópolis (TV Cultura 2005), há 

alguns anos, vem explorando uma forma original e interessante de composição cenográfica, a 

chamada Galeria Eletrônica. O programa cede seu espaço a artistas plásticos que queiram 

expor algumas de suas obras. A troca proporciona ao artista publicidade gratuita por um 

período, e ao programa, a constante renovação de cenário, sempre tendo como objetivo 

principal a declaração explícita de apoio às artes. O resultado da experiência acabou dando 

origem à exposição Coleção Metrópolis de Arte Contemporânea, exibida na Pinacoteca de 

São Paulo e na Pinacoteca de Santos (2002). Foram apresentados trabalhos dos principais 

artistas brasileiros, entre eles Tomie Ohtake, Leda Catunda, Lygia Pape, Antonio Dias, entre 

outros. 

Esse caso, em especial, estabelece entre a representação cenográfica e os elementos de 

composição do cenário uma relação muito particular. Os elementos que compõem o cenário 

(pinturas, esculturas, instalações etc.), antes de fazerem parte da cenografia, eram obras de arte, 

e, a partir do momento que deixaram de ser utilizadas como elementos cênicos, retornaram aos 

seus espaços naturais (galerias, museus etc.) como obras/cenários. Parte do público visitou a 

Pinacoteca de São Paulo para ver Leda Catunda, entre outros artistas. Outra parte dos visitantes 

foi ver os cenários do Metrópolis. O paradoxo que existe nessa situação, que também pode ser 

observado no caso das locações (ambientes naturais utilizados como cenários) será melhor 

analisado nos capítulos seguintes, nas relações que podem ser estabelecidas entre a 

representação cenográfica e um objeto “real”. 

 



 50
CAPÍTULO II 

AS MUITAS HISTÓRIAS DE UMA LINGUAGEM 

 

Em O Cenário Virtual (2002), procuramos observar as transformações por que passa a 

linguagem cenográfica ao adaptar-se a cada novo espaço de representação. Na televisão, apesar 

de ainda manter alguns traços dos sistemas que o antecederam, o cenário acabou por assumir, 

em relação à estrutura e ao estilo, características próprias. Essas características se devem a 

particularidades do sistema televisivo que não encontramos em outros meios. Contudo, ainda 

que falemos em características próprias do cenário televisivo, não devemos ignorar que “a nossa 

própria tecnologia não pode ser avaliada senão em referência ao passado. O significado cultural 

do computador só fica claro em comparação com o significado do relógio na sua época e da 

máquina a vapor na sua época” (Bolter apud Armes 1999: 11). Ou seja, para falarmos no 

cenário televisivo como linguagem, devemos observá-lo frente aos sistemas que o antecederam, 

nesse caso: o rádio, o cinema, o teatro, o circo etc. 

Com isso, sem se preocupar em traçar com rigidez a ordem cronológica dos 

acontecimentos, o presente capítulo buscará esboçar um breve panorama dos fatos que fizeram 

com que o meio passasse por mudanças, interferindo, assim, diretamente, na configuração de um 

cenário propriamente televisivo. Antes disso, todavia, procuraremos observar as diferentes 

opiniões de teóricos e profissionais da área, no que se refere aos sistemas que serviram como 

base para a formação da linguagem televisiva. 

Devemos ainda alertar que, como não há pesquisas historiográficas direcionadas 

unicamente ao mapeamento da evolução do cenário na televisão, o presente texto irá se basear 
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nos registros gerais da memória da televisão (disponibilizados em poucas publicações, periódicos 

e na internet), que, muitas vezes, divergem também com relação às datas dos acontecimentos. 

 

1. UMA LINGUAGEM EM FORMAÇÃO. 

No que se refere à origem da cenografia moderna no Brasil, o ano de 1942 é considerado por 

muitos como o marco inicial, quando se deu, com direção do polonês Zibgniew Ziembinski 

(1908-1978), a montagem de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues (1912-1980). A 

cenografia do espetáculo foi de Tomás Santa Rosa (1909-1956). “Era muito comum, até os 

anos 50, a cenografia ser uma extensão da pintura. Vivíamos ainda no tempo dos telões 

pintados. Mas Santa Rosa dá um passo à frente e ‘tridimensionalisa’ o espaço com planos, 

incorporando ainda a luz, criando novos conceitos de espacialidade” (Espaço Cenográfico 

News, nº 21 2004). Nesse mesmo período, com o surgimento, em São Paulo, do Teatro 

Brasileiro de Comédia (TBC 1948), tivemos a chegada ao Brasil de alguns dos grandes nomes 

da cenografia européia, vindos, em especial, da Itália, entre eles, Gianni Ratto, Bassaro Vaccarini 

e Aldo Calvo. E é justamente com esse “pano de fundo” que surge, no Brasil, a televisão. A 

migração dos profissionais de teatro para a televisão não se deu de imediato, mas, em pouco 

tempo, alguns diretores, atores e cenógrafos passaram a colaborar com a formação do novo 

meio. 

Contudo, quando falamos na formação de uma linguagem propriamente televisiva, 

devemos levar em consideração que outros sistemas, antes do teatro, participaram de forma 

mais ativa de sua configuração. No Brasil, quando surgiu a primeira emissora de televisão, a TV 

Tupi-Difusora, o público estava totalmente inserido na “era do rádio”. E esse é um dos fatores, 

senão o principal, que faz com que muitos considerem a televisão como herdeira direta deste 
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sistema: “Dele vieram a mão-de-obra pioneira, as fórmulas dos programas e o modelo 

institucional adotado (...). Seus primeiros programas nada mais eram do que rádio televisionado. 

O show de inauguração da TV Tupi de São Paulo (...) é o melhor exemplo. Foi um espetáculo 

de rádio realizado diante das câmeras” (Leal Filho 2000: 153). 

Alguns autores acreditam que, “ao contrário da televisão norte-americana, que se 

desenvolveu apoiando-se na forte indústria cinematográfica, a brasileira teve de se submeter à 

influência do rádio” (Mattos 1990: 3). E, mais que isso, “enquanto a televisão americana obteve 

a maior parte de sua estrutura da forte indústria cinematográfica, que também acabou por 

garantir um fornecimento contínuo de programas, a televisão brasileira teve de estabelecer seus 

próprios centros de produção” (Duarte 1996: 34). O resultado dessa situação, segundo Leal 

Filho, é que a televisão brasileira criou padrões próprios, já que não tinha modelos externos nos 

quais pudesse se espelhar (ibid.). Contudo, para Rubens Furtado (1988), ainda que tenha usado 

como base o rádio em seus primeiros anos, a televisão passou, em pouco tempo, a fazer uso de 

gêneros televisivos já experimentados em outros países. Exemplo disso é o programa 

humorístico Câmera Indiscreta (TV Globo 1965), inspirado no norte-americano Candid 

Câmera. No entanto, essas experiências se mostraram irreais para nossas possibilidades: 

“Apesar de uma boa audiência, Câmera Indiscreta ficou no ar por pouco tempo. Era um 

programa oneroso” (Dicionário da TV Globo 2003: 639), o que fez com que passássemos a 

pensar em uma produção televisiva própria para nossa realidade. 

De qualquer modo, tanto Leal Filho como Furtado compartilham da idéia de que a 

televisão, após se abeberar dos conhecimentos vindos do rádio, foi retirar ensinamentos em 

outros sistemas. Furtado divide essa gênese em duas fases, sendo a primeira “totalmente 

baseada na fala, com pouca visualização” (ibid.: 60), devido a sua vinculação com o rádio, e a 
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segunda, quando a televisão passou a incorporar elementos vindos do teatro. “O resultado dessa 

abertura total é o nascimento de uma televisão única (...). Nascem programas de vanguarda, o 

Grande Teatro Tupi, o Sítio do Pica-Pau-Amarelo, Brecht, Lorca, Shakespeare e Monteiro 

Lobato estão na tela” (Leal Filho, ibid.: 155). 

Ciro Marcondes Filho, por sua vez, acredita que “o Brasil, embora já tivesse uma 

produção de filmes e uma tradição teatral antiga, não contou, pode-se dizer, com essa 

participação na constituição de sua linguagem televisiva. Ela derivou-se mais das formas de 

comunicação populares: o circo e o rádio” (ibid.: 2000: 43). 

Walter Avancini, um dos pioneiros do meio, acrescenta, também, a tal mistura, este novo 

ingrediente, o circo. Para Avancini, “a televisão atende a essas expectativas histriônicas do circo 

e discursivas do rádio: ela tem muito de gesto e muita palavra. (...) seu nascimento, está 

condicionada à força desses dois veículos, que existiam por ser uma extensão do próprio 

comportamento brasileiro da época: o histrionismo circense e o parnasianismo do discurso 

brasileiro do rádio” (ibid. 1988: 162-163). Daniel Filho, apesar de não desconsiderar a 

importância do teatro em sua formação, também ressalta a importância da arte circense no 

sistema: “Sou de uma família de artistas: meu pai e minha mãe eram artistas do teatro de revista, 

meus avós e bisavós eram do circo (...). Tenho dentro de mim (...) o circo, o musical, a revista, o 

teledrama até o teatro de Shakespeare, de Nelson Rodrigues, de Gastão Tojeiro e Arthur Miller. 

Trago tudo isso comigo” (ibid. 1988: 196). 

Segundo Daniel Filho, a predominância da linguagem radiofônica e circense, em seus 

primórdios, se deve em especial ao fato de a classe teatral, nessa época, “torcer o nariz para a 

televisão” (ibid.: 11), ainda assim, “aí está a mistura que deu origem à televisão brasileira: rádio, 

teatro de revista, circo - todas, manifestações que viviam em função do apelo popular” (ibid.). 
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Contudo, ainda que deva ao rádio, ao circo e ao teatro muito de sua formação, não 

podemos ignorar que, nesse mesmo período, o cinema brasileiro também contava com produção 

e audiência expressivas. A Atlântida Cinematográfica e a Brasil Vita Filmes, no Rio de Janeiro, e 

a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Paulo, entre outras, surgiram, na primeira 

metade do século vinte, inspiradas nos grandes modelos de produção cinematográfica da época, 

o americano e o europeu. Com isso, ainda que não de forma tão incisiva quanto nos Estados 

Unidos, a televisão brasileira acabou incorporando elementos vindos do cinema. Um exemplo 

disso é a grande participação de artistas da Atlântida e da Vera Cruz nos primeiros programas 

televisivos. E, mais do que isso, para Pignatari, “a televisão absorveu do cinema duas de suas 

técnicas fundamentais: a técnica do corte e a técnica da câmera contínua” (ibid. 1984: 12). O 

diretor Daniel Filho, tratando do seu envolvimento com a teledramaturgia, presta o seguinte 

depoimento: “Muitas novelas me deram grande prazer, pois eu brincava de ‘fazer cinema’” (ibid.: 

196). Essa fala acaba por expressar a grande proximidade existente entre os dois sistemas. 

No que se refere especificamente ao cenário, podemos afirmar, como bem coloca 

Machado, que “o vídeo é um sistema híbrido; ele opera com códigos significantes distintos, parte 

importados do cinema, parte importados do teatro” (ibid. 1997: 190). As técnicas e materiais 

utilizados na construção dos cenários foram adquiridos no teatro, “os cenários reconstituídos em 

estúdio ficaram próximos ao da estilização teatral” (Pavis, ibid.: 398). Já o uso de cenários 

naturais veio do cinema, das condições proporcionadas pela edição. “A gravação em externas 

forneceu um quadro próximo ao cinema, e o efeito de real se impôs, em detrimento da clareza e 

da estilização” (Pavis, ibid.). 

Por fim, relembrando Balogh, nenhum veículo mostra de forma mais contundente o 

quanto somos antropofágicos, “engolimos, incorporamos, readaptamos” (ibid.). Ou seja, a 
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televisão nasce e cresce, com genes herdados do rádio, do teatro, do cinema, da revista, do 

circo, da literatura e, ainda hoje, apreende e renova-se com signos vindos da internet, dos 

games, dos sistemas de telefonia etc. Nesse sentido, a televisão se alimenta da linguagem de 

outros sistemas para configurar sua própria linguagem. A partir de suas especificidades, 

modeliza (ver modelização em Lotman 1978: 44), dentre outros, os signos radiofônicos, 

circenses, teatrais, cinematográficos. 

Diante desse panorama, surge e estrutura-se a cenografia televisiva. As referências 

cenográficas vêm, então, do teatro, do cinema, do circo e até mesmo das apresentações 

radiofônicas ao vivo ou ainda dos programas televisivos já existentes no exterior e, com o passar 

do tempo, acabam vindo da própria televisão nacional. Para mostrar esse caráter mestiço do 

sistema, iremos apresentar a seguir algumas passagens históricas que ilustram a forma como a 

televisão incorporou, de outros sistemas, conhecimentos, tecnologia, gêneros e, até mesmo, 

profissionais. 

 

2. ANOS DE FORMAÇÃO DE UM SISTEMA. 

Em meados da década de 1920, nos Estados Unidos, o cinema era “o meio de comunicação 

mais popular. (...) a grande distração da massa assalariada e da população de baixa renda” 

(Marcondes Filho, ibid.: 17). Apesar do grande interesse do público pela tela, com o passar do 

tempo, aumentou, gradativamente, em grande parte do mundo, o interesse pelo rádio. “Os 

programas de música, de variedades e as radionovelas surgiram igualmente nos anos 30” (ibid.). 

Com a criação da televisão, esse “cenário” passou por grandes transformações. 

“As relações entre as mídias se transformaram depois da II Guerra Mundial. A televisão 

converteu-se no eixo de funcionamento da mídia. O rádio perdeu seu caráter central (...). Os 
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filmes se transformaram, para se acoplar aos públicos da televisão” (Castells apud Rincón 

2002:19). Segundo Yuster, “as primeiras operações experimentais de estações de TV, nos 

Estados Unidos, datam de 1928. Mas o desafio de levar a televisão dos laboratórios para o 

mercado foi enfrentado inicialmente pelas dez estações comerciais legalmente autorizadas a 

iniciar suas operações em maio de 1942” (apud Duarte, ibid.: 31). Poucos anos depois, em 18 

de setembro de 1950, foi inaugurada a TV-Tupi Difusora de São Paulo, a primeira emissora da 

América Latina. Entramos aí “oficialmente na Era da Televisão” (Salles 1988: 11). 

Segundo Inimá Simões, a estréia da televisão contou com uma programação que “incluía 

discursos, danças regionais, hinos e bênçãos” (ibid. 2000: 65). Daniel Filho descreve esse dia da 

seguinte forma: “Às 21 horas, com uma hora e pouco de atraso, foi ao ar o espetáculo inaugural. 

Chamou-se Show na Taba, com música, humorismo, dança e quadro de dramaturgia, 

apresentado por Homero Silva. O hino composto para a ocasião, ‘Hino da Televisão’, seria 

cantado por Hebe Camargo (...) e acabou interpretado por Lolita Rodrigues com a participação 

de todo o cast artístico das Rádios Associadas. O show teve a direção de Demirval Costa Lima 

e Cassiano Gabus Mendes. O programa foi feito com duas câmeras e transmitido com a maior 

dificuldade (...). Contam que, só quando acabou o show, Cassiano conseguiu voltar a respirar, 

de tanto nervosismo. Daí, perguntaram: - Mas o que a gente faz amanhã? E, se dando conta do 

buraco, ele gemeu: - Ai meu Deus do céu, temos que fazer alguma coisa amanhã” (ibid. 2001: 

15). 

Algumas pessoas ainda afirmam que, nesse primeiro dia, uma das câmeras teria 

quebrado, o que não impediu Gabus Mendes de colocar o primeiro programa da televisão 

brasileira no ar (www.tudosobretv.com.br). Contam, ainda, “que Assis Chateaubriand (...) 

comprou e distribuiu entre amigos os 200 aparelhos de TV que faltavam para criar uma 
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audiência. (...) uma parte dos aparelhos de TV não funcionou e havia mais gente por trás das 

câmeras do que na platéia do evento que foi, apesar de tudo, considerado um sucesso 

retumbante” (Otondo 2002: 271). Para que as pessoas pudessem assistir aos programas, 

Chateaubriand teria ainda mandado instalar alguns aparelhos em praças públicas (Mattos, ibid.: 

09). 

 

3. ANOS DE APRENDIZADO. 

Independente das “lendas” que cercam o dia de sua inauguração, em 19 de setembro, foi ao ar o 

primeiro telejornal brasileiro, Imagem do Dia, apresentado pelo jornalista Ribeiro Filho. Ainda 

nesse ano, além do telejornalismo, outros gêneros já começavam a ser experimentados na 

televisão, como os shows musicais e a teledramaturgia, inaugurada com o teleteatro A Vida por 

um Fio. No ano seguinte, foi lançado um dos mais importantes teleteatros da televisão brasileira, 

a TV Vanguarda, que, apesar de trazer para a televisão alguns dos grandes nomes do teatro 

brasileiro, ainda sofria com as improvisações impostas pelo desconhecimento do meio. “A TV 

Tupi funcionou em meio a condições absolutamente precárias, tanto do ponto de vista técnico 

quanto mercadológico e social (...), a emissora exibia uma programação mais erudita, embora 

irregular e improvisada” (Borelli e Priolli (org.) 2000: 96). “Como relata Walter Avancini, ‘havia 

duas câmeras pesadíssimas, além da limitação da lente, do espaço do estúdio, da iluminação, 

que determinavam um tipo de linguagem (...). Para a ficção havia espaços reduzidos, 

transformando a coisa num picadeiro ou num palco de teatro” (Marcondes Filho, ibid.: 43). 

Assim, “começou-se a formar uma televisão brasileira, com as nossas dificuldades e deficiências” 

(ibid.). 
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Diante dessa realidade, custou ao cenário, que havia nascido no saguão do Diários 

Associados, na pré-estréia da TV Tupi em 3 de abril, encontrar condições de configurar uma 

linguagem propriamente televisiva. Em suas primeiras aparições, resumia-se à composição de 

poucos elementos cênicos. 

Para Walter Clark, Carlos Alberto Loffler foi “o homem que mais moderno pensou a 

imagem nos primórdios heróicos da televisão” (Clark e Lima 1988: 33), talvez um dos primeiros 

a mudar os padrões estéticos, já que nessa época muito pouca gente dava importância à 

cenografia na televisão: “Lembro-me (...) do Loffler com uma fita gomada puxando linhas 

diagonais de um ponto fixo no fim do cenário, o que criava uma interação do chão com o 

cenário. Pequenos truques como esse são detalhes de como os padrões estéticos da televisão 

eram absolutamente distantes dos mais elementares princípios” (ibid.). 

Como podemos observar, nesse período não havia um departamento que se ocupasse 

com o cenário, maquiagem ou figurino. “Ilustrando esse tipo de improvisação, no início da 

televisão no Brasil, pode se citar o depoimento da atriz Márcia Real feito para o Idart: ‘Chegava 

assim com uns vinte cabides. Em Senhora, que era uma peça de época, eu usei para casar Au-

rélia Camargo o meu vestido de noiva. Eu chegava com os cabides, com os sapatos, com tudo, 

porque ninguém dava nada’” (Ortiz, Borelli e Ramos 1991: 33). Os atores, na maior parte das 

vezes, traziam seus figurinos, e quando se tratava de peças históricas, as roupas eram alugadas 

(Leite e Guerra 2002: 104). A especialização de funções e a criação de departamentos, como o 

de figurino e o de cenografia, só se deram com a chegada das TVs Excelsior e Globo (ibid.). O 

cenógrafo e artista plástico Cyro Del Nero teve participação fundamental na montagem dos 

departamentos das duas emissoras. 
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Vale ressaltar que, nesse momento de implantação da televisão, como bem lembra 

Duarte, “um mercado de consumo de classe média estava em formação e as muitas empresas 

americanas sediadas no Brasil conheciam – de suas experiências prévias nos Estados Unidos – o 

valor da televisão para se comunicar com esse grupo. Por intermédio de suas agências de 

propaganda, os anunciantes (especialmente as grandes corporações multinacionais) apoiaram a 

produção de programas para as audiências de massa, além da importação de programas 

americanos para o preenchimento dos horários” (ibid.: 33). Com isso, segundo Daniel Filho, “os 

nossos primeiros produtores foram aos Estados Unidos, fizeram cursos na CBS, na NBC, para 

aprender as técnicas e procedimentos fundamentais, e os utilizaram para implantar a televisão no 

Brasil” (ibid. 1988: 14). Com a chegada dos patrocinadores, em especial vindos das agências 

MacCann Erikson e J.W. Thompson, o cenário passou a adquirir formas, no entanto, limitadas 

tão-somente ao logo do patrocinador ou ao logo do programa, que freqüentemente, se fundiam 

em um único, já que muitos desses programas eram batizados com os nomes dos próprios 

patrocinadores (como Gincana Kibon, Sabatina Maizena e Teatrinho Trol, entre outros). 

 

4. ANOS DO SURGIMENTO DOS PRIMEIROS GÊNEROS. 

Em 21 de dezembro de 1951, foi ao ar, com produção da J.W.Thompson e patrocínio da Coty, 

a primeira telenovela brasileira, Sua Vida me Pertence, escrita por Walter Foster. Com relação 

ao espaço cenográfico na teledramaturgia desse período, era quase sempre improvisado. “Um 

salão do século XVII podia parecer adereçado com móveis coloniais brasileiros” (Alencar 2002: 

73). Contudo, “apesar de todas as deficiências e improvisações, a televisão foi saudada pela 

imprensa escrita como sendo ‘o novo e poderoso instrumento com que conta nossa terra’” 

(Mattos, ibid.: 09). 
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Em 1952, foi inaugurada a TV Paulista, que “começa funcionando com três câmeras em 

um modesto prédio de apartamentos” (www.tudosobretv.com.br). No ano seguinte, a TV Tupi 

lançaria um dos grandes marcos do telejornalismo nacional, O Repórter Esso. “Com os 

processos de revelação de filmes e a mobilidade das câmeras sonoras, o jornalismo começou a 

se tornar uma realidade. A televisão tinha pouco noticiário porque na competição com o rádio 

ela perdia em relação à instantaneidade (...). Quando a matéria era colocada no ar, já havia um 

atraso de dez, doze horas entre o fato e o seu relato (...). Através dos recursos de um grande 

anunciante, o Repórter Esso permitiu que o jornalismo fosse mais ilustrado” (Furtado, ibid.: 60). 

Nesse mesmo ano, a TV Paulista, com o programa do palhaço Arrelia, tráz o circo para 

a televisão. E, em 27 de setembro, é inaugurada a emissora que seria, em pouco tempo, uma das 

maiores do Brasil, a TV Record de São Paulo, a primeira a iniciar suas transmissões em edifício 

projetado especificamente para receber uma emissora. 

Já em seus primeiros anos, a TV Record se dedicou aos gêneros musicais (como, por 

exemplo, Grandes Espetáculos União), e essa acabou sendo, de certa forma, sua maior 

vocação. Anos depois, a Record estaria investindo nos grandes nomes da MPB que estavam 

despontando, como Elis Regina, Roberto Carlos, dentre outros. Entretanto, antes de firmar-se 

como a emissora dos festivais, a Record lança, em 1954, o primeiro seriado de aventuras 

produzido no Brasil, que viria a se tornar um dos maiores sucessos da época, o Capitão 7. 

Atendendo também ao público masculino, a emissora lança, nesse mesmo ano, o programa 

Mesa Redonda, dando início à programação esportiva na TV. 

“Na metade da década o veículo começa a se consolidar” (Borelli e Priolli (org), ibid.) e 

em 1955, ano de inauguração da TV Rio, são lançados o primeiro game show (O Céu é o 

Limite, TV Tupi) e o primeiro programa feminino (O Mundo é das Mulheres, apresentado por 
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Hebe Camargo, TV Paulista). No ano seguinte, o público brasileiro conhece, no programa 

Rancho Alegre (TV Tupi), um dos maiores nomes da televisão brasileira, José Abelardo 

Barbosa, o Chacrinha. 

Em 1958, Chacrinha dá início à trajetória do Velho Guerreiro com o programa 

Discoteca do Chacrinha (TV Tupi). Na década de 1960, o apresentador vai para a TV 

Record, onde estréia o programa A Hora do Chacrinha. Como bem coloca Décio Pignatari, 

Chacrinha “não deixa de ser uma novidade de linguagem – e uma novidade de significação. 

Abelardo ‘Chacrinha’ Barbosa é nosso primeiro palhaço autenticamente televisual. Ele não é o 

palhaço de circo na televisão, não: ele é o palhaço de televisão, aquele que soube somar o rádio, 

a praça pública, a multidão, o circo e o teatro de variedades para obter um espetáculo televisual 

único em todo mundo” (ibid. 1984: 12). E é justamente nesse sentido que a cenografia acaba 

sendo, nos programas do Chacrinha (ver também Discoteca do Chacrinha (1967-1972) e 

Cassino do Chacrinha (1982-1988), ambos na TV Globo, e a Buzina do Chacrinha, na TV 

Bandeirantes), um dos elementos de maior importância no fortalecimento da imagem do 

apresentador. Para Pignatari, no “espaço circense do Chacrinha, gente e cenografia se 

confundem, nunca se separam. Daí a impressão de festa contínua que transmite, daí o calor 

humano que irradia” (ibid.). Em Cassino do Chacrinha, por exemplo, “o cenário de Mário 

Monteiro passava por modificações toda semana” (Dicionário da TV Globo, ibid: 600). O 

cenário do Chacrinha é, assim como o apresentador, definitivamente “vivo”. 

Com a chegada da TV Rio, o humor começa também a ganhar maior espaço. Segundo 

Daniel Filho, Noite de Gala (TV Rio), programa musical que lança o apresentador Flávio 

Cavalcanti, foi a primeira concorrência direta da TV Tupi. “Em resposta, a Tupi lançou vários 

programas no horário, mas sem sucesso. Como não conseguiram bater o Noite de gala, a 
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solução foi trazê-lo para a emissora (...). Após esse episódio, a TV Rio começou a articular uma 

parceria com a Record, de São Paulo, e a investir em programas de humor (...). Os programas 

de humor agradaram em cheio, criando outra frente de concorrência entre as emissoras” (ibid.: 

29). 

Em 1956, Manoel de Nóbrega cria, na TV Paulista, o programa Praça da Alegria, que 

com o tempo passa pela TV Rio (1958), TV Record (1970), TV Globo (1977), sendo hoje 

exibido na TVSBT com o nome de A Praça é Nossa. Em todas as versões, o programa 

manteve, como cenário, a praça com um banco, onde Nóbrega, substituído posteriormente por 

seu filho, Carlos Alberto, recebe diversos humoristas. Nesse caso, em especial, o cenário é a 

identidade do programa. No ano seguinte, em 1957, a TV Rio lança Noites Cariocas e O Riso 

é o Limite, ambos com participação de Chico Anysio, que se tornará um dos maiores nomes do 

humor nacional. 

 

5. ANOS DE BUSCA PELA PROFISSIONALIZAÇÃO. 

“Se, nos anos 50, o domínio da Tupi é absoluto, na primeira metade dos anos 60, ela encontrará 

sua primeira concorrente forte: a TV Excelsior, a qual, além de introduzir uma série de novos 

conceitos na televisão brasileira que seriam aproveitados pela Rede Globo fará grande sucesso 

de público com sua linha de novelas e shows” (Borelli e Priolli (org), ibid.: 96-97). Para Renato 

Ortiz, “a grande invenção, introduzida pela Excelsior, foi a racionalização do uso do tempo. A 

programação passa agora a obedecer determinados horários, não se atrasa mais, ela é 

horizontal, em programas diários como as telenovelas, e vertical, na seqüência de programas, 

buscando fixar o telespectador num único canal” (apud Balogh, ibid.: 159).  
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Segundo Daniel Filho, “a Excelsior, no período que vai de 1963 a 66, conquistou uma 

hegemonia tão considerável que representou um prenúncio do que a Globo seria durante muito 

mais tempo, com excelentes programas de humor e musicais, indo do musical popular até o 

espetáculo de qualidade” (ibid.: 32). Além de ser considerada por muitos como a primeira 

emissora a ser administrada dentro de padrões empresariais, a TV Excelsior foi, também, a 

primeira a veicular uma telenovela em capítulos diários, 2-5499 Ocupado. E, em maio de 1966, 

a TV Excelsior ergueu, em São Bernardo do Campo, a primeira cidade cenográfica brasileira. A 

obra, desenvolvida para a telenovela Redenção (que durou cerca de 2 anos, com 596 capítulos), 

contava “com a estação ferroviária, as salas da prefeitura e da delegacia de polícia, o 

consultório, a butique da Dona Helena (Geórgia Gomide), o confessionário do Padre João 

(Edmundo Lopes) e o botequim do marginal Mária (Newton Prado)” (Alencar 2002: 23). 

Vale ressaltar que, nesse período, já haviam sido feitas (em 1959 e 1960, pela TV Tupi, 

e em 1960, pela TV Rio) algumas experiências com o videotape (VT). Essa nova tecnologia, 

utilizada pela TV Excelsior para gravar os capítulos de 2-5499 Ocupado, iria mudar toda a 

história da televisão e, conseqüentemente, da cenografia televisiva. “Com os recursos 

possibilitados pelos editores eletrônicos e pelas câmeras portáteis, (a televisão) vai perdendo 

amarras nos (anos) 60, adquirindo um ritmo mais próximo ao cinema” (Ortiz 1991: 123). Para 

Renato Ortiz, antes disso, devido às limitações técnicas, a imagem possuía uma dimensão 

metafórica. A partir de então, ela tenderá a “descrever o real de uma forma mais fotográfica” 

(ibid.: 140). Assim como Renato Ortiz, Patrice Pavis (ibid.: 397) acredita que, com isso, a 

televisão se afasta cada vez mais do modo de produção teatral, aproximando-se do trabalho 

cinematográfico.  
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O cinema chega definitivamente à televisão com Vigiliante Rodoviário (TV Tupi 1961). 

Produzida pela empresa cinematográfica de Alfredo Palácios, a série é a primeira a ser filmada 

no Brasil. No mesmo ano, vai ao ar, pela TV Paulista, Vamos brincar de Forca?, com o 

apresentador Silvio Santos, que passa a ser referência para o gênero. Em dezembro de 1964 é 

exibida pela TV Tupi e retransmitida pela TV Rio a telenovela O Direito de Nascer, “que marca 

o início de uma fase em que a programação é toda centrada na transmissão de telenovelas” 

(www.tudosobretv.com.br). Em 26 de abril do ano seguinte, vai ao ar a TV Globo do Rio de 

Janeiro. 

Nesse período de profissionalização da televisão (momento em que chega o VT e 

quando se consolidam determinados gêneros), o Diários Associados acabou cedendo à 

Secretaria de Educação do Estado de S. Paulo espaço de quatro horas para cursos diários. Esse 

“foi o primeiro passo para a futura criação da TV Cultura” (Otondo 2002: 271), que viria a ser, 

por muitos anos, modelo de TV Educativa no Brasil e na América Latina. No que se refere à 

estruturação do departamento de cenografia nos anos de implantação da TV Cultura, Armando 

Ferrara, chefe do departamento em 1969, nos conta que: “Antes da estréia, nós passamos de 

seis a oito meses formando conceitos, discutindo o caminho que deveria tomar uma TV 

educativa (...). Lá estavam profissionais das mais diferentes áreas: desenho, fotografia, contra-

regra, costura, maquiagem... Era um grande desafio montar o departamento de cenografia” 

(http://www.tvcultura.com.br/30anos/ahistoria/30anos1b). 

 

 

 

 

6. ANOS DE CHEGADA DA TV GLOBO. 
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Com a TV Globo, “o grupo Time Life introduziu no Brasil uma nova mentalidade no fazer 

televisão (...) . Diferentemente de outras emissoras da época, que tinham o seu corpo diretivo 

formado por gente do meio cultural, a TV Globo colocou a sua frente um grupo de homens que 

mantinham relações estreitas com o mercado. O novo modelo empresarial refletia-se na parte 

comercial e produtiva, (...) em fluxo de produção, em especialização de setores como cenografia 

e figurinos” (Borelli e Priolli (org.), ibid.: 79-80). 

Quando Walter Clark assumiu, sete meses depois da inauguração da emissora, o cargo 

de diretor geral, passou a introduzir uma série de inovações, que já haviam sido testadas 

anteriormente, em especial, pela TV Excelsior, mas que ainda não estavam sendo exploradas ao 

máximo pelas outras emissoras, como, por exemplo: “a idéia da telenovela como âncora da 

programação”; “a disposição do jornal entre duas novelas”; “a solidificação de uma TV voltada 

para um sistema em rede de alcance nacional” (ibid.). Com a chegada de José Bonifácio de 

Oliveira Sobrinho (Boni), que veio se unir a Clark, a TV Globo passou a implantar o chamado 

“padrão de qualidade”. 

Com a mentalidade voltada aos interesses do mercado, a TV Globo apresenta-se, já em 

sua inauguração, como uma emissora generalista, buscando, através da variedade de gêneros e 

formatos, atender a todos os públicos. Em seu primeiro dia, a emissora leva ao ar os programas 

infantis Uni-Duni-Tê, que tinha como cenário uma sala de aula, e Capitão Furacão, onde “o 

cenário era uma cabine de navio com um timão” (Dicionário da TV Globo, ibid.: 707). Na 

mesma semana, a emissora ainda apresentou os jornalísticos Teleglobo e Se a Cidade 

Contasse; os musicais de Dick Farney  e Noite de Estrelas; além do programa de 

“pegadinhas” Câmera Indiscreta e da série 22-2000 Cidade Aberta. Em 26 de abril de 1965, 

a TV Globo lançaria sua primeira novela, Ilusões Perdidas, gênero que iria torná-la conhecida 
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em todo o mundo. Nesse mesmo mês, lança também o seriado Rua da Matriz, inspirado no 

seriado inglês Coronation Street. A partir desse momento, a emissora passa a investir a cada 

ano na produção de uma dramaturgia televisiva, concentrando, conseqüentemente, grande parte 

dos esforços na pesquisa dos elementos cenográficos. O gênero passa a ser, na TV Globo, o 

grande laboratório de experiências cenográficas. 

Observando a história das telenovelas na TV Globo, podemos constatar que, desde as 

primeiras, é dada uma grande importância ao cenário. Em Eu Compro essa Mulher (1966), 

novela baseada no romance O conde de Monte Cristo, “um dos destaques da novela era o 

cenário de um navio construído no terraço da sede da TV Globo, no bairro do Jardim Botânico, 

Rio de Janeiro” (Dicionário da TV Globo, ibid.: 11). Contudo, o experimentalismo dos 

primórdios da TV Globo, em muito ainda se assemelhava às técnicas empregadas no teatro, 

“segundo a atriz Yoná Magalhães, nas encenações de tempestade em alto-mar, os contra-regras 

sacudiam o ‘navio’ e jogavam água sobre os atores” (ibid.). 

As necessidades, criadas pela dramaturgia, exigiram que os produtores procurassem, 

fora da televisão, recursos e elementos que pudessem atender aos apelos cenográficos. Em O 

Sheik de Agadir (1966-1967), novela onde o enredo se passa na Arábia, “as tomadas do 

deserto do Saara foram feitas nas dunas na Restinga da Marambaia, no litoral fluminense. Para 

realizar as cenas de guerra com cavalos, usaram-se equipamentos do Exército e dezenas de 

alunos da escola da Hípica, que atuaram como figurantes” (ibid.: 12). 

A dramaturgia da época, que fazia muito uso de referências de outros países, somada à 

necessidade dos ambientes externos para atender aos enredos, levou a TV Globo a iniciar a 

produção de cenários mais complexos. Em Sangue e Areia (1967-1968), foi construído, no 

terraço da TV Globo, “uma arquibancada que simulava uma praça de touros. O público era 
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composto por 25 figurantes sentados sobre praticáveis de 1,5m por 3,5m. As câmeras eram 

fixadas de modo a esconder um edifício e as montanhas por trás da sede da emissora (...). A 

abertura da novela reunia imagens de Tarcísio Meira e um filme de tourada. Com o estúdio cheio 

de areia, o ator fazia os movimentos típicos de um toureiro, que depois eram superpostos às 

touradas reais” (Dicionário da TV Globo, ibid.: 15). Os cenógrafos chegaram ainda a construir 

no terraço da emissora, para a novela O Homem Proibido (1967-1968), ruas típicas da Índia, 

com camelos (ibid.: 14). Em A Cabana do Pai Tomás (1969-1970), por exemplo, para situar a 

trama que se passava no sul dos Estados Unidos, na época da Guerra de Secessão, “a produção 

incluía o congelamento artificial de um rio e a reconstituição de uma embarcação do século XIX” 

(ibid.: 19). 

Para essa última, em particular, a emissora chegou a construir dois novos estúdios 

especialmente para as gravações. A TV Globo mostrava aí o interesse em investir no gênero, e a 

cenografia, indiretamente, passaria a usufruir dessa situação. Contudo, em 1968, é a TV Tupi 

que irá, com Beto Rockefeller, renovar a linguagem das telenovelas, introduzindo a figura do 

anti-herói. Essa novela, que ficou no ar por mais de um ano, tornou-se um marco na televisão 

por utilizar referência do cotidiano das pessoas, e ambientações cenográficas naturais, como 

pano de fundo para a trama. A telenovela começa a ter então uma linguagem própria. 

Tendo sua origem diretamente vinculada ao nascimento da televisão no Brasil, o 

telejornalismo desponta também nesse período como um dos principais gêneros da emissora. Em 

1966, logo após sua inauguração, deu-se início, com a chegada de Armando Nogueira, a 

estruturação da Central Globo de Jornalismo. Três anos depois, foi ao ar o Jornal Nacional, 

que com o tempo veio a se tornar o maior modelo de telejornalismo na televisão. No decorrer 

dos anos, apesar de aparentemente não apresentar mudanças tão visíveis como na 
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teledramaturgia, as distintas concepções de configuração do espaço no telejornalismo, somadas 

às novas tecnologias incorporadas pelo sistema (como o chromakey e a computação gráfica), 

tornaram o gênero menos radiofônico que em sua origem. Do simples fundo com logo (do 

patrocinador, da emissora ou do programa) em tons de cinzas, até as amplas salas de redação 

(que predominam hoje na grande maioria de programas do gênero), o cenário adquiriu novas 

formas, passando a fazer uso também de espaços naturais e virtuais. 

Vale lembrar ainda que, como já mostramos, apesar da importância que se dá ao 

jornalismo e à dramaturgia na televisão, as primeiras emissoras iniciaram suas transmissões com 

diversos gêneros e formatos de programas. Alguns desses programas alcançaram também 

índices altíssimos de audiência, o que fez com que as emissoras e os patrocinadores investissem 

ainda mais em determinadas produções, refletindo, desse modo, na evolução de distintas 

configurações de cenários para as especificidades de cada gênero. 

Como exemplos, podemos citar, na TV Globo, o grande sucesso dos musicais. Neste 

gênero (que se inicia com Musicalíssima, em 1965, no período em que a TV Record bate todos 

os índices de audiência com os programas O Fino da Bossa, Bossaudade e Jovem Guarda), 

os cenários vão do banquinho com fundo infinito às luxuosas escadarias, repletas de luzes em 

movimento. Podemos encontrar do cenário rural e modesto de Som Brasil (1989-1998) aos 

excessos de luzes e cores de Saudade não tem Idade (1978-1979); da delicadeza do picadeiro 

de Elis (1971) à agressividade do imenso domo do Rock in Rio (1985 1991 2001). No humor, 

a TV Globo também irá se destacar. A partir de Câmera Indiscreta, a emissora vai acumulando 

sucessos neste gênero por anos seguidos. Além dos já citados Praça da Alegria e Chico 

Anysio, e dos programas de Jô Soares, entre outros, a TV Globo foi buscar, no rádio da década 

de 1950, o programa Balança mas não Cai, exibido pela emissora de 1968 a 1972, retornando 
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novamente em 1982. “Nos primeiros anos, quando ainda era feito ao vivo, para garantir a 

agilidade de Balança mas não Cai, foi construída uma estrutura giratória com quatro cenários 

diferentes. Enquanto uma cena era exibida, as demais eram preparadas nos outros três cenários” 

(Dicionário da TV Globo, ibid.: 641). 

Com o crescimento da TV Globo, os gêneros se consolidam e as diferentes 

configurações cenográficas passam a adquirir formas específicas. 

 

7. ANOS DE CONSOLIDAÇÃO DA TV GLOBO. 

Em 8 de junho de 1970, a Globo lançaria um dos maiores sucessos da fase em preto-e-branco 

da televisão brasileira, a novela Irmãos Coragem, escrita por Janete Clair, com direção de 

Daniel Filho. “O cenógrafo Mário Monteiro foi responsável pela construção de Coroado, a 

primeira cidade cenográfica da TV Globo, numa área de 5.000m2, na Barra da Tijuca. A cidade 

tinha oito ruas, praças, prefeitura, delegacia, igreja, pensão, farmácia, bares e mercearia, e era o 

maior empreendimento cenográfico da televisão brasileira até então” (Dicionário da TV Globo, 

ibid.: 22). 

Com relação à primeira experiência da TV Globo com cenários desse porte, Daniel Filho 

nos conta que: a “cidade desabava semanalmente e virou de fato um faroeste. Os cenógrafos 

ainda não tinham know-how para fazer um acabamento correto” (ibid. 2001: 255). Ainda assim, 

“teve um episódio curioso, numa enchente no Rio de Janeiro. Um helicóptero sobrevoou a 

cidade cenográfica de Irmãos Coragem, que estava alagada, para variar, tirou uma foto e a 

manchete do jornal O Dia foi: ‘O Rio está inundado’. Do helicóptero o fotógrafo não percebeu 

que aquilo era um simulacro de cidade. Se olhássemos hoje em dia, nunca pensaríamos que 

aquela cidade pudesse ser verdadeira” (ibid.: 260). 
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Daniel Filho ainda lembra o amadorismo presente no acabamento dos elementos 

cenográficos nesse período: “as portas entravam inteiras no cenário, tinha o portal e embaixo um 

pedaço de madeira prendendo, era tudo uma peça só. Eu vivia discutindo que não podia ter 

aquela madeira aparecendo, pois se eu quisesse passar uma carta por baixo da porta, por 

exemplo, mostraria na tela que o chão tinha aquela ripinha de madeira. O chão (...) era 

simplesmente o cimento do estúdio, jogava-se alguma coisa em cima ou botava-se madeira. Essa 

madeira fazia um barulho enorme, até que se chegou à solução de colocar tapetes porque eram 

melhores para andar, gerando menor ruído” (ibid.: 259-260). 

Em 1973, já com alguma experiência na criação e construção de cidades cenográficas, 

foi construída em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a cidade fictícia de Vila da Prata, 

para a novela Cavalo de Aço, dirigida por Walter Avancini. Nesse momento, chegava ao Brasil 

a cor na televisão. A tecnologia empregada para captação e recepção da imagem colorida 

acrescentaria um novo ingrediente à composição cenográfica. “O advento da televisão a cores 

criou novas oportunidades para cenógrafos e figurinistas” (Stasheff, ibid.: 99). 

A primeira transmissão oficial em cores ocorreu em 19 de fevereiro de 1972, quando foi 

transmitida pela TV Record a Festa da Uva, em Caxias do Sul. “Do ponto de vista da 

produção, a cor pedia mudanças na maquiagem, cenário, luz e figurinos para que a nova 

tecnologia se implantasse de forma eficiente” (Borelli e Priolli (org.), ibid.: 84-85). Segundo 

Daniel Filho, nesse período, “houve uma lenta evolução na pesquisa cenográfica. Primeiro fomos 

limpando os cenários. Os utilizados no princípio da televisão eram feitos de tapadeiras pintadas 

de cinza e branco, um marrom ou bege ocasional. Raramente um cenário tinha cor” (ibid.: 255 -

260). Segundo Dias, foi o cenógrafo Pernambuco de Oliveira, da TV Tupi, um dos primeiros no 

Brasil que “estudou e aplicou a equivalência nas cores para as matizes de cinza” (ibid. 1998: 08). 
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A telenovela mais uma vez iria fazer uso dos novos recursos. “O Bem-Amado foi a 

primeira novela da televisão brasileira gravada em cores. No início, houve dificuldades técnicas 

no uso dos novos equipamentos e no ajuste das tonalidades. A atriz Ida Gomes conta que até 

mesmo a brancura excessiva de suas pernas saturava no vídeo. Emiliano Queiroz não podia usar 

óculos, porque o reflexo das lentes ‘rasgava’ a imagem. Ainda no campo da experimentação, e 

diante das dificuldades de adaptação ao novo sistema, os cenários - criados por Paulo Dunlop - 

os figurinos - de Carlos Gil - alternam cores fortes e exuberantes com tons suaves” (Dicionário 

da TV Globo, ibid.: 39-40). Segundo Daniel Filho, em O Bem Amado “os cenários eram 

verdadeiras alegorias carnavalescas” (ibid. 2001: 255). Até mesmo nos figurinos, os excessos 

cromáticos eram percebidos. “Paulo Gracindo disse que subiu ao palanque de Sucupira vestindo 

um terno de cetim verde e camisa cor-de-rosa, embora o guarda-roupa de Odorico também 

contasse com peças de cores mais discretas (...). Lima Duarte criou seu próprio figurino usando 

um terno adquirido numa das tinturarias próximas à Estação da Luz, em São Paulo, onde os 

imigrantes nordestinos abandonavam as roupas que deixam para lavar, sem dinheiro para 

apanhá-las” (Dicionário da TV Globo, ibid.). Ainda assim, ou talvez justamente por isso, a 

novela tornou-se produto de exportação, abrindo, para a televisão brasileira, caminho para as 

vendas internacionais de produção nacional. 

Comemorando seus dez anos, agora com know how e tecnologia de ponta para a 

época, a TV Globo produziu, com cuidados de uma superprodução, Gabriela (1975), 

adaptação de Walter Georges Durst do romance de Jorge Amado. Para a produção da novela, 

os cenógrafos Mário Monteiro e Gilberto Vigna, baseados nos desenhos do artista plástico 

baiano Carybé, montaram, em Guaratiba, nos arredores do Rio de Janeiro, uma reprodução da 

cidade de Ilhéus na Bahia (Dicionário da Globo, ibid.: 54). “Para a construção dos cenários, um 
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dos mais trabalhosos da televisão brasileira até então, foi necessário aterrar uma área de 

1.200m2 - posteriormente coberta por jardins projetados pelo paisagista Burle Marx -, instalar 

uma caixad'água com capacidade de 16 mil litros e um transformador de 50kw, imprescindíveis 

à iluminação e à geração de força para as gravações” (ibid.). A novela foi eleita a melhor 

produção, no ano de 1975, pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). 

Além da produção de cidades cenográficas que já se tornava um hábito na emissora, as 

telenovelas passaram a contar com determinados recursos tecnológicos que possibilitaram ainda 

maior mobilidade na gravação de cenas externas. Em Carinhoso (1973-1974), foram utilizadas, 

pela primeira vez, câmeras portáteis para a gravação de cenas externas em Nova York. “O 

equipamento foi alugado nos Estados Unidos, mas os resultados foram tão bons, que a Rede 

Globo decidiu comprar câmeras semelhantes e dispensar os equipamentos até então usados” 

(ibid.: 41). Com o avanço técnico, os ambientes naturais puderam se tornar ainda mais 

cenográficos. 

Segundo Daniel Filho, os recursos disponíveis levaram a TV Globo a buscar uma estética 

mais realista em suas produções: “Na primeira versão de Pecado Capital a proposta foi assumir 

uma brasilidade bem realista. Queria mostrar a miséria. Quando Boni assistiu ao primeiro 

capítulo, fiquei desesperado porque já tinha gravado 10 ou 12 capítulos, e ele me pediu para 

refazer tudo pois estava muito miserável, muito deprimente. Nós tínhamos feito um tremendo 

laboratório para fazer aquela novela. Não refizemos” (ibid.: 255). 

Nas décadas seguintes, ainda na busca de um maior realismo, foi utilizado, para a 

construção da cidade cenográfica de Pedra sobre Pedra (1992), “calçamento em pé-de-

moleque de verdade, colocado sobre uma base de concreto, para não ser danificado por chuva 

ou lama” (Dicionário da TV Globo, ibid.: 201). A cidade cenográfica foi, até a época, a maior 
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cidade já construída para uma novela. No ano seguinte, para a novela Fera Ferida, a Globo iria 

construir, no terreno que posteriormente seria instalado o Projac, uma cidade cenográfica ainda 

maior. “Com 3.000m2, incluía um rio artificial sob uma ponte de ferro, ancoradouro, praças, 

jardins, cemitérios, uma pedreira e dez prédios em tamanho natural” (Dicionário da TV Globo, 

ibid.: 219). 

Ainda no campo da teledramaturgia, a TV Globo, iniciando com 4 no Teatro (1966), 

em formato já explorado pela TV Tupi, direciona grande parte de seus esforços na produção de 

especiais, seriados, minisséries, sitcoms etc., que, junto com as telenovelas, tornam-se os 

maiores produtos de exportação da emissora. Esses diferentes formatos, por sua vez, pelas suas 

especificidades, apresentam um grande número de possibilidades cenográficas, assim como se 

oferecem como laboratório para novas experiências. 

Em 1972, a TV Globo lança o que seria um dos maiores sucessos da emissora até os 

dias de hoje, A Grande Família, que ficaria no ar até 1975 e retornaria à tela da Globo, pelo 

núcleo de Guel Arraes, em 2001. Na segunda edição da Grande Família, ainda orientada pelo 

conceito da década de 1970, o cenário mostrou uma maior sofisticação: “a casa da Grande 

Família tem 120m2, três quartos, um banheiro, uma cozinha com copa integrada, uma varanda e 

uma garagem (...). O cenário fixo (...) exigiu do cenógrafo Keller Veiga determinadas soluções 

técnicas para o movimento de câmeras. Alguns armários servem de passagem, e o fundo da pia 

da cozinha é conversível, para dar lugar ao equipamento de vídeo” (Dicionário da TV Globo, 

ibid.: 700-701). Além dos ambientes internos, a cenografia de A Grande Família conta com 

uma cidade cenográfica onde há ligação direta entre os principais ambientes da série: a casa de 

Lineu, ao lado da casa de Agostinho, de onde pode se ver o salão de beleza de Marilda e a 
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pastelaria de Beiçola, espaços onde se concentra grande parte das tramas. O cenário, como em 

uma sitcom, é elemento fundamental de identificação do início dos episódios. 

Retornando ao humor, em 1970, Chico Anysio, sob direção de Daniel Filho, estréia na 

TV Globo, com Chico Anysio Especial e, no período de 1982 a 1990, apresenta, na mesma 

emissora, Chico Anysio Show. Esses programas, que mostram ao Brasil uma grande galeria de 

personagens, revelam também como o cenário, neste gênero, pode funcionar como elemento de 

estruturação narrativa. Em Chico Anysio Show, “a atração começava sempre com comentários 

de um dos vários tipos criados por Chico Anysio. Nos dois primeiros blocos, o cenário era a 

cervejaria Chopp Chopp Show, onde os mais diferentes personagens circulavam. O terceiro 

bloco era ocupado pela ‘Escolinha do Professor Raimundo’, a mais antiga criação do humorista 

(...). O quarto e quinto blocos tinham como cenário o Hospital. O último bloco era a Luarada, 

uma grande festa organizada no quintal da casa de Pantaleão” (Dicionário da TV Globo, ibid.: 

666). Os distintos cenários, além de aflorarem ao máximo a personalidade dos personagens, 

também serviam como fio condutor da narrativa, possibilitando ao público localizar-se dentro do 

programa. 

Renato Aragão, que inicia em 1966 na TV Excelsior, chegou à TV Globo, com Os 

Trapalhões, em 1977 (tendo antes passado pela TV Record e TV Tupi). Em 1984, o programa 

“renovou a linguagem visual para dar maior unidade: a base do cenário passou a ser toda branca, 

tendo cor apenas os elementos de cena”. Seguindo essa mesma orientação cenográfica, em 

1990 o cenário do Trapa Hotel tem as suas cores definidas em função do figurino dos 

personagens, “as cores eram claras para que sobressaíssem as roupas coloridas dos 

personagens” (Dicionário da TV Globo, ibid.: 657). Esse contraste entre o branco e cores 

primárias irá marcar a imagem do programa e do personagem Didi. 
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Nos infantis, podemos citar como destaques, que também marcaram a produção 

cenográfica na televisão brasileira, Vila Sésamo (1972-1977), em co-produção da TV Cultura 

com a TV Globo, que seguia, na concepção cenografia, o modelo imposto pelo original norte-

americano Sesame Street (1969). E, em especial, o Sítio do Pica-Pau-Amarelo, adaptação da 

obra de Monteiro Lobato, levada ao ar em 1952 pela TV Tupi e, depois, pela TV Globo, em 

duas fases, de 1977 a 1986 e de 2001 até hoje. O projeto cenográfico de o Sítio do Pica-Pau-

Amarelo, em sua primeira fase na TV Globo, foi implantado um ano antes de sua exibição. 

“Desde essa época começou a construção de um sítio em Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro, 

com uma casa de vários cômodos, varanda e celeiro, além de uma grande horta, pomar e jardim 

em volta, formando o cenário principal do programa” (ibid.: 713). Em dezembro de 1979, a 

Unesco elegeu o programa como um dos melhores infantis do mundo. 

Também voltados ao público infantil, os musicais (Vinicius para Criança: a Arca de 

Noé, de 1980; A Arca de Noé II, de 1981; Pirlimpimpim, de 1982; Plunct, Plact, Zuuum..., 

de 1983; entre tantos outros), na busca de um espaço mágico, possibilitaram à cenografia 

explorar novas linguagens e novos materiais. Em A Turma do Pererê (1983), por exemplo, 

“foram usados como cenário, desenhos típicos das histórias em quadrinhos, com pontos 

ampliados e reticulados, além de recursos onomatopéicos, característicos dessas publicações” 

(Dicionário da TV Globo, ibid.: 725). 

Como pudemos verificar, na década de 1970, já temos a consolidação de uma 

linguagem televisiva, e o cenário, como signo cenográfico, já começa a adquirir, em cada gênero, 

características próprias, libertando-se das referências vindas, a princípio, dos sistemas que o 

antecederam. Essa evolução da linguagem cenográfica na televisão se deve, em muito, ao 

chamado “Padrão Globo de Qualidade”. 
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8. ANOS DO PADRÃO GLOBO DE QUALIDADE. 

O início da década de 1980 marca a consolidação do Padrão Globo de Qualidade. “Sobre 

ele, escreveria Arthur da Távola: ‘padrão de produção (...) nada tem a ver com qualidade de 

programa (...). Padrão de produção é a criação de rotinas internas e de equipes técnicas capazes 

de realizar, a nível industrial, isto é, com regularidade e freqüência, programas que atendam (...) 

um patamar comum a toda programação, que mistura vetores diferentes no atendimento a 

necessidades subjetivas do mercado’” (Borelli e Priolli (org) 2000: 60-61). Ou seja, o Padrão 

Globo de Qualidade refere-se, dessa forma, a “uma articulação entre padrão de produção, 

tecnologia e uma proposta específica, capaz de criar uma personalidade na programação aceita, 

em um determinado momento, como a melhor entre produtores e receptores” (ibid.). 

Apesar de o chamado Padrão de Qualidade não ser considerado por muitos críticos 

como positivo, a partir do momento que não tem como objetivo apresentar propostas 

inovadoras em termos de programação, não há como negar que a busca da TV Globo por um 

“padrão de qualidade” impulsionou em muito a pesquisa de novos formatos e, 

conseqüentemente, de uma linguagem cenográfica específica para a televisão. 

Exemplo disso foi o lançamento, em 1980 (ano em que também se iniciaram as 

transmissões do Sistema Brasileiro de Televisão - SBT), do programa TV Mulher, que tinha 

como principal objetivo atender a uma demanda crescente na época. Os cenários, por sua vez, 

passaram por diversas mudanças, já que o programa pretendia indicar e antecipar tendências da 

moda. Seu primeiro cenário, criado por Jean Phillipe Therène, transformou o Teatro Globo de 

São Paulo em uma casa rústica, com móveis em madeira crua e tapetes e painéis de sisal. Em 

1982, o cenário foi substituído por estruturas tubulares nas cores do arco-íris. Em 1983, passa 



 77

por nova mudança. Agora, “o cenário branco e amplo, com vastas folhagens, lembrava a 

intimidade de uma casa (...) os cenários passaram a ser abertos sem boxes ou mesas individuais, 

promovendo uma circulação mais livre para Marília Gabriela, que funcionava como um elo de 

ligação entre as outras atrações” (Dicionário da TV Globo, ibid: 599). Até seu término, em 

1986, o cenário passou por outras alterações, sempre tentando manter-se atualizado diante do 

mercado. O programa, junto com o telejornal Bom-Dia São Paulo, serviu de teste para o 

lançamento do Bom-Dia Brasil, telejornal baseado no norte-americano Good morning 

America. 

Vale ainda lembrar que a formatação de determinados gêneros na televisão brasileira, e 

em especial da cenografia pensada para esses, se deveu em muito à migração de autores, atores 

e produtores vindos dos outros sistemas. Só na década de 1980 é que surge “uma nova geração 

de produtores culturais, mais jovens, cuja experiência resulta da arte de fazer televisão. Foram 

formados no próprio meio, sem que tivessem, obrigatoriamente, a necessidade de trazer consigo 

conhecimentos e experiências de outros campos culturais” (Borelli e Priolli (org.), ibid.: 31-32). 

Fazendo uso dessa mão-de-obra, no final da década de 1980, a TV Manchete (1983-

1999) passou a produzir novelas e minisséries. A novela Pantanal, que estreou em 21 de março 

de 1990, explorando as belezas das paisagens do Mato Grosso e a sensualidade da mulher 

brasileira, torna-se uma referência para a teledramaturgia nacional. “A estética cinematográfica 

trouxe um novo estilo de se produzir novela (...), tomadas mais panorâmicas (...), maior 

quantidade de cenas externas” (Alencar, ibid.: 65). O ambiente natural, então em grandes 

planos gerais, rouba a cena. A luz, sob a direção geral de Jaime Monjardim, torna-se também 

elemento cenográfico. A TV Globo, como não poderia deixar de ser, irá se orientar agora por 

essa estética visual. 
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Contudo, para Walter Avancini, o marco divisório da dramaturgia na televisão aconteceu 

um pouco antes, com a produção de Morte e Vida Severina, em 1981, que acabou também, de 

certa forma, a ser um marco na cenografia: “Em 1981 fui até Caiacó, no Rio Grande do Norte, 

gravei nos mocambos do Recife (...). Estou certo de que foi o primeiro trabalho em 

teledramaturgia feito absolutamente em locação, dentro da realidade” (Avancini, ibid.: 160). O 

programa ganhou o prêmio Emmy do International Council Sciences dos Estados Unidos, e o 

prêmio Ondas, concedido pela televisão espanhola. 

Também no início da década de 1980, motivada pelo sucesso dos seriados do final da 

década de 1970 (com Malú Mulher, Carga Pesada e Plantão de Polícia), e percebendo que 

ainda havia novas formas de explorar o gênero, a TV Globo dará início, com Lampião e Maria 

Bonita, a suas minisséries, gênero que irá explorar ao máximo os recursos cinematográficos na 

cenografia televisiva. Contudo, ainda que especule enormemente o realismo cinematográfico, a 

cenografia, em grande parte das vezes, não se vê obrigada, ao contrário do que muitos pensam, 

a reproduzir com fidelidade histórica os ambientes arquitetônicos e naturais. Em A Casa das 

Sete Mulheres (2003), por exemplo, “tanto a cenografia quanto o figurino e a direção de arte 

não tiveram uma preocupação rigorosa de reproduzir a época da minissérie (...). Tudo foi feito 

para atender à direção, que priorizou o tom mágico” (Dicionário da TV Globo, ibid.: 378). 

Os programas de auditório (de variedades, jogos, músicas, entrevistas etc.), herdeiros 

diretos do rádio, também colaboraram, ainda que tão-somente em termos técnicos, com a 

evolução do cenário televisivo. Grande parte desse tipo de programa, em especial os de 

variedades, apresenta mudanças pouco significativas no que se refere à linguagem da cenografia 

televisiva. Silvio Santos, com suas “colegas de auditório”, ditou um modelo de programa, desde 

1962 ,quando estreou na TV Paulista, que predomina até os dias de hoje, sendo o próprio 
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apresentador líder de audiência na TVSBT. Presa ao formato, a televisão inova, no máximo, na 

criação de novos quadros de entretenimento dentro dos programas. O cenário, por sua vez, 

apresenta-se, na maioria das vezes, como signo utilitário, principalmente quando há disputa entre 

os participantes. E com relação à estética, busca tão somente apresentar o programa (através 

das formas, cores, luzes e movimentos) como um grande espetáculo. 

Um dos maiores nomes do auditório brasileiro é o apresentador Fausto Silva que, após 

passar pela TV Record e TV Bandeirantes, chegou, em 1989, à TV Globo. Com relação ao 

cenário, o investimento na renovação costuma ser permanente. Desde sua estréia, o cenário do 

programa já passou por diversas mudanças, como, por exemplo, em 2000, quando, devido à 

transmissão ao vivo, “o palco foi transformado numa só estrutura giratória, em forma de arena, 

com três compartimentos – cada um com uma montagem -, utilizados de acordo com as 

atrações” (Dicionário da TV Globo, ibid.: 612). O programa Pânico na TV (RedeTV 2003-), 

assim como Perdidos na Noite, que lançou Fausto Silva como apresentador, se apóia na 

cenografia precária, opondo-se ao “padrão de qualidade” para passar a imagem irreverente do 

programa. 

A década de 1980 também marca, para Umberto Eco (apud Orza 2002: 20-22), a 

transição entre duas eras: da primeira, denominada paleotelevisão, que se estende desde sua 

origem até o início da década de 1980, para a segunda, a neotelevisão. Segundo Eco, a 

passagem de uma era para outra se caracteriza pelo surgimento de gêneros conhecidos como 

infoshow. Os programas buscam a participação da audiência, uma forma de interação que 

acaba por produzir no telespectador uma ilusão de participação, que, de certo modo, pode se 

dar efetivamente. Com isso, surgem novos formatos e novas formas de concepção do espaço 

cênico, que irão culminar, anos depois, nos reality-shows. 
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9. ANOS DE INVESTIMENTOS E MUDANÇAS. 

Apesar da consolidação de determinados gêneros, a TV generalista passa a enfrentar, a partir 

dos anos de 1990, uma forte concorrência das emissoras segmentadas. As novas emissoras 

marcam-se pela especialização em determinados gêneros. A MTV é, nos Estados Unidos e no 

Brasil, uma das emissoras segmentadas de maior destaque e, com um caráter bastante 

experimental, irá explorar novas texturas e padrões na cenografia televisiva, considerados, 

anteriormente, impensáveis para o sistema. A MTV, que inicia suas transmissões com os vídeos-

clipes, passa, em pouco tempo, a produzir outros gêneros, como talk show, game show, 

humor, e o cenário, libertando-se das limitações do quadro videográfico, acaba servindo como 

modelo para outras emissoras. 

Diante das mudanças impostas pelo mercado, e buscando se consolidar como a maior 

emissora nacional, a TV Globo inaugura, em 1995, no Rio de Janeiro, o maior centro de 

produção televisual da América Latina, o Projac, que, em 1999, passaria a ser chamado de 

Central Globo de Produções (CGP). O Projac, em sua origem, já contava com 1.300.000m2 

destinados aos estúdios, fábricas de cenários, fábricas de figurinos, cidades cenográficas, centros 

de pós-produção, galpões de acervo, além do complexo administrativo. A TVSBT, buscando se 

manter na segunda posição no mercado, lança, logo a seguir, o Complexo Anhanguera, em São 

Paulo. Apesar de um pouco mais modesto em termos de dimensões, o complexo Anhanguera, 

assim como o Projac, torna-se um dos grandes centros produtores de cenografia para televisão. 

Em meados da década de 1990, os recursos vindos da computação gráfica, amplamente 

explorados na automação dos trabalhos desde a década de 1970, e depois no próprio 

processamento da imagem (ver Machado 1995: 158), passam a ser utilizados no processo de 



 81

elaboração da cenografia. Quem é Você, de 1996, “foi a primeira novela a ter todos os cenários 

modelados por computação gráfica: 15 interiores e 82 ambientes que, depois de desenhados em 

croquis, foram submetidos à análise minuciosa dos computadores. Desta forma, era possível 

visualizar os espaços cênicos antes de construir os cenários, permitindo maior precisão de 

cálculos. A utilização de computadores facilitou também o trabalho dos diretores. Com a 

digitalização dos cenários eles puderam saber de antemão os tipos de lentes a serem usadas” 

(Dicionário da TV Globo, ibid.: 238). 

No final da década de 1990, A Turma do Didi, acompanhando a tendência do uso de 

imagens virtuais na composição do cenário, passa a fazer uso de cenários virtuais compostos 

com cenários em construção. O fato curioso nesse momento é que, se por um lado, a utilização 

dos recursos vindos da computação visa criar um espaço ilusório e fantástico na encenação, por 

outro, o programa revela a farsa do recurso a partir do momento que mostra imagens dos 

bastidores. Em determinados quadros do programa, Renato Aragão, ao lado da câmera, fica 

observando e “divertindo-se” com a cena no momento em que ela é gravada. Na televisão, 

vemos, então, o quadro de humor, “a encenação” e, simultaneamente, os bastidores, “a 

realidade”. O mesmo cenário, nesse caso, apresenta-se ora como representação de um ambiente 

natural ora como o próprio cenário. Os cenários ainda se revelam como artifícios cênicos nos 

fechamentos, com apresentação do making off do programa, recurso largamente utilizado em 

programas do gênero e até mesmo em filmes. Na realidade, já nos primórdios da televisão, 

percebeu-se que a própria televisão poderia tornar-se material televisual. Show da Noite, 

lançado em 26 de abril de 1965, “foi a primeira atração a ter como objeto a própria televisão. 

Nela eram mostrados os bastidores de um estúdio, as câmeras e diversos cenários de outros 

programas” (Dicionário da TV Globo, ibid.: 578). E o humorismo soube como poucos, fazer uso 
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dessa metalinguagem. Um dos maiores exemplos disso é o programa, também da TV Globo, TV 

Pirata (1988-1992). 

No que se refere ao cenário, devido ao seu formato, esse tipo de programa tem como 

característica básica a diversidade, já que cada quadro tem uma estrutura peculiar. “Em o ‘Casal 

Telejornal’, por exemplo, tudo fazia lembrar um noticiário normal: enquadramento, o cenário, a 

roupa e a postura dos dois âncoras (Regina Casé e Luís Fernando Guimarães), mas quando a 

câmera abria um pouco, era possível perceber que os dois apresentadores não estavam num 

estúdio, e sim em lugar insólito, como a cozinha de sua própria casa” (ibid.: 677). O mesmo 

modelo será seguido anos depois pelo programa Casseta e Planeta. 

No humor, uma das experiências mais ousadas e originais no campo da cenografia 

televisiva foi o cenário, produzido pelo cenógrafo Gringo Cardia, para o programa Muvuca 

(1998-2000). “Produzido, gravado e editado numa casa de 200m2 situada no alto do bairro 

carioca do Humaitá. (...) era comum que microfones, câmeras, salas de produção e redação 

fizessem parte da atração, misturando bastidores e cena, já que todos os ambientes da casa 

podiam ser usados como cenário (...). No programa de estréia, a entrevista de Regina Casé com 

a apresentadora Angélica foi feita no banheiro” (Dicionário da TV Globo, ibid.: 620). Muvuca 

se destaca dos outros não só pela estrutura cenográfica adotada, mas também pelo excesso de 

cores e texturas exploradas nos ambientes, que contradiziam, naquele momento, todos os 

manuais de produção para TV. 

Em 29 de janeiro de 1999, foi inaugurada, em São Paulo, com a presença do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, a mais moderna sede de telejornalismo do Brasil, com tecnologia 

totalmente digital que, na ocasião, ocupava o espaço de 16.500m2. O telejornalismo na TV 

Globo, em seus diversos formatos, possibilitou à cenografia experimentar do uso de ambientes 
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naturais (como as redações do Jornal Nacional, Jornal da Globo etc.) a espaços 

completamente virtuais (como nos programas Globo Repórter e Fantástico). 

 

10. OS ANOS NOVOS. 

Os recursos da computação gráfica, a princípio utilizados apenas no processo de elaboração, 

acabam sendo, em pouco tempo, incorporados pela produção. Em O Quinto dos Infernos 

(2002), “foi usada a computação gráfica em 3D – que recriou os palácios de Madri, Queluz e 

Mafra -, além da técnica do chromakey, que permitiu dar uma visão de 180º graus do Paço 

Imperial, tendo ao fundo a Baía de Guanabara”. O uso da informática abriu novos caminhos para 

a evolução cenográfica, imagens vistas nos monitores de televisão em casa não são mais 

compartilhadas pelas pessoas que estão no local no momento da gravação. “Trata-se agora de 

um realismo conceptual, construído com modelos que existem na memória do computador e não 

no mundo físico” (Machado 1996: 135). Estes efeitos, que antes eram parte do cenário, foram 

crescendo até os dias de hoje e, em alguns programas, são quase a totalidade, senão, o cenário 

por inteiro (ver Cardoso 2002). 

Ainda que os recursos técnicos estejam evoluindo cada vez mais em um curto espaço de 

tempo, o que podemos observar hoje na televisão é que as velhas formas predominam. Ainda há 

um comodismo tanto no que se refere aos formatos como às possibilidades cenográficas. Com 

isso, idéias mais originais tendem a ser ofuscadas pela massa repetitiva. O Programa do Jô (TV 

Globo 2000-), por exemplo, um dos talk shows de maior audiência da televisão brasileira (que 

nasceu na TVSBT, com o nome de Jô Onze e Meia), apesar das constantes renovações nos 

quadros, pouco inova em termos de linguagem. 
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Hoje, o programa é divido em topologias bem definidas onde são apresentadas as 

atrações: bancada e sofá para as entrevista; frente do palco para diversos tipos de apresentações 

e demonstrações, assim como para a entrada dos convidados; palco, à esquerda da platéia, 

destinado à banda do programa, o Sexteto do Jô; palco, à direita da platéia, destinado aos 

artistas convidados; mezanino metalizado, atrás do apresentador, utilizado também para 

apresentações; telões para projeção, onde são mostradas imagens videográficas, da televisão ou 

da web; área no centro da platéia para apresentações. Esse espaço é todo cercado por um 

grande painel com imagens noturnas de prédios. Somado a esses espaços, o programa ainda 

conta com um espaço anexo, muitas vezes utilizado para demonstrações e exposições, onde a 

instalação, por algum motivo, acaba impedindo a montagem no palco principal, além de espaços 

externos, como a própria fachada do prédio da emissora em São Paulo. Apesar de a 

diversidade de espaços parecer, a princípio, uma configuração original, o modelo já foi 

amplamente utilizado em outros países. O cenário do Programa do Jô, em especial, segue 

fielmente o modelo do programa de David Letterman, nos Estados Unidos, o Late Show. 

Dentro desse gênero, apesar do formato um pouco diferenciado, um programa que 

apresenta uma proposta original de cenário é o Altas Horas (TV Globo 2000-), com Serginho 

Groisman, que consolidou o formato, com o nome de Programa Livre, na TV Cultura, tendo 

passado, no final da década de 1990, para a TVSBT. Neste programa, apresentador e 

convidados se encontram em uma arena, onde a platéia, ao redor destes, participa de diversas 

formas. O formato arena, nesse caso, se torna ainda mais interessante a partir do momento que 

os convidados começam a se misturar com a platéia, de tal forma que, em alguns momentos, os 

convidados estão no meio do público, e em outros, o público está no meio do palco. O cenário 

do programa, composto por palcos em diferentes níveis, um videowall, onde são apresentadas 
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imagens e matérias, e grafismos ao fundo, que lembram a internet, tornam o espaço ainda mais 

dinâmico. Esse dinamismo, de certa forma, já estava presente na TVSBT, quando os efeitos 

gerados pelo chromakey invadiam as roupas da platéia e convidados. Assim como o Altas 

Horas, o programa de entrevistas Roda Viva, da TV Cultura, coloca o entrevistado no centro 

do espaço. Nesse caso, o espaço arena é explorado em seu limite máximo, toda a atenção se 

volta para o centro do espaço que se movimenta constantemente. 

Na teledramaturgia, outro bom exemplo é a concepção cenográfica da série Os Normais 

(2001-2003). O programa tem, na cenografia, um de seus principais traços. “O tratamento 

estético do cinema faz com que as cenas tenham mais profundidade de campo (...). Em abril de 

2002 (...) a grande novidade foi que passou a ser gravado em HD (high definition), com 

captação de imagens em 24 quadros por segundo, o que resulta em imagens com qualidade de 

cinema. O acabamento foi melhorado, com reformulação nas cores – agora mais vivas e 

brilhantes” (Dicionário da TV Globo, 702). Outro traço marcante na cenografia era o cenário de 

fechamento do programa. O casal (Rui e Vani) finaliza os episódios dentro do carro. Olhando-

se pelo vidro de trás do veículo, pode-se perceber o espaço urbano, contudo, a rua ao fundo 

assume-se, nitidamente, como artifício cenográfico, isto é, como uma representação de aspecto 

bastante distante dos ambientes naturais. Um pouco diferente na estrutura cenográfica de Os 

Normais e de A Grande Família, a sitcom Sai de Baixo (1996-2002) tinha como cenário a 

sala de um apartamento montada no palco do Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. Nesse 

caso, os elementos da vestimenta cênica e da estrutura da caixa italiana (como a cortina ou o 

proscênio), assim como a própria platéia, tornam-se elemento de composição do cenário. 

“Na época em que a TV por assinatura garante ao telespectador escolher o programa – 

com certa limitação -, as redes abertas buscam fórmulas para permitir a interatividade do 
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telespectador com a emissora” (Aronchi de Souza 2002: 117). O primeiro programa de sucesso 

nacional nesse formato é Você Decide (TV Globo 1992-2000). Em seguida, chegam os reality 

shows. No reality show, o espaço cenográfico é concebido como um espaço natural, já que os 

participantes irão viver, por um certo período, dentro do cenário. 

O programa No Limite I (TV Globo 2000) utilizou como cenário a Praia dos Anjos, no 

Ceará. O local, com mais de 15.000m2 (com dunas, coqueiros, vegetação rasteira, minidesertos 

etc.), fornecia barreiras naturais para que os participantes pudessem enfrentar os desafios 

propostos no jogo. Na terceira edição do programa, foi inserido um elemento na cenografia, 

preparado especialmente para a disputa, o Vale dos Exilados, onde os participantes eliminados 

permaneciam por um período presos. O Big Brother Brasil (BBB), ao contrário, utiliza como 

proposta uma casa cenográfica, onde os participantes são confinados e monitorados por um 

certo tempo. A casa, na primeira edição do programa, foi vigiada constantemente por trinta e 

seis câmeras e sessenta microfones. Seguindo o mesmo formato, surgiram diversos programas, 

entre eles A Casa dos Artistas e O Aprendiz, na TVSBT e TV Record, respectivamente. 

Como pudemos observar no decorrer da história, os profissionais que moldaram a 

linguagem televisiva, os conhecimentos por eles empregados, os recursos tecnológicos utilizados 

no processo de produção, assim como a definição, concepção e produção dos diferentes 

gêneros e formatos fizeram da televisão um sistema híbrido. Essa principal característica 

apresenta-se, na maioria das vezes, como uma das maiores dificuldades na compreensão da 

natureza da linguagem do sistema. 

Contudo, parece-nos que mais importante que discutir a “paternidade” do sistema é 

observar, como bem lembram Borelli e Priolli (ibid.), que “a característica mais notável da 

televisão brasileira é que grande parte dela é composta por programação nacional, fato que se 
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torna ainda mais expressivo quando se sabe que menos de um terço dos programas exibidos na 

América Latina provém de região. Além disso, deve-se notar que os programas estrangeiros são 

exibidos, em geral, fora do horário nobre, em que índices de audiências são bem menores” (ibid.: 

109). Ou seja, nós produzimos nossa televisão. Podemos, com isso, afirmar, ainda que com um 

certo ufanismo, que “o cenário televisivo brasileiro é nosso”. 
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CAPÍTULO III 

O CENÁRIO NOS GÊNEROS TELEVISIVOS 

 

 Tendo observado a evolução da televisão e do cenário televisivo, com a implantação dos 

distintos gêneros do sistema, acreditamos que se torne nítida a diferença no uso que se faz do 

cenário em cada tipo de programa. Em alguns, ele atua timidamente, como mero fundo da ação; 

em outros, participa ativamente do texto, como elemento comunicacional. Isto se deve a diversos 

fatores que vão da força da dramaturgia à topologia do espaço cênico. O objetivo deste capítulo 

é mapear os principais gêneros na televisão brasileira, para que possamos, a partir disso, 

selecionar os programas analisados no final do trabalho. 

 

1. OS GÊNEROS. 

Como pudemos verificar no capítulo anterior, “a televisão, por sua própria constituição, é capaz 

de absorver para dentro de si quaisquer outras linguagens: rádio, teatro, cinema, apresentação 

musical, show, publicidade, esporte, jornalismo. Certamente, ao serem absorvidas dentro da 

linguagem específica que é da televisão, essas linguagens passam por transformações, por vezes, 

bastante radicais” (Santaella 2001.1: 388). 

Sobre a variedade de transformações no sistema, Arlindo Machado, em A Televisão 

Levada a Sério, aponta que os eventos audiovisuais que compõem a televisão são muito 

amplos, e cada um deles (programas, vinhetas, publicidade etc.) constitui um enunciado, com 

“uma singularidade que se apresenta de forma única” (ibid. 2000: 70-71). Contudo, todo 

enunciado é “produzido dentro de uma certa esfera de intencionalidade, sob a égide de uma 

certa economia, com vistas a abarcar um certo campo de acontecimentos, atingir um certo 
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segmento de telespectadores e assim por diante” (ibid.). Dessa forma, como bem coloca 

Machado, cada enunciado mostra uma determinada forma de utilização dos recursos da 

televisão, “e isso se expressa não apenas em seus conteúdos verbais, figurativos, narrativos e 

temáticos, como também no modo de manejar os elementos dos códigos televisuais” (ibid.). 

Os códigos televisuais, então, da mesma forma como podem ser organizados pelos 

produtores dos enunciados dentro de uma certa lógica interna, podem também ser decodificados 

pelos telespectadores dentro da mesma lógica. Segundo Machado, “para Mikhail Bakhtin, essas 

esferas de acontecimento - ou diríamos nós mais tecnicamente: esses modos de trabalhar a 

matéria televisual - podem ser chamados de gêneros” (ibid.). Como bem coloca Balogh, a 

começar pela literatura, a classificação de obras em gêneros sempre existiu, ou seja, não se trata 

de um fenômeno que tenha surgido com o advento da televisão. E, assim como acontece agora, 

“sempre foi objeto de polêmica” (ibid: 90). 

Machado irá buscar em Bakhtin, que também se apóia na literatura (ver Bakhtin 2000: 

279-287), a seguinte definição para o termo gênero: “é uma força aglutinadora e estabilizadora 

dentro de uma determinada linguagem, um certo modo de organizar idéias, meios e recursos 

expressivos, suficientemente estratificado numa cultura, de modo a garantir a comunicabilidade 

dos produtos e continuidade dessa forma junto às comunidades futuras. Num certo sentido, é o 

gênero que orienta todo o uso da linguagem no âmbito de um determinado meio, pois é nele que 

se manifestam as tendências expressivas mais estáveis e mais organizadas da evolução de um 

meio, acumuladas ao longo de várias gerações de enunciadores” (ibid.: 68). Partindo desse 

pressuposto, a evolução da linguagem televisual, assim como a configuração da linguagem do 

cenário na televisão, está ligada intimamente à variedade e especificidades dos gêneros 

televisivos. 
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Para Nora Mazziotti (2002: 207-210), o gênero, na televisão, cumpre, em especial, 

duas funções: (1) Econômica, já que serve para orientar a produção em série, racionalizando, 

assim, os custos com a produção, além de facilitar a montagem da grade, garantindo a freqüência 

de uma determinada audiência e, conseqüentemente, a permanência dos patrocinadores; (2) 

Cultural, já que antecipa para aos telespectadores os conteúdos que são de interesses de 

grupos específicos. O público, por sua vez, identificando-se com o gênero, exige, de certo 

modo, a presença de traços distintivos do próprio gênero. Dessa forma, para Mazziotti, os 

gêneros são ativadores de “saberes” e “competências”, criando uma relação de cumplicidade e 

sentido, de pertencimento a um determinado grupo. De acordo com Aronchi de Souza, citando 

Martín-Barbero: “Somos capazes de reconhecer este ou aquele gênero, falar de suas 

especificidades, mesmo ignorando as regras de produção, escritura e funcionamento. A 

familiaridade se torna possível porque os gêneros acionam mecanismos de recomposição da 

memória e do imaginário coletivos de diferentes grupos sociais” (ibid 2004: 44). 

Nesse sentido, a idéia de classificar em gêneros os eventos televisivos “constitui um 

instrumento útil para delimitar o alcance de processos de recepção e agilizar o reconhecimento e 

a leitura de marcas estruturais próprias de cada gênero” (Balogh, ibid.: 90). “O gênero usurpa, 

por assim dizer, a função de uma comunidade interpretativa ao lhe dar um contexto para a 

interpretação” (Wolf apud Balogh, ibid.: 90-91). Para Orza, com isso, pressupõe-se aqui que há 

um produtor que seleciona certos recursos, em função de um determinado objetivo, que visa 

atingir uma certa audiência. “El carácter expressivo del discurso se relaciona com la actitud del 

locutor, en relación al contenido del discurso y a sus posibles efectos” (Orza, ibid.: 82). 

 

2. FORMAS DE CLASSIFICAÇÃO. 
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Para Balogh, “as tipologias estabelecidas pela tradição literária constituirão sempre um primeiro 

parâmetro de referência para as demais manifestações, porém, como bem adverte Jane Feuer 

(Channels of Discourse 1987: 115), não pode ser pura e simplesmente transposta para a análise 

da TV, porque a crítica literária está muito mais sedimentada do que a televisual no tocante a 

uma perspectiva mais dedutiva e teórica. As críticas fílmica e televisual ainda manifestam 

tendência para criar classificações a partir das denominações de uso cotidiano” (ibid: 90-91). 

Nesse sentido, Balogh lembra que a classificação na televisão acrescenta às rubricas já 

consolidadas em outros sistemas (drama, aventura, ficção, romance etc.) gêneros que são 

unicamente televisuais (como telenovelas, videoclipes, sitcoms, reality shows etc.). “Os 

próprios canais de televisão e os anúncios da TV nas revistas e jornais classificam normalmente 

os programas por tipos: notícias, documentário, desporto, ação, aventura, western, séries, 

telenovelas, variedades, concursos, talk shows, desenhos animados e outros, e os investigadores 

na área da comunicação social também empregam estas categorias de uma forma quase tão 

irrefletida como esta” (Dayan e Katz 1999: 18). 

Diante desse embaralhamento de rubricas, que em suas combinações acabam por gerar 

novos gêneros, é natural que não haja um consenso na forma de classificação dos eventos 

televisivos. Em geral, como bem lembra Diego Cifuentes, a tendência é misturar os tipos de 

programas, conforme seus conteúdos ou formas, levando sempre em consideração o público 

alvo, o receptor potencial. “Destas confusões podemos concluir, por exemplo, que um programa 

sobre a história da humanidade pode ser, ao mesmo tempo, um documentário, um programa 

educativo e um programa infantil; ou um desfile de modas pode ser simultaneamente um 

programa de espetáculos, de entretenimento e feminino” (Cifuentes 2002: 140). Para Cifuentes, 
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“uma classificação coerente e útil dos gêneros televisivos tem como ponto de partida a 

consideração dos programas por eles mesmos, (...) sua semântica e a sua sintaxe” (ibid.). 

Cifuentes irá então iniciar sua classificação (ibid.: 140-143) pela distinção entre gêneros 

da “vida real” e gêneros da “ficção”. Em seguida, no território das estruturas formais, o autor 

considerará cinco grandes gêneros ou categorias: (1) Documentários, “programas da ‘vida 

real’ que requerem uma pesquisa científica e/ou jornalística básica e um relato com o tempo 

suficiente para desenvolver o tema dentro de um contexto e com profundidade”; (2) 

Informativos, “programas da ‘vida real’ com conteúdos de atualidade (...), que vão da nota 

jornalística até a entrevista, o debate de opiniões, a reportagem ou o acontecimento 

diretamente”; (3) Magazines, “programas da ‘vida real’, com conteúdos e formas variadas, 

dentro do marco de unidade proporcionado por uma direção unificada, que lhe proporciona 

continuidade e dá sentido ao conjunto”; (4) Espetáculos, “programas da ‘vida real’ que se 

constituem entorno de eventos sociais, ou de situações especialmente produzidas para a 

televisão”; (5) Programas com trama, “programas de ‘ficção’ nos quais se desenvolvem 

narrações com variações de tempo, de seqüência ou de caráter técnico”. Essa categorização é 

exemplificada pelo autor (em apenas quatro de suas cinco categorias) dentro da programação 

dos canais segmentados: (1) Documentais: Discovery; Discoverykids, Animal Planet, Mundo, 

People And Arts etc; (2) Informativos: CNN, CNN Espanhol, Eco, Telemundo, Weather 

Channel etc; (4) Espetáculo: MTV; ESPN, Fox Sports, Fashion TV etc; (5) Trama: HBO, 

Cinemax, Fox, Sony, Cartoon Network, Fox Kids, etc. 

Contudo, ainda que tenha proposto este tipo de classificação, Cifuentes lembra que, 

“muitas vezes os limites entre a ficção e a realidade não são precisos” (ibid.), idéia compartilhada 

por Orza: “podemos afirmar que las fronteras entre mundo real y mundo ficcional son imprecisas, 
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histórica y culturalmente variables y en especial muy permeables. Está claro que la violación y 

transgresión de los límites se dirige en ambas direcciones. Existen determinados elementos del 

mundo fisico actual - personas, hechos, cosas - que terminan ficcionalizándose y viceversa: 

entidades contenidas en los mundos de ficción - personajes, frases célebres - que sobrepasan 

ampliamente los límites de lo ficcional y acaban influyendo y convirtiéndose en entidades del 

mundo real (...). No existe una frontera objetiva que permita disociar realidad y ficción” (ibid.: 

100), o que torna, até certo ponto, frágil esse tipo de classificação proposta por Cifuentes. 

Ainda assim, Orza também inicia, orientado pelo conteúdo do discurso, sua classificação 

a partir da oposição “real/ficção”, propondo, então, diferentes tipos de discursos, onde podem 

estar enquadrados todos os gêneros televisuais: (1) Discurso referencial, onde estão os 

conteúdos que refletem, em sua grande maioria, um campo de referência externo, como o 

telejornalismo, transmissões ao vivo de todo tipo (esportivas, artísticas, institucionais etc.), 

previsão do tempo, publicidade etc., ou seja, “programas y programaciones con tendencia 

marcada a elaborar información sobre personas, acontecimientos y objetos, presentes en el 

campo de referencia externo o realidad extradiscursiva, estableciendo un pacto de credibilidad 

con el televidente” (ibid.: 114); (2) Discurso ficcional, que “determina programas y 

programaciones con tendencia marcada a elaborar campos de referencia internos o mundos 

ficcionales, estableciendo un pacto comunicativo de simulación, fingimiento o incredulidad con el 

televidente” (como novelas, desenhos, filmes etc.) (ibid.: 115). Contudo, diferente de Cifuentes, 

Orza classificará um terceiro grupo como “referencial-ficcional (o de hibridación)” (ibid.): (3) 

“que hibrida realidad y ficcion; articula los procedimientos que refieren a personas, 

acontecimientos y objetos de la realidad con estructuras textuales o formulaciones prototípicas 

propias de los discursos de ficción” (ibid.: 116), ou seja, programas como talk show, reality 
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show etc. Essa categorização é estabelecida a partir de três características, segundo o autor, 

presentes em todos eventos televisivos: o tema, a estrutura e o estilo (ver Orza, ibid.: 112-

128). Essas características, presentes em Orza, que culminam nos conceitos de 

autorreferencialidade e heterorreferencialidade, acabam por servir ao entendimento do 

cenário, como poderemos melhor observar no capítulo 6, em especial quando este faz uso de 

ambientes naturais, as locações. 

Mazziotti, por sua vez, propõe (a partir das classificações estabelecidas por Druetta, 

1995, e Tremblay e Gauvreau, 1995) a seguinte categorização: (1) Informação: noticiários; 

entrevistas; análises e comentários; educativos; religiosos. (2) Esporte: transmissões; 

jornalísticos. (3) Entretenimento / Ficção: filmes; séries; comédias; humor; telefilmes; 

telenovelas; dramas; desenhos. (4) Variedades: jogos; musicais; culinária; talk show; 

televerdade; concurso; interesse geral; documentário; reality show (ibid.: 211). Contudo, 

Mazziotti também reforça: “Embora todos os gêneros possuam elementos formadores e traços 

que necessariamente devem estar presentes, não por isso devem ser considerados como 

categorias restritivas e imutáveis. Pelo contrário, são maleáveis, dilatam-se, esticam, incorporam 

traços, transformam-se. Além do mais, estão em constante estado de redefinição. A sua maneira 

de operar é na tensão entre o conhecido e o inovador. É difícil encontrar gêneros em estado 

puro” (ibid.: 205). Mazziotti ainda lembra que um dos traços estilísticos de nossa época é “a 

proliferação e aceleração dos empréstimos e cruzamentos entre gêneros”: “encontramos 

comédias com traços de novela; existem segmentos de tele-verdade em programas de jogos, ou 

de policial numa novela; documentários que estão próximos da entrevista, montados com edição 

de videoclipe. Também o videoclipe, e a linguagem publicitária, permearam todos os discursos 

audiovisuais” (ibid.: 206). 
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Aronchi de Souza, em Gêneros e Formatos na Televisão Brasileira, usando como 

base pesquisa realizada por Marques de Melo (1985), sugere, considerando a possibilidade de 

inter-relações, cinco categorias onde se encontram todos os gêneros: entretenimento, 

informativo, educativo, publicidade e outros: (1) Entretenimento: auditório; colunismo social; 

culinário; desenho animado; docudrama; esportivo; filme; game show; humorístico; infantil; 

interativo; musical; novela; quiz show; reality show; revista; série; série-brasileira; sitcom; talk 

show; teledramaturgia; variedades; western. (2) Informação: debate; documentário; entrevista; 

telejornal. (3) Educação: educativo; instrutivo. (4) Publicidade: chamada; filme comercial; 

político; sorteio; telecompra. (5) Outros: especial; eventos; religioso (ibid.: 39-48). 

Assim como nas categorizações de Orza e Cifuentes, o “real” e o “ficcional” não só se 

cruzam como se confundem. Podemos perceber, na classificação proposta por Aronchi de 

Souza, uma baldeação constante das categorias para os gêneros. Determinados programas, 

como os de auditório, novelas, talk show, dentre outros, de certa forma, também transmitem 

alguma informação, assim como, muitas vezes, assistimos aos programas de informação (debate, 

documentário, entrevista) com o único propósito de passarmos o tempo, de nos entretermos. 

Cabe ainda alertar que, conforme dito anteriormente, no caso supracitado podemos perceber 

que sobre as classificações já consolidadas por outros sistemas (como filmes, desenhos etc.), 

temos gêneros unicamente televisuais (como reality shows, quiz shows etc.), o que torna 

também muito difícil identificar os traços expressivos mais estáveis em cada um dos gêneros. 

O volume I do Dicionário da TV Globo (2003), nesse caso, subdivide a categoria 

entretenimento em cinco áreas, ou gêneros: auditório & variedades, humor, infanto-juvenil, 

musicais e reality shows (ibid.: 571). Alguns gêneros presentes em Aronchi de Souza tornam-

se, então, subgêneros, nessa estrutura. Ou seja, auditório & variedades compreende: programas 
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de auditório, programas de culinária, talk shows, game shows etc. Essa categorização, de certa 

forma, facilita um pouco mais a observação de determinados códigos de configuração dos 

programas, já que os subgêneros acima compartilham uma certa estrutura interna. A mesma 

publicação ainda subdivide a categoria dramaturgia nos seguintes gêneros: novelas, minisséries, 

seriados, diversos (onde se encontram os especiais) e teleteatro. Os demais programas da 

emissora são categorizados, em seu site, nos gêneros: jornalismo e esportes. Essa subdivisão 

proposta pela TV Globo parte de conceitos já incorporados pelo mercado e pela audiência, e 

amplamente difundidos entre os pesquisadores, a saber: programação, programa e formato. 

A programação corresponde à base sobre a qual se definem os gêneros e programas 

de uma determinada emissora, em horários determinados e, até mesmo, em períodos 

determinados. A imagem da emissora, perante a audiência e o mercado, está diretamente 

associada à sua programação. Essa programação, por sua vez, é composta por programas, 

eventos singulares, quando comparados a outros eventos da programação, com nomes e 

logotipos que os identificam mesmo fora do meio. Tratando de emissoras generalistas, o 

público tem, na maior parte das vezes, seus programas preferidos. Mantém com esses, mais do 

que com a programação, um relacionamento afetivo. No caso das emissoras segmentadas ou 

de eventos especiais (como, por exemplo, o Criança Esperança da TV Globo), muitas vezes o 

programa se confunde com a programação. O formato, por sua vez, é o modo como se 

apresenta um determinado programa de um determinado gênero. Ou seja, em um mesmo 

gênero podemos ter formatos distintos de programas. Ou ainda, um mesmo programa pode, 

para atualizar-se ou buscar maior audiência, mudar seu formato. Sendo assim, o programa, que 

está inserido em um determinado gênero, mantém um certo formato, e um conjunto de 

programas, ou gêneros, por sua vez, forma uma programação. 
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Machado, apesar de considerar esse tipo de classificação a forma mais segura de se 

observar a linguagem da televisão, acredita não ser possível tratar de todos os programas e 

gêneros, “visto que nem sabemos quantos e quais são em sua totalidade” (ibid.: 71). Ainda 

assim, apresenta uma categorização, que expressa, de certa forma, a diversidade dos gêneros: 

Diálogo (onde estão inseridos: talk shows; programas de auditório; reality shows; entrevistas; 

debates; mesa redonda etc.); Narrativa Seriada (telenovelas, exibidas em capítulo; seriados, 

exibidos em episódios; e, de forma genérica, séries, em episódios unitários); Telejornal (como 

uma instituição de mediação entre determinados eventos e o público, em sua maioria, diários); 

Transmissão ao Vivo (entre eles, talk shows, reality shows, telejornal e até mesmo novelas e 

seriados, ou seja, programas que acontecem em tempo presente); Vídeoclipe (que explora a 

dimensão plástica da relação entre imagem e música);  e Poesia Televisual (que se apresenta, 

para Machado, como uma proposta inovadora, ao lado do vídeoclipe, no que se refere à 

linguagem do sistema). 

Partindo da classificação de Machado, se cruzarmos as estruturas mencionadas, 

poderemos perceber que muitos programas ou formatos transitam entre diferentes gêneros 

conforme os critérios de definição de cada pesquisa. A narrativa seriada em Machado, por 

exemplo, por um lado, em muito se assemelha à classificação de dramaturgia proposta pela TV 

Globo, por outro lado, em Aronchi e Mazziotti, trata-se de um gênero de uma categoria maior 

chamada entretenimento, onde se encontra também o humor. Contudo, nessa mesma categoria, 

Aronchi insere os programas esportivos e de auditório, que em Mazziotti se encontram em 

categorias específicas: esportes e variedades respectivamente. Em variedades, por sua vez, 

Mazziotti insere os talk shows que, em Machado, encontram-se em diálogo ou transmissão ao 

vivo, e assim por diante. 
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Apesar das possíveis contradições que possam se apresentar nas categorizações 

apresentadas, Balogh bem lembra que cada forma de classificação pressupõe decisões tomadas 

a partir de um conjunto de características dos programas que o pesquisador considera como 

sendo os mais importantes, naquele momento (ibid.: 93). 

Partindo desse princípio, é compreensível que toda pesquisa voltada à classificação de 

gêneros televisivos ressalte sempre, como faz Machado, que os gêneros “existem numa 

diversidade tão grande que muitas vezes se torna complicado estudá-los enquanto categorias” 

(ibid. 2000: 71), ou então, que “toda classificação (...) poderá não ser suficiente e não dar conta 

da riqueza e variedade genérica” (Mazziotti, ibid.: 210), ou ainda, que “os gêneros são categorias 

fundamentalmente mutáveis e heterogêneas” (Machado, ibid.). 

Com relação a esse último ponto, o caráter mutável e heterogêneo dos gêneros, Balogh 

ressalta que a televisão, ainda que com maior tendência normativa, insere-se na tradição literária, 

onde a trajetória se faz, na maior parte das vezes, “na fricção entre a tradição e a ruptura” (ibid.: 

91). “A televisão mostra sinais claros de uma era caracterizada pela aceleração da 

temporalidade, pela voracidade no consumo dos produtos veiculados, pela obsolescência 

programada desses mesmos produtos (...). Os textos televisuais da atualidade se caracterizam 

em muitos casos por uma bricolagem de gêneros e subgêneros” (ibid.: 92-93), o que acaba 

sendo um elemento complicador a mais na categorização dos gêneros televisivos. 

Um dos maiores exemplos disso, como já foi colocado por Orza, é o surgimento de 

gêneros que trabalham com enunciados mesclados, parte vindo de referências externas, parte 

limitados ao universo da ficção. Com essa hibridização, foram cunhados, como bem lembra 

Mazziotti, termos novos, como, por exemplo, docudrama, gênero que se caracteriza pela 

“reconstrução e dramatização dos acontecimentos reais, interpretados pelos seus próprios 
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protagonistas reais” (Requena apud Mazzioti, ibid.: 210). Como aponta Orza, “realidad y ficción 

son en la actualidad dos caras de una misma moneda, en perpetuo movimiento. En la televisión 

existe una confluencia continua entre contenidos que provienen del orden de lo real y aquellos 

otros que hacen lo propio desde el ficcional” (ibid.: 18). Para Orza, a classificação de 

programas desse tipo apresenta-se como uma tarefa bastante complicada para os 

pesquisadores. “Así, la desaparición de las fronteras entre los modos cognitivos de construcción 

del mundo real y los modos cognitivos de construcción del mundo ficcional emerge como una 

nueva gramática de producción televisiva, frente ala cual el investigador carece de herramientas 

teóricas precisas que le permitan estudiarla con profundidad” (ibid.). Sobre a indefinição dos 

limites entre o “real” e a “ficção”, Balogh narra um diálogo bastante curioso, no programa Roda 

Viva (TV Cultura 1997), entre o dramaturgo Benedito Rui Barbosa e seus entrevistadores 

(Matinas Suzuki e Mônica Teixeira): “Suzuki: ‘Alguma vez você pensou que tem a maior tribuna 

do país?’. Barbosa: ‘Dá um medo danado...’. Teixeira: ‘Você acha que as pessoas percebem a 

realidade representada por você e a que o noticiário veicula depois?’. Barbosa: ‘Acho que eles 

fazem uma mistura danada...’” (ibid.: 41). 

Um outro exemplo de situação, onde paira uma certa indefinição com relação ao gênero 

do programa, é dado por Mazziotti: “as variantes desenvolvidas pelo documentário - 

documentário turístico, de viagens, que não recorrem à narração (...) onde o narrador é o 

próprio protagonista de situações relaxadas, curiosas e até humorísticas - fez com que se tenha 

proposto situá-las dentro de variedades, embora, sem dúvida, em alguns outros casos, o correto 

seria situá-lo em informação, ou outras vezes em ficção” (ibid.: 211-212). 

Frente a esse panorama, vale a recomendação de Santaella (2001.1: 388) no sentido de 

que, diante de tantas linguagens, é necessária uma análise em separado de cada gênero, e, 
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poderíamos ainda acrescentar, de cada programa, ou até mesmo¸ de cada formato. De 

qualquer modo, levando-se em conta os objetivos do presente trabalho, o que nos parece mais 

apropriado nesse momento é não encerrar os programas em agrupamentos específicos. Ao 

contrário disso, procuraremos tão somente identificar os tipos de programas em que, de forma 

mais contundente, há uma certa orientação na concepção cenográfica. Assim, não será feita aqui 

distinção entre categoria, gênero, subgênero ou formato. Ou seja, para efeito desse trabalho, 

usaremos, genericamente, o termo “gênero” para nos referir a “tipos relativamente estáveis de 

enunciados” (Bakhtin 2000: 279). Podendo, assim, abarcar um número maior de eventos 

televisuais (como, por exemplo, teledramaturgia, que compreende: telenovela, série, seriado 

etc.), ou eventos com características mais específicas (como, por exemplo, série policial, seriado 

infantil, game show etc.). 

Dessa forma, considerando que nossa seleção deve ser orientada a partir do olhar do 

cenógrafo, parte do sistema produtor, o que irá nos interessar aqui são programas que 

necessitem do cenário: na configuração do espaço cênico; na localização dos acontecimentos em 

um determinado local e tempo; na evolução do ator/apresentador; na articulação com os outros 

elementos da cena. Programas pensados e produzidos para a televisão que, em maior ou menor 

grau, utilizam o cenário como elemento de significação. Nesse sentido, desconsideraremos aqui 

programas como filmes, feitos para o cinema e veiculados na televisão, desenhos animados, por 

motivos óbvios, e transmissões esportivas ou eventos especiais, que tenham existência própria, 

independente de sua transmissão. 
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3. A TELEDRAMATURGIA. 

Em A Televisão Levada a Sério, Arlindo Machado propõe três tipos principais de narrativas 

seriadas na televisão: “No primeiro caso, temos uma única narrativa (ou várias narrativas 

entrelaçadas e paralelas) que se sucede(m) mais ou menos linearmente ao longo de todos os 

capítulos (...). No segundo caso, cada emissão é uma história completa e autônoma, com 

começo, meio e fim, e o que se repete no episódio seguinte são os mesmo personagens 

principais e uma mesma situação narrativa (...). Finalmente, temos um terceiro tipo de 

serialização, em que a única coisa que se preserva nos vários episódios é o espírito geral das 

histórias, ou a temática” (ibid.: 84). No primeiro modelo, Machado insere as telenovelas, as 

minisséries e alguns tipos de séries; no segundo, em especial, os seriados, onde “ao contrário da 

modalidade anterior, não há ordem de apresentação dos episódios” (ibid.); e no terceiro, as 

teledramaturgias especiais, como por exemplo: A Comédia da Vida Privada (1995-1997) ou 

Caso Verdade (1982-1986), ambos da TV Globo. 

 De uma forma geral, esses programas são categorizados pelas emissoras como 

teledramaturgia, “o enredo é geralmente estruturado sob a forma de capítulos ou episódios” 

(Machado, ibid.: 83). A seguir, observaremos algumas das principais características de 

programas desse tipo, e que traços distintivos orientam a utilização de determinados modelos 

estruturais na configuração do cenário. 

 

 

 

3.1. A TELENOVELA. 
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Ainda que já tenha sido apresentado um breve panorama sobre os momentos que mais 

marcaram a história da produção cenográfica na televisão, retomaremos aqui alguns pontos que 

consideramos importantes para uma melhor compreensão das especificidades da telenovela. 

Com A Vida por Fio, adaptação de Cassiano Gabus Mendes da série policial norte-

americana Sorry, Wrong Number, chega ao Brasil, em 27 de novembro de 1950, o primeiro 

programa da teledramaturgia brasileira. Nesses primeiros anos, segundo Daniel Filho (1988: 29-

30), a TV Tupi era a única emissora a veicular novelas de sucesso, até a TV Excelsior lançar, em 

1963, a primeira novela no formato que conhecemos hoje 2-5499 Ocupado. Contudo, se foram 

as TVs Tupi e a Excelsior que modelaram o formato em sua origem, foi “na Rede Globo que o 

gênero ampliou-se, consolidou-se e industrializou-se, (...) a Rede Globo provoca, na década de 

1970, uma virada de caráter duplo: tanto na temática quanto técnica” (Alencar ibid.: 53-59). 

Em sua primeira fase, utilizando como referências clássicos da América Latina, em 

especial de Cuba, as telenovelas da TV Globo tinham um estilo folhetinesco, “mais tarde 

passaram a se voltar para a realidade brasileira, como foi o caso de Véu de Noiva (1969) e 

Pecado Capital (1975), ambas de Janete Clair” (Dicionário da TV Globo ibid.: 04). “Com a 

criação da Central Globo de Produção, a produção de telenovelas passou a receber 

investimentos inimagináveis” (Alencar ibid.: 69). 

Com relação às pesquisas acadêmicas sobre o tema, segundo Mattos (ibid.: 51), as 

investigações iniciaram-se no Brasil com a publicação do ensaio: Telenovelas: Catarse 

Coletiva (1969), de José Marques de Melo. A partir de então, o gênero, assim como o 

telejornalismo, passou a ser tema de diversas dissertações e teses, gerando uma série de novas 

pesquisas e publicações a cada ano, que por fim, acabaram possibilitando um delineamento mais 

nítido de seus contornos. Dayan e Katz, em A História em Directo (1999), também ressaltam 
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que a telenovela, quando comparada aos outros gêneros televisuais, merece uma maior atenção 

dos pesquisadores em todo mundo. Diante desse manancial de informações é possível observar 

com uma certa clareza as principais características deste gênero. 

A telenovela se caracteriza, em especial, pela sua longevidade, durando 

aproximadamente sete meses. Cada uma “tem em média 150 capítulos, mas as de maior êxito 

podem até ultrapassar duzentos” (Balogh ibid.: 96). A estrutura narrativa da telenovela se 

concentra em uma série de conflitos entre núcleos distintos de personagens (em sua maioria, 

divididos em diferentes classes sociais: alta, média e baixa), que se entrecruzam, todos 

gravitando ao redor de um conflito maior que, em grande parte das vezes, se resume ao romance 

do “mocinho” com a “mocinha”. Apesar de essa estrutura parecer a, princípio, banal, para 

Marcondes Filho: “A telenovela não é uma imposição forçada nem um mecanismo de fuga. Não 

se confunde com o sono, com o uso da droga ou do álcool, nem tenta escapar das obrigações 

sociais; ao contrário, o grande público busca, pela telenovela, entrar inteiramente no social, no 

conhecimento e no domínio das regras da sociedade” (ibid.: 59-60). 

Com quase duas centenas de capítulos, transmitidos diariamente (com exceção dos 

domingos), o ritmo da telenovela se firma, em especial, no transcurso acelerado das cenas. Em 

uma única parte, de um único capítulo, costumam ocorrer de três a cinco tramas paralelas. Cada 

uma delas em núcleos de personagens específicos. Como bem coloca Marcondes Filho, “o ritmo 

impede que se proceda ao retardamento das ações, que provocaria uma relação intensiva com a 

imagem: não há a representação desapressada do ambiente, do silêncio, do fitar, nem outras 

formas despreocupadas; não há o desperdício, a reflexão, o erro. O vagar desinteressado, o 

respirar, a apreciação dos transcursos cênicos com lentidão não cabem na telenovela” (ibid.). 
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Além da telenovela, outros tipos de narrativas, bastante comuns na televisão brasileira, 

são: os teleteatros, que nasceram com a televisão; as séries e/ou seriados, termos que muitas 

vezes são usados sem distinção (ver Balogh, ibid.); as minisséries, formato considerado por 

alguns autores como exclusivamente nacional; os sitcoms, que são muitas vezes categorizados 

como humor. Cada um desses tipos, por sua vez, resulta em um tipo de estrutura cenográfica 

com determinadas características que diferem da telenovela. 

 

3.2. O SERIADO E A MINISSÉRIE. 

“Os seriados foram primeiramente tradição na cultura norte-americana, não por acaso a pátria 

do fordismo” (Balogh, ibid.: 95). Contudo, como bem lembra Daniel Filho, esse gênero surge na 

literatura e, antes de chegar à televisão, passa pelo cinema. “Eram geralmente, tanto nos livros 

quanto nas telas, histórias de aventuras com personagens marcantes - Tarzan, Roy Rogers, 

Arsene Lupin, Sherlock Holmes, Rafles, Dr. Kildare e tantos outros” (ibid.: 58). Em seus 

primórdios, os seriados norte-americanos, veiculados na televisão brasileira, eram exibidos em 

um dia específico da semana (situação que muda com o surgimento das TVs segmentadas). 

O apogeu dos seriados brasileiros se deu no final da década de 1970 com o lançamento 

de Malú Mulher (1979-1980), Plantão de Polícia (1979-1981) e Carga Pesada (1979-

1981, em sua primeira fase), antecedidos por Ciranda Cirandinha (1978, que durou apenas 

sete episódios), todos da TV Globo. O gênero, segundo Alencar (ibid.: 66), veio para substituir 

as novelas das 22h00. Com temáticas variadas (policial, comédia, romance etc.) dirigidas a 

públicos distintos. 

Um seriado, de forma geral, se caracteriza por ser exibido em episódios autônomos, 

contudo, com a manutenção dos mesmos personagens. Dessa forma, a produção costuma 
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manter o mesmo elenco e a mesma linha dramática. Com isso, de certo modo, não se exige que 

o público acompanhe, permanentemente, todos os episódios. No que se refere ao cenário, por 

manter o mesmo protagonista e a mesma temática, os programas costumam ter um número 

reduzido de cenários fixos, muitas vezes um único. Segundo Daniel Filho, ao menos 40% da 

história se passa nesse cenário (ibid.: 58-61). 

Para Ciranda Cirandinha, por exemplo, o cenário, de Domingos de Oliveira, era um 

apartamento que funcionava como uma “comunidade”, onde todos os personagens vivam, e 

onde aconteciam todas as tramas. Sobre esse período, Daniel Filho nos dá o seguinte 

depoimento: “Depois da experiência com Ciranda, me senti seguro para aceitar a proposta do 

Boni de fazer os seriados brasileiros. A gente não podia fazer uma simples cópia ou uma simples 

tradução dos americanos, queríamos cair na realidade brasileira” (ibid.: 59-60). Carga Pesada 

foi, nesse sentido, inovador, tanto no uso de externas (quando mostrou as paisagens das estradas 

brasileiras, até então não muito exploradas pela televisão), quanto no uso de cenário fixo (a 

boléia de um caminhão, montada dentro do estúdio). 

No entanto, ainda mais inovador em termos de linguagem, foi o seriado Armação 

Ilimitada (1985-1988), que incorporou completamente a linguagem do vídeo. O cenário do 

programa era composto pelos seguintes ambientes fixos: o estúdio radiofônico onde Black Boy, 

uma DJ, apresentava o programa; a casa/escritório de Juba e Lula, com diversas referências a 

esportes radicais; e o escritório do chefe de Zelda que, mantendo as características básicas de 

uma redação de jornalismo, confundia-se sempre com ambientes exóticos e fantasiosos (em alto-

mar, em uma praia, no inferno etc.). De forma geral, todos os espaços cênico do programa, 

inclusive os externos, sofriam todo e qualquer tipo de interferência, que iam dos enquadramentos 

e movimentos de câmeras à inserção de grafismo e onomatopéias de histórias em quadrinhos. 
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“Na década de 1980, a faixa de horário das 22h, antes ocupada por novelas e depois 

por seriados, passou a exibir minisséries com adaptações de importantes obras literárias 

nacionais” (Dicionário da TV Globo, ibid.: 05). A minissérie, diferente dos seriados, não é 

estruturada em episódios autônomos, segue a fórmula da produção em capítulos e exibição diária 

como a telenovela, contudo, ao contrário dessa última, “o enredo já está definido pelos autores 

antes do início da produção” (ibid.). Para Balogh, assim como para a grande maioria dos 

pesquisadores, “trata-se do formato considerado como o mais completo do ponto de vista 

estrutural e o mais denso do ponto de vista dramatúrgico” (ibid.: 96). O gênero tem como 

principais características: o fato de recorrer freqüentemente a adaptações de clássicos da 

literatura nacional; e sua curta duração, quando comparado à telenovela. 

O investimento nas minisséries pode ser observado, como coloca Balogh, no press 

release de Grande Sertão: Veredas (TV Globo 1985): “Foram quase 90 dias pelo interior do 

Brasil. Foram de 250 até mais de 2 mil profissionais embrenhados pelo sertão” (ibid.: 124). Ou 

então, no depoimento de Luiz Carlos Laborda, produtor executivo: “Há cenas, por exemplo, 

com dois mil figurantes, mobilizando 2500 cavalos 100 ônibus, 50 kombis, 35 caminhões-

boiadeiros e alguns bois para alimentar tantos estômagos” (ibid.: 125). Com relação ao cenário, 

“foi gravada totalmente em locação, tanto nas cenas externas quanto internas, e o diretor fez 

questão de que todos os integrantes da produção visitassem o sertão” (Dicionário da TV Globo, 

ibid.: 319). 

Além do extremo cuidado na produção, as minisséries caracterizam-se pela 

experimentação em termos de linguagem. O gênero não se limita, como muitos podem pensar, 

ao naturalismo cinematográfico. Podemos perceber, em algumas produções recentes, como O 

Auto da Compadecida (TV Globo 1999), que a planura na representação cenográfica, no 
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momento em que o personagem Chicó conta seus “causos”, difere das referências 

cinematográficas ou teatrais. Ou ainda, em A invenção do Brasil (TV Globo 2000), onde a 

estilização se soma à planura dos grafismos e superposições de imagens. Podemos afirmar, em 

casos como esses, que o gênero assume uma linguagem totalmente televisiva. 

Cabe lembrar que outras emissoras, em especial a TV Manchete, também se 

aventuraram na produção de minisséries, conseguindo até mesmo uma certa audiência, porém, as 

produções da TV Globo sempre se apresentam como as melhores referências para o gênero, 

em especial quando se trata de cenografia. 

 

3.3. O TELETEATRO E A SITCOM. 

Outro gênero de teledramaturgia que também marcou a televisão brasileira foi o teleteatro. 

Esse tipo de programa parte da adaptação de peças reconhecidas no teatro nacional e 

internacional para a televisão. Segundo Balogh, a televisão no Brasil, em seus primórdios, era 

privilégio de um número reduzido de pessoas que, de alguma forma, mantinham uma certa 

afinidade com o teatro (ibid.: 157). Esse fator acabou impulsionando a produção de grandes 

clássicos do teatro para o meio. Com a chegada da telenovela, a produção de teatro na televisão 

foi diminuindo consideravelmente. “Em 1963, momento de experimentação da primeira novela 

diária, a Excelsior acaba com dois programas culturais, Teatro 9 e Teatro 63. Se 1964 é o ano 

de O Direito de Nascer, exibida pela TV Tupi, ela também marca o fim do grande Teatro Tupi, 

considerado até então como o símbolo do Diários Associados. Em 1967, a Tupi tira do ar a TV 

de Vanguarda, encerrando definitivamente o ciclo do teleteatro, e inaugurando-se a era da 

hegemonia da telenovela” (Ortiz apud Balogh ibid.: 157). 
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A TV Globo retornaria em 1972 com Comédia Especial, e em 1979, com Aplauso. 

Atualmente a TV Cultura apresenta o programa Teleteatro, que busca manter, sem muito 

sucesso, a tradição do gênero. Com relação ao espaço cênico, no teleteatro, a princípio, o que 

temos é a reprodução do palco, sem uso de cenas externas. Ou seja, o cenário, nesse caso, 

aproxima-se muito mais ao teatral que ao televisivo. Pouco inova em termos de linguagem 

televisiva. 

Outro gênero de narrativa, que muitos autores inserem na categoria humor (a própria 

TV Globo classifica dessa forma), é a sitcom, Situation Comedy. Contudo, ainda que tenha sua 

raiz no humor, o gênero, diferente dos programas de humor que se estruturam em quadros 

distintos (esquetes), utiliza-se da teledramaturgia para apresentar as situações cômicas. Segundo 

Daniel Filho, o gênero foi criado por Desi Amaz (produtor de Os Intocáveis e I Love Lucy, 

entre outros): “É de Desi Amaz (...) a idéia de filmar com três câmeras cinematográficas os 

programas” (ibid. 2001: 44). Para Daniel Filho a vantagem no gênero sobre os outros está em 

sua produção, que é “bem mais barata que um seriado ou minissérie, pois trabalha com a mesma 

situação, o mesmo elenco e, em geral, o mesmo cenário” (ibid.). Um dos marcos do gênero no 

Brasil foi a Família Trapo (TV Record 1967), com Jô Soares, Otelo Zelloni, Renata Fronzi e 

Ronald Golias, entre outros. 

Com relação ao cenário, uma sitcom se caracteriza pelo predomínio de cenas internas. 

São raras as vezes em que podemos ver cenas pré-gravadas em externas com atores. Em uma 

sitcom, na maior parte do tempo, as cenas externas se resumem a “vistas panorâmicas inseridas 

entre uma cena e outra para informar ao público o tipo de local onde os personagens estão, 

como por exemplo, as fachadas de casas e prédios” (Furquim 1999: 11). Para Fernanda 

Furquim, uma das características da sitcom é justamente a limitação de cenários externos. Dessa 
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forma, com relação à estrutura, “os cenários de uma sitcom são comparáveis ao de um teatro” 

(ibid.: 10), onde podemos perceber a existência de uma “quarta parede”. 

A TV Globo insere nesse formato os programas Sai de Baixo, A Grande Família e Os 

Normais. Contudo, diante da descrição feita por Furquim, o único programa que se encaixa 

nesse formato é Sai de Baixo, onde o cenário é, literalmente, o palco do teatro. Os outros dois 

programas, apesar do predomínio do humor do tipo “comédia de situação”, se aproximam muito 

mais dos seriados. 

 

3.4. OUTROS “GÊNEROS” DA TELEDRAMATURGIA. 

Para finalizar, ainda na teledramaturgia, o Dicionário da TV Globo agrega, sob a rubrica de 

Diversos, vários formatos que não se enquadram nos anteriores, como Caso Especial (1971-

1995), Caso Verdade (1982-1986), Você Decide (1992-2000), A Comédia da Vida Privada 

(1995-1997), entre outros. “São as atrações que fazem uso de uma mesma linguagem, não têm 

necessariamente personagens ou cenários fixos” (Dicionário da TV Globo ibid.: 03). Para 

Balogh, “é o único formato ficcional que sai do padrão da serialidade, (...) são uma espécie de 

telefilme. Em 50 minutos se apresenta uma história, com produção e linguagem específicas para 

TV” (ibid.: 97). 

Pela diversidade de temas e tratamentos estéticos, a direção de arte e, 

conseqüentemente, a cenografia exploram diversas possibilidades cênicas, na maioria das vezes 

orientadas pela temática geral do programa, que diferem muito quando comparamos o humor de 

Comédia da Vida Privada, o drama de A Vida como ela É e o realismo de Caso Verdade. 
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3.5. O CENÁRIO NA TELENOVELA. 

Por tratar-se do mais importante gênero narrativo da televisão brasileira, observaremos o 

cenário na teledramaturgia a partir das especificidades da telenovela, que, como pudemos 

verificar, em muito difere dos demais gêneros (seriado, minissérie, sitcom etc.). No entanto, 

antes disso, levando-se em conta que nos propusemos a observar o cenário por meio do olhar 

do cenógrafo, devemos buscar os fatores que funcionam como princípios norteadores na 

definição dos elementos de composição do cenário, que agem, na maior parte das vezes, como 

critérios de orientação na concepção cenográfica. 

Sem dúvida alguma, o principal elemento determinante da concepção cenográfica é o 

gênero. O gênero orienta certos padrões na estrutura do programa, que vão do texto à 

cenografia; do figurino à edição; da duração do programa à topologia da cena. Não há como 

negar que, de forma geral, uma telenovela possui uma forma de base que irá orientar a produção 

deste gênero. O mesmo acontece com os telejornais, e os dois, por sua vez, têm traços 

distintivos que nos permitem reconhecê-los como gêneros diversos. Sendo assim, iremos 

primeiramente observar as relações sincréticas que envolvem os elementos de configuração deste 

gênero, para verificar como o cenário passa a adquirir formas a partir das necessidades da 

telenovela. 

O gênero, por si só, irá submeter os programas a determinados espaços. Estes, por sua 

vez, irão também orientar a concepção cenográfica, irão, até mesmo, determinar os tipos de 

materiais utilizados na confecção do cenário. E não só o espaço, mas as relações temporais 

também devem ser observadas nesse momento, ou seja: que topologias e que tipologias 

(conceitos que serão melhor definidos a seu tempo) determinam a configuração do cenário? 
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Para finalizar, devemos observar como o público acaba orientando a concepção 

cenográfica, tendo em mente que este é um fator que, assim como o espaço, está diretamente 

relacionado ao gênero. 

 

3.5.1. O CENÁRIO COM O GÊNERO. 

A edição dinâmica das cenas, que leva o telespectador em minutos de um lugar a outro (sejam 

ambientes internos, regiões distantes ou, até mesmo, épocas distintas), somada à importância que 

se dá ao diálogo nesse gênero e à estrutura física da tela de televisão, faz com que, como 

ressalta Machado, o primeiro plano comande o recorte dos quadros (ibid. 1995: 50). Essa 

tendência interferirá diretamente na escolha das padronagens e texturas de composição das 

formas do cenário, assim como fará com que o cenógrafo passe a se preocupar com as partes, 

com os detalhes. Dependendo do enquadramento da cena, um pequeno detalhe pode trazer, 

através da figura da sinédoque, o cenário para o primeiro plano. 

Com relação ao nível de realismo do espaço cênico na telenovela (uma das maiores 

críticas feitas ao gênero), ele está associado, de certo modo, à época e ao local em que se passa 

a narrativa. Nesse cruzamento, vemos predominar as seguintes tendências: (1) na grande maioria 

das novelas em que a narrativa se desenvolve na época atual, encontramos os cenários urbanos 

ou rurais (no Brasil ou no exterior) com alto índice de realismo; (2) em épocas passadas, 

podemos perceber a presença de cenários, em espaços urbanos ou rurais, em sua grande 

maioria no Brasil, que buscam uma exatidão arqueológica, e outros, que, ignorando a precisão 

histórica, se deixam orientar pela atmosfera romântica da obra; (3) em telenovelas onde não há 

uma determinação da época, as ações podem se passar em espaços urbanos e rurais, ou até 

mesmo em locais inexistentes, muitas vezes fantasiosos. O cenário, nesse último caso, ignora o 
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naturalismo predominante na telenovela e experimenta outras formas de representação do 

espaço da cena. 

Dessa forma, o cenário, na composição entre espaços internos e externos (configurados 

a partir de construções de ambientes em estúdios, ou cidades cenográficas, combinados com 

locações naturais e/ou efeitos especiais), irá retratar, com maior ou menor grau de realismo, os 

locais e as épocas onde vivem as personagens. Isso pode ser facilmente verificado nas 

telenovelas da TV Globo: na fantasia da novela das sete, diferente do historicismo da novela das 

seis, o cenário desprende-se das obrigatoriedades do mundo real (como, por exemplo, o reino 

de Avilan, cidade cenográfica construída para a novela Que Rei Sou Eu?); no naturalismo da 

novela das oito, chega até mesmo a confundir-se, em alguns momentos, com a própria realidade, 

fazendo do público, figurante; da rua, cenário; da cena, manifestação (como a passeata a favor 

do desarmamento realizada pela novela Mulheres Apaixonadas). As telenovelas das oito, com 

isso, diluem “as barreiras formais que as separam de outros gêneros televisivos como o 

telejornal, o documentário” (Hamburger, ibid.: 27). 

Ainda no que se refere à sua estrutura narrativa, sempre levando em conta os critérios de 

definição do cenário, uma obra de teledramaturgia, de forma geral, pode ser apresentada ao 

público como uma narrativa aberta ou fechada. No primeiro caso, a história vai sendo construída 

durante o período de veiculação, fazendo, com isso, com que uma personagem cresça, ocupe 

um maior espaço na trama, ou, ao contrário disso, se torne menos interessante para o público, 

acabe sendo retirada ou tenha sua participação minimizada. Nos dois casos, os cenários nascem, 

crescem e morrem. No outro extremo, em uma obra de teledramaturgia fechada, a audiência não 

interfere no andamento da trama. As personagens, assim como os cenários, permanecem da 
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forma como foram concebidos pelos produtores. As telenovelas, normalmente, se enquadram no 

primeiro tipo. 

 

3.5.2. O CENÁRIO COM O ESPAÇO. 

Uma das principais características das telenovelas são os traços marcantes vindos do cinema, em 

especial a forma de representação naturalista. Esse gênero se caracteriza pelo desenrolar em 

espaços interiores, em sua maioria espaços internos construídos e instalados em estúdios, 

combinados com cenas externas, que podem ser locações ou cidades cenográficas. 

No que se refere especificamente ao uso de ambientes naturais como cenário, foi apenas 

a partir da invenção da fotografia que, segundo Gerard Betton (1987), o cinema deu 

possibilidades à cenografia que o teatro não permitia, o uso de paisagens naturais (locações) 

como cenários. Em The Great Train Robbery (1903), de Edwin S. Porter, “todos os interiores, 

a cena inicial da cabine do telegrafista, o assalto ao vagão postal, a pândega violenta no bar, 

foram filmadas como em um teatro (...). Mas logo que Porter a tirou do estúdio, onde toda a 

ação podia ser controlada, foi forçado a usar artifícios que focalizavam a cena de ângulos que 

exigiam que câmara se aproximasse dos atores e que estes entrassem de trás e saíssem em 

direção à objetiva” (Knight 1970: 15). Em pouco tempo, as câmeras foram soltando as amarras 

dos estúdios, e cenas rodadas em locações eram combinadas com outras encenadas dentro de 

estúdios de gravação e, para Georges Sadoul (1950: 115-116), foi justamente esta combinação 

que levou os cenógrafos a obterem um realismo maior que o do teatro. Mas é só com a invenção 

do videotape e das câmeras portáteis que a televisão começa a fazer uso da composição de 

interiores e externa como no cinema. E isso se dá justamente no gênero televisivo que mantém o 

mais próximo grau de parentesco com o cinema, a narrativa seriada. 
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Com isso, no que se refere à topologia do espaço cênico, podemos afirmar que, assim 

como no cinema, a telenovela se caracteriza, em especial, pela existência dos ambientes 

internos combinados com ambientes externos, que buscam predominantemente a 

verossimilhança naturalista. Contudo, ainda que impere o naturalismo na telenovela, consolidam-

se estilos diferentes (em horários específicos ou em emissoras distintas), comumente classificados 

nas seguintes categorias: drama, comédia, de época, de aventura etc. Esses estilos podem ser 

claramente percebidos na TV Globo, quando comparamos as novelas dos diferentes horários, 

como observaremos a seguir. 

 

3.5.3. O CENÁRIO COM O PÚBLICO. 

A teledramaturgia da TV Globo se fundamenta em um tripé formado pelas novelas das seis, sete 

e oito (novelas 1, 2 e 3, respectivamente). Cada uma dessas novelas, dirigida a públicos 

específicos, mantêm uma certa unidade temática em seu horário que serve como estrutura 

orientadora para audiência e modelo para a produção. A audiência da TV Globo aguarda, a 

cada nova novela, a época para as seis, o humor para as sete e o drama para as oito. 

A novela 1 da TV Globo, conhecida popularmente como novela das seis, tem 

recorrido, através de adaptações ou não, aos dramas de época (desde Escrava Isaura -

1976/1977-, um marco no gênero, já foram mais de 20 novelas dentro desse estilo). Esse estilo, 

em especial, exige da cenografia um acabamento visual muito cuidadoso. Além das pesquisas 

voltadas para a reconstituição de época, o lirismo das obras exige um certo refinamento nos 

detalhes, que visa, em grande parte, a dotar de delicadeza o quadro videográfico. 

A novela das sete (novela 2), por sua vez, é direcionada ao humor. “A comédia passou 

a conviver com o drama, uma convivência pacífica, produtiva e duradoura na maioria das obras. 
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Essa tendência, entre outras, diferenciou a nossa produção ficcional do restante da produção 

latino-americana até recentemente, ainda muito vinculada ao melodrama tradicional, o gênero de 

origem da novela” (Balogh, ibid.: 144). Segundo Balogh, o termo comédia pode abrigar, nesse 

caso, “situações claramente farsescas de tradição teatral, quadros quase circenses, situações 

típicas das nossas ‘chanchadas’ cinematográficas, imitações de comédias fílmicas do cinema 

norte-americano, retomadas de cenas pastelão etc.” (ibid.: 145). Os diferentes formatos de 

comédia colocaram mais cores no cenário das telenovelas, além de terem possibilitado, em 

alguns casos, como em Que Rei sou Eu? (1989), Vamp (1991-1992) e Bang-Bang (2005), o 

desenvolvimento de ambientes fantasiosos (castelos, ruínas, cidades perdidas etc.). O cenário 

lírico da novela das seis dá espaço ao cenário lúdico da novela das sete. Segundo Balogh, esse 

horário é considerado pela emissora um horário experimental para o tripé de telenovelas da TV 

Globo, sendo as linguagens experimentadas com maior liberdade na teledramaturgia. 

Para finalizar o “tripé da teledramaturgia da Globo”, a novela 3 (novela das oito) 

“destina-se a um público eminentemente adulto (...). Reserva-se, por essa razão, o horário para 

veicular temas muito mais fortes ou polêmicos” (Balogh, ibid.: 162): crença popular (Roque 

Santeiro –1985/1986), corrupção (Roda de Fogo –1986/1987), política (O Rei do Gado –

1996/1997), homossexualismo (Mulheres Apaixonadas –2003), pedofilia (América –2005) 

etc., ou seja, de forma geral, costumes e valores da sociedade. “De certo modo, a novela (...) 

passou a incorporar alguns temas ‘malditos’ ou ‘polêmicos’, reservados no passado às novelas 

experimentais do horário das dez, na Globo (...). O amor e o sexo são abordados de forma mais 

frontal e declarada do que nos horários anteriores” (Balogh, ibid.: 162). Diante da “realidade nua 

e crua”, o cenário se aproxima ao máximo do “real”. As personagens sempre estão em lugares 
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(países, cidades, bairros ou até mesmo ruas) conhecidos; as formas de representação dos 

ambientes (salas, escritórios, quartos etc.) se aproximam muito das nossas referências externas. 

 

3.5.4. O CENÁRIO SIGNIFICANTE NA TELENOVELA. 

Frente ao apresentado, não há como concordar, em especial no que se refere ao cenário, com 

pensamentos como o de Marcondes Filho, para quem os cenários das telenovelas são “bastante 

pobres” (ibid.: 63): “Poucas externas, estúdios que se repetem, reduzindo os palcos da ação a 

residências e escritórios (...). Não há uma rua, uma vila, uma comunidade real, mas um agregado 

de formas sígnicas associadas a representações-clichê dos ambientes” (ibid.). 

Não ignoramos, como ressalta Alencar, que “a indústria da cultura costuma repetir uma 

fórmula bem sucedida até a última gota” (ibid.: 70-71). Ou seja, é natural que vejamos uma série 

de modelos de cenários, e até mesmo uma série de locações reaproveitadas. É muito comum 

verificar fachadas de casas e prédios (captados de locações), salas e quartos (montados em 

estúdio) de uma novela ressurgirem em outra. “Alguns cenários da versão proibida de Roque 

Santeiro foram aproveitados em Pecado Capital, como o pátio interno da casa de Salviano, que 

era o mesmo da casa da viúva Porcina, só que pintado de outra cor” (Dicionário da TV Globo 

ibid.: 60). 

Contudo, não devemos esquecer que o valor do cenário, como elemento de significação, 

está na relação que este estabelece com os outros códigos da encenação. Ou seja, uma mesma 

sala passa a ser um outro espaço, a partir do momento que temos uma outra trama, com outras 

personagens, atores e direção, um outro texto. A questão, nesse caso, não se resume à 

figuratividade do cenário, e sim aos princípios que norteiam essa escolha. Se o mesmo espaço 

for reaproveitado simplesmente para agilizar o processo de produção, teremos que, nesse caso, 
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concordar com Marcondes Filho; no entanto, se a opção se baseia na busca por alcançar um 

objetivo maior de comunicação, não há motivo para que não sejam reaproveitadas estruturas 

cenográficas já utilizadas. Como bem lembra Ortiz, “cada novela conta com uma produtora de 

arte, cuja função é adequar a ambientalização das cenas” (ibid.: 140), e cabe a esse profissional 

reelaborar, em um novo contexto, os elementos compositivos já utilizados. 

De certa forma, o alto índice de audiência da novela das oito, somado ao preciosismo da 

representação naturalista, é que acaba, de certo modo, por criar a imagem de que o cenário na 

televisão se resume às representações realistas. Essa imagem acabará por gerar toda série de 

críticas ao sistema. 

 

4. O TELEJORNALISMO. 

Segundo Daniel Dayan e Elihu Katz (1999), “recentemente, o estudo dos telejornais como um 

gênero começou a rivalizar em interesse com o da telenovela” (ibid.: 18). Em A História em 

Directo, Dayan e Katz, citando M. A. Russo, apresentam três subgêneros distintos de 

telejornais, cada um com suas especificidades: (1) jornais diários que tratam de assuntos do dia, 

abrangendo temas variados como política, esporte, serviços etc, que Russo chama de 

noticiários normais; (2) programas especiais voltados para temas específicos, que, na maioria 

das vezes, tratam de um único tema por programa, os documentários; (3) acontecimentos 

especiais, que só vão ao ar no momento do acontecimento, interrompendo o fluxo natural da 

programação. 

Só para citar alguns exemplos, podemos ilustrar, no Brasil, as categorias descritas da 

seguinte forma: Noticiários diários (chamados por Dayan e Katz como noticiários normais) - 

Jornal Nacional (TV Globo), Jornal da Cultura (TV Cultura) e Jornal do SBT (TVSBT), 
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entre tantos outros; Documentários - Globo Repórter (TV Globo), Comando da Madrugada 

(TV Bandeirantes) etc.; Acontecimentos especiais - a transmissão ao vivo do atentado ao 

World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, ou então a cobertura da morte do Papa João 

Paulo II, em 2005. Esse terceiro tipo de evento, como não é pensado nem produzido 

unicamente para o meio, não será tratado aqui. 

O texto A Redação como ambiente cenográfico nos telejornais (Cardoso 2004.2), 

com base na categorização proposta por Dayan e Katz, sugere, ainda, a inserção de um quarto 

gênero, conhecido no Brasil como revista, que intercala notícias com shows, narrativas e 

variedades. Dentro dessa categoria, o programa mais representativo é o Fantástico (TV 

Globo), que, no ar desde agosto de 1973, inspirou diversos programas do gênero nas principais 

emissoras do país. 

 

4.1. O NOTICIÁRIO DIÁRIO. 

“Diariamente, durante meia hora do horário nobre da TV, quase toda a população assiste ao 

telejornal: ele dá a impressão de transmitir os fatos mais importantes do dia de forma 

condensada. Assim acontece no mundo inteiro: um ou dois apresentadores, com expressão séria 

e tom de voz solene, intercalam notícias, imagens ou mapas, reportagens locais, nacionais e 

internacionais (...). De acordo com J. S. R. Goodlad, o jornalismo e o telejornalismo são 

parentes muito próximos dos dramas. Em questão de preferência popular, os noticiários ocupam, 

aliás, o segundo lugar, logo após os dramas. Isso talvez explique o porquê de os noticiários 

serem produzidos como espetáculos” (Marcondes Filho, ibid.: 52). Essa espetacularização do 

gênero, para Marcondes Filho, tem como único objetivo distrair o receptor, impedindo, assim, 

que este tenha tempo de pensar e refletir sobre os diversos assuntos apresentados (ibid.: 52-59). 
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Essa posição critica frente ao telejornal será compartilhada por diversos autores. Nesse trabalho, 

iremos nos abster dessa discussão para nos centrarmos nas características estruturais que 

orientam um certo fazer cenográfico. Antes disso, retomemos a origem do gênero. 

Segundo Mauro Salles, a primeira referência de jornalismo televisivo de que se tem 

conhecimento aconteceu na Inglaterra, em 1931 (ibid. 1988:12). Foi uma vídeo reportagem. No 

Brasil, o primeiro telejornal a ir ao ar foi o Imagem do Dia, em 19 de setembro de 1950, na 

TV-Tupi Difusora de São Paulo (Mattos, ibid.: 65). 

Desde sua origem, já se podia vislumbrar que esse gênero seria um dos mais importantes 

da televisão brasileira, pois, de certa forma, o nascimento da televisão no Brasil esteve associado 

diretamente ao jornalismo, tanto pelo seu fundador, o jornalista Assis Chateaubriand, quanto 

pelo grupo responsável pela implantação de nossa primeira emissora, o Diários Associados. 

O espaço cenográfico do telejornalismo, nesses primórdios, limitava-se ao saguão do 

Diários Associados, localizado na rua 7 de Abril, em São Paulo. Contudo, com a chegada dos 

patrocinadores, ainda que modesto, o “Fundo” foi começando a adquirir formas próprias. 

Segundo Fernando Barbosa Lima, “antigamente todos os jornais de televisão tinham 

praticamente o mesmo formato: uma cortina no fundo com uma cartela com o nome do 

patrocinador” (Clark e Lima 1988:31). Essa estrutura cenográfica se deve à interferência dos 

patrocinadores na programação da época. Como argumenta Mattos: “Nos primeiros anos os 

patrocinadores determinavam os programas que deveriam ser produzidos e veiculados (...). 

Exatamente por isso, durante as duas primeiras décadas de nossa televisão, os programas eram 

identificados pelos nomes dos patrocinadores” (ibid. 1990: 07). No telejornalismo, tínhamos, 

entre outros, Telenotícias Panair, Reportagem Ducal, Telejornal Pirelli e o que foi um dos 

grandes marcos da televisão brasileira, Repórter Esso. 
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O Repórter Esso foi uma adaptação de um grande sucesso da época, transmitido pela 

Rádio Nacional. “Seu sucesso na televisão é atribuído às notícias internacionais, uma vez que era 

totalmente produzido fora da Tupi, pela United Press International (UPI), sob responsabilidade 

de uma agência de publicidade que entregava o programa pronto. A TV Tupi limitava-se a 

colocá-lo no ar” (Mattos, ibid.: 11). Sua pontualidade e a força de seus slogans (como 

“Repórter Esso, a testemunha ocular da História”) foram sua marca e acabaram fazendo 

deste programa, e do gênero, um sucesso na época. A televisão brasileira, ainda nesse período, 

viu seu telejornalismo ter o reconhecimento internacional pelo Prêmio Ondas (Espanha 1963), 

concedido ao Jornal de Vanguarda, da extinta TV Excelsior (Mattos, ibid.). 

A maior emissora do país, a TV Globo de televisão, teve, também, como um de seus 

pilares de programação, o telejornalismo. Já em sua primeira semana de transmissão, em abril de 

1965, a Globo apresentou os noticiários Teleglobo e Se a Cidade Contasse (Xavier, Ricardo e 

Sacchi, Rogério, ibid.: 243). E, ainda no final da década, apresentou o que se tornaria um dos 

maiores índices de audiência do país, o Jornal Nacional. O primeiro telejornal brasileiro a ser 

transmitido em cadeia nacional. A partir de então, a Globo “ditou um modelo de televisão” 

(Borelli e Priolli (org) 2000: 95). 

Hoje, além dos diversos noticiários diários oferecidos pela emissora (com transmissão 

nacional ou regional), podemos verificar um grande número de programas jornalísticos em outros 

canais generalistas (TVSBT, TV Bandeirantes, TV Record etc.), assim como um crescimento 

cada vez maior de emissoras dedicadas apenas a esse gênero (como a Globo News e a Band 

News, para ficarmos apenas entre as nacionais). Em cada um desses programas, por sua vez, 

podemos perceber diferentes formatos, direcionados a públicos distintos, com linhas editoriais 
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específicas, e cenários com características próprias, dentro de certos padrões considerados 

apropriados para as especificidades desse gênero.  

Ainda assim, mesmo diante da sutileza de distinções entre os diversos programas 

jornalísticos disponibilizados na televisão brasileira, na maioria das vezes, a imagem que se tem 

da configuração de um telejornal é um tanto simplista. Marcondes Filho descreve da seguinte 

forma: “um ou dois apresentadores, com expressão séria e tom de voz solene, intercalam 

notícias, imagens ou mapas, reportagens locais, nacionais e internacionais” (ibid. 2000: 52). 

Ainda que essas características estejam presentes e sejam predominantes no telejornal, é preciso 

que se observe com maior cuidado as particularidades do gênero, para que possamos 

identificar, com maior precisão, as nuances dos elementos cenográficos que delineiam o perfil de 

cada programa pertencente ao gênero. O fato de serem um ou dois apresentadores muda 

completamente a dinâmica do programa e a configuração do espaço; a “expressão séria” e o 

“tom de voz solene” do apresentador, apesar de estarem presentes em alguns telejornais, como 

o que analisaremos mais adiante, não podem ser considerados como regras hoje em dia; assim 

também, a forma de se intercalarem as notícias, com “imagens ou mapas”, ou ainda, com 

reportagens, pode fazer com que dois telejornais sejam totalmente distintos, cada um em sua 

singularidade. Na realidade, acreditamos que, mesmo os jornais que se limitam aos cânones 

impostos pela indústria do entretenimento acabam, até um certo ponto, tendo também as suas 

especificidades. 

 

4.2. O DOCUMENTÁRIO E A REVISTA. 

Segundo Ivana Bentes (2003), a chegada de documentaristas e diretores de ficção, na década 

de 1970, vindos do cinema, marca a entrada da linguagem cinematográfica na televisão, 
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afastando os documentários do tipo sociológico e explicativo (ibid.: 117). O Globo Shell (TV 

Globo –1971/1972), que passou a partir de 1973 a ser chamado de Globo Repórter, é um 

marco desse período. Ainda hoje o programa permanece como um dos mais importantes da 

emissora. 

Para Bentes, essa década, onde se faz a passagem do formato de 16mm para câmera de 

vídeo e VT portátil, se caracteriza por ser “um período excepcional (...), em meio a 

experimentações de linguagem sofisticadas e inusuais na TV e à censura acirrada da própria 

emissora e do regime militar. Esses videodocumentários alteraram a relação do telejornalismo 

com o cinema e vice-versa (...). O vídeo de investigação (diferente da mera reportagem) explora 

as potencialidades narrativas extraídas de micro e macroacontecimentos” (ibid.). Segundo 

Bentes, o ponto de partida para esse tipo de produção pode ser “O Último Dia de Lampião, 

uma reconstituição fabular da história, de Maurice Capovilla; uma notícia de jornal ou uma 

fotografia com alunos de uma escola primária” (ibid.). 

Esse tipo de programa jornalístico, que se volta para temas específicos, tratando, na 

maioria das vezes, conforme já foi colocado, de um único tema por programa, tem, 

predominantemente, duas topologias cenográficas. Na primeira, o apresentador conduz as 

matérias, sem tanto formalismo como no noticiário diário, em um cenário onde está inserido o 

logo do programa. Esse primeiro espaço normalmente se encontra no estúdio. O Globo 

Repórter, por exemplo, no espaço de mediação do apresentador, faz uso de cenário virtual. 

Esse modelo de cenário predomina no gênero (ver Cardoso 2000), isso pode ser verificado nos 

programas Repórter Record (TV Record), Pelo Mundo (Globo News), entre outros. A 

segunda topologia, que varia conforme a temática, é predominantemente externa, uma locação. 
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Depende da temática em pauta, o quanto essa locação será manipulada pelos produtores do 

programa. 

Os programas do gênero revista também fazem, de certo modo, uso dessa composição 

cenográfica. No espaço principal, temos um ou dois apresentadores que se movem pelo espaço 

cênico, assim como no documentário, e esses apresentadores, da mesma forma, mediam os 

eventos do programa. Contudo, diferente do documentário que, na maioria das vezes, trata de 

um único tema, a revista tem, dentro de si, toda a diversidade de gêneros existentes na televisão 

(teledramaturgia, humor, telejornalismo, esporte, vídeoclipe, game show, talk show, reality 

show, etc). Essa diversidade de gêneros faz com que o programa tenha um grande número de 

configurações cenográficas, cada uma adequada à especificidade de cada gênero. Na televisão 

brasileira, o Fantástico (TV Globo 1973-), modelo de revista eletrônica, mantém, no cenário 

principal, o mesmo modelo virtual dos documentários. 

Apesar de sua proximidade com o gênero variedades, como salienta Aronchi de Souza, 

a revista tem “como diferencial a postura mais comprometida com a categoria informativa do que 

com a de entretenimento” (ibid.: 130), ainda que a informação, nesse caso, seja tratada como um 

espetáculo, como uma espécie de show. “Outra diferença evidente entre o gênero revista e 

variedades ocorre na apresentação. No programa variedades, o apresentador recebe a tarefa de 

animar a atração juntamente com um auditório, enquanto a apresentação no gênero revista é 

também descontraída, mas mais comportada. Pode-se trocar os apresentadores do gênero 

revista com mais facilidade do que no programa de variedades – neste, o apresentador é uma 

marca do programa e muitas vezes lhe dá o próprio nome” (Aronchi de Souza, ibid.: 130). 

Para Aronchi de Souza, essa multiplicidade de gêneros em um único gênero tem seus 

motivos: “Os criadores implantam formatos, exibem-nos e vêem o resultado. Dando certo, a 
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emissora investe pesadamente até o formato se desgastar e sair do ar” (ibid.: 129). De certa 

forma, muitas vezes, tendo audiência, a emissora retira o quadro do programa, e este passa a ser 

um programa independente. 

 

4.3. O CENÁRIO NO TELEJORNAL. 

Ainda que possa haver conexões entre o estúdio principal, onde se encontram os 

apresentadores, com outros estúdios onde articuladores comentam os temas em pauta, a 

composição básica de cenário para um telejornal se baseia na idéia de um espaço que serve para 

a mediação de eventos. Contudo, devemos estar atentos, pois, diferente do que pensa 

Machado, quando afirma que “não há necessidade de cenário para uma talking head: o fundo 

sobre o qual ela se apresenta é uma parede neutra, na qual se vê impresso apenas o logotipo da 

emissora ou do programa, quando não simplesmente um ‘fundo infinito’ preto e opaco” 

(Machado 1995: 49), o cenário no telejornalismo pode ir do naturalismo das redações aos 

espaços inexistentes do “mundo virtual”. 

Devemos ainda atentar que cada programa, dos já apresentados, apesar de fazerem 

parte do gênero telejornal, acabam repetindo um padrão específico de topologia e estética 

cenográfica, que, de certa forma, contribuirá para sua identificação como um programa 

específico. Nesse momento, iremos observar apenas as características diferenciadoras do 

gênero chamado por Russo de noticiário normal, já que este gênero servirá como modelo 

para a análise semiótica que acontecerá no oitavo capítulo. Acreditamos que as principais 

características que distinguem esse gênero dos demais (documentário, revista etc.) parecem já 

ter sido, ainda que ligeiramente, expostas. 
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Assim como fizemos com a telenovela, iremos apresentar os principais fatores que 

orientam a definição dos elementos de composição do cenário. Sendo assim, buscaremos 

também observar as relações que o cenário estabelece com o gênero, o espaço e o público. 

 

4.3.1. O CENÁRIO COM O GÊNERO. 

De forma geral, uma das principais características do telejornal é o apresentador em primeiro 

plano, falando diretamente para a câmera, “posição stand-up” (Machado 2000: 104).  

Machado descreve o quadro básico do telejornal da seguinte forma: “o repórter, em 

primeiro plano, dirigindo-se à câmera, tendo ao fundo um cenário do próprio acontecimento a 

que ele se refere em sua fala, enquanto gráficos e textos inseridos na imagem datam, situam e 

contextualizam o evento” (ibid.). Uma outra configuração do espaço para Machado é: “o âncora 

lendo a notícia no teleprompter, enquanto a imagem que corresponde ao que ele anuncia aparece 

no fundo, inserida por chromakey ou projetada em monitores presentes no cenário” (ibid.). 

Machado finaliza sua descrição, acrescentando que este quadro é banal e deve ser banal, 

pois “o telejornal é, antes de mais nada, o lugar onde se dão os atos de enunciação a respeito 

dos eventos” (ibid.), ou seja, um espaço que deve se prestar apenas à mediação. 

Se levarmos em conta os princípios básicos da teoria da gestalt, que tratam da questão 

da relação Figura/Fundo (ver Arnheim 1997; e Dondis 2003), poderemos considerar como 

procedente esta preocupação de Machado com relação à neutralidade do “espaço cênico” neste 

gênero. Sendo um espaço de mediação, a neutralidade do Fundo acaba sendo a segurança da 

não interferência, por parte de elementos de composição da linguagem do sistema, na 

informação. Contudo, não é este quadro que encontramos hoje em nossas salas. 
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A redação, como elemento cenográfico, insere no espaço de mediação o dinamismo 

(ver Cardoso 2004.2). Os “cenários vivos”, em movimento, passam em alguns momentos para o 

primeiro plano, disputando com a Figura o espaço no local de mediação. Neste momento, é 

importante que não percamos de vista os conceitos de cenografia e cenário com os quais 

estamos trabalhando (visto no capítulo 1). Dentro desses conceitos, quando falamos da redação 

como cenário no telejornalismo, estamos falando da sala, das luzes, dos móveis, dos objetos, 

assim como das pessoas que transitam nesse espaço. 

Se levarmos em consideração alguns dos elementos de composição da cenografia no 

telejornalismo (a bancada onde o apresentador se encontra; o fundo em chromakey com os 

logos, grafismos, ou imagens; a superposição, por computação gráfica, de textos, tabelas e 

gráficos; a iluminação, do fundo e da bancada; o figurino e penteado do apresentador; os 

enquadramentos e movimentos de câmera; a edição; e, até mesmo, o mobiliário e as pessoas 

que “atuam” na redação), somados a outros elementos de composição de um texto em um 

telejornal (o texto verbal na oralidade do apresentador, dos repórteres ou dos entrevistados; os 

tons das vozes de cada um desses “atores”; as músicas, vinhetas e sons incidentais), poderemos 

observar que, hoje, o cenário, como um dos elementos cenográficos, acaba perdendo, quando 

estabelece relação com outros elementos da cena, essa neutralidade que o gênero sugere. O 

espaço não é apenas de mediação, mas de composição do sistema. Os signos visuais se 

articulam com os verbais e sonoros de tal forma que se torna impossível não só saber em que 

ponto começa um e quando termina o outro, como também perceber onde está o significado, 

onde está a notícia transmitida. Apenas na fala do apresentador? 

Dada a dominância da oralidade nas manifestações televisuais (ver Arlindo 1995), e 

dado o caráter de natureza simbólica da matriz verbal, que faz com que esta seja tomada como 
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modelo exclusivo de linguagem (Santaella 2001.1: 79), a primeira impressão que temos é que a 

significação no telejornal se deve única e exclusivamente à oralidade. Contudo, cabe lembrar 

aqui que, apesar de ser o cenário um signo visual, “a matriz visual não quer significar que a 

visualidade lhe seja exclusiva, mas sim dominante, o mesmo ocorre com a verbal e a sonora” 

(Santaella, ibid.: 77). Ou seja, o sincretismo, esse imbricamento de linguagens operando juntas, 

nas três matrizes da linguagem, é que causará um determinado interpretante no receptor. Sendo 

assim, cada elemento de composição do cenário deve ser pensado dentro das relações que 

possa estabelecer com os outros elementos de composição do texto. 

 

4.3.2. O CENÁRIO COM O ESPAÇO. 

Partindo do conceito de cenografia trabalhado já no primeiro capítulo, podemos afirmar que o 

espaço, por si só, já tem significação, antes mesmo de os elementos entrarem nele. No 

telejornalismo, falando tão-somente dos noticiários normais, podemos encontrar diferentes 

configurações de espaços cênicos, que vão desde o fundo em chromakey com o logo do 

programa, até o uso de ambientes naturais, como as redações. Trataremos, aqui, do segundo 

caso, já que o programa que será analisado, o Jornal Nacional, faz uso desse tipo de 

concepção cenográfica. 

No Brasil, tanto nas emissoras com programação voltada para todo tipo de público, que 

mantém uma variedade de gêneros, como nas emissoras segmentadas, que trabalham com 

conteúdos totalmente direcionados para o jornalismo, podemos verificar o predomínio do uso da 

redação, ambiente natural do jornalismo, como cenário, na grande maioria dos telejornais (ver 

Cardoso 2004.2). 
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Diariamente, assistimos, às costas do apresentador, profissionais, em suas mesas e 

computadores, empenhados em trazer informações de última hora para o seu público. Esse 

cenário vivo, dinâmico, acaba agregando maior credibilidade às informações transmitidas pelo 

apresentador/jornalista. Segundo a arquiteta Joana Saad Duailibi, que trabalhou no projeto de 

reestruturação do cenário da Central de Jornalismo da TV Bandeirantes, “é um conceito de não 

estar só próximo da notícia, mas de imprimir a realidade” (www.flexeventos.com.br/ 

cases_band.asp). Joana acredita que “a credibilidade, objetividade e agilidade, próprias da 

atividade, são o cenário ideal para o público. O produto vai ao ar mais próximo de onde ele 

nasce - aonde a informação chega, é preparada e editada” (ibid.), o que acaba tornando, 

segundo o diretor de criação da emissora, Luciano Cury, a notícia mais quente. 

Essa forma específica de espaço cenográfico tem o objetivo de mostrar ao espectador, 

mesmo àquele que nunca tenha ido à redação de um jornal, que as pessoas ao fundo estão 

trabalhando na produção do programa a que ele assiste naquele momento. Esse processo de 

denotação acaba, por sua vez, por acionar, ainda que discreto, um processo de conotação onde 

a movimentação das pessoas ao fundo, em determinado momento, torna o ambiente mais leve ou 

mais tenso. 

Contudo, apesar dos efeitos que possa causar, é preciso estar atento para o fato de que, 

ao contrário da função que exerce na teledramaturgia, o cenário no telejornalismo não é pensado 

como um elemento que visa a estabelecer relações diretas com cada fala dos apresentadores. 

Pelo menos não da forma ativa como podemos verificar na teledramatúrgia. Se em uma 

telenovela ou minissérie a locação deve sofrer interferências visando ao diálogo com o texto da 

encenação (ver Cardoso 2004.1), no telejornalismo essa interferência está mais relacionada ao 
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efeito final que se espera do todo, a “imagem” do programa. Apesar desta principal intenção, 

não devemos correr o risco de esvaziar todo o valor da redação como elemento de significação. 

 

4.3.3. O CENÁRIO COM O PÚBLICO. 

Como já havíamos afirmado no início do capítulo, a interferência do público na concepção 

cenográfica está totalmente relacionada com as especificidades do gênero. De forma geral, 

qualquer um que assista a um telejornal está procurando, mesmo que com alguma margem de 

entretenimento, informação. 

Para isso, um programa jornalístico deve passar ao seu público a imagem de agilidade na 

atualização dos fatos (alguns, como a CNN, por exemplo, atualizam a cada minuto a informação 

através de grafismos pré-determinados no layout da tela), clareza e objetividade na 

apresentação das matérias (onde acabam fazendo uso de ilustrações, gráficos, tabelas, ou ainda, 

com a participação de articulistas e convidados) e, antes de tudo, o telejornal deve passar 

credibilidade. Mauro Salles ressalta que “a televisão se transformou na principal fonte de 

informação e notícia para as mais amplas camadas de espectadores de todos os níveis, todas as 

idades, todas as classes” (ibid. 1988: 18), daí a importância do imediatismo, clareza e 

credibilidade. Essas qualidades, que habilitam o jornal a atuar como gênero informativo, serão 

trabalhadas, entre outras áreas, na cenografia, nas cores, nas formas, nos objetos, nos grafismos 

etc. 

Contudo, a atenção que devemos ter para o gênero é que, apesar de sua base 

alicerçada na informação, cada telejornal, assim como os seus parentes impressos, tem um 

tratamento diferenciado, já que se dirige a um público específico, trata de temas apropriados 

para determinados targets e para determinados horários. Permanecendo apenas na Globo, por 
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exemplo, O Jornal Hoje, diferente do Jornal Nacional, é mais suave, familiar, e sua concepção 

cenográfica está nitidamente associada ao perfil do programa e do público; o Jornal da Globo e 

o Bom-Dia Brasil, por sua vez, têm também características diferenciadoras que se voltam às 

necessidades específicas dos públicos em determinados períodos do dia. 

Essas relações com o público são, quase sempre, convenções culturais, que envolvem, 

como em qualquer processo de semiose humana, “um vasto campo de referências que incluem 

os costumes e valores coletivos e todos os tipos de padrões estéticos, comportamentais, de 

expectativas sociais etc.” (Santaella 2002: 37). 

 

5. AUDITÓRIO E VARIEDADES. 

“Programas de auditório são espetáculos de origem circense que foram absorvidos pela 

programação da TV. No circo, um homem no centro de um picadeiro apresentava acrobatas, 

malabaristas, mágicos, palhaços, anões, animais, domadores, equilibristas, trapezistas, 

prestidigitadores, gladiadores etc.” (Marcondes Filho, ibid.: 68-69). Junto com o circo, 

Marcondes Filho mostra que a televisão “apreendeu mais a estrutura do parque de diversões, 

com seus espetáculos incríveis (bezerros de duas cabeças, mulher barbada)” (ibid.), e o melhor 

exemplo disso, para o autor, são os programas de calouros. 

No Brasil, os programas de calouros aparecem na televisão já na década de 1950. Ary 

Barroso, em Calouros do Ary, foi nossa primeira grande referência, depois vieram Chacrinha e 

Silvio Santos. Com Show de Talentos Anônimos (TV Paulista 1965), Silvio Santos passou a 

se firmar como sinônimo de programa de calouros, e hoje, entre tantos sucessos de audiência 

na televisão brasileira, o Programa do Silvio Santos, apresentando em suas edições dominicais 

uma série de atrações, ainda é umas das maiores referências do gênero. 
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Seus seguidores, Augusto Liberato (com Domingo Legal, TVSBT) e Fausto Silva (com 

Domingão do Faustão, TV Globo), entre outros, também ocupam seus espaços com atrações 

variadas, que vão das disputas aos reality shows; dos musicais às fofocas sobre a vida das 

personalidades; das “pegadinhas” a todo tipo de evento sensacionalista que possa existir. “Os 

programas de auditório se aproximam cada vez mais do formato de variedades, ao utilizar as 

mais diversas linguagens numa única atração” (Dicionário da TV Globo, ibid.: 572). Temos, 

nesse caso, ao lado dos elementos vindos do rádio, do circo e do parque, referências vindas, 

muitas vezes, das festas medievais. Podemos encontrar, em programas como Ratinho (TVSBT) 

e Pânico na TV (Rede TV), músicas, danças, comidas, humor, assim como a presença de 

personagens clássicos, como o anão, o obeso, o mendigo etc. 

Contrária ao pensamento da maioria, que vê nesse gênero um instrumento de 

manipulação e alienação da massa, Carmen Lígia Torres defendeu, em 2004, na USP, a tese O 

que o Povo Vê na TV, e afirma que “não é baixaria o que se passa nesses programas, a não ser 

que se pense do ponto de vista das classes média e alta” (JBCC, nº 254,www.metodista.br/ 

unesco). “Esther Hambúrger, crítica de TV e professora da ECA-USP, não compartilha da 

mesma visão da pesquisadora. Para ela, (...) relegar à população menos favorecida o gosto 

desses programas pode simplesmente legitimar a falta de informação” (ibid.). De qualquer forma, 

para o bem ou para o mal, os programas de auditório ainda prendem uma grande massa diante 

da tela da televisão, e esse tipo de programa é o que mais aproxima “o telespectador da 

realidade da produção em televisão (...), pois permite a entrada do público nos estúdios ou nos 

locais preparados para gravação” (Aronchi de Souza, ibid.: 93). 

Com relação aos diferentes formatos de programas desse tipo, o Dicionário da TV 

Globo categoriza como Auditório & Variedades todos os programas que levam aos auditórios 
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da TV Globo “personalidades, artistas e telespectadores para participar de concursos e 

brincadeiras” (ibid.: 571-572). A emissora ainda insere nessa categoria programas com atrações 

variadas, que misturam entrevista, humor, jogos, show etc. Para Aronchi, “a reclassificação do 

gênero variedades, antes denominado auditório, é um artifício criado pelas emissoras para não 

dar ao programa imagem de popular. Rebatizados, os programas de variedades são os 

programas de auditório pós-modernos na TV” (ibid.: 139). No entanto, cabe observar que, 

dentro do gênero variedades proposto pela TV Globo, encontram-se programas, como o 

Vídeo Show, que não podem ser caracterizados como programas de auditório. 

Entre os programas de variedades, predominam os programas que fazem uso de 

conteúdos da televisão como material de composição do texto, como Daniela no País da MTV 

ou o próprio Vídeo Show. “Fazem do próprio processo de produção um produto a ser exibido” 

(Fechini 2003: 106). Para Fechini, a característica mais evidente na televisão contemporânea é a 

auto-referencialidade. “A televisão fala de si mesma todo o tempo. A definição da própria 

grade da programação é auto-remissiva e autopromocional (...). A manifestação mais explícita 

dessa auto-referencialidade pode ser vista nos programas especializados em revelar os 

bastidores e exibir making of dos próprios programas de TV. Também não faltam na 

programação das TVs os game shows nos quais os candidatos colocam à prova seus 

conhecimentos sobre as atrações e astros da televisão” (ibid.). Outros programas que ainda se 

enquadram nesse gênero são os programas femininos e de culinária, como, por exemplo, Mais 

Você (TV Globo). 

 

5.1. O CENÁRIO EM AUDITÓRIO E VARIEDADES. 
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Devido à variedade de formatos de programas desse tipo, ao grande número e à diversidade de 

atrações de cada um deles, são inúmeras as possibilidades de tipologias cenográficas. Cada 

programa, frente as suas necessidades, apresentará especificidades próprias que resultarão em 

cenários com características muito distintas. Os cenários vão da semi-arena do Caldeirão do 

Huck ao fundo em chromakey do Vídeo Show, dos diversos ambientes de Mais Você aos 

espaços naturais de Daniela no País da MTV. 

Diante desse panorama, no que se refere ao gênero “auditório e variedades”, fica clara a 

impossibilidade de identificação dos traços dominantes no cenário. Seria necessário, nesse caso, 

ignorar o gênero e passar à análise de cada programa, o que, sem dúvida alguma, seria uma 

tarefa bastante difícil, senão impossível, de se realizar. Sendo assim, buscaremos, nesse trabalho, 

identificar apenas algumas características gerais que estejam presentes na maioria dos programas 

de auditório, mesmo sabendo que, muitas delas, não estão presentes em todos os programas do 

gênero. 

 

5.1.1. O CENÁRIO COM O GÊNERO. 

No que se refere especificamente aos programas de auditório, um ponto que nos chama a 

atenção na pesquisa de Torres (ibid.) é a definição de um aspecto geral dos programas e os três 

estilos que os diferenciam (feminino, de folião e paternalista). 

Para Torres, de forma geral, “os programas se caracterizam pela variedade de quadros e 

cenas, presença de auditório e apresentador, além de estética, que inclui palcos, sofá, ambiente e 

linguagem pessoal e, freqüentemente, espaço para assistência de carências” (ibid.). O programa 

de folião (Domingão do Faustão, por exemplo), tem cenários extremamente exagerados (nas 

cores, nas formas, nos movimentos, nas luzes etc.). Os elementos do cenário (tapadeiras, 



 134

praticáveis, queijos etc.) mudam, se movem, giram. Parecemos estar o tempo todo em um 

grande espetáculo. O exagero, quase sempre, ultrapassa os limites estéticos, no que se refere a 

uma composição equilibrada e harmônica. No programa feminino (como Hebe, TVSBT), por 

sua vez, o cenário permanece por maior tempo em repouso. Normalmente, o sofá é o ponto 

principal da composição cenográfica, gravitam em torno dele outros elementos. O programa 

paternalista, assim como o de folião, também apresenta uma cenografia excessivamente 

dinâmica, no entanto, diferente do primeiro. A concepção cenográfica é orientada em grande 

parte pelos jogos, nos quais convidados e platéia podem alcançar o “sucesso” almejado. Nesses 

três casos, devemos sempre levar em conta, como já havíamos afirmado, que são inúmeras as 

possibilidades de combinações entre os cenários dos diferentes quadros. 

  

5.1.2. O CENÁRIO COM O ESPAÇO. 

No que se refere ao espaço cênico, independente do estilo do programa, o auditório, por si só, 

determina o espaço cenográfico, pois tem como primeiro objetivo a interação do apresentador 

com a platéia. Na busca pelo “signo utilitário”, os programas de auditório com transmissão ao 

vivo acabam optando, de forma geral, pela abstração das formas cenográficas: tapadeiras 

coloridas, praticáveis em diferentes níveis, videowall, telões, luzes etc. Desse modo, neste 

gênero, a dinâmica do cenário assemelha-se muito à do teatro, já que as mudanças de ambientes 

devem ser feitas em um curto espaço de tempo, durante os comerciais, ou ainda, frente ao 

público e às câmeras. Mesmo quando gravados, os programas de auditório acabam mantendo 

esta mesma estrutura cenográfica. 

 

5.1.3. O CENÁRIO COM O PÚBLICO. 
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Com relação ao público, devido a sua diversidade, os cenários podem manter os mais diferentes 

estilos, do desleixo pretensamente proposital de Pânico na TV à suposta sofisticação de Hebe, 

do aspecto insípido de Domingão do Faustão ao kitsh de Domingo Legal. Contudo, ainda 

que determinado programa tenha algum valor para seu público, na cenografia podemos observar 

com nitidez o caráter histriônico do gênero, o quanto o excesso cenográfico busca compensar a 

falta de conteúdo dos programas. 

  

6. A ENTREVISTA. 

Na televisão brasileira, Silveira Sampaio foi um dos pioneiros no gênero. Em 1957, estreou com 

A Procura do Bate-Papo Perdido, na TV Rio, que passou à TV Paulista com o título de Bate-

Papo com Silveira Sampaio (o programa ainda chegaria à TV Record, em 1963, com o nome 

de S.S.Show). Nos anos seguintes, foram diversas as experiências no gênero, que acabaram 

resultando em uma série de formatos diferenciados, que hoje ocupam as grades das principais 

emissoras do país. 

Arlindo Machado (2000) enquadra os programas de entrevistas dentro do gênero que 

chama: diálogo. “(...) o Diálogo pode assumir as mais variadas modalidades: a Entrevista, o 

Debate, a Mesa Redonda e até mesmo o Monólogo que pressupõe algum tipo de interlocução 

com um diretor oculto ou com o telespectador” (ibid.: 72). 

A televisão brasileira está impregnada de programas desse tipo, como, por exemplo: 

Saca Rolha (TV 21); Canal Livre (TV Bandeirantes); Conexão Roberto D´Avila (TV 

Cultura); Dois a Um (TVSBT); VJs em Ação (MTV); Programa do Jô (TV Globo), entre 

tantos outros. Cada um desses possui uma tipologia própria: um único convidado; mais de um 

convidado em entrevistas isoladas; mais de um convidado em entrevistas concomitantes; e até 
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mesmo, sem a presença de um convidado (como é o caso do programa VJs em Ação, em que 

cinco apresentadores da emissora discutem temas variados). Os programas ainda podem ter: um 

entrevistador permanente, que dá nome ao programa; um único entrevistador, mutável, sujeito à 

substituição; mais de um entrevistador (como em Saca Rolha). O programa pode resumir-se às 

entrevistas ou apresentar atrações paralelas, combinando, muitas vezes, informação com 

entretenimento ou mesclando gêneros, a princípio, distintos, como o telejornalismo e o 

auditório (como Hebe, TVSBT). 

Para referir-se a esse tipo específico de programa, “que se originan en el período 

histórico conocido teóricamente como neotelevisión (Eco 1986)”, Orza (ibid.: 20) lembra que se 

cunhou o termo infoshow. Segundo Orza, “Los orígenes del infoshow se sitúan en los Estados 

Unidos a finales de los anos 80. Inicialmente el fenómeno fue denominado infotainment y 

consistia en una mezcla de información y de entretenimiento, de realidad y de espectáculo que 

fue adoptada inmediatamente por la gran mayoría de las emisoras de televisión norteamericanas” 

(ibid.: 23). Nesse contexto, segundo Orza, surge também nos Estados Unidos o talk show. O 

êxito de programas como The Oprah Winfrey Show “determinó la estabilización del género y, 

en la actualidad, los talk shows americanos no sólo suelen alcanzar una audiencia de 45 millones 

de telespectadores diaríos en todo el territorio de los Estados Unidos sino que, además, se han 

convertido en un auténtico fenómeno en toda América Latina” (ibid.: 23). Há alguns anos, entre 

diversos programas das emissoras nacionais, o Programa do Jô, em termos de audiência, 

apresenta-se como o mais bem sucedido exemplo de talk show (o apresentador já havia 

experimentado o formato, no período de 1988 a 1999 na TVSBT, com o programa Jô Onze e 

Meia). 
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O Programa do Jô (que serve de modelo para outros programas da televisão brasileira, 

como, por exemplo, Gordo a Go-Go da MTV) é, de certa forma, um programa de variedades 

com entrevistas, que tem como característica dominante a espontaneidade. Normalmente, “o 

talk show combina algumas das principais qualidades de outros gêneros dramáticos de sucesso: 

intimidade emocional e um pouco de bom humor. Sua versatilidade permite passar do musical 

para o jornalismo, da política para o esporte” (Aronchi de Souza, ibid.: 137). Com isso, acaba 

se diferenciando de programas mais formais que se limitam ao campo do jornalismo, como, por 

exemplo, o programa Roda Viva da TV Cultura ou Canal Livre da TV Bandeirantes. 

 

6.1. O CENÁRIO NA ENTREVISTA. 

Nesses programas, podemos encontrar uma grande variedade de topologias: as locações 

internas e externas (Machado lembra que, desde os anos de 1970, Bill Moyer já conduzia um 

programa de entrevista e evitava ambientar os diálogos em estúdios, preferindo fazer uso de 

locações -ibid.: 78, modelo também utilizado por Roberto D´Avila no programa Conexão); a 

bancada formal do telejornalismo (como nas entrevistas de Mônica Waldvogel em Dois a Um); 

o auditório do gênero ao vivo (como no Programa do Jô, com configuração inspirada no 

programa Late Show da CBS, E.U.A.); o cenário que simula uma sala-de-estar (como Saca 

Rolha ou VJs em Ação); espaço arena (como Roda Viva); chegando até mesmo à ausência 

total do cenário, onde os únicos elementos em cena são os rostos do apresentador e convidado 

(como Provocações da TV Cultura, conduzido por Antônio Abujamra). 

Alguns desses cenários, geralmente em programas com entrevistas mais longas, acolhem 

os participantes em assentos fixos; em outros, o apresentador anda pelo espaço cênico e 

estabelece conexões entre as diferentes topologias (platéia, local de entrevistas, local de 
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apresentações etc.), tornando, em algumas situações, o telespectador participante dos eventos, e 

em outras, determinando, a este, sua posição como mero observador do diálogo. 

Devido à variedade de tipologias cenográficas, que hibridizam configurações vindas, 

em especial, do telejornalismo e do auditório, não trataremos aqui das características 

específicas do cenário no que se refere às particularidades do gêneros, configurações espaciais 

ou relações com o público. Apresentaremos, a seu tempo, a análise de um cenário de um 

programa desse tipo, para que assim possamos identificar certos traços distintivos que permeiam 

a maioria dos programas do gênero. 

 

7. O GAME SHOW E O REALITY SHOW. 

“Game shows: Originalmente chamados de quiz shows (shows de perguntas), despontaram 

com grande sucesso nas rádios dos EUA nos anos 30. O primeiro programa do gênero a obter 

êxito em toda a América foi ‘Uncle Jim's Question Bee’, com Jim McWilliams, em 1936. O 

primeiro quiz show da TV, ‘Spelling Bee’, foi exibido especialmente em 26 de fevereiro de 

1940 numa estação local de Schenectady (NY) , a WRGB da General Eletric” (Xavier, Ricardo 

e Sacchi, Rogério, ibid.: 55). Em 1952, a TV Tupi levou ao ar Diga sem Falar, inspirado no 

norte-americano Say It With Acting, e em 1956, foi ao ar um dos mais importantes programas 

do gênero na televisão brasileira, O Céu é o Limite. 

Alguns desses eventos, como 8 ou 800 (TV Globo 1976) ou Show do Milhão (TVSBT 

1999), são programas independentes, isolados; outros deles são partes de um programa maior, 

quadros, como Roletrando (Programa Silvio Santos, TVSBT) ou Video Game (Vídeo Show, 

TV Globo). Em cada um desses casos, teremos diferentes necessidades cênicas, o que acaba 

fazendo com que a configuração do espaço cênico possa assumir as mais variadas formas. 
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Ainda assim, de forma geral, o game show, no formato quiz, é um programa “em que os 

participantes ou as equipes devem acertar o maior número de respostas para ganhar um prêmio, 

muitas vezes grandes quantias em dinheiro ou um bem valioso que estimule o interesse do 

público, que também pode participar e ganhar prêmios” (Aronchi de Souza, ibid.: 124), o que 

obriga, na maioria das vezes, apresentador e participantes a ficarem parados em um ponto fixo 

do palco, sempre em uma bancada com algum tipo de painel eletrônico que controla as 

pontuações. 

Quando o programa não é tão-somente de perguntas e respostas, mas envolve também 

o cumprimento de atividades físicas ou esportivas, para Aronchi de Souza, a fórmula do sucesso 

está em “desenvolver a mecânica dos jogos, verificar como funcionam os participantes e qual a 

reação da audiência, o timing, com regras de fácil compreensão” (Aronchi de Souza, ibid.: 

110). “O formato de game show mais comum é o de auditório, com os competidores no palco 

disputando entre si” (ibid.). 

O game show, ainda que pese sobre o gênero algumas dúvidas no que se refere a sua 

lisura, é uma espécie de reality show, ou seja, indivíduos, anônimos ou famosos, que participam 

de uma determinada disputa, cumprindo atividades, sem que, para isso, estejam interpretando 

um personagem, estejam encenando. São as próprias pessoas com suas qualidades e defeitos, 

com suas virtudes, vícios, limitações etc. 

“Os reality shows são a mais recente inovação em termos de formato de programas (...), 

são atrações cujas fórmulas exigem a participação do telespectador como protagonista: na maior 

parte das vezes, o público é convidado a votar, para decidir o rumo dos acontecimentos. A 

interatividade, a possibilidade de acompanhar o cotidiano de personagens reais e de se identificar 

com eles, além da oportunidade dada aos participantes para atingir a celebridade, têm 



 140

mobilizado milhões de telespectadores para assistir e participar dos reality shows” (Dicionário da 

TV Globo, ibid.: 574). 

 

7.1. O CENÁRIO EM GAME SHOW E REALITY SHOW. 

Assim como os programas de auditório e variedades, os game shows têm formatos variados, 

que exigem concepções distintas de cenários. Contudo, de forma geral, os principais elementos 

da cenografia serão predominante signos plásticos e utilitários (ver Cardoso 2000: 48), ou 

seja, signos que possuem baixa referencialidade, não representam outra coisa que não seja o 

próprio objeto. 

Funcionando como instrumento de realização dos jogos e gincanas, o cenário dos game 

shows, na maior parte das vezes, é composto por formas e massas geométricas e abstratas, 

podendo, eventualmente, ter em seu centro o logo do programa. Nesse caso, a função do 

cenário determina sua forma, “daí dizer-se que o signo utilitário é um signo em si mesmo” 

(Pignatari 1981: 101). Quando o evento é um quadro de um determinado programa, o cenário 

do quadro muitas vezes é composto com o cenário principal do programa. 

Ainda que seja um tipo de jogo, o reality show se diferencia do game show, na 

configuração do espaço cênico, já que se aproxima em muito do realismo, do representativo. 

Contudo, assim como no anterior, nos reality shows temos diferentes estruturas de cenários e 

diferentes estilos em virtude de seus múltiplos formatos: dos ambientes naturais de No Limite à 

casa de Big Brother Brasil, do palco de Fama ao hotel de Acorrentados (todos da TV 

Globo). 

Ainda que os reality shows estejam atualmente entre os programas de maior audiência, 

para que possamos perceber as influências das peculiaridades dos gêneros na determinação de 
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tipologias cenográficas distintivas na televisão, limitar-nos-emos, a seguir, à observação das 

especificidades do cenário no game show. 

 

7.1.1. O CENÁRIO COM O GÊNERO. 

No game show, como já havíamos dito, a configuração cenográfica é determinada a partir das 

mecânicas das atividades propostas. Ou seja, o cenário é concebido para auxiliar apresentador, 

participantes, auditório e telespectador no andamento do jogo. Como signo utilitário, o cenário 

de game show, ainda que algumas vezes lembre um cassino, é composto, na maior parte das 

vezes, por signos plásticos. Ou seja, são tão-somente eles mesmos. O cenário de o Show do 

Milhão é o espaço onde se dá o programa Show do Milhão. Existe para o programa. O cenário 

para o quadro Vídeo Game é, da mesma forma, o cenário do Vídeo Game. 

Nesse sentido, mais do que com o gênero, os cenários desse tipo de programa mantêm 

uma relação maior com o próprio programa. Logo, são critérios definidores das formas do 

cenário: a mecânica dos jogos, o número de quadros, a forma de controle das pontuações, o 

número de participantes, a forma de participação da platéia, a existência ou não de convidados, 

a forma de participação dos telespectadores, o modo de condução do apresentador etc. 

 

7.1.2. O CENÁRIO COM O ESPAÇO. 

Sendo concebido a partir das “regras do jogo”, o espaço cênico de um game show poderá ter 

as mais distintas topologias. De forma geral, em programas de perguntas e respostas, vemos 

sempre os participantes em bancadas, como púlpitos, e, através de algum mecanismo eletrônico, 

assumem a palavra. Essas bancadas são compostas em sua maioria por um pequeno painel 

eletrônico de contagem de pontos e por um mecanismo de acionamento do alarme sonoro ou 
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luminoso que indicará quem irá responder à pergunta feita pelo apresentador. No caso de ser um 

único participante, como em 8 ou 800, alguns desses mecanismos são dispensados. O 

apresentador, sempre à frente ou entre os competidores, comanda o jogo também em uma 

bancada. 

Ao fundo, todos os tipos de elementos são possíveis: de placar eletrônico a telão para 

projeção de cenas; de formas abstratas e geométricas a reproduções fotográficas de coisas 

referentes ao tema; do logo do programa a convidados e platéia. 

Quando o formato do programa não se limita a perguntas e respostas (quiz show), 

quando os competidores realizam atividades físicas ou esportivas, o apresentador livra-se da 

bancada e transita pelo palco no mesmo formato predominante no auditório. Os participantes, 

por sua vez, ocupam o palco inteiro e, muitas vezes, exercem atividades fora dos estúdios. 

Nesse caso, estúdio e locações surgem como grandes e exóticos parques de diversão. 

 

7.1.3. O CENÁRIO COM O PÚBLICO. 

No que se refere ao público, esse formato de programa, assim como o de auditório, apresenta 

uma característica bastante diferenciada da grande maioria de gêneros televisuais. Temos aí, na 

realidade, três públicos distintos: o participante, o auditório e o telespectador, que, de forma 

dinâmica, podem trocar de posições. O telespectador em casa pode participar através de 

ligações, e-mail etc.; o participante pode vir do auditório, ou então, voltar ao auditório após 

desclassificação; o auditório pode colocar-se na posição do telespectador ao acompanhar o 

programa por vídeos espalhados pelo estúdio; o telespectador pode ser sorteado e atuar no 

programa seguinte como participante ou no auditório; e assim por diante. 
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Independente do local onde esteja (palco, platéia ou sua residência), o público deve 

sentir-se, nesse tipo do programa, como participante. Para isso, o jogo será muitas vezes 

preparado de tal forma que o espectador possa participar, em alguns momentos, ativamente, da 

disputa. O cenário, nesse caso, deve proporcionar ao espaço condições de inserir o 

telespectador e o auditório em cena. 

Para finalizar, os game shows podem ainda ter cenários diferenciados em função do 

estilo, e esse estilo, na maior parte das vezes, é determinado também em função do público. 

Temos programas para estudantes; programas voltados para música; conhecimentos sobre 

televisão; programas predominantemente femininos, masculinos ou infantis etc. 

 

8. O HUMOR E O INFANTIL. 

Para Daniel Filho, “o espetáculo brasileiro de humor mais tradicional é o chamado teatro de 

revista (...), feito de números musicais e esquetes cômicos” (ibid. 2001: 41-42). Esse tipo de 

manifestação artística é, de certo modo, herança das comédias populares da Europa, que, 

quando chegam ao Brasil, passam por um processo de miscigenação no contato com diferentes 

culturas e evoluem com a consolidação de novos sistemas de comunicação e constantes 

incorporações de inovações tecnológicas. “Portanto, suas matrizes são ricas e diversificadas” 

(ibid.). 

As combinações de pequenos esquetes e números musicais passaram a ser utilizadas 

pelo rádio, em seguida. “O rádio operou uma separação entre os esquetes cômicos e os 

números musicais, criando programas específicos para uns e outros. Criaram-se, por um lado, 

programas estritamente musicais e, por outro, programas de humor, que se renovavam 

semanalmente, mantendo, porém, os mesmos personagens com as mesmas características, cada 
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um com seu bordão. Bordão é aquela frase repetida pelo personagem no final do quadro, que o 

marca e sempre provoca riso” (Daniel Filho, ibid.: 41-42). O humor chegará à televisão, no 

formato de esquetes, já nos primeiros anos, e, como acredita Daniel Filho, “nada do que veio 

depois era muito diferente do que foi plantado no início. Satiricom, Viva o Gordo, Planeta dos 

Homens - todos mantêm os bordões tradicionais” (ibid.: 42-43). 

Sobre esse formato tradicional, Marcondes Filho, recorrendo às pesquisas de Sigmund 

Freud, lembra que o humor se caracteriza pela forma e pelo conteúdo (ibid.: 63-68). No que se 

refere ao conteúdo das piadas, formato básico dos programas estruturados em esquetes, Freud 

as diferencia em dois grupos: inocentes e tendenciosas. As inocentes transformam o adulto em 

criança; as tendenciosas, por sua vez, provocam prazeres ao abrandar os controles morais. No 

primeiro grupo, encontraremos esquetes com caráter lúdico, que, quando se aproximam da 

realidade, chegam ao máximo perto dos comportamentos sociais, familiares etc, sendo muitas 

delas voltadas para o público infantil. O segundo grupo, tipicamente adulto, inclui piadas com 

conteúdo sexual, político, de segregação de minorias (negros, nordestinos, homossexuais etc.). 

Outro tipo de humor, que atualmente predomina na televisão, na forma inocente ou tendenciosa, 

é aquele que satiriza os próprios conteúdos televisivos, como a TV Pirata (TV Globo 1988) ou 

Casseta e Planeta (TV Globo 1992). 

Em humor, estão presentes programas de formatos variados, que vão dos programas de 

quadros curtos com diferentes personagens e atores, aos programas com um único grupo ou 

comediante que dão o nome ao programa. O Dicionário da TV Globo insere, também, na 

categoria humor as sitcoms (ibid.: 572-573). Alguns autores irão seguir também essa 

categorização, contudo, conforme já foi exposto, devido à especificidades de seu formato e, 
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principalmente, em função da estrutura básica do cenário, consideraremos nesse trabalho a 

sitcom como pertencente à teledramaturgia. 

Alguns programas de humor, apesar da inadequação dos esquetes, são totalmente 

dirigidos ao público infantil. O gênero infantil, ou infanto-juvenil, por sua vez, é categorizado em 

função do direcionamento da temática para um público específico, as crianças, e não pelo seu 

formato, que, também variado, vai do auditório à teledramaturgia, dos musicais ao humor. 

Mattos ressalta que “poucos são os pesquisadores que se têm dedicado à análise de 

programas especificamente destinados ao público infantil” (ibid.: 48). E esses poucos, por sua 

vez, centram-se, na maioria das vezes, nos desenhos animados. Diante disso, torna-se difícil 

delimitar os contornos desse gênero específico. 

O Dicionário da TV Globo, por exemplo, reúne, sob a rubrica infanto-juvenil, 

programas como Capitão Furacão (1965), Vila Sésamo (1972), Sítio do Pica-Pau-Amarelo 

(1977 e 2001), Plunct, Plact, Zuuum... (1983), Balão Mágico (1983), Xou da Xuxa (1986), 

entre outros. Ou seja, teledramaturgia (em capítulos ou seriados), programas educativos, 

musicais, programas de auditório, desenhos animados etc. 

 

8.1. O CENÁRIO EM HUMOR E INFANTIL. 

Nos programas infantis, a diversidade de formatos, assim como em outros gêneros vistos 

anteriormente, dificulta a identificação de estruturas formais na composição do cenário, 

principalmente no que se refere ao espaço cênico, que pode ir dos espaços naturais de Sitio do 

Pica-Pau-Amarelo e Mundo da Lua (TV Cultura 1991) a cenários grandiosos e espaços 

múltiplos, como TV Xuxa (TV Globo 2004); de cenários lúdicos, como Castelo Rá-Tim-Bum 

(TV Cultura), a cenários impessoais em chromakey, como TV Globinho (TV Globo); de 
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cenários de auditório, como em Gente Inocente (TV Globo), a espaços nada convencionais 

como, em Bambalalão (TV Cultura). 

 A mesma situação se dá nos programas de humor. Para falarmos apenas dos programas 

fundamentados nos esquetes, podemos encontrar: um espaço único, como em Escolinha do 

Professor Raimundo, onde todos os humoristas intercalam seus bordões, nesse caso na sala de 

aula; ou então espaços distintos, onde cada personagem tem seu set apropriado, como em Viva 

o Gordo; ou, ainda, sets separados, que, na narrativa, entrecruzam-se, formando, ainda que 

mentalmente, um espaço maior onde vivem todas as personagens, como a cidade de Chico 

City; ou, para finalizar, espaços compostos em estúdio, das formas mais variadas, combinados 

com espaços externos, como em Casseta e Planeta. Ou seja, usando como exemplo apenas 

programas da TV Globo, pudemos mostrar que são inúmeras as possibilidades de configuração 

nesse gênero. Sendo assim, cada um desses programas (de humor ou infantil) necessita de uma 

análise detalhada de seus elementos de composição em sua singularidade. Só assim poderemos 

observar suas relações com o espaço, com o público e em especial, com o gênero. 

 

9. O MUSICAL E O VÍDEOCLIPE. 

Para Daniel Filho, a interpretação musical para a televisão nasceu com a cantora Maysa (ibid.: 

51). “Maysa fez os primeiros musicais, ainda singelos, sem grandes pretensões, mas o show dela 

era uma grande atração” (ibid.). Antes dela, o que tínhamos eram os cantores do rádio na 

televisão. Contudo, a grande explosão musical da televisão aconteceu na TV Record, em 1965, 

com Jovem Guarda e O Fino da bossa. Nesse mesmo período, até o final da década de 1960, 

vão ao ar, pela TV Excelsior e pela TV Record, os Festivais da Música Popular Brasileira, 

de onde saíram os grandes nomes da MPB, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, 
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entre outros. A TV Globo também irá, em 1967, entrar para a era dos festivais, com o Festival 

Internacional da Canção. 

Nos anos seguintes, a TV Globo, influenciada pelos musicais da Broadway, lança os 

musicais nacionais, como Brasil Pandeiro (1978), com Betty Faria. Apesar de influenciar a 

produção para o público infantil, o gênero, com a chegada do videoclipe, não fica no ar por 

muito tempo. Na década, seguinte os musicais se voltam para programas produzidos para 

divulgar o trabalho de grandes intérpretes nacionais, Grandes Nomes. Em seguida, vieram as 

transmissões de megaeventos, como Rock in Rio e Hollywood Rock, além da transmissão de 

shows de artistas nacionais e internacionais por diversas emissoras do país (em especial a 

MTV). 

Os musicais, como podemos observar, podem ser produções das emissoras, feitas 

unicamente para a televisão, assim como podem ser transmissões de eventos que ocorram sem o 

total controle do meio. Dessa forma, podem encontrar-se em diferentes formatos: programas de 

auditórios, shows ao vivo, transmissões simultâneas, videoclipes etc. Podem, assim, acontecer 

em um estúdio de televisão, no palco de uma casa de espetáculo ou teatro, em estádio de 

futebol, na praia, ou em todos esses espaços, e outros mais, ao mesmo tempo, como é o caso 

do videoclipe. 

Os videoclipes, “ainda que tenham o intuito claramente comercial (...), chegaram para 

participar da ‘nova cultura auditiva mundial’” (Jairo Tadeu Longui, in Armes 1999: 246). Na 

década de 1960, com Strawbewrry Fields Forever e com Help, os Beatles já mostravam ao 

mundo um tipo de linguagem que envolvia imagem e música sincronizadas, o que resultaria no 

formato dos videoclipes futuros. Com o surgimento da MTV, o gênero iria se consolidar em 

todo o mundo. 
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No Brasil, antes da chegada da emissora, alguns programas já exploravam o formato, 

entre eles os TV2 Pop Show (TV Cultura) e Sábado Som (TV Globo), ambos lançados em 

1974. Em 1981, a TV Cultura lançou o primeiro programa dedicado exclusivamente para o 

gênero, Som Pop. A partir de então, o gênero proliferaria nas telas brasileiras. 

Para Marcondes Filho, “em termos de linguagem, o vídeo-clip (sic) é neto da ópera e 

filho dos musicais cinematográficos, com a diferença de que na TV ele se constitui numa estorieta 

só, independente, de curta duração e facilmente consumível” (ibid.: 75). Contudo, para 

Machado, o gênero deve “ser encarado como uma forma autônoma, na qual se podem praticar 

exercícios audiovisuais mais ousados” (ibid.: 176). “No videoclip (sic) há espaço para o diálogo 

com artistas visuais experimentais, que circulam apenas em centros culturais, galerias bienais e 

museus, que podem sair do gueto da arte” (Bentes, ibid.: 132). E não só o gênero abre um 

espaço para o experimentalismo audiovisual como passa a assumir um papel na mudança da 

estética dos outros gêneros televisuais. Basta ver alguns programas, como Armação Ilimitada, 

Castelo Rá-Tim-Bum, Altas Horas, Fantástico, entre outros. 

O “estilo videoclipe, (...) nada mais é do que a manifestação desse tipo de montagem 

presente em quadros e seqüências inteiras ou pontuais inseridas tanto em gêneros ficcionais 

quanto não-ficcionais. É esse também o tipo de montagem por excelência da publicidade 

televisiva. A influência dessa montagem ‘vertical’ baseada nos recursos da edição chega até um 

dos redutos mais conservadores da linguagem televisual, o telejornalismo. Basta sintonizar canais 

dedicados exclusivamente ao jornalismo, como a Band News, no Brasil, ou como a CNN, nos 

Estados Unidos, para ter acesso, simultaneamente, a uma multiplicidade de informações visuais, 

verbais e sonoras, dispostas numa tela principal, em ‘janelas’ recortadas dentro dela, ou em 

letterings que ‘rolam’ sobrepostos às imagens” (Fechine, ibid.: 105). 
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9.1. O CENÁRIO NO VIDEOCLIPE. 

No videoclipe, “tudo muda na passagem de um plano a outro: a indumentária dos intérpretes, o 

lugar onde se ambienta a canção, a luz que banha a cena, o suporte material (filme ou vídeo de 

distintas bitolas) e assim por diante (...). Na verdade, não existem razões para a obediência aos 

cânones clássicos de continuidade pela simples razão de que pouquíssimos clipes são realmente 

narrativos, nos sentidos literário e cinematográfico mais habituais” (Machado, ibid.: 180). “A 

própria identidade visual da MTV é baseada nessa acumulação e articulação de elementos 

gráfico-plásticos sobre imagens que, na sua tela, parecem sempre instáveis e maleáveis 

(alteradas, deformadas, corroídas)” (Fechine, ibid.). 

A natureza híbrida do gênero; a aglutinação de imagens, formas, cores, efeitos e 

acabamentos de diferentes aspectos; a intercambialidade entre os elementos de diferentes 

naturezas, fragmentados nas cenas; a descontinuidade da imagem, que mantém os distintos 

fragmentos unidos apenas pela música; os constantes e intermináveis fluxos de informações são 

apenas alguns dos aspectos que fazem com que, nesse gênero, como em nenhum outro, a 

cenografia, em fração de segundos, transite do realismo à rejeição total das regras estabelecidas. 

Na liberdade proporcionada pelo experimentalismo, a cenografia televisiva encontra espaço para 

firmar-se como uma forma de comunicação dentro da televisão. 

 

10. O PROGRAMA EDUCATIVO. 

Como poderemos verificar melhor no capítulo 6, a televisão, logo em sua origem, viu-se diante 

da responsabilidade de assumir as obrigações do estado na educação da população. Em 1960, a 

TV Cultura de São Paulo leva ao ar o primeiro telecurso brasileiro; em 1962, “a TV Continental 
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do Rio e a TV Tupi Difusora de São Paulo lançaram, simultaneamente, aulas básicas do Curso 

de Madureza” (Mattos, ibid.: 12). 

Aronchi de Souza divide, dentro da categoria Educação, dois gêneros desse tipo: (1) 

educativo; e (2) instrutivo. Nos programas do primeiro gênero, “encontraram-se aulas com 

linguagem televisiva (Vestibulando, da Cultura) e programas produzidos para a audiência geral, 

como os telecursos e infantis. No Brasil, a maioria das produções desse gênero concentra-se nas 

emissoras educativas” (ibid.: 153). O segundo tipo, instrutivo, caracteriza programas de 

“diversos formatos destinados a várias faixas etárias. Para manter uma linguagem semelhante à 

do restante da programação, a emissora utiliza entrevistas, minisséries de ficção, documentários e 

reportagens” (ibid.: 154). Nesse segundo tipo, não há o compromisso do telespectador com um 

ensino regular, ele pode estar apenas ampliando seu repertório de conhecimento. É assistido, 

dessa forma, como um programa de entretenimento. 

Esse gênero divide-se também por faixa etária e campo de interesse. “Os infantis 

aproveitam o universo desse público para ensinar e reforçar conceitos do ensino regular (...). 

Para o público adulto, as reportagens e entrevistas formatadas como telejornal tratam de temas 

específicos” (ibid.). Algumas emissoras segmentadas, dentro da divisão proposta por Aronchi, 

têm caráter instrutivo, muitas vezes mantendo-se em um único campo do conhecimento. 

Com relação à cenografia, devido ao fato de esses programas manterem formatos 

diferenciados, muitos deles não utilizam, conforme sua lógica interna, sequer um pano de fundo 

como cenário. No capítulo 6, poderemos observar um pouco mais as especificidades do 

gênero. 
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11. LINGUAGENS FRAGMENTADAS. 

Como já havíamos afirmado, parece impossível contemplar nesse trabalho todos os gêneros 

televisivos, até porque, como bem lembra Machado, nem sabemos ao certo quantos são. 

Muitos autores chegam a incluir, entre eles, até mesmo o material publicitário ou as vinhetas 

gráficas. Frente ao objetivo desse trabalho, acreditamos que, ainda que possa parecer 

insuficiente, o mapeamento feito irá colaborar para as análises do cenário que acontecerão à 

frente. 

Vale ainda ressaltar, como já havia feito em Cardoso (2002), que a determinação aqui 

apontada, em função dos gêneros, da composição e estilo do cenário, é tendência que pode ser 

observada na televisão, mas de modo algum se configura em lei a qual os profissionais do meio 

devem se subordinar. “Tentar estabelecer uma especificidade para um meio como o vídeo (...), 

acrescido de uma enorme capacidade de transmutação plástica, poderia se correr no erro de se 

almejar uma pureza que este meio não possui” (Santaella 1992.1: 24). O cuidado que se deve 

tomar aqui é que os gêneros nascem, crescem e evoluem em uma rapidez nem sempre 

acompanhada pelos pesquisadores. Os novos formatos, com certeza, irão levar a cenografia a 

novas mutações em suas estruturas e estilos. 
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CAPÍTULO IV 

O ESPAÇO DO CENÁRIO 

NA IMAGEM TELEVISIVA 

 

Assistindo à televisão, podemos facilmente observar que diferentes gêneros televisivos 

possuem cenários com determinados traços que caracterizam certos tipos específicos de 

programas. A esse agrupamento de características semelhantes nos cenários chamaremos de 

tipologias cenográficas. Na semiótica, o termo é empregado para referir-se ao encontro de 

alguns denominadores comuns em diferentes sistemas (ver Lotman 1998). Do modo como 

estaremos utilizando aqui, o termo é também empregado por Eugeni (apud Casetti e Chio 1999: 

254) na análise dos signos televisivos. As distintas tipologias cenográficas, por sua vez, 

orientam determinadas configurações espaciais. A essa delineação do local de encenação 

chamaremos de topologia. Ou seja, utilizaremos aqui o termo topologia quando estivermos nos 

referindo unicamente ao espaço físico, a um lugar. Quando estivermos tratando de diversos 

aspectos que se apresentam como traços distintivos do sistema, usaremos o termo tipologia. 

Posto isso, a principal questão a ser discutida na primeira parte desse capítulo é: 

independente das especificidades de cada gênero, de que forma as tipologias influenciam na 

configuração do espaço de encenação? 

 

1. O CENÁRIO NO ESPAÇO/TEMPO. 

Como explica José Martinez Abadía (1993), os programas de vídeo, entre eles os televisivos, 

são construídos por uma sucessão ordenada de fragmentos de tempo e espaço que pouco têm a 

ver com o tempo e espaço “real” (ibid.: 111). “La tecnica de montaje hace posible el 



 153

establecimiento de relaciones entre los tiempos de los distintos planos (...). Las relaciones se 

establecen según la expresividad del producto final y se efectúan siguiendo unas reglas 

establecidas por la experiencia y asumidas por los espectadores en un largo proceso que 

comenzó con la aparición del cinematógrafo” (ibid.: 111-112). 

No que se refere ao espaço, segundo Balogh, muitos pesquisadores, quando comparam 

o cinema com a literatura, apontam um caráter mais espacial do primeiro. “(...) o espaço é 

diretamente filmado (nos filmes tradicionais) e filtrado pelos enquadramentos e angulações da 

câmera e se constitui num dado básico da montagem e, portanto, num elemento essencial para a 

construção da sintaxe fílmica e do sentido” (ibid.: 71). Segundo Garcia Jiménez (apud Balogh 

ibid.), o espaço fílmico é “concreto, literal e taxativo”, é “um percepto”, diferente nas estruturas 

literárias, onde é um “constructo”. Balogh discorda em parte desta afirmação, quando diz: 

“consideramos o espaço audiovisual em primeiro lugar um percepto, de fato, iniludível, mas que 

supõe uma série de seleções e escolhas que fazem dele também um constructo” (ibid.), 

pensamento este com o qual também compartilhamos. 

Frente a isso, ainda recorrendo a Jiménez, Balogh afirma que o espaço na representação 

audiovisual, e nesse caso não só no cinema, mas também na televisão, configura-se a partir de 

certas dicotomias como: interior/exterior, natural/artificial, urbano/rural, entre outras. A 

essas, Balogh acrescenta ainda: “campo/fora de campo e tomadas de campo e contracampo 

que não dizem respeito ao espaço em si, mas à maneira de filmá-lo” (Jost e Gaudreault apud 

Balogh ibid.). Em nosso trabalho, essas distintas formas de representações estão sendo 

exaustivamente utilizadas na observação do cenário, já que indicam, em especial, as 

especificidades de determinadas tipologias televisivas. 
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Balogh, comparando dois gêneros da narrativa, presentes no cinema e na televisão, 

exemplifica: “o faroeste se caracteriza precisamente pela programação espacial, com nítida 

preferência pela representação dos espaços exteriores, naturais, rurais, grandes, claros, vazios. É 

o tradicional espaço dos desfiladeiros, das pradarias, das cadeias de montanhas (...). Outro 

gênero como o policial, ou noir, se caracteriza precisamente por uma programação espacial 

oposta à anterior. No noir a representação do espaço dá nítida preferência aos espaços 

interiores, artificiais, urbanos, pequenos ou fechados - até claustrofóbicos -, cheios, escuros. O 

jogo entre o claro e o escuro dá enorme indefinição a uma parte considerável dos ambientes 

representados, ao contrário do faroeste, onde o espaço é, em geral, perfeitamente definido. Tal 

programação espacial se encontra em perfeito acordo com a temática essencial do gênero: o 

crime” (ibid.: 72-73). 

Tratando ainda da questão do espaço, da topologia, Eugeni defende que a 

representação na televisão é resultado da superposição de dois planos diferentes, “las 

operaciones de diseño escenográfico (es decir, el trabajo de construcción del plató) y las 

operaciones de grabación y montaje (es decir, el trabajo de direción)” (apud Casetti e Chio 

1999: 274). Nesse sentido, para o autor, a análise do cenário parte de duas perspectivas 

complementares: “la perspectiva sintáctico estilística (atenta a las formas que adquiere el 

espacio televisivo) y la perspectiva semántica (atenta a los significados del espacio televisivo)” 

(ibid.). 

Partindo primeiro da perspectiva semântica, um exemplo nítido da construção da imagem 

de um programa através da topologia (considerando, nesse caso, imagem como um conceito 

que o público possa ter do programa), pode ser observado no programa Roda Viva, da TV 

Cultura. O entrevistado, no centro da “roda” (tendo ao seu redor, dois níveis acima, os 



 155

entrevistadores), encontra-se, diferente de outros programas do gênero (entrevistas, debates 

etc.), diante de uma situação explícita de enfrentamento. Os distintos locais (centro da arena e 

arquibancadas), rigidamente separados, sugerem uma oposição entre o entrevistado e os 

entrevistadores que acaba se confirmando nos questionamentos constantes que obrigam o 

primeiro a girar em dois sentidos durante todo o tempo de duração do programa. 

Cuidando não somente da topologia, mas de forma geral dos elementos cenográficos, 

Décio Pignatari nos traz um exemplo que bem ilustra como o cenário pode atuar como elemento 

significante no texto televisivo: “No espaço circense do Chacrinha, gente e cenografia se 

confundem, nunca se separam. Daí a impressão de festa contínua que transmite, daí o calor 

humano que irradia (...). O Chacrinha cria um espaço circense sem a necessidade da existência 

real de um circo: a característica principal do programa eram o círculo e a esfera. Tudo parecia 

girar num turbilhão maluco, grotesco, popular, cômico, rabelaisiano - uma gigantesca gargalhada 

visual” (1984: 12-13). Vale lembrar que o “tudo” a “girar” a que Pignatari se refere é toda a 

cenografia: luzes; corpos dançando; dedo girando; cores e formas do figurino; movimento de 

câmera; e, dialogando com todos esses elementos, o cenário. 

Para Pignatari, “a boa cenografia é a que participa também da ação narrativa”, com isso, 

“el espacio representado contribuye a definir no sólo la identidade visual del programa, sus 

contenidos y sus géneros, sino también las modalidades através de las que se comunica com el 

receptor y, por tanto, el papel que se asigna a este último. A partir de aquí se produce un salto 

de nível, pues el modelo de representación espacial adoptado por las transmisiones televisivas 

sirve para orientar los saberes, los valores y las creencias del espectador, es decir, para definir la 

relación comunicativa” (Casetti e Chio, ibid.: 278-279), “construcciones propiamente dichas, que 

trabajan a partir de material simbólico (signos, figuras y símbolos presentes en el léxico de una 
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comunidad), (...), y producen determinados efectos de sentido (conviven con la ‘realidad’ o la 

‘irrealidad’ de cuanto dicen, etc.). En definitiva, no nos enfrentamos con ‘vehículos’ neutros que 

‘llevan’ algo, sino con objetos dotados de consistencia e autonomía própias” (ibid.: 249). 

Contudo, mesmo acreditando que a função do cenário é atuar como elemento de 

significação na cena, não podemos ignorar que nas distintas formas de representações presentes 

na televisão existem diferentes níveis de significação. Cada gênero televisivo irá possibilitar ao 

cenário uma maior ou menor participação na construção do texto do programa. 

No que se refere à perspectiva “sintáctico estilística”, para Eugeni podemos determinar 

as diferentes configurações estruturais do espaço televisivo em função da: (1) tipologia do 

cenário, onde teremos um espaço central que pode ser único (como em certos programas de 

entrevistas); dividido em módulos (como nas telenovelas onde diferentes ambientes constituem o 

espaço/tempo de ação); externos que se conectam ao central (no caso de telejornais, onde a 

equipe de comentaristas se apresenta em diferentes espaços que entram em conexão com o 

espaço dos apresentadores); ou, ainda, externos de natureza diferente do central (como nas 

conexões entre estúdio e locações reais); (2) modalidade de conexão entre estes módulos 

espaciais (como a inserção de um espaço em outro ou a justaposição de espaços); (3) dinâmica 

(onde a transformação do cenário pode acontecer diante da platéia e das câmeras) (ibid.: 254-

275). Já a definição do estilo do cenário se deve à: (1) disposição dos elementos arquitetônicos 

e cenográficos (fundo neutro, desenho, fotografia, logotipo, mobiliário, etc.); (2) escolha das 

cores (tons quentes e frios, harmonia e contraste, predominância de cores, etc.); (3) aplicação 

das luzes (disposição, direção, valores cromáticos, etc.); (4) e às características das superfícies 

(materiais utilizados, relação com fontes luminosas, texturas etc.) (ibid). 
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Dessa forma, um exame a partir da perspectiva semântica exige a observação das 

características estruturais e estilísticas de programas específicos pertencentes a gêneros também 

específicos, o que pretendemos fazer à frente. 

No trabalho de Gustavo Orza (2002), também podemos encontrar a tipologia e a 

topologia associadas diretamente à construção do texto televisivo. Partindo da dicotomia 

“realidade/ficção”, Orza indica três possíveis tipos de espaços de representação na televisão em 

que podemos observar as relações estabelecidas entre distintas tipologias e determinadas 

topologias: (1) Discurso Referencial / Espaços Reais; (2) Discurso Ficcional / Espaços Reais 

Representados; (3) Discurso de Hibridação / Espaços Fingidos (possíveis ou imaginados). No 

primeiro grupo, aparecem os programas de telejornalismo, programas em que os conteúdos 

apresentam um alto grau de concordância com o “campo de referência externo” (ibid.: 138). No 

segundo grupo, destacam-se os programas de ficção. Predomina aí o “campo de referência 

interno” (ibid.). No último, encontram-se os programas que operam entre os limites da 

“realidade” e “ficção”. Desse modo, os conceitos de “espaços reais”, “espaços reais 

representados” e “espaços fingidos” se remetem a espaços que têm como referência uma 

“realidade” externa, uma interna e as duas simultaneamente. Partindo dessa divisão, Orza sugere 

uma forma de categorizar os gêneros televisivos a partir das suas organizações espaciais e 

estilísticas (ibid.: 137-188). 

A partir do momento que passa a limitar determinados gêneros a determinadas 

topologias, a categorização proposta por Orza nos parece um pouco restrita. Acreditamos que, 

em qualquer que seja o gênero, podemos fazer uso das diferentes formas de representação do 

cenário televisivo. As locações ou os estúdios estão abertos para as telenovelas, para os 

telejornais, para os programas infantis ou de auditório etc. Apesar do predomínio de uma certa 
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“organização espacial” e um certo “registro estilístico”, como escreve Orza, na maioria dos 

gêneros, não podemos afirmar que um determinado programa esteja limitado a uma certa 

topologia. Acreditar nisso seria eliminar qualquer possibilidade de pensar a inovação na 

televisão. 

Ainda que não concordemos com a compartimentalização de gêneros em topologias 

específicas, a divisão espacial proposta por Orza nos auxilia no sentido de indicar uma forma de 

categorização dos distintos tipos de representações cenográficas que encontramos na televisão: 

(1) Espaços Naturais: locações, que podem ser externas (ruas, praias, praças etc.) ou não 

(repartições públicas, salões de museus, teatros etc.). Estão contidos nesse grupo os ambientes 

da natureza ou as edificações feitas pelo homem, espaços que possuem função própria 

independente da gravação do programa ou da captação das imagens. Ou seja, não foram 

construídos para essa finalidade e podem ser utilizados como cenários nas novelas, telejornais, 

programas infantis etc. (2) Espaços Naturais Representados: cenários construídos (com materiais 

corpóreos ou produzidos através de modelagem digital, cenário virtual), que podem estar em 

estúdios, cidades cenográficas ou, ainda, na memória do computador. Utilizam sempre como 

modelo os “espaços naturais”. Contudo, apesar de serem, na maior parte das vezes, uma cópia 

fiel desses espaços, servem tão-somente à encenação. Predominam nas telenovelas, de certa 

forma em toda teledramaturgia, e encontram-se também nos programas de humor e infantil, entre 

outros. (3) Espaços Imaginários: ambientes fantasiosos (corpóreos ou virtuais) que não utilizam 

como referência “espaços naturais”. Estão presentes em programas de auditório, infantis, 

documentários, telejornais etc. 

Para finalizar, ainda que na relação tipologia/topologia evitemos estabelecer limites para 

o cenário, não há como negar que em qualquer uma das formas de representação apresentadas 
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o cenário tem um papel a cumprir, e esse papel pode ser melhor compreendido a partir dos 

estudos da gestalt. 

 

2. O CENÁRIO COMO FUNDO. 

Mesmo tendo em mente que o cenário deve atuar como elemento de significação no texto 

televisivo, não devemos esquecer que esta função leva em conta todos os outros elementos 

presentes na cena. Ou seja, o cenário deve ter consciência de que não está em cena para ser a 

principal atração. O que temos são relações de linguagens estabelecidas entre o cenário e outros 

signos visuais (os atores, os figurinos, os adereços, a iluminação etc.),  verbais (na oralidade dos 

atores/apresentadores ou nas legendas videográficas) e sonoros (músicas, trilhas, efeitos, fala 

etc.). Entendendo como cena “uma relação (...) espaço-temporal, na qual algum acontecimento 

se registra, em um certo momento e lugar determinado” (Leite e Guerra 2002: 51), devemos ter 

em mente que nessa estado se opera uma inter-relação sígnica sem que se estabeleça, com isso, 

uma hierarquia a priori. 

Contudo, ainda que não seja estabelecida uma hierarquia a priori, o cenário deve ser 

pensado como um elemento, entre outros da cena, que tem como principal objetivo valorizar os 

gestos, movimentos e fala do “profissional do vídeo” (ator, apresentador, jornalista, humorista, 

animador etc.). Ainda que participe do texto como elemento comunicacional, o cenário deve, na 

maior parte das vezes, assumir a posição de fundo da cena. Citando Augusto Boal (1996), 

Adriana Leite e Lisette Guerra lembram que o cenário, figurino e luz, entre outros elementos, 

corporificam o espaço da cena. Para elas, esse espaço “centraliza na plasticidade a sua primeira 

e principal propriedade” (ibid.: 56), pois assim, “circunvagando o olhar, distinguimos o homem e 

tudo o que o cerca” (ibid.). 



 160

No entanto, para observarmos os elementos de composição da cena e as relações 

espaciais estabelecidas com o cenário, é necessário entendermos como se configura a imagem 

televisual. 

Cada “cena”, reduzida ao seu menor fragmento, se resume a um quadro, uma foto 

videográfica (frame), que é “resultado de la exploración completa de todos los elementos de 

imagen que componen el mosaico fotosensible sobre el que se enfoca la escena. Es, por tanto, la 

imagen completa que resulta de la exploración de todas las líneas impares y pares” (Abadia 

1993: 31). Essa organização de quadros videográficos se apresentará no suporte televisual por 

meio de planos. “Plano es todo lo registrado por la cámara desde el momento en que se aprieta 

el disparador hasta que se interrumpe la gravación; su denominación dependerá del espacio de 

encuadre y del movimiento de la cámara. A la vez el plano es la unidad de significación más 

pequeña en un programa, es decir, la mínima unidad espacio-temporal en que puede 

fragmentarse la narrativa. Todavía pueden hacerse, respecto al plano, dos observaciones 

importantes: la primera es que su duración es ilimitada (puede durar desde unas décimas de 

segundo en el caso de un plano relámpago, hasta componer una película entera), y la segunda es 

que tiene valor polisémico” (Abadia ibid.: 101). Segundo Abadia, a significação do plano está 

condicionada tanto aos planos que o precedem como aos que o seguem. Nesse caso, a 

significação se dá pelas relações temporais estabelecidas. “ (...) editar un programa es ordenar y 

organizar, en una cinta de vídeo, los planos o fragmentos registrados con anterioridad. Es, en 

definitiva, la ordenación y estructuración final de la narración mediante el uso del lenguaje 

audiovisual” (ibid.: 110). 

Abadía ainda lembra que: “Las denominaciones de los planos vienen motivadas por la 

cantidad de información que aparece en la pantalla: los planos generales o largos sirven para 
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establecer el ambiente y para mostrar el escenario donde va a transcurrir la acción; los planos 

cortos poseen un carácter más dramático, muestran los detalles; son los planos típicos de acción” 

(ibid.: 102). 

Apesar de algumas diferenças nas terminologias empregadas no mercado, existe no 

Brasil o predomínio da seguinte divisão de planos: (1) Grande Plano Geral (GPG): o cenário 

predomina sobre os profissionais do vídeo. Esse plano é geralmente utilizado em narrativas para 

apresentar a localidade (locações ou cidades cenográficas) em que se passa a encenação. 

Também é muito empregado em espetáculos musicais e eventos esportivos; (2) Plano Geral 

(PG): o enquadramento compreende não só a personagem completa, mas também o espaço de 

ação. Como demonstra Abadia, “con este plano se presenta el escenario donde van a suceder 

los acontecimientos; se relaciona al sujeito con los elementos espaciales que lo rodean” (ibid.: 

103), isso nas narrativas, telejornais, programas de auditório, documentários etc; (3) Plano 

Conjunto (PC): é um plano onde predomina o profissional do vídeo (que aparece de corpo 

inteiro), o cenário começa a assumir sua posição como fundo da cena; (4) Plano Americano 

(PA): o cenário, que nos planos anteriores ocupava parte da atenção, começa a sair de cena; (5) 

Plano Médio (PM): é um dos planos mais utilizados na televisão. O cenário, nesse plano, se 

resume a fragmentos indiciadores de um espaço; (6) Primeiro Plano (PP): o rosto ocupa a maior 

parte do quadro, a cenografia se limita à luz, maquiagem, adereços etc. O cenário sai 

definitivamente de cena; (7) Primeiríssimo Plano (PPP): a imagem se resume aos detalhes da 

expressão do ator. Plano que predomina nas narrativas e musicais, apesar de alguns programas 

de entrevistas, como Provocações (TV Cultura), Cara a Cara (TV Bandeirantes) e Ensaio 

(TV Cultura) já terem explorado esse enquadramento; (8) Plano Detalhe (PD): plano fechado 

que normalmente apresenta pequenos objetos ou detalhes do cenário. Nas narrativas, um 
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pequeno fragmento do cenário (como uma maçaneta de porta, uma torneira etc.) ou pequenos 

objetos (como uma bolsa, uma arma, uma carta etc.) são elementos da maior importância para o 

entendimento da história. 

A partir dos conceitos de quadro, cena e plano, e em especial, a partir da divisão dos 

planos em distintos enquadramentos, é que podemos passar a pensar no cenário como 

elemento de significação do texto televisivo. No entanto, para reconhecer o cenário como 

elemento de significação, é preciso entender que a percepção humana funciona através da 

seleção e organização dos estímulos que recebe. Essa seleção e organização, por sua vez, 

podem ser previstas e controladas pelos profissionais envolvidos na produção dos programas 

televisivos, entre eles, o cenógrafo. 

A linguagem visual, de forma geral, oferece aos produtores do texto televisivo uma série 

de opções (entre elas, cores, texturas, movimentos, formas e fundos). Entre muitos fatores, a 

seleção dos elementos se realiza de acordo com determinados propósitos de quem realiza o 

texto. “(...) as equipes começam a trabalhar depois de definir em conjunto a estética que vai 

marcar o programa. São referências de cores, iluminação, direção que norteiam todo o trabalho. 

A partir dessas definições, são criados os múltiplos elementos da arte. ‘A cor é usada como 

elemento dramático. Em Terra Nostra, a chegada dos italianos, saudosos de casa, é escura. 

Quando chegam ao Brasil, a luz é mais quente, há tons de ocre e telha como no interior da 

Itália’, explica a diretora de arte Tiza de Oliveira” (Almeida in: 

http://www.telaviva.com.br/telaviva/revista/091 /producao.htm). Segundo Donis Dondi, em 

Sintaxe da Linguagem Visual (2003), “a sintaxe visual existe. Há linhas gerais para a criação 

de composições. Há elementos básicos que podem ser aprendidos e compreendidos por todos 

os estudiosos dos meios de comunicação visual, sejam eles artistas ou não, e que podem ser 
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usados, em conjunto com técnicas manipulativas, para a criação de mensagens visuais claras” 

(ibid.: 18). 

Para Dondis, os trabalhos mais significativos no campo percepção humana foram 

realizados pelos psicólogos da gestalt, cujo principal interesse se voltou para a organização 

perceptiva, ou seja, o processo de configuração de um todo a partir das partes. “O ponto de 

vista subjacente da gestalt, conforme definição de Ehrenfels, afirma que ‘se cada um de doze 

observadores ouvisse um dos doze tons de uma melodia, a soma de suas experiências não 

corresponderia ao que seria percebido por alguém que ouvisse a melodia toda’” (ibid.: 22). 

Os princípios da gestalt, que surgiram com os estudos de Von Ehrenfels (Viena 1890), 

se efetivaram na Alemanha em meados da década de 1910. “Nesse período, o programa de 

uma psicologia dos conjuntos, das estruturas e das formas foi comum a uma série de escolas 

como reação às insuficiências das teorias dos elementos que prevaleceram no século XIX” 

(Santaella 2001.1: 201). Segundo Santaella, entre essas escolas, “a que recebeu mais projeção, 

pela homogeneidade de sua doutrina e por sua contribuição experimental, foi a chamada escola 

de Berlim” (ibid.). Surgem daí “as duas exposições de conjunto mais importantes dessa doutrina, 

a de Köhler (Gestaltpsychology 1929) e a de Koffka (Principles of Gestaltpsychology 

1935)” (ibid.). Ao lado de Wolfgang Köhler (1887/1967) e Kurt Koffka (1886/1941), também 

se destacou nesse grupo o nome de Max Wertheimer (1880/1943). “O movimento gestaltista 

atuou principalmente no campo da teoria da forma, com contribuição relevante aos estudos da 

percepção, linguagem, inteligência, aprendizagem, memória, motivação, conduta exploratória e 

dinâmica de grupos sociais (...). A teoria da gestalt, extraída de uma rigorosa experimentação, 

vai sugerir uma resposta ao porquê de umas formas agradarem mais e outras não. Esta maneira 
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de abordar o assunto (...) se apóia na fisiologia do sistema nervoso, quando procura explicar a 

relação sujeito-objeto no campo da percepção” (Gomes Filho 2000: 18). 

Gomes Filho apresenta de forma resumida a teoria da gestalt do seguinte modo: 

“Segundo essa teoria, o que acontece no cérebro não é idêntico ao que acontece na retina (...). 

Não vemos partes isoladas, mas relações. Isto é, uma parte na dependência de outra parte. Para 

a nossa percepção, que é resultado de uma sensação global, as partes são inseparáveis do todo 

e são outra coisa que não elas mesmas, fora desse todo” (ibid.: 19). Esse processo perceptivo, 

conforme indicam as pesquisas da gestalt, faz com que o espaço em que esteja um indivíduo 

seja percebido por este através da seleção e retenção de alguns signos. “(...) sobre o conjunto 

virtual dos fenômenos disponíveis, o indivíduo apenas retém o que faz sentido para ele. Só 

vamos dar valor de signos ao número ínfimo de informações que sabemos tratar” (Bougnoux 

1994: 31). 

Segundo Gomes Filho, “Koffka, quando estuda o fenômeno da percepção visual (...) 

estabelece, inicialmente, uma primeira divisão geral entre forças externas e forças internas: As 

forças externas são constituídas pela estimulação da retina através da luz proveniente do objeto 

exterior. Essas forças têm origem no objeto que olhamos, ou melhor, nas condições de luz em 

que se encontra. As forças internas são as forças de organização que estruturam as formas numa 

ordem determinada, a partir das condições dadas de estimulação, ou seja, das forças externas. 

As forças internas têm a sua origem, segundo a hipótese da gestalt, num dinamismo cerebral que 

se explicaria pela própria estrutura do cérebro. A maneira como se estruturam essas formas 

obedece a uma certa ordem, isto é, essas forças internas de organização se processam mediante 

relações subordinadas a leis gerais” (ibid.: 19-20). Em Gestalt do Objeto, Gomes Filho 
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apresenta os princípios básicos que regem as forças internas de organização da forma (ibid.: 20-

37). 

Para Dondis, uma das maiores referências na aplicação da teoria da gestalt é a obra de 

Rudolf Arnheim, Arte e Percepção Visual (1997). “Arnheim explora não apenas o 

funcionamento da percepção, mas também a qualidade das unidades visuais individuais e as 

estratégias de sua unificação em um todo final e completo. Em todos os estímulos visuais e em 

todos os níveis da inteligência visual, o significado pode encontrar-se não apenas nos dados 

representacionais, na informação ambiental e nos símbolos, inclusive a linguagem, mas também 

nas forças compositivas que existem ou coexistem com a expressão factual e visual” (ibid.: 22). 

Ao estudar a organização da forma, Arnheim parte dos seguintes questionamentos: “Se a 

visão é uma captação ativa, o que ela apreende? Todos os inúmeros elementos de informação? 

Ou alguns deles?” (Arnheim 1997: 36). Para Arnheim, apesar de o aparelho visual humano estar 

equipado para a captação de detalhes diminutos em qualquer tipo de manifestação visual, “a 

percepção visual não opera com a fidelidade mecânica de uma câmara, que registra tudo 

imparcialmente (...). Ver significa captar algumas características proeminentes dos objetos” 

(ibid.). Segundo Arnheim: “Alguns traços relevantes não apenas determinam a identidade de um 

objeto percebido como também o faz parecer um padrão integrado completo. Isto se aplica não 

apenas à imagem que fazemos do objeto como um todo, mas também a qualquer parte em 

particular sobre a qual nossa atenção se focaliza (...). Há provas suficientes de que, no 

desenvolvimento orgânico, a percepção começa com a captação dos aspectos estruturais mais 

evidentes” (ibid.: 37). 

Arnheim acredita que as coisas que vemos se comportam como totalidades que 

dependem muito do seu lugar e função no contexto total (ibid.: 59). Com isso, qualquer alteração 
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em cada uma das partes pode modificar a estrutura do todo. Contudo, “esta interação entre todo 

e parte não é automática e universal. Uma parte pode ou não ser visivelmente influenciada por 

uma mudança da estrutura total; e uma alteração na configuração ou cor pode ter pouco efeito 

no todo quando a mudança permanece, por assim dizer, fora da trilha estrutural” (ibid.). E é 

justamente na relação estabelecida entre o todo e as partes, na teoria da gestalt, que se 

estruturam os conceitos de forma e figura. Arnheim, citando o pintor Bem Shahn, afirma: 

“Forma é a configuração visível do todo” (ibid.: 89). 

Apesar de lembrar, através de James Gibson (1951), que o conceito de forma, devido 

aos seus diversos empregos, apresenta-se de maneira imprecisa e indefinida, Santaella, citando 

Paul Guillaume (1966), dá o seguinte exemplo para ilustrar o conceito de figura: “Uma melodia 

compõe-se de sons, uma figura, de linhas e de pontos. Porém, esses complexos possuem uma 

unidade, uma individualidade. A melodia tem um princípio e um fim, tem partes; distinguimos, 

sem vacilação, os sons que a ela pertencem e os que lhe são estranhos, mesmo quando 

intercalados entre os primeiros. Do mesmo modo, a figura limita-se, em nosso campo visual, em 

relação às outras figuras; tais pontos e linhas fazem parte dela, enquanto tais outros são 

excluídos. A melodia e a figura são formas” (Santaella ibid.: 202). A forma, desse modo, nos 

informa sobre a aparência externa do objeto que é observado. É, assim, “a imagem visível do 

conteúdo” (Gomes Filho ibid.: 40). 

Cabe ressaltar que foi justamente através das “leis da forma”, presentes na teoria 

gestáltica, que as pesquisas da escola de Berlim se tornaram mundialmente conhecidas. Entre 

essas leis se destacam: pregnância da forma; segregação e unidade; semelhança e proximidade; 

nivelamento e aguçamento; figura e fundo; etc. (esses conceitos aplicados aos distintos campos 

da comunicação e das artes podem ser encontrados nas obras de Arnheim, Dondis e Gomes 
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Filho). Dessa variedade de princípios perceptivos, dois apresentam-se como fundamentais para 

nossos propósitos, são eles a figura e o fundo. 

Para Santaella, entre todos os conceitos propagados pela teoria da gestalt, esses são os 

mais cuidadosamente definidos. “Só há percepção de objeto se existirem diferenças de 

intensidade entre as excitações provenientes de diversas partes do campo. (...) todo objeto 

sensível não existe senão em relação com um certo ‘fundo’ (...). A identificação de qualquer 

figura depende das diferenças de excitação que separam a figura do fundo” (ibid.: 226-227). 

Encontra-se exatamente aí a justificativa de estudo do cenário como elemento de significação. 

A imagem televisual, como representação bidimensional, se apresenta “na sua forma mais 

elementar pela relação figura-fundo” (Arnheim ibid.: 218). Essa relação se caracteriza pelo 

agrupamento de dois planos distintos. A figura, em sua forma limitada, se encontra, a princípio, 

em frente a um fundo, que tem sua forma ilimitada confinada por uma borda. 

Segundo Arnheim, Edgar Rubin descobriu que “a superfície limitada circundada tende a 

ser vista como figura, a circundante, ilimitada, como fundo” (ibid.: 219). Outro aspecto que, para 

Rubin (apud Arnheim ibid.: 221), leva a percepção a considerar duas formas como sendo uma 

figura e outra fundo, é a divisão do espaço em topologias horizontais. Nesse caso, a parte 

inferior tende sempre a ser vista como figura. “Ele relaciona isto com a situação típica do mundo 

físico onde ‘árvores, torres, pessoas, vasos, lâmpadas são amiúde percebidos sob circunstâncias 

nas quais o fundo, por exemplo, o céu ou a parede, ocupa mais ou menos a parte superior do 

campo’” (ibid.: 221). 

No entanto, Arnheim bem lembra que a relação entre as partes de uma representação 

não se encontra estática, imutável. Em especial nas imagens em movimento, como é o caso da 

imagem televisual, uma determinada figura pode passar a assumir a função de fundo, assim 



 168

como um fundo pode assumir o posto de figura. Esse intercâmbio de posições se deve em 

grande parte ao movimento. O mesmo movimento que irá determinar, em um primeiro momento, 

a posição da figura e do fundo no espaço. “Quando ocorre movimento no campo, a figura 

mantém sua integridade enquanto o fundo sofre anulação de um dos lados, e o aumento do 

outro, revelando-se, portanto, como a área que se submete à interferência” (ibid.: 223). 

Com relação ao movimento da figura ou fundo na televisão, trata-se, assim como no 

cinema, de uma ilusão. O que temos, na realidade, não é uma imagem em movimento, mas sim 

uma rápida sucessão de imagens. “En el caso de la televisión distinguimos las imágenes  porque 

el ojo es incapaz de apreciar el movimiento a gran velocidad de un punto brillante sobre la 

superficie de una pantalla. Esta ilusión es posible gracias a la  persistencia de la visión, que hace 

que el ojo no aprecie el desplazamiento del punto sino que vea simplemente imágenes completas. 

Cuando el ojo mira a un punto que se mueve rápidamente, el fenómeno aludido hace que la 

imagen persista en el cerebro una fracción de segundo después de que el  punto ya se ha 

desplazado a otro lugar. La persistencia de la visión, también llamada persistencia en la retina, 

es el tiempo que tarda el cerebro en eliminar la información suministrada” (Abadia: 26-27). Esse 

tipo de imagem, como ressalta Arlindo Machado (2003), se caracteriza justamente pela sua 

capacidade de metamorfose.“Pode-se nela intervir infinitamente, subverter seus valores 

cromáticos, inverter a relação figura e fundo” (ibid.: 24). 

Nessa relação, o cenário ocupará, na maior parte das vezes, a posição de fundo. A 

figura, por sua vez, se apresentará como uma pessoa (ator, apresentador, convidado, 

entrevistado, entrevistador etc.), como animais, objetos ou, até mesmo, partes do cenário. E 

cabe a esse cenário, como fundo, valorizar a figura, fazer com que o telespectador consiga 

segregar as partes da imagem e fixar a vista em único ponto. Conforme Dondis: “Tudo aquilo 
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que vemos tem a qualidade gramatical de ser a afirmação principal ou o modificador principal” 

(ibid.: 47). Com isso, se temos em cena uma figura que “domina o olho” (ibid.), a função 

primordial do cenário será apresentar-se de maneira mais passiva. Nesse caso, para Dondis, a 

figura passa a ser vista como o “elemento positivo” e fundo como o “elemento negativo” (ibid.). 

Outro aspecto que deve ser considerado na imagem videográfica diz respeito à 

dimensão. “A dimensão existe no mundo real. Não só podemos senti-la, mas também vê-la, 

com o auxílio de nossa visão estereóptica e binocular. Mas em nenhuma das representações 

bidimensionais da realidade, como o desenho, a pintura, a fotografia, o cinema e a televisão, 

existe uma dimensão real; ela é apenas implícita” (Dondis ibid.: 75). Dondis lembra que a 

representação de um espaço tridimensional (como o espaço cenográfico) em uma imagem 

bidimensional (como a imagem impressa na tela da televisão) depende também da ilusão. 

Tratando especificamente das imagens tridimensionais, Arnheim afirma: “Os objetos 

podem participar da terceira dimensão de dois modos: afastando-se por inclinação do plano 

frontal e adquirindo volume ou rotundidade” (ibid.: 247). Esses modos de se obter o efeito de 

tridimensionalidade, na superfície plana, são possíveis através de algumas técnicas amplamente 

utilizadas na produção televisual. Entre essas técnicas, estão: a perspectiva de campo, os 

contrastes de escalas, as variações tonais de claros e escuros e os efeitos de luzes e sombras. O 

emprego dessas técnicas na captação e manipulação da imagem televisual faz com que os planos 

se separem em profundidade. As formas são segregadas. O cenário, ou melhor, o fundo “pode 

ser visto como se continuasse sem interrupção, sob a figura” (Arnheim ibid.: 236). Santaella, 

mais uma vez recorrendo a Gibson, lembra que, apesar de muitos pensarem de outra forma, “o 

fato dessas imagens serem fisicamente chapadas não significa que não podem ser percebidas 

tridimensionalmente” (ibid.: 207). 
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Para finalizar, outro aspecto caro à imagem videográfica é o que diz respeito a sua baixa 

resolução, ou seja, a sua qualidade de definição na tela, seus contornos e detalhes, que, para 

muitos, interfere diretamente na capacidade do público de segregar as partes do todo, diferenciar 

figura do fundo. 

Segundo Machado, “o vídeo tem sido caracterizado como uma imagem de resolução 

baixa, pelo menos até agora e comparativamente com outras imagens técnicas, como a 

fotográfica e a cinematográfica” (ibid.: 42). De certo modo, como aponta Machado, “as 

qualidades estruturais específicas da TV têm sido estudadas freqüentemente na análise 

comparativa com o cinema” (ibid.: 52). Contudo, iremos nos limitar aqui a observar a estrutura 

da tela eletrônica do aparelho de televisão. 

A imagem colorida no vídeo é formada pelo sistema de adição de cores que tem como 

cores de base vermelho, verde e azul (sistema RGB). Esses pontos de luz (pixels) distribuem-se 

na tela em 525 linhas, compondo o quadro videográfico. 

Diante dessa estrutura, segundo Machado, a imagem televisiva é uma imagem que aceita 

pouca quantidade de informação, “já que há sempre o perigo de que um quadro demasiado 

abundante de motivos se dissolva na chuva de linhas de retículas, perdendo, portanto, os 

detalhes e a profundidade de campo” (ibid.: 42). Com isso, “os cenários não podem parecer 

excessivamente realistas nem ostentar preenchimentos minuciosos; eles devem apontar para a 

síntese ou para o esquema. Daí também a predominância de cenários nus ou borrados e a 

concentração da atenção no personagem e seus dramas íntimos” (ibid.: 43). Essa crença, de 

forma geral, é compartilhada por diversos pesquisadores e profissionais da área: “a imagem (...) 

sofre uma série de interferências, ou seja, determinadas texturas, cores e estampas não resistem 

à resolução de imagem e provocam ruído. Em geral, os tecidos de listras finas e contrastantes, 
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tramas espinha-de-peixe ou píed-de-poule, estampas de bolinhas muito pequenas e aquelas 

inspiradas nos desenhos da Optícal Art, não resistem, provocando o que a gente chama de 

moiré” (Leite e Guerra 2002: 91); “Na tela pequena, não se pode poluir muito” (Lacerda apud 

Leite e Guerra ibid.: 93). 

Ainda que seja comum esse tipo de pensamento, Machado, que em 1995 já alertava 

para as limitações da imagem videográfica, afirma agora que essa realidade tem sido modificada 

nos últimos anos, “devido ao aparecimento da imagem digital (de resolução variável) e da 

televisão de alta definição” (ibid.: 42). De uma certa maneira, ainda que não tenhamos o sistema 

digital e TV de alta definição funcionando plenamente no Brasil, a estética do vídeo há algum 

tempo não vem se importando com os efeitos moirés. As texturas e os padrões de tecidos, nos 

figurinos e cenários, têm sido utilizados nos mais diferentes programas de diversos canais (como 

em Quebra Case, da MTV, ou Hoje é dia de Maria, da TV Globo). 

Esses ruídos, por sua vez, parecem não incomodar a audiência. Na realidade, parecem 

nem mesmo ser percebidos por esta. Não são pontos onde se fixa o olhar. Não são elementos 

positivos. O que pode ser claramente compreensível sob o ponto de vista da gestalt. “(...) o 

importante é perceber a forma por ela mesma; vê-la como ‘todos’ estruturados, resultado de 

relações” (Kepes apud Gomes Filho ibid.: 17). Esse mecanismo presente no processo 

perceptivo, que faz com que percebamos a forma mesmo que essa não se encontre configurada 

como em sua natureza, pode ser explicado frente ao conceito de fechamento proposto por 

Wertheimer (apud Gomes Filho): “As forças de organização dirigem-se, espontaneamente, para 

uma ordem espacial, que tende para a unidade em todos fechados, segregando uma superfície, 

tão completamente quanto possível, do resto do campo. Existe a tendência psicológica de unir 

intervalos e estabelecer ligações (...). Outro fator de organização é a boa continuação. Toda 
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unidade linear tende, psicologicamente, a se prolongar na mesma direção e com o mesmo 

movimento” (ibid.: 21). 

Ou seja, os princípios da gestalt demonstram, com isso, que a percepção, seguindo os 

princípios mais elementares, tende a buscar a ordem completando formas fragmentadas ou 

incompletas. “Numa espécie de círculo feito de traços descontínuos, a mente tenderá a ver um 

círculo, e não uma espécie de círculo com arestas. Numa linha reta descontínua, a mente tende a 

ver uma linha reta completa, e não uma linha estranha com pontilhados” (Ferres 1998: 68). 

Mesmo que não percebamos todos os detalhes da imagem, o todo nos transmite uma 

informação. 



 173
CAPÍTULO V 

SELEÇÃO DE PROGRAMAS 

 

 Tendo traçado nos últimos capítulos os contornos do objeto de análise, o cenário 

televisivo, no que se refere: ao seu reconhecimento como uma forma de expressão particular que 

pode ser identificada a partir de características próprias de sua natureza (capítulos 1 e 2); a suas 

diferentes configurações topológicas determinadas a partir da especificidade dos distintos 

gêneros televisivos (capítulos 3 e 4); e ainda, ao seu papel como um dos elementos de 

composição da imagem na tela eletrônica (capítulo 4), o presente capítulo tem como objetivo 

apresentar o percurso metodológico que levou à determinação da amostra utilizada para 

aplicação nos capítulos seguintes. 

Em Programación Televisiva, Gustavo Orza, aplicando seu modelo de análise 

instrumental, defende a tese da existência de quatro tipos básicos de análises no universo 

televisivo (ibid. 2002: 39): (1) a análise das tipologias das emissoras a partir da 

preponderância de programações específicas, como esportes, informações, filmes, desenhos, ou 

até mesmo programações variadas, como no caso das emissoras generalistas; (2) a análise dos 

programas a partir dos gêneros ou tipos de programas, seus conteúdos, estruturas narrativas e 

argumentativas, ou seja, o seu funcionamento comunicativo; (3) a análise da programação, o 

modo como se organizam os programas nas grades e fluxos das emissoras, o perfil da linha 

editorial das mesmas; (4) e, para finalizar, a análise da oferta de mercado, que aborda o 

conjunto de programações em redes abertas ou por assinatura dentro de um determinado 

espaço territorial, que acaba por oferecer dados acerca das características apresentadas nesse 

mercado. 
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Diante destes quatro modelos de análises, podemos observar que cada um deles se 

preocupa com uma forma específica de comunicação com o público ou com a sociedade, que 

Orza situa em três grandes núcleos temáticos: “la producción de discursos, la circulación social 

de los discursos y el consumo de esos discursos” (ibid.). No primeiro modelo proposto, 

podemos afirmar que a análise se encarregará de observar, a partir da definição do perfil da 

emissora, a que público se destina a produção e veiculação do material televisado. O modelo 

seguinte visa mostrar como um programa específico, ou determinado gênero, se comunica com 

seu público, que elementos comunicacionais são utilizados na composição do texto televisivo. No 

terceiro, podemos observar quais os discursos dominantes da emissora, ou seja, como ela se 

comunica com a sociedade e como se posiciona diante da concorrência. Já na aplicação do 

último modelo de análise, poderemos ter acesso às principais características do material 

televisual fornecido em uma região, em um determinado horário ou período. 

Cabe lembrar que, no processo de delimitação do corpus, mesmo quando a pesquisa se 

limita aos níveis de análise de um programa (2) ou de uma programação (3), o modelo das 

tipologias (1) acaba sendo importante, já que tem condições de mostrar a totalidade de 

discursos das emissoras que potencialmente possam vir a fornecer sua programação ou 

programas como objeto de análise. O mesmo acontece com o modelo de oferta de mercado 

(4), pois, para estabelecermos um recorte que proporcione uma amostra satisfatória para 

observação de nosso objeto, é necessário identificar as tendências predominantes das emissoras 

de uma determinada região, em um certo período de tempo. Sendo assim, para chegarmos ao 

programa, devemos antes passar pelo mercado, identificando as características das emissoras 

disponíveis e suas tipologias, para, finalmente, chegarmos às suas programações e seleção de 

programas. 
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Contudo, no presente trabalho, mesmo chegando a um capítulo preciso, de um programa 

específico, determinado na programação de um canal selecionado, ainda não estaremos frente ao 

objeto de análise. Cabe lembrar aqui que o principal objetivo deste trabalho é verificar, na 

televisão, de que forma o cenário participa da construção do texto como elemento de 

significação. O que nos interessa, nesse momento, é identificar os traços mais visíveis no cenário 

capazes de distinguir determinados gêneros a partir de sua configuração. Só então poderemos 

indicar os gêneros onde o cenário atua com maior intensidade comunicacional e, finalmente, 

poderemos apontar caminhos para utilização do cenário como elemento significativo dentro do 

texto televisivo. 

Assim como propõe Orza, o que faremos será “descomponer y recomponer unidades, 

intentando comprender más a fondo sus reglas de construcción y funcionamiento para, depués, 

establecer un sistema de tipologías” (ibid.: 68), ou seja, partindo de um macroambiente, as redes 

nacionais de transmissão, procuraremos chegar até os modelos de elementos cenográficos mais 

utilizados nos principais gêneros, para, finalmente, podermos estabelecer tipologias de 

funcionamento do cenário como elemento comunicacional no texto televisivo. 

Ainda assim, mesmo embrenhando-se neste ambiente, o encontro com o objeto não nos 

garante segurança na observação. Tratando-se de material televisual, em especial em transmissão 

televisiva, o objeto está vivo, em movimento e, sempre esquivo, não descansa sob nosso olhar. 

De acordo com Ciro Marcondes Filho, em Televisão: a vida pelo vídeo (2000): “Se 

temos diante de nós uma foto, podemos parar e olhá-la minuciosamente. Os movimentos e as 

cenas estão congelados e por isso podemos nos deter nos detalhes, nas expressões, nos 

ambientes” (ibid.: 13). A este tipo de relação do olhar do observador com a imagem, 

Marcondes chamará de relação intensiva (ibid.). Para Marcondes, diante de uma imagem 
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fotográfica, uma cena parada, é possível vasculhar todos os seus detalhes, explorá-la em toda 

sua densidade. 

Em contraposição a este tipo de relação, Marcondes sugere um outro, ao qual chama de 

relação extensiva. E é justamente neste ponto que reside um de nossos maiores obstáculos. 

Este tipo de relação se dá justamente entre o telespectador e a imagem televisiva, entre o 

observador e uma imagem em movimento. Neste tipo de relação “não se tem tempo de parar 

sobre uma determinada cena, pois todas elas se movem num ritmo muito rápido; a troca de 

planos e imagem é ultra-acelerada. Não se pode fixar em detalhes. Só se intencionalmente o 

realizador do programa quiser que o telespectador os observe” (ibid.), ou então, se o 

observador congelar as cenas previamente gravadas. Contudo, neste último caso, o espectador 

estará perdendo outros textos de composição da cena, como movimento, som, edição, etc. 

Anna Maria Balogh (2002), tratando da ficção na TV, alerta para outros obstáculos que 

pesquisadores da maioria dos gêneros televisivos encontrarão no percurso de sistematização e 

análise de seus objetos. Ainda tratando da questão do tempo na imagem em movimento, a 

autora questiona: “como sistematizar aquilo que está sempre em processo, em andamento, todos 

os dias diante de nossos olhos?” (ibid: 18). Segundo a autora, o conflito se encontra justamente 

no recorte dado pelo pesquisador: “caso se detenha muito sobre os programas, no intuito de 

aprofundar seus mecanismos, encontrará leitores-espectadores que já não lembram das obras 

analisadas, o objeto escapa das mãos da crítica. Em contrapartida, se a crítica se faz no dia-a-

dia, pari passu com a veiculação dos programas, o tempo de reflexão é tão escasso que os 

programas podem não ficar devidamente caracterizados em seus aspectos mais marcantes” 

(ibid). 
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 Contudo, as dificuldades não se encerram tão somente nas questões referentes ao tempo 

(à rápida velocidade da imagem em movimento na tela da televisão, de que trata Marcondes, ou 

à velocidade na criação e produção diária do material televisivo, que preocupa Balogh). O 

tamanho do objeto também acaba sendo um dos entraves na análise. “Muitos dos formatos 

ficcionais são extremamente longos (...). Gravar e pesquisar duas novelas apenas, significa seguir, 

gravar e rever n vezes 360 capítulos” (Balogh, ibid.). Neste caso, diferente do pesquisador de 

cinema que tem seu objeto de análise encerrado quase sempre em único DVD, na maioria das 

vezes o pesquisador de TV tem que selecionar os capítulos e as cenas mais relevantes do 

programa ou gênero que está sob análise e editá-los de tal forma que possa apreciar o corpo do 

objeto como algo uno, mesmo que este corpo corra o risco de assemelhar-se a uma criação de 

Mary Shelley. 

Para finalizar, para que possamos observar o cenário como elemento significante, é 

preciso ter em mente que o texto televisivo é uma unidade comunicativa complexa e que intervêm 

na análise elementos complementares distintos, como descreve Orza (ibid.: 107): (1) o produtor 

do discurso televisivo (múltiplo e complexo e que manifesta uma intenção); (2) a estrutura do 

texto televisual (com sua delimitação material, espacial e temporal; com seus conteúdos, funções 

comunicativas e linguagem); (3) o destinatário do texto (ainda mais complexo que o produtor, 

já que sobre ele incidem aspectos perceptivos, sociais, culturais, etc.). Dessa forma, segundo 

Orza, neste processo, temos, necessariamente, três níveis complementares: “la producción, el 

producto y el reconacimiento” (ibid.: 108). Ao centrarmos a análise em um dos níveis, 

estabeleceremos de alguma forma certas associações com os outros dois, como, por exemplo: 

os traços do produtor ou do destinatário podem estar impressos, de forma explícita ou implícita, 

no texto; a produção pode tentar alcançar, no texto, o perfil médio do público; as intenções e 
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objetivos do produtor podem ir de encontro às necessidades ou desejos do destinatário; o 

caráter dos conteúdos propostos pode refletir a imagem desejada do público etc. 

Partindo do princípio de que nossa observação do produto, cenário televisivo, se dá 

através do olhar do cenógrafo, de certa forma um componente do sistema produtor, é 

importante levar em conta algumas variáveis que afetam o olhar deste profissional sobre nosso 

objeto de estudo. 

Com o aumento cada vez maior, principalmente no campo do entretenimento, das áreas 

que fazem uso da cenografia, o cenógrafo passou a entrar em contato com novas tipologias 

espaciais e, com isso, se viu obrigado a buscar diferentes materiais e técnicas de produção que 

atendessem às especificidades de cada meio. A televisão, assim como o teatro e o cinema, têm 

uma linguagem própria, o que leva à utilização de técnicas e materiais próprios para o espaço 

televisual. 

Paralelamente às exigências do domínio de novas técnicas e materiais na confecção dos 

elementos cenográficos, o cenógrafo passou a ter uma nova preocupação no que se refere ao 

posicionamento do olhar do público. A curva de visibilidade, técnica de planejamento da 

visibilidade da cena teatral, se mostra insuficiente nos novos espaços. Cada instalação 

cenográfica, inserida em cada nova topologia, passa, então, a estabelecer diferentes formas de 

relação com o espectador, diferentes níveis de exposição do cenário ao olhar do público. 

Observando as distintas relações estabelecidas entre público e elementos cênicos em 

diferentes sistemas, podemos identificar ao menos três formas básicas no que se refere ao nível 

de exposição: (1) chamaremos de cenário sem limite de exposição à instalação cenográfica 

que se encontra em espaços onde o espectador pode deter-se por mais tempo nos detalhes dos 

elementos cenográficos, pode ainda mudar de posição para ver por um outro ângulo, ou até 
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mesmo tocar nas peças cenográficas. Essa categoria de cenário pode ser encontrada em feiras 

de eventos, parques de diversão, bares temáticos e algumas montagens teatrais, como as que 

fazem uso de espaços múltiplos. (2) O cenário de exposição parcialmente limitada 

caracteriza-se pelo fato de o espectador não ter liberdade total de acesso aos elementos 

cenográficos. A grande maioria dos espetáculos teatrais, em especial as encenações na caixa 

italiana, os shows musicais em ginásios, casas de espetáculo, ou ainda, os carros alegóricos de 

escolas de samba, possibilitam alguma liberdade ao espectador no sentido de permitir que o 

olhar se detenha por mais tempo no detalhe que achar mais conveniente, assim como permitem 

diferentes ângulos de visibilidade. Contudo, a movimentação do cenário, que foge ao controle do 

público, acaba limitando o tempo de exposição do cenário; (3) no último grupo, que 

chamaremos de cenário de exposição limitada, de que fazem parte o cinema, a televisão e a 

internet, só podemos ver as coisas devido à edição, por partes e no momento que aparecem na 

tela. Neste caso, não há direito de escolha por parte do público, os detalhes e os ângulos que 

devem ser visto são escolhidos pelos produtores. Mesmo que o espectador grave o programa e 

congele uma cena para olhar com mais cuidado os detalhes, sempre estarão em cena apenas os 

detalhes que interessam aos produtores. 

A partir deste ponto, já podemos fechar um pouco mais nosso foco de observação. 

Levando-se em conta que nossa análise se fará a partir da ótica do cenógrafo, produtor, 

devemos considerar, das observações feitas, duas variáveis: (1) o cenário televisivo se apresenta 

ao público de forma limitada, o telespectador só terá acesso às imagens determinadas pelos 

produtores; (2) o cenógrafo deve pensar o cenário a partir do olhar do público, ou seja, tendo 

em vista as limitações impostas pelo sistema. Sendo assim, o que nos interessa, então, é observar 
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o cenário sob a ótica do cenógrafo diante da imagem televisual, ou seja, no momento em que se 

mostra na tela, como o telespectador a vê em casa. 

Tendo delimitado o campo de visão, devemos passar a observar como o telespectador 

percebe, em sua casa, os cenários expostos na telenovela, telejornal, talk show etc. Em um 

primeiro momento, devemos ter em mente que esta percepção não é, e nem deve ser, completa, 

já que o cenário se coloca na cena como fundo (como tratado no capítulo 4). Contudo, mesmo 

sem fixar o olhar nos elementos cenográficos, podemos afirmar que há um primeiro grau de 

significação na cenografia que não foge à percepção do mais desatento espectador: o 

reconhecimento do cenário como espaço natural ou como espaço construído. Diante da 

tela, mesmo o telespectador mais ignorante no que diz respeito aos bastidores da televisão, 

reconhece que alguns ambientes são construídos, produzidos única e exclusivamente para aquele 

momento, para aquele programa, são ambientes fictícios, e que outros são ambientes “reais”, isto 

é, têm existência própria, independente de sua utilização em um programa televisivo. 

Neste sentido, Orza, buscando classificar algumas tipologias de modelos espaciais 

presentes nos programas televisivos, recorre ao trabalho desenvolvido por Ruggero Eugeni 

(1991): “A partir del análisis de una serie de programas, el analista construye dos modelos 

opuestos de espacio televisivo: el espacio ‘autorreferencial’ (que remite a si mismo) y el espacio 

‘heterorreferencial’ (que remite al mundo externo)” (ibid.: 72). Segundo Orza, outras pesquisas 

que buscam resultado sobre o mesmo tema são as de Pozzato (1992) e as de Caprettini (1996): 

“ambas realizan un estudio histórico acerca de los modos de construcción del espacio en la TV” 

(ibid.: 72). É importante ressaltar aqui que os modelos propostos por Eugeni ainda não são 

suficientes para atender completamente às especificidades de nosso objeto. Podemos encontrar, 

tanto em cenários que fazem uso de espaços naturais como em cenários que fazem uso de 
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espaços construídos, a autorreferencialidade e heterorreferencialidade. Ou seja, um salão 

de baile em uma minissérie, construída em um estúdio de televisão, apenas com três paredes e 

sem teto, com portas, janelas e escadas falsas, pode remeter a algum salão existente, ou que 

tenha existido, como pode encerrar-se em sua própria existência. 

Todavia, a idéia de oposição entre espaços televisivos que têm existência própria, 

espaços naturais, e espaços televisivos projetados e confeccionados para um fim específico, 

espaços construídos, também presentes na teoria de Eugeni, indicam um caminho bastante 

seguro no processo de delimitação do corpus. Estas duas tipologias de modelos espaciais 

acabam atendendo diretamente nossa necessidade, quando buscamos separar nossa amostra em 

um universo tão complexo. 

A preferência, por parte dos produtores, pelo uso de espaços naturais como cenário ou 

a opção por criação e produção de um cenário específico para um determinado programa muda 

completamente a relação do cenógrafo com a equipe de produção e, conseqüentemente, com o 

produto. Cabe ressaltar aqui, como veremos melhor adiante, que os termos espaços naturais e 

espaços construídos não se referem unicamente à oposição entre ambientes da natureza e 

construções, edificações, que tenham sido produzidas pelas mãos dos homens. Devemos ainda 

levar em conta que estas duas formas de representação cenográfica se encontram presentes nos 

principais gêneros televisivos (visto nos capítulos 3 e 4). Ou seja, temos ambientes naturais e 

ambientes construídos, em novelas, telejornais, game shows, talk shows, etc., o que acaba 

indicando que esta categorização se mostra mais apropriada como ferramenta de seleção da 

amostra para análise. 

 

1. CENÁRIO: REALIDADE OU FICÇÃO? 
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1.1. REALIDADE E FICÇÃO NA TV. 

Para que possamos entender qual a percepção do telespectador, com relação aos espaços 

naturais e construídos utilizados na composição do texto televisivo, é preciso entender antes 

como o sistema articula os conteúdos originados de situações externas, naturais, e situações 

construídas, fictícias, na composição de seu texto. 

Para Orza (ibid.: 89), no que se refere ao seu grau de relação com a realidade, podemos 

encontrar três tipos de discursos televisivos: (1) discursos que extraem e processam informação 

da realidade; (2) invenções baseadas na realidade, ou seja, ficções realistas e possíveis; (3) 

invenções que não têm nenhum vínculo com o real, ficções fantásticas e impossíveis. Estes 

discursos, como podemos observar, encontram-se sempre nos campos de referência externo e 

interno. “Los conceptos de campo de referenda externo y campo de referenda interno han 

sido propuestos originariamente por Benjamín Harshaw. Harshaw (1984: 230) define un 

discurso de ficción como un conjunto de proposiciones sin pretensión de valores de verdad en el 

mundo real; afirma también que el problema del valor de verdad de las proposiciones de un 

discurso únicamente puede juzgarse dentro de unos marcos de referenda” (Orza, ibid.: 100-

101). Harshaw, segundo Orza (ibid.: 101), propõe os campos de referência da seguinte forma: 

(1) Campo de referência interno: estabelece um sistema de relações entre elementos e 

significados do texto, onde alguns dos referentes desse texto (nome de pessoas, tempo, lugares e 

episódios) são exclusivos dele e não pretendem uma existência externa; (2) Campo de 

referência externo: campos de referência exteriores a um certo texto; aludem ao mundo físico, 

que é exterior ao texto. 

Partindo destes conceitos, torna-se possível delimitar, segundo Orza, o universo dos 

discursos audiovisuais que trabalham como matéria-prima com os conteúdos extraídos de um 
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destes campos. “La exístencia de un campo de referencia externo sostiene al axioma del reflejo 

que, a su vez, afirma que el lenguaje audiovisual se estructura en formas expresivas que coinciden 

con formas perceptivas reales (...). El hecho de captar y mostrar imagenes y sonidos reales que 

se producen en lugares reales es lo que predomina en este tipo de discurso” (Orza, ibid.: 101-

102). Em contrapartida, “la ficción audiovisual tiende a la creación de un campo de referencia 

interno propio de un mundo ficcional que emerge como una estructura expresiva con unas reglas 

propias, ideada por un equipo de creación audiovisual” (ibid.: 102). Contudo, como bem lembra 

Orza, apesar de a ficção construir sua própria realidade, isto não exclui a possibilidade de a 

ficção audiovisual recorrer com freqüência a elementos externos (pessoas, objetos, fatos). 

“Ficción y realidad se cruzan inevitablemente en la propuesta de Harshaw: los mundos ficcionales 

pueden configurarse de acuerdo con el modelo de la realidad o, lo que es lo mismo, el campo de 

referencia interno puede configurarse desde el campo de referenda externo” (ibid.: 103). Orza, 

para finalizar, conclui seu pensamento com Schmidt (apud Orza, ibid.: 105): “En el discurso 

televisivo (...) los modelos de realidad y de ficción se resuelven en construcciones 

audiovisuales. los participantes utilizan todos los recursos (visuales, sonoros, lingüísticas, 

etc.) en función de unas convenciones que regulan la construcción de la realidad y de la 

ficción” (Schmidt apud Orza, ibid.: 105). Entre os recursos utilizados na estruturação do texto, 

temos, como já vínhamos colocando, a cenografia e, em especial, o cenário. 

 

1.2. A LOCAÇÃO COMO AMBIENTE CENOGRÁFICO. 

Retomando o percurso de pesquisa, como pudemos observar, o cenário televisivo é estruturado 

de diferentes modos: tanto no que se refere a sua topologia e formas de representação como nos 

materiais utilizados para sua confecção. Essas diferentes formas de construção cenográfica, por 
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sua vez, podem ser facilmente percebidas quando estabelecemos um paralelo entre certos traços 

distintivos dos cenários e determinados gêneros televisivos, como pudemos observar no capítulo 

3. Essas diferentes formas de cenários, presentes nos distintos gêneros televisivos, estão sendo 

primeiramente agrupadas, neste capítulo, em dois tipos específicos: espaços naturais e espaços 

construídos. A questão neste momento é entender como o telespectador percebe essas duas 

formas distintas de fazer cenográfico no universo híbrido de realidade e ficção que é a televisão. 

É natural que, nesse ponto, a atenção seja voltada com maior cuidado para o espaço natural, a 

locação, pois os cenários construídos em estúdio já são, na maior parte das vezes, 

reconhecidos no senso comum como “cenografia”. 

Observando a produção cenográfica na televisão nos dias de hoje, podemos afirmar, 

sem risco de erro, que, se há na maioria dos gêneros um predomínio pelo espaço construído, 

em virtude do custo e agilidade no processo de produção, temos também um grande aumento da 

utilização da locação como cenário, espaço esse onde, diariamente, centenas, ou até milhares, 

de transeuntes anônimos constroem suas próprias histórias. 

Diante desta situação, onde o cenário mantém uma relação existencial com um ambiente 

natural, as primeiras questões que nos surgem são as seguintes: o que faz com que uma 

determinada praia, freqüentada habitualmente por moradores da região e turistas, passe, em um 

determinado momento, a ser considerada como um cenário? Ou então, como diferenciar o 

ambiente natural apresentado em uma matéria jornalística daquele utilizado na ficção como 

elemento cenográfico? Essas primeiras dúvidas surgem justamente pelo fato de um mesmo 

espaço apresentar-se, em determinados momentos, como paisagem natural e, em outros, como 

cenário. De qualquer forma, não há dúvida de que, mesmo no senso comum, ninguém, passando 
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pela Avenida Paulista ou pela praia de Copacabana, diria “estive no cenário desta ou daquela 

novela”, da mesma forma que diria ao visitar uma cidade cenográfica. 

Apesar de estarmos tratando de um objeto bastante complexo, no que se refere aos 

interpretantes originados em nossas mentes, acreditamos que, de alguma forma, essas questões 

já parecem, mesmo que parcialmente, respondidas no capítulo 1. A questão principal é que o 

cenário deve comunicar alguma coisa específica. Alguma coisa que esteja imbricada entre as 

falas do texto. Alguma coisa que todos os outros elementos da cena buscam comunicar. Existe 

na encenação uma mensagem específica a ser comunicada, e é justamente esta mensagem que 

interessa ao espectador. Não a forma como ela se apresenta (no caso do cenário como: um 

telão de fundo; construído em estúdio; cidade cenográfica; ou locação externa), mas o que ela 

significa. 

A questão crucial neste momento é que o espaço natural, cenário externo, ou melhor, a 

locação, no momento em que está na tela da TV, fazendo parte da narrativa da novela, está, 

como representação, exercendo a função de elemento que denota um objeto e posteriormente 

acaba por estabelecer uma conotação. Contudo, quando estamos presentes neste mesmo local, 

este espaço deixa de ser uma imitação da realidade. O que temos ali é a própria realidade. 

Neste momento, a praia, rua ou fazenda perde a função conotativa que tinha no momento em 

que estava na tela. Tal particularidade, pode levar algumas pessoas a desconsiderarem toda a 

força conotativa desta forma de representação no momento da encenação. 

O cenógrafo José Anchieta, em programa transmitido pela Rede Cultura, Oficina 

Cultural (2000), prestou um desserviço à melhor compreensão dessa forma específica de 

representação cenográfica, ao tentar explicar cenografia da seguinte forma: “ao espectador que 

está em casa assistindo a esse programa, ou me vendo nesse momento, eu sugiro que tire um 
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pouco o olhar da televisão e olhe para o seu lado direito, provavelmente deve ter uma porta, do 

seu lado esquerdo, deve ter uma janela. Na sua frente, acima de sua televisão, deve ter uma 

parede, com uma textura, uma cor, uma forma. Tudo o que está a sua volta é cenografia”. 

Ora, esta sala, onde estou escrevendo agora, com um computador a minha frente, livros 

ao lado, papéis espalhados, telefone no canto esquerdo da mesa, alguns objetos variados, que 

nem sei ao certo porque ainda não foram jogados fora, não é meu cenário neste momento. Esse 

ambiente e esses objetos não foram aqui colocados tão somente para fazer parte desta história, 

deste momento. Este espaço não busca, junto com meus pensamentos, criar uma mensagem 

específica. Os elementos que aqui estão, na forma como estão dispostos, já estão aqui há algum 

tempo, já passaram por outras histórias, fazem parte de meu dia-a-dia, de parte da minha vida. 

Podem, no máximo, ser a decoração deste ambiente, que talvez tenha sido definida conforme 

meu gosto pessoal, mas, ainda assim, não será meu cenário. E justamente pelo fato de ser uma 

mera decoração, é que o cuidado que deve se tomar neste caso é dobrado, já que o termo 

“decoração” é empregado diversas vezes, por cenógrafos e pesquisadores da área, para 

designar aquele cenário que não se presta a comunicar. E, mais que isso, na maioria das vezes, 

este termo, de forma pejorativa, é empregado justamente para se referir ao cenário criado para 

televisão. 

Insistindo nessa questão do espaço natural em oposição ao espaço construído, 

imaginemos que você decida, em uma manhã ensolarada, caminhar pela praia. O fato de esta 

praia estar cheia de pessoas ou vazia, de estar suja ou limpa, de a maré estar baixa ou alta, não 

dependerá de sua história. Você pode estar caminhando preocupado com o trabalho, ou feliz 

lembrando da noite anterior, ou ainda deprimido com alguma coisa que aconteceu, que aquele 
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“cenário” não irá se alterar. É claro que alguém, ao dizer que determinado lugar foi seu “cenário” 

de uma história de amor, estará usando o termo “cenário” de forma figurativa. 

Para não corrermos o risco de esvaziarmos todo o valor do cenário externo em uma 

encenação, é preciso que esteja claro que uma locação, para que seja um cenário, deve sofrer a 

interferência daqueles que estão produzindo o texto da narrativa: o cenógrafo; o diretor de arte; 

o diretor geral. Ou seja, a produção. Se a praia deve estar vazia em um dia nublado, a gravação 

só ocorrerá em um dia nublado, serão utilizadas lentes e iluminação adequada para a captação 

da imagem e para fortalecer o clima desejado. A praia será isolada para que ninguém apareça na 

cena, se necessário serão inseridos elementos cenográficos para compor o espaço. A fazenda 

escolhida em Pelotas para compor o cenário de A Casa das Sete Mulheres (minissérie da TV 

Globo -2002) “foi totalmente repaginada para as gravações. O casarão, que tinha antes paredes 

brancas e portas e janelas azuis, perdeu toda a pintura para voltar a ser o que era no passado. 

As paredes foram envelhecidas e o piso interno foi refeito de pedras encaixadas. O pátio ganhou 

um poço cenográfico e suas colunas, um revestimento de madeira rústica” (jornal O Estado de 

São Paulo 16/11/02). As fachadas das casas de Parati que fizeram parte do cenário da novela O 

Direito de Nascer (TVSBT 2001) receberam novas cores e placas que identificavam 

estabelecimentos comerciais da época onde ocorria a ação. 

Essas interferências não passam apenas por mudanças físicas nas locações adotadas. As 

próprias tomadas, enquadramentos e movimentos de câmeras, edição de imagens, fazem com o 

que o local seja apresentado de tal forma que contribua para o texto montado, diferente do 

ambiente natural onde podemos transitar e observar por todos os ângulos ou pelo tempo que 

acharmos conveniente. Se nos colocamos em uma praia, à frente do mar, podemos nos perder 

por horas olhando para o horizonte, ponto infinito onde céu e mar se fundem, ou então, se 
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preferirmos, para as espumas, invadindo a areia, ocupando espaços e nos fazendo recuar. Um: o 

olhar perdido; distante; incerto. Outro: o olhar preciso; atento; cuidadoso. Quando esta mesma 

praia se encontra na tela da televisão, como cenário de um seriado ou novela, iremos ver apenas 

aquilo que foi determinado pela direção, e é claro que teremos diferentes significações, se, neste 

caso, for apresentado o horizonte ou a beira mar, o olhar estático ou aquele em movimento. 

Dessa forma, a definição do espaço onde a idéia será materializada é fundamental para a 

elaboração do projeto cenográfico. Não podemos ignorar que a representação, em especial as 

locações externas, não é jamais uma cópia inocente da realidade, mas a escolha de um espaço, 

“reconstruído de uma certa maneira à exposição de um mundo conforme leis de relato baseadas 

sobre técnicas contemporâneas. Ela dá conta sim de visão particular (...), uma relação do olho 

com o mundo, independentemente de toda psicologia” (Bardonnèche 1997: 196). 

A partir disto, acreditamos que podemos passar a considerar como cenário espaços 

naturais, contudo, apenas a partir do momento em que estes ambientes são selecionados e 

preparados para compor um espaço cênico. Uma locação específica para uma encenação que 

necessite de um espaço, um espaço especial. 

Não podemos ainda esquecer que “o espaço diegético é imensurável fisicamente, já que 

combina o espaço na tela com o que fica implícito quando o personagem olha para um ponto 

fora da cena e ocorre um som fora dela. Em termos gerais, o espaço diegético no cinema 

narrativo (neste caso na televisão) pode ser definido como o que os personagens vêem e ouvem, 

e o desenrolar da história preocupa-se em fazer o que está temporariamente não visto e/ou 

ouvido fora da tela para o espaço da tela” (Armes 1999: 190). 

 

2. DELIMITANDO O ESPAÇO. 
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As primeiras questões que se apresentam no momento da definição do quadro de programas 

que será utilizado como amostra para aplicação da análise é: que emissoras e que gêneros devem 

ser selecionados para que possamos ter programas representativos e conclusões válidas? 

Quantos programas são suficientes para que possamos identificar diferentes tipologias 

cenográficas que sirvam como modelos de aplicação? Quantos capítulos dos programas 

selecionados são necessários para se ter um panorama da forma de utilização dos cenários nos 

diferentes gêneros? 

Logo, para não realizarmos uma análise de cenários escolhidos aleatoriamente que, no 

final, se revelem como uma amostra estatisticamente pouco representativa, optamos por 

selecionar, a partir da hierarquização das informações levantadas, um grupo de programas 

específicos presentes na grade horária da programação das emissoras mais representativas por 

suas características diferenciadoras. Orza lembra que “el acotamiento más preciso del discurso 

televisivo lo hallamos en los programas y programaciones de televisión. Los programas de 

televisión se ofrecen a la articulación y fragmentación dentro de una programación televisiva, es 

por eso que ésta puede ser entendida como el sistema contenedor de una multiplicidad de 

programas, y el hecho de estudiarla nos obliga a observar las gramáticas desde las que se 

organizam los programas dentro de una grilla hasta forma un flujo de discursos” (ibid.: 34). 

O primeiro passo na delimitação do universo foi, então, a seleção das emissoras, o que 

acabou dando origem a outros questionamentos: que diferentes tipos de emissoras estão 

disponíveis? Existem diferenças entre as programações das emissoras abertas e das emissoras 

pagas? Existem diferenças significativas entre os perfis da programação de emissoras públicas e 

privadas? Existem diferenças significativas entre os perfis da programação de emissoras 

generalistas e segmentadas? Quais são os gêneros predominantes em cada uma delas? 
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Estes questionamentos nos levaram ao levantamento comparativo das emissoras de 

televisão, centrando tal comparação nos seguintes casos: (1) programação de canais abertos vs. 

canais por assinatura; (2) programação de rede privada vs. rede pública; (3) programação de 

emissora generalista vs. emissora segmentada. Por contar com os maiores investimentos do 

mercado publicitário e, conseqüentemente, os maiores esforços voltados para as produções 

televisuais, a pesquisa priorizou as informações disponíveis no eixo Rio - São Paulo. 

Tendo determinado as emissoras, e suas respectivas programações, o próximo passo foi 

levantar os programas mais representativos. O primeiro critério de segregação da amostra partiu 

mais uma vez da ótica do cenógrafo, através dos seguintes questionamentos: em que programas 

percebemos o maior uso do cenário, seja ele natural ou construído, na composição do texto? 

Que programas investem a maior quantidade de recursos na produção cenográfica? A resposta a 

estas questões parece-nos óbvias: a programação líder da emissora, o prime time. 

Responsável pelos maiores índices de audiência, no prime time se concentra o locus de 

captação dos recursos publicitários e, conseqüentemente, o maior investimento na produção do 

material televisual. A análise da programação do prime time considera, como coloca Orza, “la 

existencia de horas ‘pico’ en las que se produce una aglutinación de audiencia (la familia, los 

adolescentes, los solos y solas, los ancianos, etc.) que coincide en el contacto con la TV y el 

consumo televisivo” (ibid.: 222). 

“La ubicación y extensión del prime time varian considerablemente segun los distintos 

países y culturas, ya que se relacionan con los hábitos socioculturales de consumo televisivo. Por 

ejemplo, en España, con una TV en extremo trasnochadora, el prime time televisivo comienza a 

las 2l horas y se extiende más aná de las 24, negando, incluso, a las 2 de la mañana la emisión de 

programas en directo (ya en una programación de trasnoche)” (Orza, ibid.: 222-223). Na 
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Argentina, por sua vez, “existe una tradición que ubica a programas como Telenoche (Canal 13) 

Susana Giménez (Telefé), o alas clásicas telenovelas de Azul TV, en un horario que marca las 

20 horas. Así, los programadores abren fuego en un horario que se extenderá hasta las 23, 

podiendo llegar a variar según el programa y la emisora involucrada” (ibid.: 223). 

No Brasil, o prime time nas emissoras generalistas, em especial na TV Globo, se 

estabeleceu no período compreendido entre o Jornal Nacional e a programação seguinte à 

Novela 3 (“novela das oito”), conhecido popularmente como “horário nobre”. Contudo, nem 

sempre o horário de audiência se concentra na faixa das 20h às 23h, determinadas emissoras 

segmentadas, como aquelas voltadas para o público infantil ou até mesmo emissoras 

especializadas em telejornalismo, têm seu horário de maior audiência em outros períodos. 

Sendo assim, parece-nos que uma das formas mais seguras de elencarmos os programas 

mais representativos de uma grade de programação é observar quais os gêneros predominantes, 

em tempo de duração, na emissora, e quantos programas se aglutinam neste gênero. Neste caso, 

estamos levando em conta que as emissoras, em busca de audiência, devem priorizar a produção 

de programas que agradam mais ao seu público. 

Orza indica uma forma de diferenciar tempo da programação de tempo de resto da 

emissão: “(1) Tiempo de programación: tiempo ocupado por los programas de TV; incluye los 

tiempos de señal de ajuste; incluye los tiempo de presentación/apertura y despedida/cierre de los 

programas; (2) Tiempo de resto de emisión: tiempo de publicidad de productos y servicios; 

tiempo de publicidad institucional/corporativa; tiempo de propaganda; incluye las 

autopromociones de la cadena” (ibid.: 193). 

Para a elaboração da análise, foi realizado um trabalho de levantamento do tempo de 

programação das emissoras selecionadas, desconsiderando, neste caso, o tempo destinado ao 
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material publicitário. As amostras selecionadas compreendem as programações de três 

emissoras (uma generalista; uma segmentada; e uma pública) no período de 1º a 28 de setembro 

de 2004. Em seguida, passamos à catalogação do tempo de duração dos programas de cada 

emissora, utilizando como forma de orientação o modelo da ficha de registro, proposta por 

Orza (ibid.: 208), adequando os tópicos à realidade do nosso objeto. A ficha de registro de 

programas funciona como uma base de dados e incorpora como informações centrais os 

seguintes itens: a) nome da emissora; b) período de programação analisado; c) horários em que 

se subdivide a programação; d) nomes dos programas que se articulam na programação; e) 

duração dos programas em quantidade de minutos emitidos; f) catalogação dos programas por 

gêneros. 

Assim, da totalidade de emissões de cada uma das emissoras selecionadas, efetuou-se 

um recorte na grade vertical da programação, no período determinado, selecionando um 

número de programas que consideramos representantes dos principais gêneros televisivos. O 

recorte na grade vertical é feito pela observação dos programas em uma programação de modo 

cronológico durante um tempo pré-estabelecido: um horário específico; um dia da semana; uma 

semana; etc. 

A seguir, apresentaremos as emissoras nas quais iremos selecionar os programas para 

análise. O recorte é orientado, conforme observado acima, dentro das oposições: canais abertos 

vs. canais por assinatura; emissora generalista vs. emissora segmentada; e rede privada vs. rede 

pública. 

 

3. SELECIONANDO OS CANAIS. 
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Para Cifuentes (apud Rincón), “cada canal de televisão é uma marca” (ibid. 2002: 143). É 

através desta imagem de marca que o telespectador se reconhece como público de um 

determinado canal. Entretanto, Cifuentes lembra que: “antes de entrar na questão da imagem de 

cada canal, é interessante observar que ela vai sendo constituída através de muitas pequenas 

marcas que lhe vão proporcionando” (ibid.), a imagem de marca de seus programas, “em 

particular daqueles do horário nobre e, especialmente, aqueles que são denominados ‘programas 

líderes de audiência’” (ibid.). 

Cifuentes lembra ainda que, para a constituição da imagem de marca de uma emissora, 

existe um grupo de pessoas encarregadas de dar rosto à direção e veiculação dos programas. 

“Estes ‘apresentadores’, ‘diretores’, ‘homens ou mulheres âncora’ ou comunicadores 

profissionais, estabelecem a relação de credibilidade ou cumplicidade entre cada programa e o 

público, agregando valor à marca” (ibid.: 144). No Brasil, a TV Globo conseguiu, desde de sua 

origem, agregar um grupo de profissionais de produção, entre eles cenógrafos, capazes de criar 

uma imagem da emissora que serviu de modelo para todas as outras concorrentes. Impôs-se, 

com esse sistema de produção, o que passou a ser chamado de Padrão Globo de Qualidade. 

Não só o Padrão Globo de Qualidade, como seu modelo de grade vertical e horizontal, 

passaram a ser adotados pela grande maioria dos canais abertos, em especial nas emissoras 

generalistas. 

 

3.1. A TV GENERALISTA. 

Chamamos aqui de TV generalista, assim como o termo é empregado por Dominique Wolton 

(apud Bucci 2000), aquela emissora “feita para todo o público e não para um segmento 

específico” (ibid.: 125). Ou seja, aquela emissora que tem uma qualidade de programação 
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dirigida para todos os grupos de uma comunidade e veicula diariamente novelas, telejornais, 

desenhos, programas esportivos etc. Esse modelo de televisão, que se coloca em oposição ao 

modelo de TV segmentada, não deve ser entendido, como acontece na maior parte das vezes, 

como sinônimo de broadcastintg (“broad = amplo, cast = emissão” (Duarte 1996: 17)), ou 

como é popularmente nomeado, TV aberta. 

Apesar da concentração, no formato broadcastintg (emissoras de ampla difusão), da 

grande maioria dos canais generalistas disponíveis (como o SBT, Record, Bandeirantes, e 

Globo, entre outras), encontramos também na TV aberta emissoras segmentadas (como MTV) 

ou educativas (como TV Cultura). O mesmo se dá na TV paga. Apesar do predomínio de 

canais segmentados, podemos encontrar o canal Futura (da Fundação Roberto Marinho) e a 

TV Senac (do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), que, apesar de não serem 

emissoras públicas, acabam assumindo a função destas, como TVs educativas. E o Multishow, 

que apesar de não ser totalmente generalista, acaba oferecendo atrações para diferentes perfis 

de públicos. 

Como na TV generalista podemos encontrar programas voltados para todos os 

públicos, pela diversidade de seus gêneros, esse modelo, segundo Wolton, “constitui um 

poderoso fator de integração social” (apud Bucci, ibid.). “Ela contribui, também para valorizar a 

identidade nacional, o que constitui uma das funções da televisão generalista” (ibid.). 

Segundo Nelson Hoineff (1992), “em poucos lugares do mundo a televisão por 

broadcast conseguiu se entranhar tão profundamente na cultura da sociedade, ou ser tão 

consumida pelas mais diferentes classes sociais, econômicas e intelectuais. Do ponto de vista 

econômico, a televisão aberta brasileira se tornou uma empresa de Primeiro Mundo” (ibid.: 27). 

“Esta televisão genérica (...) é vista em 95% dos municípios brasileiros” (ibid.: 54). 
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Hoje, contamos, entre as principais emissoras nacionais, com os seguintes canais 

generalistas na TV aberta: Rede Record, com mais de cinqüenta anos de transmissões diárias 

variadas; TV Gazeta, com trinta e cinco anos de transmissões; Rede Bandeirantes, com quase 

trinta; TVSBT, com mais de vinte; RedeTV!, com apenas cinco anos de existência; e a TV 

Globo, que será, pela sua grande penetração no mercado e pelo fato de servir como modelo de 

referência para as outras redes, a emissora na qual faremos a coleta da amostra a ser analisada, 

no segmento generalista. 

 

3.1.1. A TV GLOBO. 

Muitos pesquisadores já se perguntaram por que a TV Globo se tornou um paradigma para os 

produtores das outras emissoras. Como essa emissora conseguiu impregnar o cotidiano dos mais 

distintos grupos da sociedade? (ver Borelli, S. e Priolli, G. (org.) 2000). Não importa qual seja a 

resposta, mas não podemos negar que a TV Globo está inserida nas vidas de uma geração e, 

nestes quarenta anos de existência, vem ditando moda e comportamento não só no campo da 

produção televisual, mas ,principalmente, no dia-a-dia de toda a sociedade. 

O reconhecimento da superioridade da Globo, frente às suas concorrentes diretas, não se 

deve só ao fato dos altíssimos índices de audiência, mas também ao reconhecimento do 

mercado, no Brasil e no exterior, da qualidade técnica na totalidade de sua produção televisual. 

Em 1980, a TV Globo recebeu, como a maior produtora de programas próprios em todo o 

mundo, o Prêmio Salute, do Conselho Internacional da Academia de Artes e Ciência de TV 

dos Estados Unidos. 

As transmissões da TV Globo iniciaram-se em 26 de abril de 1965, após 

aproximadamente dez anos de luta do jornalista Roberto Marinho pela concessão de um canal 
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de televisão no Rio de Janeiro. “Um contrato firmado em 1962, garantiu uma parceria com o 

grupo norte-americano Time-Life, que durou sete anos” (Xavier, Ricardo e Sacchi, Rogério, 

2000: 243). Segundo Xavier e Sacchi, não houve cerimônia nem festejo na inauguração da TV 

Globo. Às 10h45, a emissora emitiu como sinal de teste a música “Moon River”, de Henri 

Mancini, e, em seguida, o locutor Rubens Amaral disse as primeiras palavras, apresentando a 

emissora aos telespectadores do Rio de Janeiro. “Às 11h, foi exibida a primeira atração: o 

programa infantil ‘UniDuni-Tê’, com Tia Fernanda” (ibid.). 

Já na primeira semana, a Globo apresentou o que passaria a ser sua marca, uma 

programação variada para toda a família: os noticiários Teleglobo e Se a Cidade Contasse, os 

musicais Dick Farney e Noite Estrelada, o infantil Capitão Furacão, o programa de 

“pegadinhas” Câmera Indiscreta e a série 22-2000 Cidade Aberta (Xavier, Ricardo e Sacchi, 

Rogério, ibid.: 243-244). Nos anos seguintes, ainda na década de sessenta, com a chegada de 

Walter Clark, José Bonifácio Sobrinho e Armando Nogueira, foi sendo solidificada a imagem da 

emissora. 

Segundo Xavier e Sacchi, “a Globo chegou a São Paulo através do canal 5, que desde 

1952 funcionava como TV Paulista. Depois que a estação foi comprada da Organização Victor 

Costa, a programação não foi alterada de imediato. Geraldo Casé foi um importante diretor 

neste período de transição, optando por rebatizá-la gradualmente. O nome TV Paulista, já 

consolidado junto ao público, foi mantido por mais alguns anos. Aos poucos, a emissora 

começou a se divulgar como Canal 5, em seguida TV Globo Paulista e, por fim, TV Globo” 

(ibid.: 244). 

Em 9 de fevereiro de 1976, a Globo apresentou oficialmente, após anos de direção de 

arte do cenógrafo Cyro Del Nero, a sua nova identidade visual. Criada pelos designers Hans 
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Donner e Rudolf Bohn, a nova logomarca sobrevive, mesmo com constantes atualizações, até os 

dias de hoje. “Junto com ela, toda a programação visual sofreu transformações, desde vinhetas e 

caracteres até veículos e impressos internos da rede” (ibid.). 

Ao mesmo tempo em que a nova logomarca se apresentava como um reflexo da imagem 

da Globo em nossa sociedade, essa imagem, por sua vez, era tão-somente uma conseqüência do 

poderio da emissora em produzir e disseminar seu conteúdo por todo o país e parte do mundo. 

Xavier e Sacchi lembram que: “Nesta época, as imagens já chegavam a todos os estados 

brasileiros, com cerca de 2/3 de produção própria. A Globo tornou-se a maior produtora de 

televisão do mundo, com quase 5.000 horas de programas por ano. Com este poderio, nos anos 

80, chegou a ocupar a posição de quarta maior TV comercial do planeta, atrás apenas das redes 

americanas NBC, CBS e ABC. As telenovelas viraram uma especialidade da emissora. Sua 

teledramaturgia foi exportada para mais de 13 países, de todos os continentes” (ibid.: 245). 

Em 02 de janeiro de 1995, foi inaugurado o maior complexo de produção da América 

Latina, o PROJAC. Com uma área, neste período, de aproximadamente 1.300.000 m2, 

destinada a estúdios de gravação, fábricas de cenários e figurinos, centros de pós-produção, 

complexo administrativo e galpões de acervo, o PROJAC passou a ser a imagem da Globo do 

final do século XX e uma referência a ser seguida por sua concorrente mais próxima, a TVSBT. 

Em 29 de janeiro de 1999, com a presença do presidente da república Fernando Henrique 

Cardoso, foram inauguradas oficialmente as instalações, com tecnologia totalmente digital, da 

nova sede do telejornalismo em São Paulo. Neste mesmo ano, o PROJAC passou a ser 

chamado de Central Globo de Produção (Xavier, Ricardo e Sacchi, Rogério, ibid.). 

Combinando investimento em tecnologia com um grupo de profissionais de ponta no 

mercado, destinados a uma produção caracteristicamente nacional, a TV Globo vem nessas 
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quatro décadas se consolidando, apesar dos momentos de crises (ver Borelli e Priolli, ibid.), 

como modelo de TV generalista entre as emissoras abertas do País. 

 

3.2. A TV SEGMENTADA. 

“A idéia de TV segmentada aparece em oposição à TV generalista, uma forma presente desde 

o nascimento do veículo e, principalmente, desde o surgimento das grandes redes de televisão, 

seja no sistema estatal hegemônico praticado na Europa até a década de 1980, seja no sistema 

privado, nos moldes das TVs americanas, desde os anos 40. Esse modelo é o que aparece em 

todo o continente americano, inclusive no Brasil” (Borelli e Priolli, ibid.: 101). Segundo Borelli e 

Priolli, a idéia de segmentação põe em dúvida a capacidade das emissoras generalistas de 

alcançarem um público não identificável: “um público médio, formado indistintamente por 

pessoas de faixas etárias, classes sociais, crenças religiosas, gêneros etc.” (ibid.). 

“A segmentação introduz a idéia de uma programação diferente para alcançar pessoas 

ou grupos diferentes. Assim, definido o público-alvo, a programação será criada para atingi-lo e 

isso trará reflexos bastante importantes na questão das verbas publicitárias, em que o target 

poderá ser muito mais facilmente alcançado” (ibid.: 102). 

Para Borelli e Priolli, a segmentação não é um novo modelo de televisão. De acordo com 

os autores, “a grade de programação das TVs abertas também permite uma estratégia, muitas 

vezes bem sucedida, criando uma segmentação por faixa etária, por gênero e até mesmo por 

classe social” (ibid.). Contudo, quando os autores se referem às segmentações “por faixa etária, 

por gênero e até mesmo por classe social”, estão tratando, na realidade, da segmentação, na 

grade vertical, das emissoras generalistas, o que nos leva a entender que os autores associam 

TV paga à TV segmentada, e TV aberta à TV generalista. Apesar de também considerarmos 
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esta forma de segmentação nas TVs abertas, é importante estabelecermos limites nos contornos 

destes dois campos distintos: TVs aberta/paga e TVs generalista/segmentada. Na realidade, a 

TV aberta permite a segmentação, a partir do momento que possibilita às emissoras 

segmentadas (como MTV ou Rede Gospel) a transmissão aberta. 

Para Nelson Hoineff (1996), “o que distingue fundamentalmente estas duas formas de 

televisão (a genérica e a segmentada) é a oposição entre programação e edição” (ibid.: 55). 

A TV generalista, para satisfazer os diversos públicos, “constrói uma grade de ofertas capazes 

de multifacetar a audiência” (ibid.), sua programação. “A programação ordena a informação 

disponível dentro de um certo período para satisfazer os diferentes públicos” (ibid.). A TV 

segmentada, ao contrário, “remete à unidade do produto, ao programa em particular que cada 

telespectador elege para assistir, sem que esteja atrelado a todos os outros” (ibid.). Segundo 

Wolton, se os produtos são os mesmos, como no caso da TV segmentada, “toda a diferença 

vem da sua organização e de sua apresentação” (apud Hoineff, ibid.). 

Ainda segundo Hoineff (1996), “tematizada, a televisão abre novos caminhos para a 

definição de seus objetivos, para a implementação de sua linguagem e para sua relação com o 

espectador” (ibid.: 16). Luiz Guilherme Duarte (1996), lembra que Ries e Trout em Marketing 

of War (1987), aplicando termos militares para explicar a estratégia de empresas que estão na 

fase implantação no mercado, acabam por justificar a opção de algumas emissoras para a 

segmentação. “Eles argumentam que (...) os iniciantes devem escolher um segmento de mercado 

(...) que não seja fortemente controlado pelos líderes e devem conquistar sua posição passo-a-

passo” (ibid.: 45). Segundo Ries e Trout (apud Duarte), “essa estratégia foi, exatamente, aquela 

que as redes de TV a cabo adotaram ao concentrar suas programações e audiências em nichos 

específicos (...). Em vez de ir atrás de uma audiência de massa, que os anunciantes já haviam 
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associado em suas mentes às Três Grandes, as novas redes procuram novas posições de 

liderança nos submercados dos amantes da música, dos consumidores de notícias, dos 

seguidores da previsão do tempo etc. Em cada um dos novos submercados, cada rede era líder 

e, embora sua parcela de audiência não fosse grande, a qualidade de seus públicos atraiu 

anunciantes de qualidade” (ibid.: 45-46). 

Para Duarte, “no âmago da segmentação do mercado está o conceito de que os 

telespectadores/consumidores são, ao mesmo tempo, complexos e diferenciados demais para 

serem tratados como massa única, mas homogêneos o suficiente para serem classificados em 

pequenos grupos” (ibid.: 179). 

Nos Estados Unidos, a TV segmentada fragmentou os grupos sociais usando uma 

combinação, segundo Duarte, de variáveis demográficas e comportamentais. “Parece que o 

truque é identificar a variável (ou a combinação de variáveis) que caracteriza um grupo 

específico, diferenciando-o de outros” (ibid.). 

Para Duarte, como a cobertura das emissoras de televisão é nacional “e a categoria 

psicográfica (classe social, estilo de vida, personalidade) estava mais ou menos implícita nas 

variáveis demográficas (idade, sexo, renda, ocupação, educação, nacionalidade etc.), as 

categorias geográficas (região, cidade, clima etc.) e psicográficas parecem não ter influenciado 

significativamente o processo de segmentação americano” (ibid.: 179-180). 

Ien Ang (apud Duarte, ibid.: 180), observando a situação americana, que se assemelha 

em muito à brasileira, relaciona o desenvolvimento do sistema de índices de audiência americano 

com o processo de segmentação da seguinte forma: 
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REDE   CATEGORIA  VARIÁVEL 

ESPN   Comportamental  Fãs de esportes 

CNN   Comportamental  Procura o benefício das notícias 

Nickelodeon  Demográfica   Faixa etária 

MTV   Comportamental  Fãs de música na faixa etária 

   Demográfica   de 12 a 34 anos 

Discovery  Comportamental  Educação como benefício 

A&E   Comportamental  Fãs de arte 

 

 Vale ressaltar aqui que, diferente das TVs generalistas, a grande maioria das emissoras 

segmentadas no Brasil são estrangeiras, pertencentes às TVs pagas, entre elas, as citadas 

acima. Para Borelli e Priolli, na produção nacional, “o exemplo mais bem-acabado de 

segmentação, em relação às TVs abertas, parece ser o alcançado pelos canais transmitidos em 

UHF” (ibid.: 103), MTV, Rede Mulher, Rede Vida, Rede Gospel e Shoptour. 

 No início da década 1990, com a MTV e a TV Jovem Pan, foi dado início às 

transmissões em UHF no Brasil. Assim como sua correspondente norte-americana, a MTV 

Brasil sempre associou sua imagem ao público jovem. Segundo Borelli e Priolli, “de todas as 

emissoras de UHF, a MTV é a que tem maior visibilidade” (ibid.). 

 

3.2.1. A MTV. 

Para Duarte, a Jovem Pan e a MTV foram promotoras de uma das maiores revoluções na 

televisão brasileira, ao introduzirem os conceitos de canais segmentados. “Pela primeira vez um 
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canal se concentrava na oferta de apenas um tipo de programação para um certo nicho de 

mercado” (Duarte, ibid.: 137). “Como todas as experiências pioneiras, a história de seus 

primeiros dias é cheia de dificuldades e soluções inovadoras, para novos e velhos problemas. Em 

essência, essas empresas tiveram de identificar uma demanda de mercado não totalmente ou não 

propriamente servida pelas redes já existentes” (ibid.). A Jovem Pan concentrou sua 

programação no segmento de informação, e a MTV, do grupo Abril, partiu para a música. 

A expansão do grupo Abril, fundado no começo dos anos 50, para o mercado televisual, 

no início da década de 1990, tratava-se de estratégia para, seguindo o exemplo da Globo, 

tornar-se um grande conglomerado de comunicação. A Abril, “cujas revistas já tinham 

pesquisado e identificado o público jovem como um mercado atraente” (ibid: 142), aproveitou 

para lançar, nos moldes de sua “matriz” americana, a MTVBrasil. Segundo Duarte, o contrato 

com a Music Television americana trouxe também para o grupo Abril a experiência técnica e 

administrativa, assim como havia acontecido com a Globo, na década de 1960, com o acordo 

com a Time-Life (ibid: 133). Em 20 de outubro de 1990, a emissora iniciou suas transmissões 

com sinal aberto no canal 32 UHF de São Paulo e no canal 9 VHF no Rio de Janeiro. A partir 

1991, os demais estados passaram a receber as imagens da MTV. Hoje, em algumas praças, o 

sinal da MTV não está disponível na freqüência UHF, em TV aberta, sua programação está 

integrada na programação de operadoras de TVs pagas. 

Apesar de, no dia de seu lançamento, abrir a programação com o clipe da música 

Garota de Ipanema, cantada por Marina Lima, no quadro Vídeo Music, a MTVBrasil não 

possuía em suas primeiras transmissões quantidade suficiente de produção nacional para 

“preencher a sequer metade do horário nobre (7 às 10 da noite), porção que a lei exigia” (ibid.: 

139). O lançamento da TV foi marcado, segundo Alencar (apud Duarte) por 70% de 
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programação importada. A aceitação foi tanta que, segundo Duarte, “em março de 1991, após 

seis meses de transmissão, uma pesquisa do IBOPE indicou que 17% dos entrevistados, em São 

Paulo, e 27%, no Rio, haviam assistido à MTV-Abril” (ibid.: 147). Neste mesmo ano, “quando a 

lei promovendo programações produzidas no Brasil foi abolida, a Abril tinha produzido 20 clipes 

por conta própria, com preços unitários avaliados entre US$ 20 e US$ 30 mil. Isso significou 

quase um clipe para cada outro fornecido pelas gravadoras de disco nacionais” (ibid.: 140-142). 

Segundo Gaspar (apud Duarte), a MTVBrasil foi a primeira afiliada da MTV no mundo 

a produzir videoclips. “De acordo com os executivos da Abril, esse tipo de produção havia sido, 

praticamente, restrito à TV Globo, que transmitia uma média de dois videoclipes estrangeiros, e 

dois outros, produzidos internamente nas noites de domingo. Quando a MTV chegou, dizem 

eles, o repertório de clipes nacionais se restringia a pouco mais de uma dúzia (...). Para quebrar 

a dependência da Globo, a Abril teve de encontrar novos recursos humanos. Diretores 

estrangeiros e profissionais de cinema brasileiros foram contratados para produzir clipes e, para 

diversificar o pequeno cenário artístico nacional, o programa ‘Demo TV’ foi criado com a tarefa 

de descobrir novos grupos musicais e talentos (Gaspar 1991) (...)” (ibid.: 143). Hoje, a MTV 

oferece mais que videoclipes, a programação é composta de game shows, talk shows, 

jornalismo, esporte, programas humorísticos e, até mesmo, desenhos animados. 

Sua linguagem, totalmente voltada para o público jovem, acabou por chamar a atenção 

das outras emissoras que começaram a buscar na MTV talentos que pudessem estabelecer um 

contato mais próximo com este público. Até mesmo a TV Globo, que congrega o maior grupo 

de stars sistem da televisão brasileira, foi procurar nela novas estrelas. Os “globais” Zeca 

Camargo (Fantástico), Maria Paula (Casseta e Planeta Urgente) e Márcio Garcia (Gente 

Inocente e novelas) iniciaram suas carreiras no Semana Rock, Dance MTV e MTV Sports, 
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respectivamente. Astrid Fontenelle, Thunderbird, Casé, Babi, Soninha, entre tantos, também 

puderam fazer parte da programação de outros canais após sua apresentação na MTV. Além de 

fornecer parte do casting para emissoras generalistas, a MTVBrasil foi responsável pelo 

lançamento, na TV brasileira, de grupos musicais como Sepultura e Cidade Negra, que 

passaram a fazer parte da programação das outras emissoras. 

Na segunda metade da década de 1990, a MTVBrasil lança seu primeiro MTV Awards 

Brasil, hoje VMB (Vídeo Music Brasil), e sua série de shows acústicos que acabaram também 

por injetar um novo ingrediente no mercado fonográfico. E, no final da década, segundo Borelli e 

Priolli (ibid.), a MTV passou a aderir à popularização dos canais generalistas abertos. “A nova 

programação, que estreou no final de fevereiro, incorporou tendências musicais mais populares, 

como o pagode, o sertanejo e o axé, visando alcançar o público jovem da classe C. A proposta 

era aumentar para 50% a proporção dos clipes nacionais, até então apenas 30%, e ter oito 

horas de programação ao vivo” (ibid.: 104). 

 

 

 

3.3. A TV PÚBLICA. 

Na América Latina, criou-se uma expectativa na TV aberta, desde sua origem, com relação à 

educação escolar formal (Fernandéz 2002: 160). “(...) pensava-se que a possibilidade de entrar 

em contato maciço com a população escolar poderia ser decisiva para melhorar a qualidade da 

educação, especialmente em países subdesenvolvidos (expandi-la através da sua cobertura, 

melhorar a qualidade do ensino, enriquecer a sensibilidade das crianças etc.)” (ibid.). Segundo 

Fernandéz, o esforço para introduzir a TV Pública na América Latina surgia da necessidade de 
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enfrentamento da deficiente escolaridade formal, diagnosticado entre os anos de 1960 a 1975 

pelas agências especializadas e órgãos internacionais de ajuda ao desenvolvimento, que 

chegaram à conclusão de que “os maiores esforços, que levariam a uma melhoria da qualidade 

da escola, não deviam estar tão focados nos processos intraescolares de ensino-aprendizagem, 

mas sim numa intervenção tecnológica externa, através da TV pública educacional” (ibid.: 161). 

Contudo, o que podia ser observado até então é que os esforços para uma programação 

educativo-formal estavam, segundo Fernandéz, “limitados ao conceito de Tele-cursos: pretendia-

se fazer coincidir os horários das aulas da escola, especialmente pelas manhãs, com programas 

de TV estritamente relacionados com determinados materiais escolares. Entretanto, a falta de 

materiais audiovisuais apropriados levou as emissoras dos países com menores recursos a 

realizarem uma programação com documentários relacionados menos estritamente com as aulas 

e que eram considerados úteis como complemento ou para estimular a curiosidade cognitiva” 

(ibid.). 

Um dos possíveis fatores dessa situação se deve à rígida legislação imposta, em alguns 

países, na implantação de emissoras educativas estatais. No Brasil, desde o primeiro dia de 

funcionamento, a TV Pública foi proibida de veicular publicidade comercial. “(...) não era 

permitido por lei receber sequer doações, patrocínios, nem qualquer outra contribuição que não 

fosse a do orçamento oficial aprovado pelo governo. A lei restringia a programação das 

educativas a programas de cursos somente: ‘a televisão educativa irá se destinar à divulgação de 

programas educacionais, mediante transmissão de aulas, conferências e debates’. E os canais 

comerciais eram obrigados a distribuir um número mínimo de programas educativos” (Otondo 

2002: 272). 
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De acordo com Vânia Lúcia Quintão Carneiro (apud Otondo), “o conceito de programa 

educativo opõe-se tradicionalmente à noção de entretenimento” (ibid.: 276). Para a autora, a 

programação de canais educativa adota, na maior parte das vezes, formas racionais, descritivas e 

analíticas, consideradas eficazes do ponto de vista didático. “Adotam o modelo clássico de 

programa pedagógico, identificado como extensão da escola. São programas com uma intenção 

didática explícita, exigem concentração, reflexão e alguma forma de acompanhamento pessoal, 

seja na sala de aula ou à distância (...). Para muitos, esses programas não atraem o público me-

nos escolarizado, e muito menos o público em geral, que procura outra coisa na televisão - na 

melhor das hipóteses, outras formas de se educar e de se cultivar (...). Embora sejam um serviço 

educativo necessário e indispensável, em países como o Brasil estes por si só não justificam a 

existência de uma televisão aberta, assim como não solucionam inteiramente o déficit de escolas 

e a precária formação dos professores, sobretudo da rede pública de ensino. A televisão não 

pode substituir a escola como fonte primária de formação do ser humano, juntamente com a 

família” (ibid.: 276-277). 

Martin-Barbero, em seu texto Televisão Pública, Televisão Cultural: entre a 

renovação e a invenção (2002), também defende a tese de que, mais que servir como 

instrumento de compensação do sistema formal de ensino, o papel da TV Pública é reconhecer 

o consumidor como cidadão e levar a este cidadão informação, divertimento e, principalmente, 

cultura. 

Segundo Martin-Barbero, o caráter da TV Cultural encontra-se ligado à renovação das 

bases comuns da cultura nacional (ibid.: 58). Para o autor: (1) “é cultural a televisão que não se 

limita à transmissão de cultura produzida por outros meios, mas a que trabalha na criação cultural 

a partir de suas própria potencialidades expressivas, o que envolve não se limitar a ter alguma 
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faixa da programação com conteúdo cultural, mas sim ter a cultura como projeto que atravessa 

qualquer um dos conteúdos e dos gêneros”; (2) “é cultural a televisão que torna expressivamente 

operante a especialíssima relação que ela tem, como meio, com a acelerada e fragmentada vida 

urbana. E isso, através do fluxo das imagens, entendendo-se por isto, tanto a continuidade 

estendida entre fragmentos de informação e choque estético, conhecimento e jogo, cultura e 

prazer, como o ajuntamento de discurso e gêneros os mais estranhos entre si” (ibid.: 71-73). 

Para Martín-Barbero, apenas a partir do momento que se assuma a televisão como um 

sistema cultural, podemos pensar em uma TV Cultural de qualidade: “a qualidade, na televisão 

cultural, significa, em primeiro lugar, que trabalha em cima de uma concepção multidimensional 

da competitividade: profissionalismo, inovação e relevância social de sua produção. Em segundo 

lugar, envolve a articulação entre atualização técnica e competência comunicativa, para a 

interpelação/construção de públicos, ou seja, que ao mesmo tempo em que dá abrigo à 

diversidade social, cultural e ideológica, trabalha constantemente na construção de linguagens 

comuns. E, em terceiro lugar, qualidade significa uma clara identidade institucional, essa ‘imagem 

de marca’ que somente a televisão cultural pode alcançar em base a uma proposta peculiar e 

diferenciadora de programação e linguagem audiovisual, onde se articulam gêneros e faixas, tanto 

por idades como por temáticas e expressividades. Finalmente, esta qualidade não pode nem 

deve ser avaliada unicamente pelos índices de audiência, mas precisa ser reconhecida pelas 

pesquisas qualitativas de audiência” (ibid.: 74). Neste momento, segundo o autor, a própria 

emissora abre caminho para se tornar alfabetizadora da sociedade toda, “nas linguagens, 

habilidades e escritas audiovisuais e informáticas que fazem parte da complexidade cultural 

específica de hoje” (ibid.: 73). 
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 Contudo, “dado que o conceito de qualidade é variado, e tem as mais diversas 

acepções (que em geral se baseiam em critérios estéticos validados a partir de domínios próprios 

e mediações culturais - e portanto restritos ao que os seus fazedores consideram como 

conotação e conceito de qualidade), Richieri inclina-se a considerá-lo a partir da oferta 

diversificada” (Mazziotti 2002: 213), já que “a diversidade tem a vantagem de não ser 

subjetiva” (ibid.). 

Reforçando a idéia de TV de qualidade de Martín-Barbero, segundo Richieri (apud 

Mazziotti, ibid.), o conceito de oferta diversificada na televisão se baseia nas seguintes 

dimensões: “Diversidade substancial: refere-se a uma programação que represente a pluralidade 

de opiniões, ou que permita que grupos diferentes tenham visibilidade e se manifestem na 

televisão. Os variados domínios culturais expressam-se na diversidade de estéticas, diversidade 

de percepções, de preferências por cores, por tonalidades, por ritmos e movimentos de câmera, 

que devem estar presentes; Diversidade nos tipos de programa: refere-se não apenas à 

diversidade de gêneros, mas também a evitar que sejam decalcados ou clonados programas de 

um mesmo gênero, que é uma prática à qual a TV recorre em excesso, de olho nos índices de 

audiência. Também se refere a romper com a excessiva repetição e padronização, a buscar a 

inovação e a cristalização, ou congelamento, do formato; Diversidade estilística: trata-se de 

tentar o desenvolvimento máximo da capacidade de gerar estilos próprios de cada grupo de 

programas. Brincar com a capacidade que os gêneros têm de serem estirados ou tensionados, 

proporcionar-lhes um visual (um look) próprio e característico, que se movimente entre o que 

pode ser reconhecível e ao mesmo tempo que surpreenda, que renove” (ibid.: 213-214). 

Segundo Mazziotti, Richieri também acredita que, para considerar a qualidade de uma 

programação, deve-se levar em conta: “o índice de concentração, que mede quantos programas 
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pertencem às mesmas categorias, especialmente os de maior índice de audiência; o índice de 

homogeneidade, que revela quando os canais se assemelham entre si, pelo tipo de programa que 

transmitem” (ibid.). 

Com isso, Mazziotti indica três postulados inter-relacionados sobre os quais reside a 

idéia de TV Pública: (1) a TV Pública deve estar alicerçada numa programação de qualidade; 

(2) deve levar em consideração a diversidade cultural. Idéias essas já tratadas aqui. Contudo, 

deve ainda assumir o que a televisão comercial, ou TV Privada, deixa de vago, sem pensar nos 

gêneros com intencionalidade educativa ou conscientizadora. “Nessa linha, em primeiro lugar, é 

preciso considerar que precisa se ocupar do que não se encontra nas televisões comerciais. 

Ocupar os espaços vazios deixados pelos canais abertos ou via satélite. Isso está 

necessariamente ligado à idéia da diversidade” (ibid.: 215-216). 

Para Artur da Távola, o modelo de TV Cultural acaba tendo maiores condições de se 

instalar na TV Estatal, ou Pública, já que este tipo de emissora não direciona sua programação 

por fatores mercadológicos como a TV Privada. “A emissora comercial eventualmente na 

liderança de audiência aceitará idéias, sugestões ou programas, desde que não interfiram em seu 

padrão mercadológico” (ibid. 1988: 145). “A televisão pública pode oferecer uma grade de 

programação mais ágil, mais arejada, (...) que mantenha relação com a vida cotidiana, com as 

práticas do público, sem ser necessariamente repetitiva ou rígida demais” (Mazziotti, ibid.: 215). 

No entanto, como bem lembra Mazziotti, “(...) não se deve desconhecer, nem descartar, a 

eficácia comunicativa dos gêneros que mais assiduamente aparecem na TV comercial (...). 

Muitas vezes, a finalidade de entreter é suficiente, gera prazer, particularmente pensando nas 

tensões e dissabores da vida em nossas sociedades atuais” (ibid.: 216)  
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Buscando ainda sistematizar um modelo de TV Pública, cultural e de qualidade, 

Martín-Barbero, Germán Rey e Omar Rincón escrevem, em 2000, a seguinte declaração de 

princípios: “I. A televisão pública interpela o cidadão, enquanto que a televisão comercial fala ao 

consumidor; II. A televisão pública deve ser o cenário do diálogo nacional intercultural; III. A 

televisão pública deve promover o universal, que não passa pelo comercial; IV. A televisão 

pública deve deixar de se programar como uma seqüência linear e curricular da escola, para 

ganhar o processo e o fluxo próprio das narrativas audiovisuais; V. A televisão pública deve 

fazer programas de grande impacto, que se tornem fatos sociais e mereçam ser reprisados; VI. 

A televisão pública deve recuperar os aspectos prazeroso, divertido, significativo, sedutor e 

afetivo que promovem a televisão, a cultura e a educação; VII. A televisão pública deve ampliar 

as possibilidades simbólicas de representação, de reconhecimento e de visibilidade para a 

construção da cidadania, da sociedade civil e da democracia; VIII. A televisão pública dever ser 

uma experiência cultural em si mesma, porque promove expressão, sensibilidades e sentidos; IX. 

A televisão pública deve formar os telespectadores tanto no âmbito da leitura crítica das imagens 

como no do controle do cidadão sobre as mensagens audiovisuais que são exibidas em toda a 

televisão; X. A televisão pública deve se programar e se produzir por meio de um chamado 

público, através de processos de alocação de espaços transparentes e participativos, coerentes 

com as políticas culturais de comunicação e educação de cada país, e baseados no mérito dos 

realizadores e produtores” (Rincón, ibid.: 30-31). 

O manifesto acima acaba por levantar cinco pontos fundamentais que devem ser pensados 

quando se trata da definição de TV Pública: (1) no material propriamente televisivo, a linguagem 

audiovisual, os gêneros e os discursos que esse tipo de televisão deveria mostrar e experimentar; 

(2) na autonomia da emissora em relação ao poder público e da emissora como empresa, “como 
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lugar de realização de projetos de comunicação pluralista, diversa e de qualidade” (ibid.: 31); (3) 

no cidadão como consumidor; (4) na legitimação social atribuída a esse tipo de emissora pelo 

público; (5) na formação de seu próprio público, já que “é inútil fazer televisão se esta não é 

assistida pelas pessoas” (Rincón, ibid.: 32). A questão presente é assumir a TV Pública, num 

contexto marcado pela TV Privada: “em um cenário globalizado no aspecto econômico e 

tecnológico”; “em um mercado, que rege a televisão e determina quem deve sobreviver na luta 

pelas audiências”; em “uma paisagem simbólica complexa na sua oferta e altamente especializada 

em sua produção”; em “um contexto tecnológico extenso e disperso, que diversifica e multiplica 

as possibilidades de acesso, de expressão e de relação social, mas também de exclusão social”; 

em “estéticas de atualidade e narrativas com poder de convocação, onde nos expressamos 

como sujeitos e comunidades de uma época”; e, finalmente, em “atitudes ou molduras 

interpretativas mais próximas do estilo do que da ideologia, que possam atribuir sentido ao nosso 

comportamento” (Rincón, ibid.: 33). 

 Para Rincón, ao contrário do modelo proposto em seu manifesto, o que temos hoje na 

América Latina é uma TV Pública ineficiente, sem futuro, com “programas aborrecidos, 

chamados de educativos ou culturais, que mal sabem imitar as salas de aula como proposta” 

(ibid.: 34). “Na sua conceitualização e na execução da programação, diagnostica-se um flagrante 

desconhecimento da diversidade étnica, do pluralismo cultural e da multiplicidade de vozes que 

habitam ou fazem parte das identidades locais. Dessa forma, acabaram produzindo telelixo - 

programas efêmeros, sem memória, sem buscas, sem intenções, uma vez que não experimentam 

com estéticas, narrativas, temáticas, estilos, ou sensibilidades” (ibid.: 34-35). Para o autor, dois 

exemplos de TV Pública de sucesso e qualidade na América Latina são a televisão pública 

chilena e, no Brasil, a TV Cultura. 
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 “Esse problema da audiência sempre foi uma preocupação na TVCultura. Se, por um 

lado, os números, em princípio, nada indicam para um canal que não concorre no mercado pela 

publicidade, por outro lado sempre representam resultados: um programa é sempre feito para ser 

visto pelo maior número possível (...). O que é preciso valorizar, em termos de televisão de 

serviço público, é a dimensão do possível, dentro de uma realidade conhecida, para saber se a 

relação custo/benefício é razoável e justifica o sacrifício. O que é preciso alcançar, na maioria 

dos casos, é um processo de produção e administração eficientes. Para a TVCultura, a 

‘eficiência’ de um programa está nos seus resultados” (Otondo, ibid.: 273). 

 

3.3.1. A TV CULTURA. 

“(...) no final da década de 1960 começam a surgir críticas duras ao que é mostrado pela 

televisão comercial (...) surge o primeiro modelo alternativo ao comercial, com a implantação da 

Rádio e TV Cultura de São Paulo, emissoras da Fundação Padre Anchieta” (Leal Filho 2000: 

158-159). Originariamente de propriedade do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários 

Associados, cujo presidente era Assis Chateaubriand, a TVCultura foi inaugurada no ano de 

1960 como emissora comercial, passando à Fundação Padre Anchieta em 1969, quando 

assumiu sua vocação educativa, tornando-se um dos principais canais de televisão pública do 

Brasil. 

Sob o comando de Chateaubriand, a Cultura iniciou suas transmissões, em 20 de 

setembro de 1960, com programas característicos das TVs comerciais da época. Fizeram parte 

da programação: a apresentadora Xênia Bier, o jornalista Ney Gonçalves Dias e Jacinto Figueira 

Jr, o Homem do Sapato Branco. Com a criação do SERTE (Serviço de Educação e Formação 

pelo Rádio e Televisão), em 1963, foi estabelecido um convênio entre o Governo do Estado de 
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São Paulo, com o objetivo de produzir dez horas semanais de programação educativa. Quatro 

anos depois, seria criada a Fundação Padre Anchieta, entidade de direito privado instituída pelo 

governo do Estado, que daria início ao projeto de implantação de uma TVPública educativa. 

Em sua inauguração como TVEstatal, em 15 de junho de 1969, após ser comprada pela 

Fundação Padre Anchieta, foi exibido um vídeo sobre a nova TV e a programação que estaria 

no ar a partir da primeira semana. O primeiro programa da TV Cultura foi Planeta Terra, 

documentário sobre fenômenos da natureza. No mesmo dia, começaram as aulas do Curso de 

Madureza Ginasial. 

Hoje, a TV Cultura transmite, em canal aberto, para todo o Estado de São Paulo, além 

de fornecer suas produções para canais educativos de todo país através da FCBTVE (Fundação 

Centro Brasileiro de TV Educativa), que integra, desde 1982, o SINRED (Sistema Nacional de 

Radiodifusão Educativa), vinculado ao MEC e ao Ministério das Comunicações. “A criação da 

ABEPEC (Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais) em 1998, por 

iniciativa da TVCultura, foi mais um passo na direção de uma nova maneira de fazer televisão 

pública” (Otondo 2002: 181). 

Para Teresa Montero Otondo, a TVCultura é o único canal de televisão no Brasil com 

espírito efetivamente público. “Mantida por subvenções do governo do Estado de S. Paulo, 

votadas anualmente pela Assembléia Legislativa, a TVCultura é por lei uma fundação de direito 

privado, o que garante a sua autonomia administrativa e independência política diante do Estado. 

O diretor-presidente e seus diretores executivos são eleitos pelo Conselho, para mandatos de 

três anos, renováveis. O Conselho é composto por 45 membros, oito dos quais são 

representantes do governo do Estado e do Município de São Paulo, três são vitalícios e os 

demais são representantes da sociedade civil, substituídos parcialmente a cada três anos, numa 
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renovação por terços. Os candidatos a conselheiros são indicados por seus pares ou são de livre 

indicação da sociedade civil” (Otondo, ibid.: 274). Diferente da TVPrivada, a TVCultura é 

pensada como uma televisão a serviço do cidadão e desenvolve uma programação destinada a 

servir seu público. “O conceito de sua missão é claro e primordial: educação, cultura, informação 

e entretenimento de qualidade, para atender às necessidades específicas de suas diversas 

audiências: crianças, jovens e adultos. A produção e a programação como um todo devem 

obedecer a essa missão” (ibid.: 275). Para Otondo, se em seus primeiros anos, a TVCultura 

“podia ser considerada como uma televisão escolar, por um lado, e elitista, pelo outro, hoje o 

seu caminho é outro” (ibid.). 

“Na TVCultura hoje começa-se a trabalhar com a idéia de programação educativa como 

instrumento de formação complementar do cidadão” (ibid.: 277), onde o público é considerado 

capaz de aprender e buscar o conhecimento. “Abre-se um grande espaço para a criação e a 

imaginação” (ibid.). Para Vânia Carneiro (apud Otondo): “O aprendizado pode ocorrer de 

modo espontâneo, sem que tenha sido premeditado na produção. Neste caso, o público, o 

telespectador ou a audiência passam a ser considerados como um conjunto variável de 

indivíduos com discernimento e inteligência” (ibid.). 

Tendo em mente que a criança assiste mais à televisão que o adulto e, com isso, acaba 

até assistindo a programas que não foram planejados para sua faixa etária, a TVCultura dirige 

sua programação com maior cuidado para esse público. Esta aptidão para a produção infantil 

teve seu ponto de partida em 1970, quando a emissora foi escolhida, pela Children´s 

Television Workshop, para adaptar para o português, em co-produção com a TVGlobo, o 

programa Vila Sésamo, que se tornou referência no gênero. Hoje a TVCultura têm 

aproximadamente 40% de sua programação diária voltada ao público infantil. “Apesar de todas 
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as dificuldades, a TVCultura é referência de qualidade e de respeito ao público no Brasil e na 

América Latina” (Otondo, ibid.: 288). Seus programas, especialmente os infantis, já receberam 

mais de 200 prêmios nacionais e internacionais, entre eles três Prêmios Emmy pela melhor 

programação do Dia Internacional da Criança na Televisão (UNICEF/NATAS) e a duas 

medalhas de prata do Festival de Nova Iorque, para o Castelo Rá-Tim-Bum, além do 

reconhecimento da UNICEF e da UNESCO por sua militância em favor dos direitos humanos, 

sobretudo dos direitos da infância e juventude. “O Castelo Rá-Tim-Bum é um exemplo único de 

uma produção infantil que procura atender conjuntamente às exigências do mercado e às 

expectativas e necessidades de conhecimentos e diversão do público infanto-juvenil, com uma 

linguagem televisiva própria” (ibid.: 280). 

Além da programação voltada para as crianças, a TVCultura apresenta uma variedade 

de gêneros e formatos “com os quais procura fidelizar as suas diferentes audiências” (Otondo, 

ibid.: 277). A programação, voltada para o público adulto, também merece grande atenção da 

TVCultura. A programação adulta busca “oferecer elementos que contribuam para que o 

cidadão encontre o seu lugar na sociedade e no mundo (...). As artes e a ciência, as sociedades 

e suas culturas, os países e suas políticas ou paisagens, a ecologia e os movimentos cívicos, as 

diferenças e semelhanças entre os povos, são assuntos de documentários, noticiários, entrevistas 

ao vivo, séries ou programas produzidos pela TVCultura ou adquiridos no mercado 

internacional. Os documentários com temática social são um dos pontos fortes da produção. O 

jornalismo de televisão pública é a inovação mais recente na programação da TVCultura (...). A 

apresentação dos jornais de notícias em estúdio sofreu uma reforma radical, colocando os 

apresentadores em cena de maneira mais informal e próxima das pessoas. (...) as reportagens 

são mais longas, a edição mais elaborada, o trabalho de câmera mais autoral e a notícia mais 
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humana e pessoal” (ibid.: 182). A base do telejornalismo da emissora é pretender não “abranger 

todos os telespectadores de maneira indiferenciada - pelo mínimo denominador comum, como é 

o caso dos canais comerciais - mas sim transmitir programas diferenciados conforme as 

necessidades e expectativas de seus públicos” (ibid.: 177). 

Ao longo dos anos, a Cultura procurou diversificar sua programação, atendendo sempre 

ao apelo da comunidade. Surgiram programas musicais como: MPB Especial (1972), com os 

principais nomes da canção nacional; Viola, Minha Viola (1980), com Inezita Barroso; Festa 

Baile (1981); A Fábrica do Som (1983), apresentado por Tadeu Jungle, entre outros. 

Programas de entrevistas e variedades, como: Vox Populi (1977); Metrópolis (1980); Roda 

Viva (1986); Matéria-Prima (1990), com Sérgio Groisman; Vitrine (1990), com Marcelo Tas. 

Seriados e séries, como: Meu Pedacinho de Chão (1971); Teatro 2 (1974); Telerromance 

(1981); Mundo da Lua (1991), com Gianfresco Guarniere e Antonio Fagundes; Confissões de 

Adolescente (1994), com Luiz Gustavo. Programas de serviço educativo, como: Madureza 

Ginasial (1969); Jovem Urgente (1969), com o psiquiatra Paulo Gaudêncio. E os infantis: 

Bambalalão (1980); Curumim (1981); RáTim Bum; e Turma da Cultura (1997), entre tantos 

outros. 

Para Otondo, tratando-se de educação e cultura, a continuidade e a repetição são 

fatores de consolidação do conhecimento, o que justifica o fato das produções na Cultura serem 

veiculadas por um período maior, com um número maior de inserções, até mesmo com um 

número maior de reprises do que se possa ver na TV comercial (ibid.: 280). Os programas são 

feitos para durarem “pelo menos cinco anos em exibição, e não como um produto de consumo 

descartável. A permanência é um valor que se contrapõe ao voraz canibalismo consumidor de 

novidades efêmeras, que se renovam constantemente, típicas dos canais comerciais” (ibid.: 180-
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181). 

Apesar do visível sucesso do modelo de televisão cultural apresentado pela TVCultura, 

Nelson Hoineff não acredita que a TVcultural seja a melhor forma de levar cultura a todos, para 

ele, “a reunião de programas culturais em torno de uma rede especializada pode produzir o efeito 

de um gueto” (Hoineff, ibid.: 86). Nesse sentido, o autor acredita ser mais eficiente introduzir na 

programação das TVs genéricas programas de caráter cultural. Otondo, como Hoineff, também 

levanta a questão da televisão comercial poder desempenhar esse papel educativo, lembrando 

que o sistema de cotas de programa de conteúdo educativo, instituído nos Estados Unidos, 

apesar de os resultados não serem positivos, aponta nessa direção (ibid.: 279). 

Sem descartar essa possibilidade, o surgimento, na TV paga, dos canais Futura e Senac, 

indica que a TVCultura sempre esteve no caminho certo. Contudo, por outro lado, esta nova 

concorrência, mesmo que indireta, apresenta-se como uma nova variável que deve ser 

reconsiderada. 

Para Otondo, “o desafio da TVCultura é (...) ensinar sem aborrecer, informar sem impor 

nem excluir, promover a diversidade cultural e suas formas de expressão, entreter sem má-fé... e, 

além disso, atender às exigências impostas hoje pelo mercado, seja na produção, na difusão ou 

na busca de recursos próprios” (ibid.: 279). E, mais uma vez, os fatos indicam que a Cultura tem 

total conhecimento de sua posição neste mercado. Além do grande número de produções 

próprias, a TVCultura está lançando neste ano o primeiro canal brasileiro, por assinatura, 

segmentado para o público infantil, a TV Rá-Tim-Bum. 

 

4. SELECIONANDO OS GÊNEROS. 
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Tendo definido as emissoras representantes das categorias generalista, segmentada e pública, 

o trabalho passa agora pela fase de seleção dos programas mais representativos destas 

emissoras para que se faça, nos capítulos seguintes, a análise da cenografia, ou melhor dizendo, 

do cenário dos programas. 

Orza entende programa televisivo como “la unidad de discurso de una programación 

televisiva” (ibid.: 36). “Entendemos al primero como un acto de comunicación dotado de un ente 

destinado y con unas intenciones específicas, que propone un texto a ser percibido y 

aprehendido por unos destinatarios, en el que se representan o construyen mundos; a la segunda, 

la comprendemos como el sistema discursivo de flujo y de distribución de esos discursos, y 

como discurso ella misma” ( ibid.: 36-37). Ou seja, o que nos interessa, neste momento, é o 

programa, já que nele é que encontraremos o cenário elaborado e produzido para servir como 

elemento comunicacional. 

Contudo, apesar de aparentemente parecer simples, Machado (2000) narra que sua 

maior dificuldade na análise dos gêneros televisivos se encontrou justamente na delimitação do 

tipo de produto que deveria ser selecionado. “Muitas vezes a televisão é utilizada para exibir 

filmes que foram feitos originalmente para o cinema, ou para transmitir espetáculos musicais, 

concertos e partidas esportivas não necessariamente concebidos para a tela pequena” 

(Machado, ibid.: 26). A seleção de Machado foi orientada pela produção exclusivamente 

televisiva. Como já havíamos declarado anteriormente, tendo em vista que nosso objeto de 

análise é o cenário no programa televisivo, devemos nos limitar, então, tão-somente, aos 

programas pensados e produzidos para o meio, que, como bem lembra Machado, “levaram em 

consideração questões próprias do meio, de sua linguagem, de sua tecnologia, de sua economia 

e de suas condições de percepção” (ibid.). 
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Em A História em Directo (1999), Dayan e Katz, analisando os “acontecimentos 

midiáticos”, acabam categorizando uma forma de programação televisiva que não é pensada 

exclusivamente para o meio TV. Para Dayan e Katz, os tele-acontecimentos se caracterizam 

por serem programas transmitidos ao vivo e protagonizados por grupos ou indivíduos que lhes 

conferem um significado especial. Este trabalho trata especificamente desses tipos de 

acontecimentos, que, apesar de alcançarem altíssimos índices de audiência, independem da 

televisão para que aconteçam. “Estes acontecimentos são, normalmente, organizados ‘fora’ dos 

media, e os media servem-nos, como diria Jakobson (1960), tendo um papel fático, pelo menos 

teoricamente, no sentido em que os media apenas providenciam um canal para a transmissão” 

(ibid.: 20). A pesquisa de Dayan e Katz, neste caso, se limita a analisar os momentos “que são 

televisionadas em directo e que fazem parar uma nação ou o mundo. Nesses momentos incluem-

se épicas competições políticas e desportivas, missões carismáticas e os ritos de passagem das 

grandes personagens” (ibid.: 17), que os autores chamarão de Competições, Conquistas e 

Coroações. 

Esses tipos de programas convidam o telespectador a parar sua rotina diária e partilhar 

da experiência, “e se esta festividade está para a normalidade como um feriado está para o 

comum dos dias, estes acontecimentos são os dias de férias da comunicação social” (ibid.). No 

Brasil, em 2002, ano de início da presente pesquisa, tivemos dois grandes eventos que alteraram 

não só a rotina do público, como a programação das emissoras: a Copa do Mundo e a Eleição 

Presidencial. Em 2004, as Olimpíadas e as Eleições Municipais também concentraram grande 

parte da atenção das emissoras brasileiras. 

Para Dayan e Katz, rotineiramente, tanto as emissoras como o público assumem a 

regularidade dos gêneros televisivos na programação. A “televisão se dilui num tal ‘supertexto’ 
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(Browne 1984)” (ibid.: 20). Contudo, os autores lembram que determinados tipos de programas 

requerem uma atenção específica dos produtores televisuais e acabam também recebendo uma 

atenção especial do telespectador. “Entre estes géneros encontram-se os acontecimentos 

mediáticos. Únicos na televisão, destacam-se marcadamente dos outros géneros das noites 

televisivas (...). A diferença mais óbvia entre acontecimentos mediáticos e outras fórmulas ou 

géneros de emissão reside no facto de aqueles serem, por definição, não rotineiros. São, mesmo, 

interrupções da rotina; intervêm no fluxo normal das emissões e na nossa vida. Tal como as 

festas, que interrompem as rotinas diárias, os acontecimentos televisivos propõem algo de 

excepcional para se pensar, para testemunhar e para fazer. A emissão regular é suspensa e 

antecipa-nos os acontecimentos através de uma série de anúncios e prelúdios que transformam a 

vida do dia-a-dia em algo especial, quando o acontecimento termina, a emissão conduz-nos de 

novo à normalidade” (Dayan e Katz, ibid.). 

Além desta categoria, das Competições, Conquistas e Coroações, chamada de 

“telecerimônias”, os autores apontam outros acontecimentos, que também interferem no fluxo 

televisivo e na rotina diária de uma comunidade, mas que não são previsíveis ou festivos, os 

acontecimentos noticiosos. 

Fazendo uso de Russo (1983), Dayan e Katz distinguem três gêneros de noticiários 

televisivos: os noticiários normais, os documentários e os acontecimentos especiais. 

Contudo, segundo os autores, Russo, em acontecimentos especiais, “não faz a distinção (...), 

entre os grandes acontecimentos noticiosos e os grandes acontecimentos cerimoniais” (ibid.: 

222). 

Assim como os acontecimentos cerimoniais, os acontecimentos noticiosos se 

caracterizam, primeiro: “pelos nossos elementos de interrupção, monopólio, transmissão em 
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directo e de local remoto” (ibid.: 37). Contudo, uma característica ainda mais forte nos 

acontecimentos noticiosos é o abrupto cancelamento da programação; a convergência da 

grande maioria dos canais, em especial os generalistas e os segmentados de informação. Os 

acontecimentos “põem um ponto final ao que quer que esteja no ar; transformam a cacofonia de 

muitos canais em simultâneo numa linha monofônica” (ibid.). Fatos como o 11 de Setembro, o 

ataque terrorista às torres do World Trade Center, acabam por movimentar um grande número 

de produtores televisuais no sentido de alterar a programação previamente determinada para dar 

cobertura à notícia. 

Sendo assim, como nosso olhar estará única e exclusivamente direcionado para a 

programação regular da televisão, estaremos, primeiramente, estabelecendo o mesmo recorte 

feito por Machado, que desconsiderou os eventos artísticos, esportivos, culturais e sociais 

simplesmente transmitidos ou reportados (ibid.: 27), para, em seguida, segregarmos de nosso 

corpus os acontecimentos noticiosos. 

Tendo em vista esse critério de seleção, o período de levantamento da programação, 

levou em conta um período do ano onde normalmente não temos interferências no fluxo de 

programação, setembro. Segundo Orza, na Argentina, as cadeias de alcance nacional oferecem 

sua programação com uma freqüência de variação de tempo: “una programación estable durante 

el ano lectivo y laboral y otra durante los períodos de vacaciones” (ibid.: 36). No Brasil, 

podemos observar que, assim como na Argentina, e em outros países, temos uma programação 

no período de férias (julho e de dezembro a março), que transforma o fluxo televisivo e interfere 

na programação com programas especiais. O mês de setembro é um dos meses onde temos a 

programação que é “a cara” da emissora. 
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Procuramos selecionar a programação de setembro, no ano de 2003, já que não 

tínhamos previsão de eventos que pudessem levar à alteração da programação regular, 

competições esportivas internacionais, eleições, etc. Para finalizar, também evitamos inserir em 

nosso corpus os programas, mesmo que feitos especialmente para a “tela pequena”, produzidos 

no exterior, já que nossa análise se resume à linguagem do material nacional, e também os 

gêneros que, por questões óbvias, não fazem uso da construção cenográfica, como os desenhos 

animados. 

Tendo definido a programação que não fará parte da análise (acontecimentos 

cerimoniais, acontecimentos noticiosos, programas especiais, produções internacionais e 

desenhos animados), passaremos então para a seleção dos programas nas emissoras 

selecionadas (TV Globo, TV Cultura e MTV). 

Cifuentes (apud Rincón, ibid.) observa que os programas líderes de audiência em uma 

emissora definem, como já havíamos declarado anteriormente, os traços mais característicos dos 

canais. Através do fluxo da programação e do acervo de programas, podemos claramente 

identificar qual a linha da emissora e, conseqüentemente, para onde são direcionados seus 

maiores esforços. “A estratégia de construção da diferença de cada canal realiza-se, em primeiro 

lugar, através desse conjunto de programas-estrela, que são a marca da emissora. A origem dos 

programas principais e os seus gêneros predominantes são o os elementos que irão contribuir de 

forma mais decisiva para formar a identidade do canal” (ibid.: 144). Tendo em vista que, na fase 

inicial de recorte do objeto, optamos por selecionar as maiores representantes na TV aberta das 

categorias generalista (TV Globo), pública (TV Cultura) e segmentada (MTV), nosso passo 

agora é identificar os gêneros mais representativos destas emissoras, que acabam por determinar 

sua imagem, e só então iremos selecionar os programas que servirão como modelo de análise. 
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4.1. O QUE SE VÊ NA GLOBO. 

Antes mesmo de verificar a carga horária de cada gênero da emissora, já podíamos prever que 

a maior parte dos esforços da TV Globo deveria ser direcionada à dramaturgia e ao jornalismo. 

Segundo Borelli e Priolli, o Padrão Globo de Qualidade teve por princípio a “localização de um 

telejornal - o Jornal Nacional - entre duas telenovelas - as conhecidas e denominadas novelas 

das sete e novela das oito” (ibid.: 19). 

Diante do levantamento efetuado no período do dia primeiro ao dia vinte e oito de 

setembro de 2003, pudemos constatar que das 168 horas de programação semanal (24 horas 

diariamente) 33,96 horas são destinadas aos distintos subgêneros do telejornalismo (noticiários 

normais, documentários, esportivos, etc.) e 29,41 horas às narrativas (novelas, seriados, 

minisséries, etc.). Ou seja, 64 horas, quase 40% da programação semanal da emissora, é 

destinada a esses gêneros. Programas infantis, programas de auditório, variedades, humor, filmes 

e desenhos dividem o restante da programação. 

Entre os programas do núcleo de telejornalismo, constam as horas semanais de: Bom-

Dia São Paulo (segunda à sexta), com 3,62 horas; Bom-Dia Brasil (segunda a sexta), com 

4,16 horas; Jornal Regional, SPTV em São Paulo, (segunda a sábado), com 6,50 horas; 

Jornal Hoje (segunda a sábado), com 3 horas; Jornal Nacional (segunda a sábado), com 4 

horas; Jornal da Globo (segunda a sexta), com 2,50 horas; Antena Paulista (domingo), com 

0,50 horas; Globo Esporte (segunda a sábado), com 3 horas; Esporte Espetacular (domingo), 

com 2,80 horas; Globo Rural (segunda a domingo), com 2,25 horas; Globo Repórter (sexta), 

com 1 horas; Auto esporte (domingo), com 0,50 horas. Devemos levar em consideração que, 

apesar do caráter híbrido de alguns dos programas acima, que mesclam informação diária com 
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entrevistas, apresentações artísticas e esportivas, etc., todos pertencem ao Núcleo de 

Jornalismo da emissora. Outros programas, como Linha Direta (0,66 horas as quintas), e 

Fantástico (2,33 horas aos domingos), apesar de sua vocação jornalística, são considerados 

aqui, conforme critérios expostos no terceiro capítulo, programas de entretenimento e 

variedades. 

Das 29,41 horas do núcleo de teledramaturgia, consideramos: a Novela das seis 

(segunda a sábado), com 5 horas semanais; a Novela das sete (segunda a sábado), com 6 

horas; a Novela das oito (segunda a sábado), com 6,50 horas; a novela da tarde, Vale a pena 

ver de novo (segunda a sexta), com 7 horas; o seriado infanto-juvenil Malhação (segunda a 

sexta), com 2,50 horas; os seriados Carga Pesada (terça), A Grande Família (quinta) e Os 

Normais (sexta), somando 2,41 horas. As minisséries (5 horas de segunda a sexta) não foram 

consideradas neste levantamento, já que no período de observação não estava sendo veiculada 

nenhuma. Também cabe lembrar que, tradicionalmente, no período de veiculação de uma 

minissérie, os seriados do horário nobre saem do ar, o que acaba acarretando uma mudança no 

fluxo de programação da emissora. 

Sendo assim, foram selecionados para a análise um programa de telejornalismo e um 

programa de teledramaturgia. Como critério de definição dos programas, foram selecionados os 

programas do prime time, líderes de audiência. Entre os cinco programas de maior audiência da 

TV Globo, sempre estão presentes o Jornal Nacional e a Novela 3, conhecida popularmente 

como “novela das oito”. 
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4.2. O QUE SE VÊ NA MTV. 

A seleção dos programas na MTV se mostrou a mais delicada, já que a segmentação tende a 

unificar a programação da emissora em um único grande gênero. Ainda assim, dividimos a 

programação da emissora, seguindo os critérios já estabelecidos no capítulo 3, nos seguintes 

tipos de programas: vídeoclipes, talk shows, game shows, esporte e jornalismo. 

Em setembro de 2003, a MTV contava com 52,50 horas de programação semanal, 

sendo mais de 30% de sua programação (de 150,5 horas semanais) voltada para a apresentação 

de programas variados de videoclipes, como: Central MTV, Disk MTV, Videoclash, Clássicos 

MTV, Lado B, Yo!, Top 20 Brasil, entre outros. Ainda hoje, esse gênero é predominante na 

emissora. 

Contudo, esse tipo de programa, em sua maioria, como funciona predominantemente 

como canal de distribuição dos clipes produzidos externamente, costuma fazer uso apenas do 

chroma key como elemento cenográfico, não possibilitando, neste caso, uma observação mais 

cuidadosa do fazer cenográfico. Os vídeos veiculados, por sua vez, possuem linguagens próprias 

que acabam por requerer um estudo unicamente voltado para a produção cenográfica desse 

gênero. Como não é o caso neste trabalho, iremos desconsiderar este gênero e verificar que 

outro tipo de programa na grade, entre aqueles que necessitam da construção cenográfica, 

funciona como elemento de identidade da emissora. 

Fazendo o levantamento, pudemos constatar que, logo após os videoclipes, os 

programas de entrevistas são os de maior número na emissora, com 21,50 horas semanais. 

Tribunas para o jovem, os programas de entrevistas da MTV tratam sempre de assuntos 

pertinentes ao seu público: sexo, drogas, comportamento, cidadania, ecologia, música etc. 
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No período de delimitação do corpus, estavam sendo veiculados os seguintes programas 

deste gênero: Meninas Veneno (segunda, quarta, sábado e domingo), com 4 horas; Daniella 

no País da MTV (terça, sábado e domingo), com 4 horas; Ponto Pê (segunda a quinta), com 4 

horas; Buzzina MTV (segunda a quinta), com 4 horas; Gordo a Go-Go (quinta, sábado e 

domingo), com 3 horas; Cine MTV (segunda, quinta e sábado), com 2,50 horas semanais. 

Buscando na emissora o programa mais representativo do gênero, optamos primeiro por 

selecionar as tipologias mais consolidadas, as que mais se assemelham às apresentadas em 

outros canais (inclusive na TV generalista), os formatos que sugerem certos tipos de cenários 

que, na televisão brasileira, encontram-se presentes em maior número. Desse modo, subtraímos, 

então, os seguintes programas: Daniella no País da MTV, Cine MTV, Buzzina MTV e Ponto 

Pê. 

Daniella no País da MTV não faz uso de cenários próprios. O programa, que tem 

como principal objetivo mostrar as atrações da MTV, utiliza como recurso cenográfico os 

próprios ambientes do edifício onde está instalada a emissora. No programa Ponto Pê, a 

apresentadora, que oferece orientações sexuais, por telefone, aos participantes, encontra-se em 

um tipo de cenário bastante incomum na televisão: uma espécie de divã localizado em um 

ambiente com uma série de referências fetichistas. O Cine MTV possui um cenário, também 

incomum, que simula uma sala de cinema: a câmera se posiciona no local da tela onde podemos 

ver, na primeira fila, a apresentadora e seus convidados e, ao fundo, figurantes que representam 

estar em uma sessão. O programa Buzzina MTV apresenta uma tipologia bastante original para 

programas de entrevistas: o apresentador, Casé, media um debate sobre temas polêmicos da 

atualidade, e os participantes encontram-se em estúdio anexo ao cenário, aparecendo no 

programa apenas nos monitores de vídeo instalados no cenário. Dessa forma, o diálogo entre 
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apresentador e convidados se realiza somente pelo vídeo. Atualmente, o programa não está no 

ar. Casé apresenta, hoje, o programa Quebra Case, também bastante original (tanto em termos 

de linguagem, como de cenário), quando comparado com outros programas de entrevistas da 

televisão brasileira. 

Tendo feito esse recorte, restaram os programas Meninas Veneno e Gordo a Go-Go. 

Assim como outros programas já citados, o programa Meninas Veneno não está sendo 

veiculado atualmente (uma das principais características da emissora é a constante substituição 

de programas anualmente). Seu cenário, apesar da ousadia no uso de texturas e tonalidades 

nada recomendáveis à tela eletrônica (texturas compostas por formas reduzidas e repetitivas, em 

cores saturadas, e muito brilho), fazia uso de uma tipologia muito comum no gênero, a sala-de-

estar. 

O programa Gordo a Go-Go, que tem como principal característica a postura descortês 

do apresentador, João Gordo, já é uma das marcas da emissora. Com mais de cinco anos no ar, 

Gordo a Go-Go é  um dos programas da emissora com maior longevidade. Nesse período, o 

programa já passou por algumas mudanças de cenário, mas sempre manteve a topologia 

convencional: o apresentador na bancada ao lado do sofá, destinado aos convidados. Dessa 

forma, selecionamos para nossa análise o programa Gordo a Go-Go. 

 

4.3. O QUE SE VÊ NA CULTURA. 

Para finalizar o recorte do objeto de análise, selecionamos os programas da TV Cultura que 

melhor apresentam a emissora como uma TVeducativa. 

Como já havíamos afirmado anteriormente, a Cultura é marcada por sua programação 

infantil. Aproximadamente 40% de sua programação, 59,50 horas semanais, é voltada para as 
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crianças. Destas, 24,50 horas são programas produzidos pela emissora. As 35 horas restantes 

são de desenhos que, como já havíamos dito, não consideraremos em nossa análise. Contudo, 

mesmo considerando apenas as 24,50 horas (16,33% da programação), vemos que a carga 

destinada ao público infantil é uma das maiores da emissora, perdendo apenas para os 

programas de formação, educativos, com um pouco mais de 26 horas. 

Como os programas educativos tendem a ter formatos diferenciados conforme sua lógica 

interna, muitos deles não fazendo sequer uso de cenário ou até mesmo de apresentadores, 

analisaremos somente o programa que melhor represente o gênero infantil. 

No período de análise, estavam sendo veiculados os seguintes programas: Castelo Rá-

Tim-Bum (segunda a domingo), com 6,50 horas; Ilha Rá-Tim-Bum (segunda a sábado), com 6 

horas semanais de veiculação; Rá-Tim-Bum (segunda a sábado), com 5,50 horas; A Turma do 

Pererê (segunda a sábado), com 5,50 horas; Cocóricó (sábado e domingo), com 1 hora 

semanal. 

Levando-se em conta a importância do programa para a imagem da emissora, 

analisaremos, no próximo capítulo, juntamente com os programas já apresentados (Jornal 

Nacional e Novela das Oito, da TV Globo, e Gordo a Go-Go, da MTV), o programa 

Castelo Rá-Tim-Bum. 
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CAPÍTULO VI 

O CENÁRIO À LUZ DE PEIRCE 

 

Antes de dar início à observação dos programas selecionados anteriormente, 

apresentaremos as bases teóricas que serão utilizadas nas análises que desenvolveremos no 

capítulo seguinte. O instrumental selecionado para exame dos objetos, a teoria semiótica de 

Charles Sanders Peirce, pela variedade de tipos de signos que apresenta, parece-nos o mais 

apropriado nesse momento para demonstrar algumas formas de utilização do cenário como 

elemento comunicacional. 

Santaella tem nos mostrado, em grande parte de seu trabalho, que, na semiótica de 

Peirce, especificamente no ramo da gramática especulativa, podemos encontrar condições 

propícias de leitura dos mais distintos tipos de signos. “Além de nos fornecer definições rigorosas 

do signo e do modo como os signos agem, a gramática especulativa contém um grande 

inventário de tipos de signos e de misturas sígnicas, nas inumeráveis gradações entre o verbal e o 

não verbal até o limite do quase-signo” (ibid. 2002: XIV). Santaella acredita que: “Desse 

manancial conceitual, podemos extrair estratégias metodológicas para a leitura e análise de 

processos empíricos de signos: música, imagens, arquitetura, rádio, publicidade, literatura, 

sonhos, filmes, vídeos, hipermídia etc.” (ibid.). 

Tendo definido o modelo semiótico a ser utilizado, vale ressaltar que o presente trabalho 

não tem a pretensão de estabelecer paralelos entre as diferentes correntes semióticas, como 

forma de identificar modelos que possam ser melhor aproveitados em aplicações. Nem tem este 

capítulo o objetivo de mostrar como o instrumental semiótico peirceano pode ser utilizado na 

análise de determinados objetos. O que nos interessa aqui é observar como o cenário funciona, 
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na televisão, como elemento comunicacional. Esse objetivo maior é que nos orienta para a 

utilização do instrumental fornecido pela semiótica de Peirce. Para tanto, é necessário 

discutirmos, ainda que de forma superficial, os mais importantes conceitos da teoria de Peirce 

(que podem ser aprofundados em Peirce, 1974, e Santaella, 2000). 

 

1. AS CATEGORIAS PEIRCEANAS. 

Para Santaella, a teoria dos signos em Peirce está diretamente ligada à teoria da percepção, e 

“para Peirce, não há, nem pode haver, separação entre percepção e conhecimento” (Santella 

1998: 16). Logo, sendo o conhecimento mediado por signos, a semiótica peirceana apresenta-se 

como “uma teoria sígnica do conhecimento” (ibid.). 

Partindo desse ponto, Santaella defende que a fenomenologia de Peirce se fundamenta 

na crença de que existem três elementos formais e universais em todos os fenômenos que se 

apresentam à percepção e à mente. Esses elementos foram chamados por Peirce de 

primeiridade, secundidade e terceiridade. Essas três etapas do processo de percepção 

peirceano são conhecidas como categorias. 

Peirce (2003: 14) acredita que “as verdadeiras categorias da consciência são: primeira, 

sentimento, a consciência que pode ser compreendida como um instante de tempo, consciência 

passiva da qualidade, sem reconhecimento ou análise; segunda, consciência de uma interrupção 

no campo da consciência, sentido de resistência, de um fato externo ou outra coisa; terceira, 

consciência sintética, reunindo tempo, sentido de aprendizado, pensamento”. Neste processo, o 

signo desperta, na consciência, em um primeiro momento uma qualidade imediata, um 

sentimento, a primeiridade; em um segundo momento, a constatação de algo existente, a 

secundidade; e em um terceiro, um julgamento sintético, a terceiridade. Segundo Santaella 
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(1994: 128), essas “categorias são onipresentes, quer dizer, em qualquer fenômeno, há uma 

dosagem simultânea de primeiridade, secundidade e terceiridade”. Sendo assim, a percepção 

envolve também elementos não cognitivos e inconscientes num “jogo de primeiro, segundo e 

terceiro” (Santella, ibid. : 93-94). 

Em O Cenário Virtual (2002), procuramos observar, com base nas categorias 

peirceanas, como o cenário se apresenta a nossa percepção no momento do espetáculo. 

Retomarei brevemente essas considerações, buscando, agora, observar o cenário na televisão. 

 

1.1. O CENÁRIO NA PRIMEIRIDADE. 

A primeiridade, como descrita, equivale ao primeiro efeito provocado por um signo no momento 

que o objeto se apresenta a uma mente. “O primeiro efeito significado de um signo é o 

sentimento por ele provocado (...). Este ‘Interpretante emocional’ (...), pode importar em algo 

mais que o sentimento de recognição; e, em alguns casos, é o único efeito significado que o signo 

produz” (Peirce 1974: 147). Desse modo, segundo Peirce (ibid.: 94), “o primeiro predomina na 

sensação, distinto da percepção objetiva, vontade e pensamento”. Para Peirce (ibid.: 24), a 

“‘Qualidade de sensação’ é a verdadeira representante psíquica da primeira categoria do 

imediato em sua imediatidade”. E é importante que se diga que, em qualquer lugar em que haja 

um fenômeno, há uma qualidade. E, mais do que isso, diversas qualidades que se fundem umas 

às outras. 

No caso do cenário, a primeiridade se dá no momento em que, antes de ser notado, 

percebido, o cenário transmite uma sensação ou emoção indescritível e identificável. Nesse 

momento, as qualidades apresentam o que se é, o signo sem denotar algo. Os elementos básicos 

de composição do cenário (cores, formas, volumes, texturas, luzes) têm essa propriedade, são 
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puras qualidades. Conforme já havia defendido em O Cenário Virtual, o “Cenário Integrado”, 

de que fala Ratto (1999: 110), parece possuir esta capacidade. “O público não dá conta de sua 

existência, o cenário se confunde com os personagens, ‘dialoga em sua linguagem silenciosa’ 

(Ratto, ibid.)” (ibid.: 2002). 

Se imaginarmos uma cena, em uma telenovela qualquer, com enquadramento de câmera 

em plano próximo, poderemos observar que, quando a representação ao fundo não tem 

condições de denotar um objeto qualquer, as cores, formas, texturas, que surgem na tela, 

apresentam-se, tão-somente, como puras qualidades. Com relação a esse tipo de 

enquadramento, como aponta Arlindo Machado (1995: 48-50), é ele que comanda, na maioria 

das vezes, o recorde dos quadros na televisão. Essa condição, por sua vez, acaba levando à 

decomposição do fundo e ao desmembramento do cenário em uma série de formas não 

identificáveis. 

Esses enquadramentos fechados, tendo como fundo um feixe de luz que atravessa o 

ambiente ou ainda uma massa disforme de vegetação balançando ao vento, potencialmente 

podem colaborar para que a cena expresse um determinado sentimento ou uma determinada 

emoção. Nesse nível, o cenário é considerado como um signo de pura possibilidade qualitativa. 

 

1.2. O CENÁRIO NA SECUNDIDADE. 

A secundidade é a categoria do existente no tempo atual, quando o signo se apresenta à mente, 

impondo-se à percepção, trazendo-nos experiências marcantes. “A tarefa especial da 

experiência é fazer-nos conhecer eventos, mudanças de percepção. Ora, aquilo que caracteriza 

particularmente mudanças repentinas de percepção é um choque” (Peirce 1974: 98), ao que 

Peirce irá chamar de conflito (ibid.: 96). “Por conflito, explico que entendo a ação mútua de duas 
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coisas sem relação com um terceiro, ou medium, e sem levar em conta qualquer lei da ação”. 

Com isso, Peirce afirma que “o fenômeno da surpresa é altamente instrutivo em relação a esta 

categoria por causa da ênfase que empresta a um modo de consciência detectável na 

percepção” (ibid.: 27). 

No caso do cenário, temos a secundidade no momento em que este se impõe, se exibe, 

dividindo o espaço com o ator, fazendo-se presente. O cenário, apresentando-se como um 

existente, passa a denotar um objeto. O risco, nesse momento, é o cenário crescer a ponto de 

sobrepor-se aos outros elementos do espetáculo. Sua função, ao contrário disso, deve ser a de 

funcionar como elemento de evolução do ator e do texto. 

Mesmo tendo nesse momento uma situação de secundidade, Peirce (ibid.: 96) lembra 

que “um esforço não é uma sensação ou algo de priman (...). Há sensações ligadas a ele; são a 

soma da consciência durante o esforço”. Logo, até mesmo nesse momento, podemos ter as 

qualidades existentes no primeiro efeito provocado pelo signo, na primeiridade. Quando, porém, 

o cenário não tem a capacidade de estabelecer uma denotação, como no caso dos signos 

plásticos (formas geométricas ou abstratas), a secundidade é fraca. Nesse caso, permanecemos 

ainda presos ao sentimento provocado pelo objeto no primeiro instante e passa a existir uma 

primeiridade predominante. 

Esse nível de representação, como signo de secundidade predominante, se dá na maioria 

das vezes quando o cenário entra em cena, tendo, no máximo, dialogando com a imagem, uma 

melodia e sons incidentais. Quando vemos, na abertura do capítulo de uma novela, uma 

panorâmica aérea sobre a cidade de São Paulo, com a câmera passeando pela Avenida Paulista, 

ou pelo Parque do Ibirapuera, o que vemos, nesse momento, é tão-somente isso: São Paulo, 

suas ruas e marcos. Para ser mais preciso: esta São Paulo, diante dos nossos olhos, neste dia, 
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com esta luz do sol, com estas cores do céu e da paisagem urbana, nestes ângulos, como se 

mostra na tela da televisão. Nunca é demais lembrar que esses signos de secundidade dão corpo 

aos signos de primeiridade. Logo, esta São Paulo que surge a nossa frente vem impregnada de 

qualidades. 

 

1.3. O CENÁRIO NA TERCEIRIDADE. 

Para Peirce (1974:99), “A idéia mais simples de terceiridade dotada de interesse filosófico é a 

idéia de signo, ou representação”. Segundo Peirce (apud Santaella 1992.2: 189), “um signo 

intenta representar, em parte (pelo menos), um objeto (...). Mas dizer que ele representa seu 

objeto, implica que ele afete uma mente, de tal modo que, de certa maneira, determina naquela 

mente algo que é mediatamente devido ao objeto. Essa determinação da qual a causa imediata 

ou determinante é o signo e da qual a causa mediada é o objeto pode ser chamada de 

interpretante. (CP 6.347.)”. 

Sob o ponto de vista da semiótica peirceana, diante de qualquer coisa que se apresente à 

consciência, momento da secundidade, esta produz outra coisa que não é o próprio objeto, e 

sim um signo, um interpretante. A modelização do signo, que representa um objeto em um outro 

signo e leva a um interpretante, no senso comum uma significação, é a terceiridade peirceana. 

Contudo, não é apenas o existente que determina o interpretante. Peirce (1972: 98) 

afirma que “em toda Relação Triádica genuína, o Primeiro Correlato pode ser visto como 

determinando, sob certo aspecto, o Terceiro Correlato”, o que leva a crer que, de certa forma, o 

sentimento provocado no primeiro momento é fator determinante na significação, pois “todo 

sentimento é indefinível, inanalisável, uma totalidade impermeável e impenetrável à fragmentação 

analítica (...). Mas, paradoxalmente, não se trata de um sentimento inconseqüente. Ele reclama 
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razão. Sentimento que quer ser compreendido, que apela à compreensão como um convite 

irrecusável ao intelecto” (Santaella 1992.2: 186-187). 

Sendo assim, podemos concluir que, na relação que mantém para com seu interpretante, 

os signos são passíveis de gerar pensamentos, através de experiência concreta ou sob ação de 

uma qualidade de sentimento qualquer. O cenário, dessa forma, passa a ser elemento de 

significação, como representação simbólica. Vale frisar, mais uma vez, que, “o valor semiológico 

do cenário não se esgota nos signos implicados em seus elementos básicos de composição. O 

movimento dos cenários, a maneira de colocá-los ou de mudá-los podem trazer valores 

completamentares ou autônomos” (Kowzan ibid.). 

Voltando ao nosso exemplo, se, ao abrir o capítulo, a imagem apresenta uma cena 

externa da capital paulista, é de se esperar que a próxima cena seja o interior de um apartamento 

ou escritório nessa cidade, e não no Rio de Janeiro ou Salvador. Essa forma de utilizar o cenário 

como símbolo possibilita ao espectador acompanhar a narrativa, identificando o local, período 

do dia etc., que fazem parte do contexto da encenação. 

É importante insistir que essas três propriedades, que habilitam o cenário a agir como 

signo cenográfico, não são excludentes, pois, na maior parte das vezes, operam juntas. A lei 

incorpora o singular. Uma panorâmica da Avenida Paulista, antecedendo a cena de um 

escritório, indica que este escritório se encontra nesta localidade, assim como a cena do interior 

de uma casa de fazenda, após um grande plano geral dos Pampas Gaúchos, indica que essa casa 

se encontra nessa região. E, finalmente, todo singular é um composto de qualidades. As 

qualidades existentes na imagem aérea do Rio de Janeiro provavelmente irão despertar 

sensações diferentes daquelas que possam surgir diante da imagem da Avenida Paulista ou dos 

Pampas Gaúchos. 
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2. O SIGNO, O OBJETO E O INTERPRETANTE. 

Considerando a idéia da existência dessas três etapas no processo de percepção e que, no 

momento da apresentação de qualquer fenômeno à nossa percepção ou à nossa mente, 

vivenciamos estados de primeiridade, secundidade e terceiridade, torna-se mais fácil para nós 

entendermos o que Santaella diz: “o signo é qualquer coisa de qualquer espécie (uma palavra, um 

livro, uma biblioteca, um grito, uma pintura, um museu, uma pessoa, uma mancha de tinta, um 

vídeo etc.)” (ibid. 2002: 8). E, mais que isso, quando Santaella afirma que a definição de signo 

em Peirce inclui três teorias: “a da significação, a da objetividade e a da interpretação” (ibid.: 9): 

(1) da significação: a relação do signo consigo mesmo, de seu Fundamento, que está presente 

em seus limites de significação, em suas potencialidades para atuar como signo; (2) da 

objetividade: relação do Fundamento com o Objeto, com aquilo que determina o signo, e é por 

ele representado, que estabelece relação com o caráter denotativo do signo; (3) da 

interpretação: do Fundamento com o Interpretante, dos efeitos que possa causar no intérprete 

individual ou coletivo. (ibid.: 10). 

 

2.1. O SIGNO E O CENÁRIO. 

Partindo da teoria da significação (1), do fundamento do signo, Santaella nos diz: “O fundamento 

do signo, como o próprio nome diz, é o tipo de propriedade que uma coisa tem que pode 

habilitá-la a funcionar como signo” (Santaella 2002: 32). Quando o signo se encontra na 

primeiridade, quando é uma mera qualidade, é chamado de quali-signo; quando o signo está em 

secundidade, quando é um existente e tem o poder de funcionar como signo, é chamado de sin-

signo; por fim, quando o signo se apresenta como uma lei, encontra-se em terceiridade, é 
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chamado de legi-signo. “Quali-sin-legi-signos, os três tipos fundamentais de signos, são, na 

realidade, três aspectos inseparáveis que as coisas exibem, aspectos esses ou propriedades que 

permitem que elas funcionem como signos” (ibid.). 

No caso da cenografia, assim como em todos os campos da comunicação visual, os 

elementos básicos de composição (as cores, formas, texturas, movimentos etc.) estão 

potencialmente instrumentalizados para atuar como signos, são quali-signos. Esse potencial 

latente do signo para comunicar será previsto pelos profissionais envolvidos na composição do 

texto televisivo. Ao definir uma locação, ao desenhar um cenário, escolher cores, selecionar 

ângulos, movimentos de câmeras etc. os profissionais responsáveis pelo texto estarão 

selecionando os melhores elementos (sin-signos) para que possam transmitir a mensagem 

desejada, para que possam alcançar as sensações previstas. O que esperamos é que esses 

signos exerçam seus papéis conforme suas determinações interiores e possam causar os efeitos 

esperados na mente do intérprete. Na medida em que o cenário repete certos padrões, obedece 

a tipologias etc., então ele atua como um legi-signo. 

 

2.2. O OBJETO E O CENÁRIO. 

Tratando agora do nível da objetividade (2), da relação do fundamento do signo com o objeto 

que ele representa, Santaella lembra que, dependendo do fundamento do signo, a maneira como 

ele poderá representar seu objeto será diferente: um quali será um ícone, um sin será um índice 

e um legi será um símbolo (ibid.: 14). 

Em Imagem (1998), Santaella e Nöth citam diversos autores que designam distintas 

formas de representações (ibid.: 37). Não trataremos aqui dessas categorizações que já foram 

abordadas em O Cenário Virtual (ibid.: 39). No entanto, em Matrizes da Linguagem e 
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Pensamento (2001), Santaella estabelece relação entre as três espécies de signos (ícone, índice 

e símbolo) e essas distintas formas de representação (representativa, figurativa e simbólica), que 

nos parecem apropriadas para esse momento. 

Segundo Santaella, podemos estabelecer três espécies de relações entre o signo e a 

forma de apresentação do objeto representado. “Num primeiro nível, em correspondência com 

o ícone, surgem as Formas não-representativas” (ibid.: 2001: 209), Formas não-identificáveis, 

não-definíveis, que, na maioria das vezes, se apresentam como um “Fundo passivo”, que buscam 

tão-somente valorizar a Figura em cena; “no segundo nível, em correspondência com o índice, as 

Formas figurativas” (ibid.), nas quais existe a denotação, onde podemos reconhecer uma sala de 

estar, um foyer, diferenciar uma enseada de uma gruta, ou seja, quando cenário é reconhecido e 

observado e passa para o primeiro plano, de Fundo à Figura; e, “num terceiro nível, em 

correspondência com o símbolo, as Formas representativas ou simbólicas” (ibid.), onde o 

cenário passa a estabelecer relações de significado com os outros elementos da cena, com a 

música, o texto, o contexto, quando temos uma situação sincrética que possibilita o entendimento 

da mensagem. 

Ainda em Matrizes, Santaella sugere, dessas três relações, nove modalidades de Formas 

não-representativas, figurativas e representativas (ibid.: 209-210), que acabam, depois, 

desdobrando-se em outras vinte e sete submodalidades (ibid.: 209-210), que usaremos como 

base para as análises feitas posteriormente. “(...) as modalidades e submodalidades das matrizes 

da linguagem e pensamento criam condições para a leitura e análise dos processos lógico-

semióticos que estão na base de toda e qualquer forma de linguagem, possibilitando ao analista 

divisar semelhanças e diferenças entre manifestações concretas de linguagem” (ibid.: 380). 
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Voltando à questão da relação do signo com seu objeto, Peirce ainda afirma que, 

“enquanto o signo denota o Objeto, não precisa de especial inteligência ou Razão da parte de 

seu Intérprete. Para ler o Signo (...) o que se faz necessário são (...) familiaridades (...) com as 

convenções dos sistemas de signos” (ibid. 1974: 139). Contudo, Peirce (ibid.: 140) lembra que, 

“para conhecer o Objeto, o que é preciso é a experiência prévia desse Objeto Individual”. Na 

semiótica peirceana, vemos o objeto em dois níveis, tanto na forma como se apresenta na 

representação, “sendo, portanto, uma idéia”, como em sua existência própria, “desconsiderando 

qualquer aspecto particular”. Ao primeiro, Peirce chamou de objeto imediato, e ao segundo, 

objeto dinâmico. “Num sentido bem geral, na semiose, o objeto dinâmico equivaleria à 

realidade”, já o objeto imediato “é o objeto dinâmico tal como está representado num dado 

signo (ou tal como o signo o apresenta)” (Santaella 1992: 191-192). Santaella ainda irá 

desenvolver a divisão do objeto imediato em três tipos (descritivo, designativo e copulante), 

estabelecerá uma divisão triádica do objeto dinâmico (possível, ocorrência e necessitante), assim 

como apresentará relações entre os três tipos de objetos dinâmicos e os respectivos signos 

(abstrativo, concretivo e coletivo). Essas distinções vindas da estrutura triádica da teoria de 

Peirce podem ser mais bem observadas em A Teoria Geral dos Signos (Santaella 2000). 

Neste momento, procuraremos nos ater, de forma um pouco mais simplista, na seguinte 

imagem: o objeto imediato é a forma como o objeto, através do signo, aparece à nossa mente, 

e o objeto dinâmico, por sua vez, é o objeto em sua mais plena natureza, sendo aquilo que está 

fora do signo e a que o signo se refere ou se aplica. Desse modo, fazendo uso de um exemplo 

concreto, o bairro carioca do Leblon era o objeto dinâmico da cenografia da novela Mulheres 

Apaixonadas (TV Globo 2003). O cenário da novela, por sua vez, no momento em que se 
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articulava com as ações, músicas, textos, e ainda, com os outros cenários construídos em 

estúdio, apresentava-se como objeto imediato. 

Para finalizar, devemos atentar que qualquer representação (objeto imediato), quando 

denota um objeto existente (dinâmico), pode ser apresentada dentro de uma escala que vai da 

busca do maior realismo, com profusão de detalhes, à síntese do objeto, com uso apenas dos 

elementos mais importantes para a compreensão. Dentro dos limites desta escala, o que temos é 

uma imitação ou semelhança, seja ela por síntese ou profusão. Santaella e Nöth (ibid.) lembram, 

através de Schlüter & Hogrebe, que a imitação (mimesis), assim como a semelhança 

(similaridade), existem como características clássicas da imagem. 

 

2.3. O INTERPRETANTE E O CENÁRIO. 

Chegamos, finalmente, à teoria da interpretação (3), à relação do fundamento do signo com os 

efeitos que ele pode causar no intérprete. Acreditamos que este talvez seja o nível mais 

importante para aquele que pense em fazer uso do cenário como elemento de significação na 

encenação. Segundo Santaella, “o interpretante é o efeito interpretativo que o signo produz em 

uma mente real ou meramente potencial” (ibid. 2002: 23). E é só nessa relação que “o signo 

completa sua ação como signo” (ibid.: 37). 

Peirce, assim como dividiu o objeto em dois, imediato e dinâmico, dividiu o interpretante 

em três: imediato, dinâmico e final. O interpretante final não será aqui tratado, já que, segundo 

Santaella, não pode ser alcançado, é inatingível (ver Santaella, 2000, 2001 e 2002). 

O interpretante imediato reside apenas no nível das possibilidades, nível de primeiridade, 

e “diz respeito ao potencial que o signo tem para produzir certos efeitos” (Santaella 2002: 38). 

Tanto no caso do ícone, como do índice ou do símbolo, no uso de ambientes como cenário na 
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televisão, o potencial latente do signo para comunicar, como já havíamos dito, será justamente 

previsto pelos profissionais envolvidos na composição do texto da encenação. 

O interpretante dinâmico, por sua vez, é sempre múltiplo e plural. “(...) um mesmo signo 

pode produzir diversos efeitos em uma mesma mente (...) é sempre múltiplo porque em cada 

mente interpretadora o signo irá produzir um efeito relativamente distinto” (ibid. 2001: 48). No 

momento da percepção, em que um indivíduo se encontra passivo diante da apresentação do 

objeto, “cada interpretação singular, por cada intérprete singular, tem algo de irrepetível (o 

acontecimento que não volta mais)” (ibid. 1992: 196). No caso de um sistema híbrido ainda 

mais, pois “todo signo (...) es susceptíble de lo que llamaremos una operación de 

‘resemantizacion’. Todo signo (...) funciona como una pregunta lanzada al espectador que 

reclama una o varias interpretaciones” (Ubersfeld 1993: 24). 

O cenário, quando se encontra no nível do interpretante dinâmico, irá produzir no 

telespectador, em um primeiro momento, uma qualidade de sentimento (primeiridade), em 

seguida, uma força energética (secundidade), quando o impele a uma ação mental, e, finalmente, 

uma cognição (terceiridade), ao colocar-se como elemento de significação na encenação. Tendo 

alcançado os objetivos, previstos no momento da definição e preparo do espaço para atuar 

como cenário, estando dialogando com texto e servindo à encenação, o cenário terá cumprido 

seu papel de elemento comunicacional no texto televisivo. 

 

3. O SIGNO VISUAL. 

Resgatando nossas colocações do sexto capítulo: o que nos interessa neste trabalho é observar o 

cenário na televisão sob a ótica do cenógrafo, no momento em que esse cenário se mostra na 

tela, emoldurado pelos limites do aparelho de televisão. Levando em consideração os conceitos 
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de representação desenvolvidos por Santaella e Nöth (ibid.: 16), e tendo em vista que o cenário 

televisivo é uma representação, devemos lembrar que, de forma geral, as representações visuais 

(fotos, desenhos, filmes) “se localizam em superfícies definidas, papel, tela, película etc. Essa 

superfície é sempre recortada, emoldurada, quer dizer, tem margens que a separam do restante 

das coisas” (Santaella 2001: 197). Sendo assim, estaremos, então, observando o objeto, o 

cenário televisivo, na posição do telespectador (o destinátario), com olhos do cenógrafo (o 

produtor). 

Contudo, lembrando as considerações de Marcondes Filho (2000), no momento da 

análise nos encontraremos em uma relação extensiva com a imagem, já que a imagem 

videográfica, quando está em movimento, não nos possibilita, diferente da imagem fotográfica, 

olhar minuciosamente os detalhes. “Não se tem tempo de parar sobre uma determinada cena, 

pois todas elas se movem num ritmo muito rápido; a troca de planos e imagem é ultra-acelerada. 

Não se pode fixar em detalhes. Só se intencionalmente o realizador do programa quiser que o 

telespectador os observe” (ibid.). A única possibilidade que havíamos apresentado seria, então, 

a observação da cena em pause. A cena previamente gravada e congelada, a fotografia 

videográfica fixa. 

Apesar de já alertamos que essa opção pode levar à perda do exame da articulação do 

cenário com os outros elementos que dialogam com ele no texto televisivo (como os 

movimentos, as falas, as músicas etc.), ainda assim, acreditamos que seja necessário passar por 

essa etapa. Ou seja, observar, em um primeiro momento, o cenário como fotografia fixa, sua 

sintaxe visual, e, em um segundo momento, a cena como se apresenta na tela, em movimento, em 

sincretismo com os outros elementos da encenação. 
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O cuidado que devemos tomar nesse desmembramento do objeto de análise é o de não 

ignorar o fato que estamos tratando com um sistema que, em sua natureza, é configurado por 

uma mistura de signos presentes nas três matrizes da linguagem proposta por Santaella (2001). 

Fazendo uso de uma figura de Bougnoux, estamos diante de um “festim de signos em que os 

índices, os ícones e os símbolos transbordam” (ibid. 1994: 81). 

Em Matrizes da Linguagem e Pensamento (2001), Santaella defende a tese de que, 

apesar de não existirem tipos completamente puros de manifestações, “as linguagens manifestas 

que chegam mais perto da pureza seriam a sonoridade, as formas visuais fixas e o verbal escrito” 

(ibid.: 206). Todavia, “as formas visuais em movimento, tais como aparecem no cinema, TV, 

vídeo e computação gráfica, seriam linguagens híbridas, entre o visual, o sonoro e o verbal” 

(ibid.). Mesmo diante desse caráter híbrido da imagem videográfica, Santaella reconhece na 

imagem figurativa ou referencial, por sempre se corporificar em uma materialidade singular, uma 

predominância do signo indicial. “Na linguagem visual, a proeminência do sin-signo, signo que, 

em si mesmo, é um existente, rebate na provável proeminência do índice, ou seja, na relação que 

uma representação visual existente, singular, individual mantém com o objeto que ela indica” 

(ibid.: 197). 

Sobre a crença dominante do predomínio do signo icônico na representação visual, 

Santaella comenta: “Embora seu poder de representação, como imagens que são, esteja 

ancorado em uma relação de similaridade formal e, portanto, icônica, essa relação de 

similaridade está embutida na referencialidade, característica primordial do índice” (ibid.: 196). 

Santaella ainda lembra que, apesar de o signo visual envolver também o ícone, sua dominância é 

indicial, pois não são os quali-signos que “estão atuando para fazê-lo funcionar como signo, mas 

sim sua ocorrência no tempo e espaço em uma corporificação singular” (ibid.). Santaella vai 
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ainda além quando, referindo-se às Formas figurativas, afirma: “o caráter indicial, que sempre 

espreita as formas visuais, acentua-se, visto que aí a função significativa do ícone fica sempre 

subjugada à função denotativa do índice” (ibid.: 199). 

Depois disso, podemos afirmar que, na análise do cenário, levando-se em conta nosso 

enfoque na imagem fixa, permaneceremos por um maior tempo no campo da secundidade, 

domínio do sin-signo. É claro que com isso não iremos desprezar os signos de terceiridade, até 

porque estamos buscando entender a linguagem da cenografia, e para que um sistema funcione 

como linguagem, ele, obrigatoriamente, deve conter signos de terceiridade, “deve conter legi-

signos (organização hierárquica, sistematicidade), deve ser passível de registro, nem que seja o 

registro da memória (recursividade) e, sobretudo, deve ser capaz de metalinguagens (auto-

referencialidade, metáfora)” (Santaella, ibid.: 79). 

A respeito dos signos de secundidade, Santaella diz que a semiótica peircena apresenta 

dois tipos de índices: o genuíno e o degenerado. Para Santaella, as “fotografias e outras 

imagens mais complexas de registro físico e conexão dinâmica, existencial com o objeto que 

indicam (...), são reagentes, índices genuínos. Outros tipos de imagens, tais como desenho, 

pintura (...), quando figurativas, são casos de índices degenerados ou designações” (ibid.: 198). 

Ou seja, segundo Peirce, “‘se a secundidade é uma coisa existencial, o índice é genuíno. Se a 

secundidade é uma referência, o índice é degenerado’ (CP 2.283)” (ibid.). 

No caso do cenário, mais adiante, encontraremos signos indicais nessas duas classes: 

como índices genuínos, os cenários que têm existência própria fora da tela da televisão, que 

estão no estúdio, construídos com materiais convencionais, como madeira, ferro, espuma etc., ou 

ainda, os ambientes naturais, as locações; ou então como índices degenerados, os cenários 
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sintéticos, virtuais, que só existem nas formas em que se apresentam na tela da televisão, que em 

sua materialidade se resumem a códigos binários. 

Partimos, então, para a etapa final do trabalho, a análise dos cenários nos programas 

selecionados no capítulo 5. Nosso objetivo agora é observar o cenário na televisão, no momento 

em que se mostra na tela, sob a ótica do cenógrafo. Para isso, iremos categorizar as três formas 

de relação que o cenário estabelece, que são definidoras dos elementos que determinam a sua 

linguagem: (1) a relação do cenário com o gênero, onde o cenário tomará formas a partir das 

necessidades especificas de cada gênero. Nesse caso, estaremos observando as relações 

sincréticas que envolvem os elementos de configuração de um determinado texto televisivo; (2) 

em seguida iremos observar como o cenário se relaciona com o espaço onde está inserido, ou 

seja, que topologias determinam a configuração do cenário; (3) por fim, iremos observar como o 

cenário se relaciona com o público, como se processa a semiose cenográfica.  
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISE SEMIÓTICA 

DE CENÁRIOS NA TELEVISÃO 

 

1. TELEJORNALISMO: O JORNAL NACIONAL. 

Em 1º de setembro de 1969, segunda feira, o locutor Hilton Gomes, ao lado de Cid Moreira, 

abriu o programa, às 20h, anunciando, “o Jornal Nacional da Rede Globo, um serviço de 

notícias integrando o Brasil novo, inaugura-se neste momento: imagens e sons de todo país” 

(Borelli e Priolli (org.), ibid.: 51-52). Já em sua primeira apresentação, foram ao ar imagens 

diretas de Porto Alegre, São Paulo e Curitiba. Cid Moreira encerrou a edição, dizendo: “É o 

Brasil ao vivo aí na sua casa. Boa-noite”. “Já nesse momento inicial a preocupação com a 

perfeição técnica mobilizava as equipes envolvidas na produção do telejornal” (ibid.) e, após 

mais de 35 anos ininterruptos de “boas-noites”, foi essa a imagem que o Jornal Nacional 

procurou consolidar: o Brasil, e o mundo, ao vivo em sua casa. Essa agilidade do programa se 

deveu em grande parte às parcerias internacionais, como o contrato firmado com a UPI (United 

Press International), em 1974, e, posteriormente, com os escritórios e enviados especiais nos 

quatro cantos do mundo. Segundo Mattos, “em 1983, o Jornal Nacional já era o programa de 

maior audiência da televisão brasileira” (ibid.: 65). 

Com referência a esse período, Armando Nogueira, que dirigiu por 22 anos a Central 

Globo de Jornalismo, dá o seguinte depoimento: “Nós queríamos saber se tudo ia funcionar do 

ponto de vista técnico, estritamente técnico (...), não estávamos preocupados em fazer, no 

‘Jornal Nacional’, um belo jornalismo, porque isso não seria possível debaixo de uma censura 

que era exercida de uma forma rigorosa (...). Nossa preocupação em matéria de telejornalismo 
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(...) não ia além da forma, do formato, da parte visual, porque sofríamos restrições ao exercício 

da plena liberdade de informação” (apud Borelli e Priolli (org.), ibid.: 52-53). Essa iniciativa, que 

por um lado, acabou consolidando o chamado Padrão Globo de Qualidade, acabou, por outro, 

gerando uma série de críticas ao programa, que persiste, em um certo grau, até hoje. 

No que se refere à imagem de marca do programa, diante de sua fraqueza como 

instrumento de imprensa em seus primeiros anos, o ponto forte do telejornal passou a ser a 

associação com as reportagens produzidas ao vivo, e, em especial, o padrão de qualidade das 

imagens. Ainda assim, segundo a revista Imprensa, “o JN se cristalizou como modelo do 

telejornalismo brasileiro” (apud Borelli e Priolli (org.), ibid.). “Na avaliação de Esther 

Hamburger: ‘(...) o Jornal Nacional (...) consolidou um formato fixo com a cobertura da política 

nacional, uma pitada de internacional, esportes e alguma variedade. Apostou na agilidade e na 

rapidez da notícia curta. Com esse projeto de jornalismo clean, o jornal se impôs como um dos 

programas de maior audiência de nossa televisão. E se tornou referência nacional” (ibid.). 

 

1. Evolução cenográfica: cenários do JN em 1978, 1983 e 1989, respectivamente. 

 



 248

Em 2001, o Jornal Nacional foi indicado ao Prêmio Emmy e, no mesmo ano, o 

programa conquista o Prêmio Esso. Isso faz com que, ainda hoje, O Jornal Nacional seja um 

dos espaços de maior prestígio da programação da TV Globo (seu espaço publicitário é o mais 

caro da televisão brasileira). 

Na busca da perfeição estética e de uma identidade visual própria, ambas sustentadas na 

otimização tecnológica, o Jornal Nacional passou a ser, na televisão brasileira, um dos 

programas onde mais se exploraram as possibilidades cenográficas no telejornalismo. Passou das 

escalas de cinzas, no período da TV em preto e branco, com o antigo logotipo impresso em uma 

forma bidimensional, aos logotipos “voadores”, em 1989, de Hans Donner, chegando, nos dias 

de hoje, ao JN tridimensional, que “flutua” ao lado dos apresentadores, em composição com 

grafismos e imagens que invadem a bancada onde estão, tudo isso à frente da redação. Esta se 

encontra em um nível abaixo, cercada por aparelhos de televisão e coberta por uma imensa 

sanca que forma, pela perspectiva imposta, o mapa-múndi. Essa concepção cenográfica, 

inaugurada no ano de 2000, fez com que o jornal saísse do estúdio. “O telespectador pode ver a 

equipe envolvida na realização do telejornal, tanto na abertura quanto no início do fim de cada 

bloco. Um conceito que leva para dentro da casa do público a própria redação do Jornal 

Nacional” (http://jornalnacional.globo.com/Jornalismo/ JN). 

Hoje, o programa vai ao ar de segunda a sábado, às 20h15, embora muitos 

espectadores ainda associem o jornal, pela sua tradição, às 20h. Composto por seis blocos, com 

duração total de quarenta minutos, o telejornal ainda se mantém, como em sua origem, com dois 

apresentadores (ocupam essa posição, atualmente, o editor-chefe do telejornal, Willian Bonner, 

que está no programa desde 1996, e a jornalista Fátima Bernardes, que passou a compor a 
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bancada dois anos depois). Esses apresentadores, se encontram em uma bancada composta 

com teclados de computadores e mouses, ao lado de dois monitores, ocultos ao público. 

O espaço total é dividido em duas topologias: em primeiro plano, um mezanino, onde se 

encontra a bancada dos apresentadores, descrita acima, que contornada por uma balaustrada 

metalizada, revela, ao fundo, a redação; e a redação, composta de divisórias e mesas com 

computadores, encerrada em uma sala que têm, em suas extremidades, uma série de aparelhos 

de televisão ligados e diversas pessoas, transitando, sem cerimônia, no espaço. 

 

2. O espaço dos apresentadores.  

 

3. A redação. 
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Acima da cabeça dos apresentadores, e avançando até a parede final da redação, o 

mapa-múndi. Composto por cortes horizontais do mapa, gravados em sancas fixas no teto e 

paredes da redação que, por estarem dispostas a partir do ponto de vista da câmera, que ocupa 

o local do príncipe, dão a ilusão de o globo estar por sobre as costas dos apresentadores. Uma 

série de detalhes, que serão melhor observados na análise a seguir, ainda compõe os espaços: o 

logotipo do programa que “gravita” ao lado dos apresentadores; a parede lateral em chromakey 

para a inserção de grafismos e imagens que ilustram a matéria, dentre outros. 

 

4. A redação com a representação do mapa. 

 

5. Detalhe de instalação do mapa. 
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Além das inserções gráficas, que criam novos espaços na cena, a edição leva o 

programa a outras tipologias, que vão do cenário virtual, onde atua o homem do tempo, aos 

espaços naturais, no Brasil e no mundo, presentes nas matérias externas. Essas matérias e 

entrevistas, por sua vez, inserem novas tipologias cenográficas com a adoção de locações 

específicas para a apresentação dos repórteres, como a fachada de alguma repartição pública, 

um monumento que identifique um local, ou, até mesmo, uma simples placa de sinalização interna 

que possa transmitir alguma informação referente à matéria veiculada. 

 

 

 

6. Cenário virtual. 

 

 

Com relação aos elementos básicos de composição do cenário, poderemos observar, 

mais adiante, a predominância da cor azul e, nas texturas, a plasticidade e metalicidade dos 

materiais. Junto à cor e às texturas, podemos também observar que o movimento, nos efeitos 

gráficos e edição de câmera, é um dos principais elementos de base da cenografia. 
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1.1. ANÁLISE DE CENÁRIO DO JORNAL NACIONAL. 

Tendo em mente que a semiótica está alicerçada na fenomenologia, havendo, dessa forma, 

signos de primeiridade (que mantêm relação consigo mesmo), secundidade (que mantêm relação 

com objeto) e terceiridade (que mantêm relação com interpretante), podemos passar, como já 

havíamos nos comprometido, a fazer uso da teoria geral dos signos, presente na gramática 

especulativa da arquitetura filosófica peirceana, iniciando, como proposto por Santaella (2002), 

pelo fundamento do signo, passando, em seguida, para a análise do signo com o objeto, para, 

finalmente, analisarmos o interpretante. 

 Vale lembrar que Peirce extraiu dez classes de signos das nove modalidades (quali, sin e 

legi-signo; ícone, índice e símbolo; rema, dicente e argumento) tiradas de sua tríade 

(primeiridade, secundidade e terceiridade). E, mais do que isso, de acordo com os modos de 

relações entre as naturezas das três tricotomias citadas, Peirce formulou outras dez tricotomias. 

No interior de cada uma delas, operam as variações das três categorias peirceanas, chegando, 

então, a trinta modalidades sígnicas que, através de combinatórias, levam a 66 classes de signos 

(ver Santaella 2000: 92-150). 

 Nas análises a seguir, estaremos observando o cenário tão-somente a partir das três 

tricotomias mais conhecidas (quali, sin e legi-segno; ícone, índice e símbolo; rema, dicente e 

argumento) que, segundo Santaella, já foram largamente trabalhadas. “Essas três tríades 

tornaram-se mais conhecidas provavelmente porque a elas ele (Peirce) dedicou mais atenção, 

dado o fato de que elas devem ser as mais importantes” (ibid.: 92). 

 

1.1.1. FUNDAMENTOS. 
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Como bem lembra Santaella, nessa etapa em que nossa atenção se volta totalmente para o 

fundamento do signo, “devemos fazer um certo esforço consciente para ignorar todos os outros 

aspectos do signo, tanto sua relação com o objeto como com o interpretante” (ibid.: 32). “Como 

bem nos lembra Ferreira (1997), na posição daqueles que lêem o signo, estamos inevitável e 

obviamente na posição de intérpretes e, portanto, estamos desempenhando o papel previsto em 

um dos níveis do interpretante dos signos que estão sendo analisados, a saber, o interpretante 

dinâmico. Entretanto, quando dizemos que devemos ignorar a relação do signo com o 

interpretante, queremos significar com isso que essa relação não está sendo tematizada nesse 

momento” (ibid.: 32-33). 

 

1.1.1.1. O QUALI-SIGNO CENOGRÁFICO. 

Em um primeiro nível, tratando do fundamento do signo, recordemos que o signo é considerado 

como pura possibilidade qualitativa. “Quando funciona como signo, uma qualidade é chamada de 

quali-signo, quer dizer, ela é uma qualidade que é um signo” (Santaella 2002: 12). “As 

mensagens podem ser analisadas em si mesmas, nas suas propriedades internas, quer dizer, nos 

seus aspectos qualitativos, sensórios, tais como, na linguagem visual, por exemplo, as cores, 

linhas, formas, volumes, movimentos, dinâmica, etc.” (ibid.: 48). Essas qualidades “se constituem 

nos materiais mesmo com que os artistas trabalham” (ibid.: 30-31). Para Santaella, “aquilo que 

apela para a nossa sensibilidade e sensorialidade são qualidades” (ibid.). 

Em nosso objeto de estudo, por serem formas figurativas, os elementos visuais básicos 

(luz, cor, forma, linha, textura, movimento etc.), capazes de se apresentarem como pura 

qualidade, são mais facilmente encontrados nos planos fechados, quando a representação ainda 

não tem condições de denotar um objeto. Podemos observar que, no Jornal Nacional, assim 
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como na maioria dos programas do gênero, o plano próximo domina o recorte dos quadros na 

tela. No Jornal Nacional, em especial, costumamos ter, durante uma edição, uma média de 

trinta planos próximos (com fundos que variam do infinito com o logotipo (JN) à redação, que 

se alternam com as entrevistas e matérias), para cinco planos conjuntos (com os dois 

apresentadores e a bancada frente à redação, que normalmente ocorrem nas chamadas para os 

intervalos comerciais) e tão-somente dois planos gerais (na abertura e fechamento do 

programa, onde podemos estabelecer relações entre o espaço que os apresentadores ocupam e 

o todo). 

Quando há, na tela, as figuras dos apresentadores, em plano próximo, tendo como 

cenário apenas fragmentos do mapa-múndi em diversos tons de azul, ou então, o fundo com o 

logotipo JN e pequenos fragmentos de objetos, como a bancada e a balaustrada, com delicadas 

nuances de luz e sombra, podemos observar, como já havíamos afirmado, que o elemento 

básico predominante é a cor. Alexandre Arrabal, Gerente de Arte da Globo, em entrevista à 

revista Tela Viva, diz que a cor é um dos principais meios de diferenciação entre um telejornal e 

outro. “O Jornal Hoje é mais colorido, o Jornal Nacional puxa para o azul” (Ohl in: 

http://www.telaviva.com.br/telaviva/revista/081). A identidade visual do programa, os elementos 

de composição do quadro videográfico e, em especial, a palheta de cores predominante são 

definidas em função da linha editorial do mesmo. Para Dondis, a cor “é uma das mais 

penetrantes experiências visuais que temos todos em comum” (ibid.: 64). Em virtude disso, é um 

dos mais importantes elementos para os comunicadores visuais na composição das imagens. 

Segundo Dondis, “no meio ambiente compartilhamos os significados associativos da cor 

das árvores, da relva, do céu, da terra e de um número infinito de coisas nas quais vemos as 

cores como estímulos comuns a todos. E a tudo associamos um significado” (ibid.). A primeira 
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associação que a grande maioria das pessoas faria diante da cor azul é com o céu. Em toda 

civilização que se tenha conhecimento, em qualquer período da história da humanidade, o 

homem sempre manteve uma relação de respeito, admiração, ou até mesmo medo, com o céu. 

O olhar para o azul celeste faz parte de nossa trajetória pela Terra. Dessa forma, se nossa 

associação material com a cor será com o céu, é natural que essa cor tenha a capacidade de 

despertar as seguintes qualidades de sentimento: verdade, paz, serenidade, confiança, ou seja, 

sempre um sentimento com certa profundidade. Não estamos querendo dizer com isso que a 

associação da cor estará única e exclusivamente relacionada à abóbada celeste. Existem outras 

associações naturais, como o gelo, o frio, as águas tranqüilas, as montanhas longínquas e o 

planeta Terra, mas, de qualquer forma, percebemos que, quando falamos da cor em si, sempre 

nos vem à mente uma certa calma, uma certa seriedade. 

 

7. Predomínio da cor azul. 

 

Logo, apesar de sua associação com o azul da emissora, já que o Jornal Nacional é um 

dos programas mais representativos da TV Globo, podemos afirmar que, como quali-signo, o 

predomínio do azul no cenário em planos fechados embebe a cena com as qualidades 
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fundamentais para a imagem do telejornal: confiança, verdade e seriedade. Podemos perceber 

que os outros elementos cenográficos, como o figurino, o penteado, os gestos dos 

apresentadores, também procuram, diferentemente de outros programas do gênero, como os 

matinais e esportivos, que são mais descontraídos, essa sobriedade. E, indo um pouco além, as 

outras matrizes da linguagem, propostas por Santaella, o verbal, na oralidade dos 

apresentadores, e o sonoro, em seus tons de vozes, também buscam reforçar ainda mais esse 

caráter formal do telejornal. 

Contudo, apesar da possibilidade de existência dessas qualidades abstratas 

predominantes, em determinados momentos do programa, na apresentação de algumas matérias, 

entram, como efeitos de computação gráfica, vinhetas que ilustram as notícias. Essas vinhetas em 

movimento, vindas do fundo, invadem o cenário até chegarem à bancada do apresentador, como 

se o envolvessem no assunto. Segundo Arrabal (ibid.), essas vinhetas, grande parte das vezes, 

salvam as matérias que não têm imagem e ajudam o telespectador a entender a notícia. Algumas 

dessas vinhetas, como as que ilustram atentados terroristas e guerras, alastram o quadro 

videográfico de vermelhos e amarelos, que irão cobrir a imagem de dinamismo, força, violência, 

alerta, entre tantas outras qualidades, todas relacionadas ao assunto e que também podem ser 

percebidas nos textos em locução. 
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8. Cores em vinheta. 

 

Segundo Dondis, “cada uma das cores também tem inúmeros significados associativos e 

simbólicos” (ibid.). Sendo assim, a cor tem condições de oferecer um vocabulário enorme, que 

será, nesse caso, de grande utilidade para a direção de arte. Também de grande utilidade para a 

direção de arte, em especial na cenografia televisiva, serão as texturas. E, no caso do Jornal 

Nacional em especial, a textura é um dos elementos de maior importância na composição do 

layout de cena. 

Para Dondis, “onde há uma textura real, as qualidades táteis e óticas coexistem, não 

como tom e cor, que são unificados em um valor comparável e uniforme, mas de uma forma 

única e específica, que permite à mão e ao olho uma sensação individual, ainda que projetemos 

sobre ambos um forte significado associativo” (ibid.: 70). Entretanto, no caso da imagem 

impressa no monitor de televisão e nas representações de uma forma geral, onde o objeto não 

tem condição de apresentar sua materialidade tátil, a textura (através da atuação de outros 

elementos, como volume, cor, tom etc.) agirá simplesmente através de suas qualidades óticas. 

Sua apreciação, então, dar-se-á única e exclusivamente pela visão. No caso da imagem 
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televisiva captada de um ambiente real, porém, temos tanto a textura com suas qualidades 

naturais (óticas e táteis), como sua representação através apenas de suas qualidades óticas, 

ainda mais realçadas pelos recursos de iluminação e câmeras. Poderemos observar, essa 

duplicidade, com maior cuidado, na análise do objeto. 

 Mantendo-nos, nesse momento, apenas no aspecto qualitativo da imagem videográfica, 

podemos observar, nos planos fechados, o predomínio da textura plástica nos fragmentos da 

bancada, onde se encontram os apresentadores, assim como nos objetos sobre ela, periféricos 

de computadores. A materialidade da bancada, em particular, em muito se assemelha ao aspecto 

plástico e translúcido dos computadores da plataforma Macintosh, que, no período de 

lançamento do atual cenário, apresentava-se como sinônimo de tecnologia e inovação em design. 

Delimitando este espaço, temos, também, apenas como fragmentos nos planos fechados, uma 

balaustrada com textura metalizada, cromada. As qualidades têxteis destes itens, dando um 

aspecto clean ao espaço, associadas ao design arrojado das peças, trazem, para a cena, 

tecnologia e inovação. 

 

 

9. Formas e textura da bancada. 
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Logo após a cor e a textura, em uma menor escala, outro elemento que podemos 

observar como sendo de grande uso por parte da direção de arte e cenografia é o movimento, 

em especial nos efeitos gráficos já descritos. 

Segundo Arnheim, “o movimento relativo pode realçar vigorosamente o efeito de figura-

fundo (...), uma figura pouco perceptível pode tornar-se nítida quando se move no fundo” (ibid.: 

223). O fundo cenográfico do telejornal, em sua “neutralidade”, toma vida ao entrar em 

movimento, ao adquirir novas formas e cores. As qualidades presentes nesses movimentos, 

independente das Figuras contidas neles, tornam-se ainda mais fortes quando contrastadas com 

a imobilidade dos apresentadores. 

Essas vinhetas, com diferentes temáticas (logos de campeonatos esportivos, ilustrações 

de conflitos bélicos, fotos de personalidades etc.), mantendo-se sempre no mesmo ritmo e 

movimento em curva, invadem a tela em direção ao espectador, assemelhando-se, em muito, ao 

movimento da vinheta de Edição Extraordinária, da própria Globo, que em uma espiral avança 

com câmeras em nossa direção, como que trazendo, de forma rápida e intensa, as notícias mais 

importantes de última hora. Essa agilidade, que nos passa esse tipo de movimento, é a imagem 

do programa que os produtores desejam passar ao telespectador. 
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10. Movimento de vinheta. 

 

Nesse momento, já que continuaremos fazendo uso dessa metodologia em todo o 

percurso, é importante alertar que esses elementos visuais estão, de certo modo, sugerindo 

determinadas qualidades abstratas. O que estamos fazendo aqui é prever as potenciais 

condições de determinação de qualidades sensórias e sensíveis, diante da natureza dos 

elementos de composição da forma. Como bem coloca Santaella, “não se trata evidentemente 

de uma previsão precisa, pois qualidades não têm limites muito definidos, de modo que seus 

efeitos não são, por isso mesmo, passíveis de mensuração. Trata-se, isto sim, de hipóteses que 

apresentam uma certa garantia de estarem corretas” (ibid. 2002: 70). 
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Para finalizar essa primeira etapa, não devemos esquecer que os planos fechados 

também estarão presentes nas entrevistas e matérias externas feitas pelos repórteres, assim como 

em outras configurações tipológicas do programa, como a participação de articulistas ou do 

homem do tempo. E, da mesma forma, cada uma dessas imagens vem também dotada de 

inúmeras qualidades. Contudo, limitar-nos-emos aqui, e nas análises posteriores, a observar tão-

somente o local onde se encontram os apresentadores: a bancada e a redação, já que tais 

espaços, diferente daqueles vistos nas matérias, se mantêm com maior constância em todas as 

edições do programa. 

 

1.1.1.2. O SIN-SIGNO CENOGRÁFICO. 

Ainda seguindo a metodologia proposta por Santaella, o segundo tipo de olhar que devemos 

voltar para o objeto de análise é o observacional. “Nesse nível, é a nossa capacidade perceptiva 

que deve entrar em ação (...). Aqui, trata-se de estar atento para a dimensão de sin-signo do 

fenômeno, para o modo como sua singularidade se delineia no seu aqui e agora” (Santaella 2000: 

31). 

 Santaella novamente nos previne para esse momento de existência singular do fenômeno, 

quando precisamos “saber discriminar os limites que o diferenciam do contexto ao qual pertence, 

conseguir distinguir partes e todo” (ibid.: 31). “Segundo Ferreira (1997), esse segundo tipo de 

fundamento do signo implica a observação do modo particular como o signo se corporifica, a 

observação de suas características existenciais, quer dizer, daquilo que é nele irrepetível, único. 

Para isso, é necessário desenvolver considerações situacionais sobre o universo no qual o signo 

se manifesta e do qual é parte” (ibid.). 
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 O cenário, nesse caso, deve ser analisado como um fato, algo que existe em sua 

singularidade, em um tempo e um espaço determinado, ou seja, as imagens presentes nas cenas 

de uma edição, que foi transmitida em um dia específico. No caso, a edição do Jornal Nacional 

de 14 de julho de 2005, que se iniciou, pontualmente, às 20h15. Uma quinta feira, um dia antes 

do início da redação desta análise. Devemos, então, como sugere Santaella, verificar os 

fundamentos que envolvem os traços que marcam essas imagens, em função da sua manipulação 

e uso; contudo, cuidamos para não estabelecer relação com o objeto ao qual o signo se refere, 

que veremos a seu tempo. Nossa atenção deve ser totalmente voltada para o fundamento desses 

signos. Neste caso, o sin-signo cenográfico é a materialização das qualidades presentes no quali-

signo, já que toda qualidade deve, de alguma forma, estar corporificada. 

As manchas azuis, os fragmentos do mapa-múndi que surgem em determinados 

momentos na tela, as costas dos apresentadores, em determinadas cenas daquela edição do 

Jornal Nacional, são acontecimentos singulares. Essas manchas estão, nesse momento, 

compondo, com os apresentadores, o quadro videográfico. 

Sendo assim, as qualidades do azul estão encarnadas no mapa-múndi, no fundo infinito 

com o JN, na iluminação da redação com seus televisores, quando aparecem como vultos nos 

planos fechados. Quebrando esse azul surgem conforme já observamos, grafismos na tela, que 

trazem para a cena outras sensações. Nesta edição do programa em especial, no quinto bloco, 

surge, à direita da apresentadora, uma vinheta ilustrando os atentados ocorridos em Londres em 

07 de julho de 2005. Em uma foto aérea, com tratamento gráfico feito em computador, 

podemos ver os prédios da capital inglesa e, em determinados pontos do mapa, feixes de luzes 

que rompem a cidade. Os vermelhos alaranjados e amarelos transbordam na imagem. 
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O contraste das cores quentes retorna à tela nas vinhetas dos logos do Grand Prix de 

Vôlei Feminino e de Fórmula 1. Antes dessas inserções, no primeiro e terceiro blocos, uma 

tabela de índices da Bovespa e uma ilustração da CPI dos Correios também diminuem a 

intensidade de azul no quadro do programa. Cada uma dessas manifestações, como já havíamos 

dito, insere nas imagens outras qualidades distintas das proporcionadas pelas formas que contêm 

o azul. 

Tratando ainda desses grafismos, e usando como exemplo a ilustração da matéria do 

atentado a Londres, no que se refere aos movimentos dos elementos básicos de composição da 

cenografia, podemos percebê-los em duas fases: em sua entrada no espaço cênico, onde a 

ilustração invade o cenário mantendo um movimento padrão, que examinaremos, a seu tempo, 

no nível do interpretante; nos feixes de luzes, que, rompendo de forma violenta o solo inglês, 

avançam em direção ao telespectador, como poderemos melhor observar na análise do objeto. 

Nesta segunda fase, também poderemos constatar que esse movimento, como qualidade, toma 

outros sentidos e ritmos, adequados também aos temas tratados nas notícias, na forma como 

entra em cena a bola de vôlei que compõe o logo do Grand Prix, assim como no F1, que 

arranca em direção ao telespectador na vinheta da Fórmula 1. 

Com relação às texturas, como já havíamos exposto no exame das qualidades da 

imagem, a plasticidade e a metalicidade se corporificam, em maior grau, na materialidade da 

bancada com seus objetos e da balaustrada que cerca a cena, respectivamente. 
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11. Contraste de texturas e formas da bancada, mapa e redação. 

 

Para encerrar essa etapa, cabe lembrar que os objetos e o mobiliário, as pessoas que se 

movimentam na redação ao fundo, trazendo, alguma vezes, a redação para o primeiro plano, são 

também exemplos de signos dotados de qualidades que se materializam, sin-signos. E nunca é 

demais insistir que sin-signos dão corpo aos quali-signos; logo, essas coisas que surgem na tela 

vêm impregnadas de qualidades. Assim como “todo sin-signo é, em alguma medida, uma 

atualização de um legi-signo” (Santaella 2000: 101). 

 

1.1.1.3. O LEGI-SIGNO CENOGRÁFICO. 

Citando Ransdell, Santaella nos diz: “um legi-signo é um signo considerado no que diz respeito a 

um poder que lhe é próprio de agir semioticamente, isto é, de gerar signos interpretantes (...). 

Nem um quali-signo como tal, nem um sin-signo como tal têm tal poder gerativo” (Ransdell, 

apud Santaella: 2000: 101). Assim como os sin-signos dão corpo aos quali-signos, os legi-signos 

funcionam como princípios-guias para os sin-signos. 
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Essa espécie de signo, como uma lei, “opera tão logo encontre um caso singular sobre o 

qual agir. A ação da lei é fazer com que o singular se conforme, se molde à sua generalidade. É 

fazer com que, surgindo uma determinada situação, as coisas ocorram com aquilo que a lei 

prescreve. (...) assim funcionam todas as convenções” (Santaella 2002:13). Segundo Santaella, o 

que faz o legi-signo agir desta forma é sua tendencialidade (ibid. 2000:105). Isto é, o signo tende 

a produzir “o mesmo interpretante ou interpretantes semanticamente correlatos” (ibid.), agindo, 

desse modo, “como uma força de generalidade que tende a governar todas as ocorrências de 

interpretantes singulares” (ibid.). Sendo assim, vale destacar, de forma incisiva, que “pouco 

importa se esses interpretantes são efetivamente gerados ou não. O legi-signo já é, por sua 

própria natureza, sine qua non, um signo” (ibid.). 

“Ao se considerar que todo existente deve se compor com outros existentes em uma 

classe que lhes é própria, constata-se que todo sin-signo é, em alguma medida, uma atualização 

de um legi-signo (...). Trata-se aqui de conseguir abstrair o geral do particular, extrair de um 

dado fenômeno aquilo que ele tem em comum com todos os outros com que compõe uma classe 

geral” (ibid.: 2002: 31-32). Logo, retornemos aos sin-signos apontados anteriormente, para que 

possamos observar como estes se comportam como definidores de padrões e que tenham, com 

isso, condições de gerar signos interpretantes correlatos. 

Iniciando pela questão das cores, pelo predomínio do azul no cenário do Jornal 

Nacional, Dondis lembra que “também conhecemos a cor em termos de uma vasta categoria de 

significados simbólicos” (ibid.: 64). Ou seja, além de sua propriedade de atuar como signo de 

primeiridade, despertando no interpretante uma qualidade qualquer de sentimento, as cores 

possuem também um caráter simbólico, de terceiridade. “Cada uma das cores também tem 

inúmeros significados associativos e simbólicos” (ibid.). 
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Esses legi-signos são, na maioria das vezes, convenções culturais moldadas pelos valores 

de uma dada coletividade, que incluem hábitos comportamentais, determinadas referências 

estéticas, fatos sociais, crenças etc. Esse será, então, mais um dos fatores que fará com que esse 

elemento, para Dondis, seja “de grande utilidade para o alfabetismo visual” (ibid.). 

O excesso de azuis na composição da imagem do telejornal, independemente da relação 

que estabelece com as cores da identidade visual da emissora, apresenta-se, dessa forma, como 

um padrão largamente empregado nesse gênero, também em outros canais, quando se deseja 

criar um certo formalismo na imagem do programa. Alguns elementos da sintaxe visual, como o 

mapa-múndi, o logotipo do programa ao lado do apresentador, a bancada, as vinhetas ilustrando 

as matérias, os monitores de televisão, os computadores e, hoje em dia, a redação, para 

falarmos apenas dos signos que integram o cenário, funcionam também como fundamentos, legi-

signos, na determinação da configuração da imagem do Jornal Nacional, assim como serão 

utilizados como modelos por outros programas do gênero. A lei incorpora o singular nas suas 

réplicas. 

Neste caso, os sin-signos são “réplicas” que corporificam e atualizam os legi-signos. 

Segundo Santaella, “é o funcionamento de um determinado sin-signo como legi-signo que lhe dá 

o caráter de réplica” (ibid.: 2000 102). Sendo assim, Santaella nos alerta, “os legi-signos não são 

regras que se aplicam a casos, como erroneamente constumam ser entendidos, mas uma 

propriedade geral que o signo, ele próprio, possui” (ibid.). 

Em cada manifestação individual, em cada edição do programa, essas propriedades 

possibilitarão ao espectador identificar o programa, localizar-se com relação ao inicio ou 

término, acompanhar as informações detalhadas nas matérias, ou, até mesmo, saber quando 

terão início os intervalos comerciais. 
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Para finalizar a observação dos fundamentos do signo, salientamos mais uma vez que 

estas três propriedades (sua potencialidade para exprimir qualidades; suas marcas em uma 

existência singular; e sua atualização como réplica), que habilitam o cenário a agir como signo, 

não são excludentes, pois, na maior parte das vezes, operam juntas. “Quali-sin-legi-signos, os 

três tipos fundamentais de signos, são, na realidade, três aspectos inseparáveis que as coisas 

exibem, aspectos esses ou propriedades que permitem que elas funcionem como signos” 

(Santaella 2002: 32). 

 

1.1.2. OBJETOS. 

Tendo analisado o fundamento do signo, passemos, então, para a análise do objeto do signo, ao 

que ele denota. “Como são três os tipos de propriedades - Qualidade, existente ou lei -, são 

também três os tipos de relação que o signo pode ter com objeto a que se aplica ou que denota. 

Se o fundamento é um quali-signo, na sua relação com o objeto, o signo será um ícone; se for 

um existente, na sua relação com o objeto ele será um índice; se for uma lei, será um símbolo” 

(Santaella 2002: 14). 

Como afirmamos no capítulo anterior, Peirce estabeleceu uma distinção entre duas 

formas de objetos, o objeto imediato e o objeto dinâmico. Desse modo, a redação da TV 

Globo, instalada nos estúdios da Central Globo de Jornalismo, no Rio de Janeiro, é o objeto 

dinâmico da locação cenográfica utilizada para o Jornal Nacional. Esse cenário, por sua vez, é 

o objeto imediato. Segundo Santaella, “o melhor caminho para começar a análise da relação 

objetal é o do objeto imediato. Afinal, parece não haver outro modo de começar, visto que o 

objeto dinâmico só se faz presente, mediatamente, via objeto imediato” (2002: 34). Para 

Santaella, “falar em objeto dinâmico significa falar do modo como o signo se reporta àquilo que 
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ele intenta representar (...). Há três modos através dos quais os signos se reportam aos seus 

objetos dinâmicos: o modo icônico, o indicial e o simbólico” (ibid.: 36). 

Sendo assim, “neste momento de análise, devemos recordar que a relação do signo com 

o objeto diz respeito à capacidade referencial ou não do signo. A que o signo se refere? A que 

ele se aplica? O que ele denota? O que ele representa?” (ibid.: 34). Posto isso, passaremos, 

então, a fazer uso das três formas de relações estabelecidas entre os signos e as formas de 

apresentação do objeto (não-representativa, figurativa e representativa; ver Santaella 2001.1: 

210-260), como já citamos no capítulo anterior. 

 

1.1.2.1. O CENÁRIO ICÔNICO. 

Dependendo da natureza do fundamento do signo, “também será diferente a natureza do objeto 

imediato do signo e, conseqüentemente, também será diferente a relação que o signo mantém 

com o objeto dinâmico” (Santaella 2002: 16). O objeto imediato de um ícone só pode sugerir 

seu objeto dinâmico, já que o ícone é um signo que tem como fundamento uma qualidade. 

“Ícones são quali-signos que se reportam aos seus objetos por similaridade” (ibid.: 17). Tratando 

especificamente do cenário do Jornal Nacional, quando um vulto passa no fundo de uma cena 

com enquadramento fechado, o objeto imediato, o vulto, pode, no máximo, por semelhança, 

sugerir seu objeto dinâmico, uma pessoa que passa. Desse modo, o objeto imediato de um ícone 

é seu próprio fundamento, a própria qualidade que ele exibe. 

Santaella, ainda tratando do objeto imediato, complementa, afirmando: “(...) é o modo 

pelo qual aquilo que o signo representa está, de alguma maneira e em uma certa medida, 

presente no próprio signo. O objeto imediato depende, portanto, da natureza do fundamento do 
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signo, pois é o fundamento que vai determinar o modo como o signo pode se referir ou se aplicar 

ao objeto dinâmico que está fora dele” (ibid.: 2002, 34). 

Dessa maneira, segundo Santaella, a primeira espécie de olhar que devemos dirigir ao 

objeto “é aquela que leva em consideração apenas o aspecto qualitativo do signo” (ibid.). E, 

para ela: “A apreensão do objeto imediato do quali-signo exige do contemplador uma 

disponibilidade para o poder da sugestão, evocação, associação que a aparência do signo exibe. 

Sob esse olhar, o objeto imediato coincide com a qualidade de aparência do signo” (ibid.). 

Reforçando: “a base para analisar o aspecto icônico do signo está no seu fundamento e no seu 

objeto imediato, ambos coincidentes com as qualidades que o signo exibe” (ibid.: 36). 

Vale atentar ainda que, apesar de estarmos observando apenas o aspecto qualitativo do 

signo, estaremos tratando aqui de ícones de um fato existencial (os elementos cenográficos de 

uma edição específica do Jornal Nacional), ou seja, sin-signos, que funcionam como “réplicas” 

de determinados padrões de base (os elementos de composição do cenário nessa concepção 

cenográfica do programa), ou seja, legi-signos. Santaella lembra que, quando tratamos de um 

sin-signo ou de um legi-signo funcionando como ícones, “os problemas que se apresentam (...) 

não são tão complicados quanto os que se apresentam quando o signo é pura e simplesmente 

uma qualidade (quali-signo) (...). A ocorrência de uma qualidade no tempo e espaço torna a 

qualidade, em grande medida, um sin-signo. Se qualquer exemplo de qualidade já é um sin-signo 

(sin-signo icônico), então o quali-signo icônico não passa de um possível ainda não realizado” 

(ibid.: 2000: 110). Segundo Santaella, Peirce estabeleceu a distinção muito nítida entre ícones 

próprios e sin-signos icônicos (ou hipoícones; ver Santaella 2000: 119), “definindo estes últimos 

como signos que funcionam como tal através de uma relação de semelhança que mantêm com 

seus objetos” (ibid. 2001.1: 194). 
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Tendo feito essas considerações, passaremos, em seguida, a observar as relações 

estabelecidas entre o signo e a forma como o cenário se apresenta na televisão (o ícone como 

Forma não-representativa; o índice como Forma figurativa; e o símbolo como Forma 

representativa). Contudo, mesmo tratando, nesse primeiro momento, do ícone como Forma não-

representativa, vale recordar que, como defende Santaella, na Forma figurativa (na similaridade 

formal presente na representação) está embutida a referencialidade, característica primordial do 

índice. Ou seja, a dominância da imagem figurativa é indicial, pois o que a faz funcionar como 

signo é “sua ocorrência no tempo e espaço em uma corporificação singular” (ibid.). Como 

reforço para que não se perca o foco na análise, “o caráter indicial, que sempre espreita as 

formas visuais, acentua-se, visto que aí a função significativa do ícone fica sempre subjugada à 

função denotativa do índice” (ibid.). Posto isso, passemos, então, ao exame de alguns aspectos 

das Formas não-identificáveis, não-representativas, os ícones, que se apresentam, na cenografia, 

como Fundo. 

Nesta forma, podemos encontrar a qualidade nas seguintes modalidades: (1) reduzida a 

si mesma; (2) como acontecimento singular; (3) e como lei. Como estaremos tratando aqui de 

sin-signos e legi-signos, que funcionam como ícones, iremos observar tão-somente a qualidade 

como acontecimento singular (2), e a qualidade como lei (3), já que o primeiro modo (a 

qualidade reduzida a si mesma) estabelece relação do signo com meras qualidades, ainda não 

realizadas. 

Com relação à qualidade como acontecimento singular (2), Santaella coloca como: 

qualidades que estão encarnadas em objetos singulares, a marca do gesto (ibid.: 2001.1: 216). 

Neste caso, nossa primeira preocupação será observar os meios, instrumentos e suportes 

utilizados na feitura da forma visual, que Santaella classificará como uma submodalidade do 
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acontecimento singular (2), a saber, a marca qualitativa do gesto (2.1), ou seja, suas 

impressões de origem. 

Os azuis, presentes nos cenários, se apresentam de formas distintas. Em determinados 

momentos, temos um fundo infinito, monocromático, com um único tom de azul, onde nele está 

inserido o logo JN também em azul, com contornos vermelhos, em uma materialidade plástica, 

sintética, como se fosse confeccionado em resina. Em contraste a essa textura, temos, quando 

vemos tão-somente fragmentos do mapa-múndi, o azul texturizado como camadas de tintas, em 

pinceladas espontâneas, com diversas nuances do tom. Em uma terceira situação, os tons de 

azuis se diluem de forma iridescente nos monitores dos televisores que compõem a ambientação 

da redação. Nestes casos, as distintas marcas qualitativas se devem a diferentes suportes e 

diferentes localizações de ângulos de câmeras, que, mantendo as mesmas qualidades internas do 

azul, atribuem às cenas uma certa dinâmica.  

 

 

12. A marca qualitativa do gesto: fundo infinito com o logotipo. 



 272

 

13. A marca qualitativa do gesto: fragmento do mapa. 

 

 

14. A marca qualitativa do gesto: fragmento da redação com monitores ao fundo. 

 

Com relação às vinhetas produzidas por computação gráfica, seus contrastes qualitativos 

(tonalidades, texturas, luzes etc.) não se devem diretamente ao emprego de diferentes 

instrumentos e suportes utilizados em sua confecção. As características individuais se devem, ao 

contrário, às referências figurativas (a ilustração aérea da cidade de Londres, o rastro de 

velocidade do F1 etc.), que observaremos com maior cuidado na análise dos índices. 
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Quando falamos das formas de apresentação do azul, por sua vez, estamos tratando 

também dos diferentes enquadramentos de cena, que possibilitam a visualização desses signos 

icônicos, o que Santaella irá chamar de o gesto em ato (2.2) (ibid.: 218-219), que se apresenta 

como a segunda submodalidade do acontecimento singular (2). O movimento em que o JN se 

apresenta, na diagonal (diferente das representações mais antigas), é determinado por um certo 

ângulo e enquadramento de câmera; as graduações de azuis, proporcionadas pelos fragmentos 

do mapa, só podem ser obtidas, como se apresentam nessa imagem específica a que estamos 

nos referindo, no ângulo e sob luz preparada para a captação dessa imagem. O mesmo ocorre 

com os brilhos e luzes dos monitores de televisão ao fundo. 

Para finalizar esta primeira modalidade, do acontecimento singular, faremos, ainda, uso 

de mais uma submodalidade sugerida por Santaella, as leis da física (2.3), pois é preciso que se 

entenda que as imagens que temos a nossa frente se devem a determinados fatores que vão, das 

leis óticas que regem à captação de imagem (câmeras, lentes, sistemas de transmissão etc.) à 

estrutura do aparelho de televisão (as dimensões da tela, a retícula eletrônica, etc.). Precisamos 

ter consciência de que o objeto imediato (neste caso, a imagem do Jornal Nacional no vídeo) 

não tem condições de representar todas as qualidades do objeto dinâmico (a redação do 

telejornal no momento da transmissão). 

Na imagem que vemos no monitor de televisão, a representação não tem condição de 

apresentar todas as qualidades sensórias do objeto. Usando como exemplo a textura, 

poderemos percebê-la apenas pela visão, através de suas qualidades óticas. Isso faz com que, 

no caso da bancada do Jornal Nacional, por exemplo, tenhamos apenas uma vaga idéia, 

através da imagem do monitor, da textura real da peça. Na realidade, mesmo suas qualidades 

visuais são minimizadas no vídeo, para explorar melhor essas texturas. Como já afirmamos, os 
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produtores do programa farão uso de recursos de iluminação e câmeras. Ou seja, se estivermos 

no estúdio, no momento da transmissão, poderemos ter acesso a outras qualidades do objeto 

que não temos no vídeo e, até mesmo, se tirarmos algumas fotos, dos mesmos ângulos das 

filmagens, essas representações fotográficas jamais terão as mesmas qualidades que temos no 

momento em que assistimos ao Jornal Nacional pela televisão. 

Seguindo, ainda, o percurso metodológico proposto por Santaella, devemos estar 

atentos ao fato de que, “mesmo as cores, qualidades aparentemente desregradas, na realidade 

configuram-se num sistema que obedece a leis definidas e precisas” (ibid. 2001.1: 220). Pelas 

posições que ocupam no círculo cromático, pelas relações de complementaridade e contraste 

estabelecidas entre elas e, devido a outros fenômenos naturais, “as cores não se moldam ao 

mero capricho de quem delas faz uso, mas estruturam-se segundo leis que lhes são intrínsecas” 

(ibid.). No mesmo sentido, os outros elementos básicos de composição da forma, entre eles o 

movimento, observado no cenário do objeto em análise, também mantêm determinadas 

características estruturais em sua base (como pudemos verificar na Teoria da Gestalt). A análise 

dessas normas presentes nas qualidades podem ser observadas a partir da terceira modalidade 

existente na relação estabelecida entre o ícone e a Forma não-representativa. Santaella irá 

chamar esta modalidade de a invariância (3), ou seja, a qualidade como lei. 

No caso da cenografia, nesta modalidade, que Santaella (ibid.: 221-226) também divide 

em outras três: (3.1) as leis do acaso; (3.2) as réplicas como instâncias da lei; e (3.3) a 

abstração das leis, esses aspectos físicos dos elementos visuais possibilitarão aos signos 

cenográficos manterem, em seu interior, uma mesma significação, capacitando-os, então, a 

apresentarem-se como réplicas, que, quando são do conhecimento dos cenógrafos, possibilitam 

a este um maior controle dos interpretantes que desejam causar. 
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Concluindo essa fase da análise, se o ícone pode representar seu objeto, apresentando, 

tão-somente, algum grau de semelhança com as qualidades deste, ele depende “do campo 

associativo por similaridade que os quali-signos despertam na mente de algum intérprete” 

(Santaella 2002: 36). Santaella ressalta que, “quando exploramos o aspecto icônico do signo, 

devemos estar atentos ao poder sugestivo e evocativo dos quali-signos, pois é desse poder que 

depende a possível referencialidade dos ícones” (ibid.). Ou seja, não há precisão na indicação 

das possíveis referências de ícone, elas acabam sendo sempre muito abertas, “ambíguas, in-

determinadas” (ibid.). 

 

1.1.2.2. O CENÁRIO INDICIAL. 

“A segunda espécie de olhar é aquela que leva em consideração apenas o aspecto existente de 

um signo, isto é, o sin-signo. Neste caso, o objeto imediato é a materialidade do signo como 

parte do universo a que o signo existencialmente pertence. Aqui, o objeto imediato aparece 

como parte de um outro existente, a saber, o objeto dinâmico que está fora dele” (Santaella 

2002: 34-35). 

Santaella acredita que o exame do índice é o mais fácil de ser conduzido, “basta estar 

atento para as direções em que o sin-signo aponta (...) os índices têm a forma de vestígios, 

marcas, traços” (ibid.: 36). Segundo a autora, “diferentemente dos ícones que, para funcionarem 

como signos, dependem de hipotéticas relações de similaridade, os índices são existentes com os 

quais estamos continuamente nos confrontando na experiência vivida” (ibid.). Lembramos, neste 

caso, que, com relação ao cenário, por ser um signo visual, há predomínio de indexicalidade do 

signo, o que faz que esta etapa da análise seja uma das que exige maior esforço de observação. 
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Segundo Santaella, T. Goudge distingue os caracteres distintivos do índice em seis níveis: 

“(1) o índice tem uma conexão física, direta com seu objeto, ou é realmente afetado por esse 

objeto, a mente interpretadora não tendo nada a ver com essa conexão a não ser notá-la (...). 

(2) O índice exerce uma influência compulsiva no intérprete, forçando-o a atentar para o objeto 

indicado. (3) O índice envolve a existência de seu objeto de modo a formar com ele um par 

inseparável. (4) O objeto é sempre uma entidade individual. (5) O índice não faz nenhuma 

asserção, apenas mostra seu objeto. (6) A relação entre índice e objeto é não-racional, uma 

questão de fato bruto, secundidade” (2000: 124). 

Ou seja, há indexicalidade onde há ligação de fato, dinâmica, entre duas coisas 

singulares. Para Santaella, é justamente essa característica que dota o índice de competência 

para agir como signo. 

Como já pudemos observar, Peirce divide o índice em genuíno e degenerado. Segundo 

Santaella, o papel do intérprete, diante do índice genuíno, é constatar, no signo, as marcas do 

objeto. No entanto, para Peirce, “o índice forçosamente se introduz na mente, 

independentemente de ser interpretado ou não como um signo” (ibid.: 123). 

Posto isso, podemos concluir, com certa obviedade, que o objeto imediato de um índice, 

diferentemente do ícone, tem condições de indicar seu objeto dinâmico. Santaella ainda reforça: 

“O objeto imediato do índice é a maneira como o índice é capaz de indicar aquele outro 

existente, seu objeto dinâmico, com o qual ele mantém uma conexão existencial” (ibid. 2002: 

19). Tratando-se especificamente do uso de locações como espaços cenográficos, como no 

caso das redações no telejornal, a relação indicial entre o objeto imediato e o objeto dinâmico é 

total, já que a representação, o cenário, tendo sido captado do objeto real, o ambiente natural, 

mantém com este uma relação existencial. 
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Neste momento, passaremos, então, a observar as Formas figurativas, que mantêm 

correspondência direta com o índice. Neste nível, entramos no processo de denotação, em que 

podemos, no cenário, reconhecer as formas que o configuram, onde este assume a posição de 

Figura. Vimos empregamos aqui, assim como Santaella em Matrizes da Linguagem e 

Pensamento, o mesmo sentido para a palavra “Figura”, aquele definido na teoria gestáltica, que 

pudemos discutir no quinto capítulo. A Figura tem uma forma, contorno, e uma determinada 

organização estabelecida em função da sua relação com o Fundo, que se apresenta amorfo, 

indefinido. 

Como Formas figurativas, também podemos identificar o índice em três modalidades: (1) 

como qualidade; (2) como registro; (3) como convenção. Diferente da análise realizada com o 

ícone, que se fixou no nível do sin (2) e do legi (3) signos, iniciaremos a análise pela observação 

dos aspectos qualitativos da figura (1). “Trata-se de atentar para aquilo que a figura tem de 

primeiro, suas qualidades” (Santaella 2001.1: 228). Contudo, deter-nos-emos apenas na terceira 

submodalidade proposta por Santaella: (1.3) a figura como tipo e estereótipo (ibid.: 230-231) 

já que as duas primeiras (a figura sui generis (1.1); e as figuras do gesto (1.2)), possuem, 

respectivamente, um baixo grau de referencialidade e uma relação muito estreita com o gesto que 

a criou (ver Santaella 2001.1: 229-231). Diante das especificidades do objeto em análise, 

acreditamos que tais dimensões não sejam muito úteis no momento. 

Usando como base Gombrich, Santaella estabelece, de forma muito clara, a distinção 

entre o tipo e o estereótipo na imagem. Um conceito visualmente representável, o estereótipo, é 

adaptado e ajustado para dar conta de uma figura singular, o tipo. O estereótipo, dessa forma, é 

um esquema mental. “Quando certos modos de adaptação de um estereótipo mental em figuras 

singulares se repetem (...) tem-se o que se pode chamar de estilo (...) que redunda em figuras 
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que adquirem o caráter de tipos” (ibid. 2001.1: 231). Essas adaptações de determinados 

estereótipos, em especial dos signos cenográficos, farão com que os programas televisivos sejam 

categorizados em diferentes gêneros. Daí as diversas referências ao telejornalismo reduzidas à 

bancada e ao logotipo ao fundo. 

Contudo, o que estamos defendendo aqui é que a adaptação desses estereótipos, do 

estilo deste gênero específico, pode resultar não só em manifestações singulares, mas em 

manifestações com competência para atuarem como elementos comunicacionais do sistema. 

Apesar da existência, quase que total, da bancada em programas telejornalisticos, apesar do 

predomínio das vinhetas produzidas em computação e gráfica e do uso da redação como 

ambiente cenográfico em outras emissoras, o Jornal Nacional, assim como outros programas 

do gênero, mantêm, em sua singularidade, traços que atendem única e exclusivamente as 

necessidades desse programa. 

Reiterando a dominância do azul na imagem do programa, podemos constatar que, pelo 

fato de ser a cor da marca da empresa, existe uma série de valores agregados em duas vias. Ao 

mesmo tempo em que a TV Globo mostra que produz e veicula um programa que é referência 

nacional, o Jornal Nacional, no uso da cor, agrega todos os valores de marca da emissora, em 

especial, o tão falado “Padrão de Qualidade”. Sendo assim, a cor transfere para o programa, em 

grande parte, a imagem da empresa. Logo, a redação, que vemos ao fundo, não é uma redação 

qualquer, é a redação da Central Globo de Jornalismo, assim como o JN não é um logotipo 

qualquer. 

Ou seja, o logotipo do telejornal, ou o predomínio da cor azul, como estereótipo da 

cenografia em programas com o mesmo perfil, não faz com que todos os noticiários na televisão 

sejam, por si, “réplicas” de um único modelo de telejornal. O Jornal Nacional faz uso do azul 
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de tal forma que outro telejornal, em outra emissora, não o faz. Não estamos aqui estabelecendo 

valores, não se trata de dizer que o programa A seja melhor que o programa B, ou vice-versa, 

apenas que são diferentes. 

 

15. Tipo e estereótipo: a bancada, a redação e o logotipo no Jornal Hoje, TV Globo. 

 

16. Tipo e estereótipo: a bancada, a redação e o logotipo no Diário Paulista, TV Cultura. 

 

Da mesma forma, isso se dá com as vinhetas gráficas. Não há um único programa, entre 

os noticiários normais, que não faça uso de vinhetas gráficas para ilustrar as matérias. Mas 

cada um elabora seus grafismos conforme suas condições. A textura da ilustração do atentado a 

Londres, a malha urbana vista do espaço, assim como o movimento do feixe de luz que parte em 
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direção ao telespectador, são singulares. Só eles possuem condições de referir-se às qualidades 

que lhes são próprias. Outras vinhetas sobre o mesmo tema, em outros programas, de outros 

canais, terão outras propriedades. Algumas melhores, em alguns aspectos, outras piores. 

Quando tratamos das imagens tecnicamente produzidas, como é o caso da imagem 

televisual, “tanto o registro é singular quanto o objeto registrado é também um existente, singular, 

individual” (Santaella: 2001.1: 231). Essa observação de Santaella nos leva à segunda 

modalidade das relações estabelecidas entre o índice e a Forma figurativa, a figura como 

registro (2). Santaella aponta que, “conforme a própria denominação já evidencia, essas formas 

correspondem, no universo da linguagem visual, às manifestações mais próximas da 

indexicalidade, isto é, registro de objetos ou situações existentes” (ibid.). 

Em nossa análise, esta edição específica do Jornal Nacional é um registro singular, 

assim como a redação da TV Globo no momento da captação da imagem é um objeto existente 

e, também, singular. “Nesse caso, a imagem é nitidamente determinada pelo objeto que ela 

capturou num dado espaço de tempo (...). Imagem e objeto constituem-se assim um par 

orgânico, (...) a ligação entre ambos independe de uma interpretação” (ibid.). Temos, nesta 

situação, o predomínio de índices genuínos. 

Esse tipo de relação, entre o signo e o objeto, é caracterizado pela “conexão espacial, 

temporal, enfim, existencial da figura com aquilo que ela denota (...). O traçado da figura imita, 

assemelha-se à forma visível do objeto denotado” (ibid.: 233). Por isso mesmo, por mais 

contraditório que possa parecer, segundo Santaella, “essas imagens são altamente icônicas” 

(ibid.). O cuidado que devemos tomar aqui é que estamos sempre levando em conta que essa 

iconicidade é posta a serviço de uma função indicial. Santaella irá agrupar essa forma de relação 

na primeira submodalidade da figura como registro (2), o registro imitativo (2.1). 
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Iniciando pelas representações presentes nas vinhetas que compõem a cenografia do 

programa, elas atuam como signos icônicos à medida que se referem, por determinadas 

semelhanças, aos eventos noticiados no programa. O mapa de parte da cidade de Londres; os 

feixes que se referem às explosões ocorridas; a bola de vôlei atravessando um grafismo em 

forma de rede; os fichários sobrepostos, abertos, com folhas que saem, como se estivessem 

sendo vasculhados, cada uma dessas imagens atua como signo icônico, devido a determinadas 

formas figurativas que estabelecem semelhanças com as notícias apresentadas: o atentado a 

Londres em 7 de julho, o campeonato mundial de vôlei feminino, as investigações da CPI do 

Correio, respectivamente. 

O fato de esses ícones estarem na tela, no momento em que são dadas as notícias, faz 

deles índices, pois os grafismos e as notícias estabelecem uma conexão dinâmica e espacial com 

o objeto, as notícias. Ora, imaginando que uma pessoa ligue o televisor nesse exato momento, e 

que este aparelho esteja com o volume reduzido, sem som, estas vinhetas atuarão como índices à 

medida que indicam ao telespectador o tema que está sendo abordado naquele momento. 

 

 

17. Vinheta temática. 
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Para que se tenha uma idéia da importância das vinhetas na concepção do programa, 

segundo Murilo Ohl, em matéria para a revista Tela Viva (Programação Visual nos 

Telejornais), o Jornal Nacional tem, em seu arquivo digital, em torno de 200 vinhetas (de 

saúde, vacinação, CPMF etc.) que podem ser utilizadas a qualquer momento 

(www.telaviva.com.br/telaviva/revista/081/telejornalismo.htm), fora aquelas produzidas para 

matérias específicas, como as já citadas.  

No que se refere à segunda submodalidade da figura como registro, Santaella nos diz 

que o protótipo do registro físico (2.2) é a fotografia, pois a foto “é um vestígio deixado sobre 

uma superfície especial pela combinação de luz e ação química” (Metz apud Santaella, ibid.: 

235). Desse mesmo modo, se levarmos em conta nossa primeira etapa na observação do 

cenário, como imagem fixa, veremos que a imagem videográfica se comporta de forma similar. 

As leis óticas regidas pela física fazem com que o objeto possa ser capturado e, quando essa 

imagem, em pause, é congelada no vídeo, temos um quadro videográfico, uma fotografia fixa. 

Cada um dos enquadramentos e ângulos de câmeras captados, na edição de 14 de julho 

de 2005 do Jornal Nacional, apresenta diferentes imagens que têm conexão direta com os 

objetos que representam. O fundo que observamos nos planos fechados (com fragmentos do 

mapa-múndi; com fragmentos da redação; ou, ainda, com o logotipo gravado sobre um azul 

homogêneo) é indício de determinadas peças (estruturas do espaço, mobiliários ou objetos), 

com existência própria, que estavam presentes em um determinado espaço, em um determinado 

tempo. 

Ainda mais indiciais que esses fragmentos, que se apresentam, na maioria das vezes, 

como quali-signos, as duas topologias que delimitam o espaço (a bancada onde se encontram os 

apresentadores e a redação onde circulam diversas pessoas), que podem ser melhor observadas 
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nos enquadramento mais abertos, assim como todos os móveis e objetos presentes em cena, ou 

ainda, a representação do mundo em toda a extensão do teto desse espaço, indicam a existência 

desse ambiente. E é exatamente isso que se deseja. Naquele local e naquele momento (já que a 

transmissão, diferente do material coletado para análise, é feita em transmissão direta, ao vivo), 

os apresentadores estão entrando em contato direto com o público, passando as notícias do dia, 

enquanto, simultaneamente, outros jornalistas, na redação, trabalham na busca e no 

aprimoramento das informações de interesse do público. 

Todavia, as vinhetas que entram em cena, por se tratarem de formas sintéticas 

manipuladas, perdem, até certo ponto, seu caráter indicial. A imagem “deixa de ser fotográfica, a 

da ‘Figura como registro físico’, para ser a da invariância e abstração das leis, sob o domínio das 

convenções de representação gráficas” (Santaella 2001.1: 236-237). Ou seja, da forma como 

estão configuradas, as imagens (“os fichários da CPI” ou as “explosões em Londres”) não têm 

existência própria. Fora da tela videográfica, nunca estiverem, do modo como estão sendo 

representadas, em lugar algum, em tempo algum. 

O que devemos ter em mente é que, nesses casos, “a figura é produzida (...) a partir de 

convenções, isto é, regras ou normas de representação figurativa que determinam modos 

especializados de registros. (...) para se realizar, deve se submeter a regras convencionais que 

dependem de um conhecimento e aprendizado” (ibid.: 237). Nesse ponto, passamos, então, à 

submodalidade do registro por convenção (2.3). A denotação, nesse caso, refere-se às 

relações internas do objeto, aos “processos intrínsecos do objeto denotado” (ibid.). 

Segundo Santaella, dentro dessa submodalidade, aparecem os mapas e diagramas. 

“Assim como as fotografias, os mapas registram as figuras de acordo com leis causais de 

projeção ótica” (ibid.: 238). Contudo, como ressalta Santaella, fazendo uso de Nöth, o nível 
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indicial do mapa está, antes de tudo, “na função fundamental de um mapa, que é a de servir 

como indicador de um certo território” (ibid.). Nesse sentido, determinadas vinhetas, que têm 

como objetivo auxiliar o telespectador, através de mapas e diagramas, no entendimento de 

certos dados presentes na matéria, agem nesse caso como registros de convenção. Vale 

ressaltar aqui que, apesar da predominância da visualidade nos mapas e diagramas, não se deve 

ignorar que há sempre uma certa presença da linguagem verbal. Santaella, porém, aponta que 

“mapas e diagramas só não se caracterizam como linguagens híbridas porque esse papel que o 

verbal neles desempenha é proeminentemente icônico e indicial” (ibid.: 240). 

Finalmente, chegamos à terceira modalidade do índice como Forma figurativa, a Figura 

por Convenção (3), nível esse em que entram em cena as convenções gráficas. 

Santaella alerta que, “nas formas visuais figurativas, não é só a convenção que liga o 

signo, no caso a figura, àquilo que ele denota, visto que os aspectos icônicos e indexicais não 

deixam de atuar com relevância. Entretanto, quando nos referimos às convenções figurativas, 

torna-se proeminente o fato de que não se pode simplesmente imitar a forma exterior de um 

objeto sem ter apreendido como construir tal forma, isto é, sem a aquisição de um vocabulário 

convencional de projeção gráfica ou plástica das imagens” (ibid.: 241). Ou seja, o cenógrafo 

deve conhecer a sintaxe desse campo das artes, assim como conhecer as especificidades da 

imagem eletrônica, e ainda mais, o estilo do gênero para qual desenvolve determinado cenário e 

quais os objetivos de comunicação presentes no texto. Santaella indica, como melhor exemplo 

para essa modalidade (que também se divide em outras três), a perspectiva que, por sinal, foi 

utilizada de forma consciente, chegando a um resultado bastante interessante, pelos profissionais 

envolvidos na concepção e produção da cenografia para o Jornal Nacional. 
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Contudo, antes de tratarmos do uso da perspectiva na cenografia no Jornal Nacional, 

falemos um pouco mais, dentro da modalidade da figura por convenção (3), da questão do estilo 

do gênero, que Santaella classificará como: A Singularização das convenções (3.2). 

Como já afirmamos, o estilo determina o uso de certos elementos visuais. Logo, se um 

cenário foi concebido para atender as necessidades de um determinado telejornal, é natural que 

faça uso de certos elementos de composição (como a bancada, os grafismos, ou o logotipo), 

como outros programas do gênero. Apenas insistimos que o cuidado que procuramos tomar aqui 

é não atribuir a esse caráter do gênero uma mera configuração formada por estereótipos, dentro 

do emprego pejorativo que se dá ao termo, ou seja, como a organização de formas 

preconcebidas simplesmente pela falta de conhecimento real da sintaxe deste campo específico 

da comunicação visual. 

Tratando da questão da perspectiva, para finalizar o exame da iconicidade dos elementos 

cenográficos, tendo em vista a qualidade bidimensional da imagem videográfica, podemos 

afirmar que a cenografia do Jornal Nacional dá um passo adiante, quando explora as distintas 

possibilidades de ocupação do espaço através do posicionamento do ponto de vista. 

Rememorando a estrutura da peça: trata-se de um mapa-múndi composto por cinco partes, 

divididas em cortes latitudinais no globo, onde cada uma delas se encontra representada em uma 

sanca no teto da redação. Pela distância entre estas peças, e de um determinado ângulo de 

câmera, essas imagens dão a ilusão de o globo estar, em alguns momentos, por sobre as costas 

dos apresentadores e, em outros, ocupando toda a parte superior da redação. Nesse segundo 

momento, em especial, quando o plano geral domina a cena, a perspectiva se desfaz, revelando 

a estrutura da peça. Temos aí, um emprego consciente das técnicas de perspectiva na televisão, 

ao que Santaella chamará: A codificação racionalista do espaço (3.3). 
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1.1.2.3. O CENÁRIO SIMBÓLICO. 

Para finalizar a análise objetual, segundo Santaella, a terceira espécie de olhar que devemos 

dirigir ao signo é aquela que leva em conta a propriedade de lei. Nesse tipo, “o objeto imediato é 

um certo recorte que o objeto imediato apresenta de seu objeto dinâmico” (ibid. 2002: 35). “O 

símbolo é um signo cuja virtude está na generalidade da lei, regra, hábito ou convenção de que 

ele é portador e a função como signo dependerá precisamente dessa lei ou regra que 

determinará seu interpretante” (ibid.: 2000: 132). 

Para Santaella, “embora bem menos simples do que a análise do aspecto indicial do 

signo, a do aspecto simbólico pode ser muito rica. Tendo sua base nos legi-signos que, na 

semiose humana, são, quase sempre, convenções culturais, o exame cuidadoso do símbolo nos 

conduz para um vasto campo de referências que incluem os costumes e valores coletivos e todos 

os tipos de padrões estéticos, comportamentais, de expectativas sociais etc.” (ibid.: 35). Nesse 

caso, deve ser analisado o poder simbólico do objeto. 

Ainda estabelecendo relações com as formas de representação do cenário na televisão, 

em correspondência ao símbolo, temos as Formas representativas. “As formas representativas, 

também chamadas de simbólicas, são aquelas que, mesmo quando reproduzem a aparência das 

coisas visíveis, essa aparência é utilizada apenas como meio para representar algo que não está 

visivelmente acessível” (ibid.: 2001.1: 246). Para Santaella, as Figuras se tornam símbolos, 

quando “o significado de seus elementos só pode ser interpretado com a ajuda do código de 

convenções culturais” (ibid.). E, indo além disto, afirma: “Por serem formas (...), elas mantêm um 

nível acentuado de indexicalidade, quer dizer, as figuras indicam algo do mundo visível (...). Mas 

essa referencialidade só é possível porque há uma similaridade aparente ou abstrata entre a 
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forma e aquilo que ela denota” (ibid.: 247). No entanto, Santaella alerta que, mesmo mantendo a 

presença do ícone e do índice, as formas simbólicas “acrescentam um nível suplementar de 

significação que só pode ser apreendido por aqueles que dominam o sistema de convenções 

culturais a partir do qual as figuras se ordenam” (ibid.). 

No que se refere a esse tipo de relação, encontramos a representação também em três 

modalidades: (1) por analogia; (2) por figuração; e (3) por convenção. 

Em nossas análises, iremos apenas observar o caráter convencional das imagens 

simbólicas em questão, não tematizando, dessa forma, sua face icônica ou indicial. Sendo assim, 

desconsideraremos a representação por analogia (1) e a representação por figuração (2). 

Passemos, então, ao terceiro nível de representação, a representação por convenção, o sistema 

(3). 

Neste nível, “as forma visuais preenchem sua função representativa prescindindo das 

relações de similaridade e das relações figurativas, indicativas do objeto. Mesmo que essas 

relações possam, porventura, existir, não é isso que dá a essas formas o poder de representar. 

Elas representam seus objetos em função de convenções sistêmicas estabelecidas, de modo que 

as formas são partes integrantes de um sistema, só podendo significar em função desse sistema” 

(ibid.: 256). 

Com relação às locações como signos cenográficos, como é o caso da redação, para 

que possam atuar de forma simbólica, é necessário que já tenhamos uma pré-conceito desse 

ambiente. Nas narrativas seriadas (novelas, minisséries etc.), por exemplo, uma locação pode 

atuar de forma simbólica, a partir do momento que são estabelecidos certos vínculos com o texto 

da dramaturgia. Já no caso do telejornal, como este espaço, a redação, está, no momento da 

apresentação do programa, sendo utilizado em sua forma natural pelos profissionais envolvidos 
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na produção, é difícil querer manter o controle do espaço como elemento simbólico. Sendo 

assim, à redação só restará funcionar como elemento simbólico na identificação de momentos 

específicos do programa (como nas chamadas para os comerciais, na abertura ou, então, no 

fechamento do programa), ainda que este simbolismo esteja mais relacionado aos movimentos 

de câmera e enquadramentos que ao próprio cenário. 

 

18. A redação no fechamento da edição. 

Ainda assim, essa convenção, e a participação do cenário neste sistema, é fundamental 

para que o público possa acompanhar o andamento do programa. Para Arrabal, um programa 

deve ser identificado rapidamente: “No momento em que ligar a TV, a pessoa precisa saber em 

qual emissora está, que está assistindo a um programa de jornalismo e de qual jornal se trata” 

(ibid.). É claro que, nesses momentos, para que consiga atuar como forma simbólica, o cenário 

ainda dependerá das relações de significado que estabelecerá com os outros elementos da cena, 

com a música, o texto, o contexto etc. 

Um dos elementos que contém as melhores propriedades para simbolizar um programa, 

em especial um telejornal, é o logotipo. Em Santaella (ibid.), o universo dos logotipos e das 

marcas está presente na segunda submodalidade da representação por convenção (3), nos 
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Sistemas convencionais indiciais (3.2). Para ela, “os logotipos e as logomarcas só têm sentido 

na medida em que são indicadoras do objeto que representam” (ibid.: 258). 

O JN, às costas dos apresentadores, e o mapa-múndi sobre suas cabeças são duas das 

mais fortes referências cenográficas do Jornal Nacional. Marca do programa desde sua origem, 

o logotipo do telejornal pode fazer com que muitas pessoas tenham condições de identificar o 

programa a partir, apenas, das formas da letra “J” e da letra “N”. De forma geral, os logotipos 

dos programas jornalísticos da emissora, que são desenhados com o tipo Globo Face, o mesmo 

utilizado no logotipo da emissora, são facilmente identificáveis. O mapa, por sua vez, mesmo 

tendo se apresentado como globo terrestre nos cenários mais antigos (referência não só à 

emissora, mas também à abrangência das coberturas jornalísticas), é, nessa concepção 

cenográfica, em um menor grau se comparado ao logo, um dos símbolos de maior força do 

programa. Ambos têm condições de representar o programa, tanto pelo caráter histórico na 

formação da identidade do mesmo, como por determinadas semelhanças, que podemos 

identificar em suas bases. 

 

19. Fonte Globo Face utilizada no logotipo do Jornal da Globo. 

1.1.3. INTERPRETANTES. 
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Saindo da análise da referencialidade do signo, chegamos finalmente ao exame do interpretante, 

talvez o nível mais importante para aquele que pense em fazer uso do cenário como elemento de 

significação na encenação. “O interpretante é o efeito interpretativo que o signo produz em uma 

mente real ou meramente potencial” (Santaella 2002: 23). Peirce, assim como dividiu o objeto 

em dois, imediato e dinâmico, dividiu o interpretante em três: imediato, dinâmico e final. O 

interpretante final não será aqui tratado, já que não pode ser alcançado, é inatingível (ver 

Santaella 2000, 2001 e 2002). 

 Santaella explica que, “quando interpretamos signos – aliás, algo que estamos fazendo 

continuamente sem descanso -, nossas interpretações são intuitivas e não nos damos conta da 

complexidade das relações que estão implicadas nesse ato. Contrariamente a isso, ao 

analisarmos signos, temos de tornar essas relações explícitas. É por isso que a análise dos 

interpretantes deve estar alicerçada na leitura cuidadosa tanto dos aspectos envolvidos no 

fundamento do signo como nos aspectos envolvidos nas relações do signo com seu objeto” 

(ibid.: 2002: 37). 

 

1.1.3.1. O CENÁRIO EM SUA IMEDIATICIDADE. 

O interpretante imediato “diz respeito ao potencial que o signo tem para produzir certos efeitos, 

e não outros, no instante do ato interpretativo a ser efetuado por um intérprete” (Santaella: 2002: 

38). Segundo Santaella, esse interpretante, por ser interno ao signo, fica apenas no nível da 

possibilidade, de primeiridade. 

Tanto no caso do ícone, como do índice ou do símbolo, no preparo de ambientes 

cenográficos para televisão, o potencial latente do signo para comunicar será justamente previsto 

pelos profissionais envolvidos na composição do texto da encenação. Ao escolher os elementos 
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que irão compor o espaço cênico, ao definir a palheta de cores que irá compor o cenário, ao 

selecionar os materiais que serão utilizados na confecção das peças cenográficas e, até mesmo, 

ao selecionar os ângulos e movimentos de câmeras, os profissionais responsáveis pelo texto 

televisivo estarão selecionando os melhores elementos para que possam transmitir a mensagem 

desejada, para que possam alcançar as sensações previstas. Quando são definidos os elementos 

que irão compor a cenografia, o que fazemos na realidade é trabalhar com algumas das 

possibilidades que julgamos que o signo apresenta. 

No caso do ícone, como já havíamos exposto, essas possibilidades são sempre 

indefinidas. “Tudo depende das cadeias associativas que o signo icônico está apto a provocar no 

intérprete, assim como depende da maior ou menor riqueza do repertório cultural do intérprete 

que o capacite a inferir as sugestões que, nos ícones, costumam ser férteis” (ibid.). De qualquer 

modo, a princípio, as formas que compõe o cenário, configuradas a partir de seus elementos 

básicos de composição, estão habilitadas a despertar determinados interpretantes, que se 

manifestam a partir das qualidades intrínsecas dos elementos de base. Ou seja, o que se espera 

da cor azul no cenário é que ela possa ser associada a valores como seriedade, confiança, 

verdade etc, assim como as cores presentes nos grafismo devem buscar estimular sensações que 

estejam relacionadas com a temática exposta. No caso da textura metalizada e plástica de 

determinados materiais, estão potencialmente preparadas para imprimir um certo grau de 

sofisticação e tecnologia no ambiente. E, para finalizar as questões referentes aos fundamentos 

dos signos, o movimento, presente nas vinhetas, deve, diante de determinadas condições, 

agregar dinamismo e rapidez às cenas. Nos casos citados, estamos tratando do interpretante em 

nível de primeiridade, que Peirce irá chamar de interpretante remático. 
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Ao contrário disso, no caso dos índices, mesmo quando um mesmo signo se refere a 

diferentes objetos, as possibilidades de relações são completamente definidas. “Por ser uma 

relação dual, na qual signo e objeto estão dinamicamente conectados, o potencial interpretativo 

dos índices se reduz à ligação existencial de um signo indicando seu objeto ou objetos” (ibid.). 

Temos aí um interpretante dicente. 

Conforme já tratamos aqui, quando falamos das imagens tecnicamente produzidas, 

captadas de uma realidade externa, o objeto registrado mantém uma relação existencial, no 

maior grau de indexicalidade, com o signo. E é justamente isso que fará com o signo tenha um 

determinado potencial interpretativo. 

Cada cena do Jornal Nacional apresenta diferentes formas que, com exceção dos 

grafismos em computação gráfica e das imagens de matérias externas, encontram-se, em um 

determinado dia, em uma determinada hora, nos estúdios da TV Globo no Rio de Janeiro. As 

duas topologias que vemos na tela (a bancada dos apresentadores e a redação), delimitando o 

espaço de ação, indicam a existência desse ambiente. 

 

 

20. Redação da Central Globo de Jornalismo durante a transmissão do JN. 
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E é justamente o potencial que o signo tem para causar este interpretante que a 

produção deseja. O público deve perceber que, naquele exato momento, os apresentadores 

passam as notícias ao mesmo tempo em que os repórteres trabalham nos “bastidores”. Fica 

clara, aqui, a intenção dos realizadores do programa de dar maior credibilidade ao evento, 

expondo a transparência da redação. Como já dissemos antes, esta imagem da maior 

credibilidade ao programa, mostra o avesso no preparo da notícia. 

 

 

21. Detalhe da redação. 

 

No mesmo sentido, o Fundo nos planos mais próximos (com fragmentos de 

determinados elementos) indica a existência de determinadas peças. Os distintos tons de azuis 

que compõem o quadro videográfico, nos planos fechados, são indícios do mapa-múndi no teto, 

dos televisores ao fundo da redação ou, ainda, de um fundo infinito em chromakey. Qualquer 

pessoa pode constatar, até mesmo pelo vídeo, quando os planos de câmera são mais abertos, as 

formas a que se referem esses fragmentos. É claro que um telespectador que não tenha 
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conhecimento do que é chromakey não poderá identifica-lo em cena, mas isso não desfaz a 

relação existencial entre objeto imediato e dinâmico. Isso não elimina a capacidade do signo para 

realizar esses interpretantes. 

O símbolo, por sua vez, tem, segundo Santaella, um potencial interpretativo inexaurível. 

“Todo símbolo é incompleto na medida em que só funciona como signo porque determina um 

interpretante que o interpretará como símbolo, e assim indefinidamente” (ibid.). Sendo assim, 

temos um argumento. 

No caso da cenografia para telejornalismo, podemos reconhecer, com maior clareza, os 

logotipos como signos capazes de gerar um interpretante imediato de terceiridade. O JN no 

cenário, sem dúvida alguma, é um desses símbolos no Jornal Nacional. Da mesma forma se 

comporta o globo terrestre que, hoje, apesar de estar sendo representado de um modo não tão 

formal como nos cenários anteriores, ainda é um dos símbolos do programa. Ambos têm 

potencialidades que permitem mostrar a tradição e a cobertura do programa. 

O cenário também, em determinados momentos, e a partir de certas atitudes de direção, 

atua como signo com qualidades potenciais para orientar o telespectador na narrativa do 

programa: nos planos conjuntos da primeira topologia (tendo em cena a bancada com os dois 

apresentadores e o mapa-múndi ao fundo), quando, por hábito, percebemos as chamadas para 

os intervalos comerciais; ou, ainda, nos planos gerais da segunda topologia (com a redação e o 

mapa-múndi descompondo-se), que percebemos como sendo o final do programa. 

Para finalizar, fazendo mais uma vez uso das palavras de Santaella, alertamos: “Quando 

analisamos o interpretante imediato em um processo de signos, temos de levar em consideração 

o fato de que, por ser um interpretante em abstrato, potencial, o que fazemos na realidade, no 

ato da análise, é levantar, a partir do exame cuidadoso da natureza do signo, da relação com o 
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objeto e do potencial sugestivo, no seu aspecto icônico, referencial, no seu aspecto indicial, e 

significativo, no seu aspecto simbólico, algumas das possibilidades que julgamos que o signo 

apresenta. Ora, quando levantamos essas possibilidades, assim o fazemos na posição do 

interpretante dinâmico, isto é, na posição de uma mente interpretadora singular, de um intérprete 

particular daquela semiose específica que está sob nosso exame” (Santaella 2002: 38-39). 

 

1.1.3.2. O CENÁRIO EM SUA DINÂMICA. 

“Quando, na análise de uma semiose, chegamos na etapa do interpretante dinâmico, estaremos 

explicitando os níveis interpretativos que as diferentes facetas do signo efetivamente produzem 

em um intérprete, no caso, o próprio analista. Os níveis interpretativos efetivos distribuem-se em 

três camadas: a camada emocional, ou seja, as qualidades de sentimento e a emoção que o signo 

é capaz de produzir em nós; a camada energética, quando o signo nos impele a uma ação física 

ou puramente mental; e a camada lógica, esta a mais importante quando o signo visa produzir 

cognição” (Santaella 2002: 40). 

Segundo Santaella, “interpretante dinâmico e objeto dinâmico pertencem ambos ao 

mundo fora do signo (...). Por pertencer a um mundo que está fora do signo, o intérprete pode 

ter experiência colateral com o objeto dinâmico do signo” (ibid.: 2001.1: 47). Ou seja, diferentes 

intérpretes podem ter diferentes interpretantes de um mesmo objeto, já que, por meio de outros 

signos, existem diferentes modos de se ter acesso ao objeto dinâmico, o que faz com que o 

interpretante dinâmico seja múltiplo e plural. Plural porque: “um mesmo signo pode produzir 

diversos efeitos em uma mesma mente” (ibid.). E múltiplo: “porque em cada mente interpretadora 

o signo irá produzir um efeito relativamente distinto” (ibid.). 
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Usando como exemplo uma imagem de Bougnoux, do telespectador/torcedor diante da 

transmissão da partida esportiva, poderemos observar como, para um determinado intérprete, 

pode tomar forma um determinado objeto dinâmico: “Quando a bola força o gol do time 

adversário (...) é em nosso aparelho, a nossos pés que, na mesma fração de segundo, o elétron 

os faz aterrissar. Com toda a certeza, o confinamento dos espaços mantém o corte semiótico, 

mas o êxtase temporal da transmissão ao vivo leva-nos a esquecê-lo; antecipamos, participamos 

dessa febre - e nada justifica melhor a TV do que esses instantes em que a abolição do tempo 

nas transmissões elimina o próprio espaço” (ibid.: 160). Diante do mesmo aparelho, um outro 

intérprete, que não tenha repertório suficiente para entender as regras do jogo, pode, nesse 

mesmo momento, estranhar os deslocamentos de pernas e braços do telespectador que está ao 

seu lado. 

O mesmo se dá com o telejornal e com a sua cenografia: diferentes serão os 

interpretantes diante da imagem da redação ou dos grafismos das vinhetas. De qualquer forma, o 

trabalho do cenógrafo, e de toda a equipe de produção, será o de buscar o maior controle 

possível desses signos. 

 

1.1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Dado o caráter híbrido da natureza do objeto em análise; dadas as dimensões do objeto no que 

se refere à quantidade de signos implicados em sua composição; dadas as dimensões no que se 

refere a sua longevidade; dado o fato de estarmos diante de um objeto em movimento que se 

mantém em constante mutação, não podemos afirmar, aqui, que as análises realizadas tenham 

conseguido suprimir todas as questões que dizem respeito às implicação dos signos cenográficos, 

ou, para ser mais específico, do cenário, no telejornal Jornal Nacional. 
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São, até este momento, mais de trinta e cinco anos de programa. Se levarmos em conta 

que ele é transmitido seis vezes por semana, teremos, aí, mais de dez mil edições. Até mesmo se 

tomarmos simplesmente o período desta nova concepção cenográfica, teremos um número 

considerável. Ou seja, em algumas edições, corremos o risco de ter uma forma de representação 

do cenário distinta, como, por exemplo, na matéria da morte do Jornalista Tim Lopes, onde, ao 

fundo do cenário, foi estendido um enorme estandarte com sua foto. Somem-se a isso todas as 

relações que podem ser estabelecidas entre cada elemento do cenário e cada signo no seu “aqui 

e agora” e poderemos perceber que a observação das implicações cenográficas do cenário no 

programa, e até mesmo no gênero, não se esgota. O que buscamos, até o momento, foi 

apresentar os traços mais marcantes que fazem com que este programa específico tenha uma 

identidade própria e funcione como modelo para outras representações do gênero. Da mesma 

forma, conduziremos as análises seguintes. 

Posto isso, passemos, então, para as considerações finais a respeito da análise realizada. 

Após ter observado o cenário do Jornal Nacional, a partir do percurso metodológico proposto 

por Santaella, com base na teoria semiótica de Peirce, procuraremos agora cruzar esses dados 

com as três relações propostas no início do capítulo: do cenário com o gênero; do cenário com o 

espaço; e do cenário com o público. Como dissemos antes, essas relações são determinantes na 

concepção cenográfica e, também como já havíamos afirmado, estamos observando o cenário 

sob a ótica do cenógrafo. 

Quando consideramos como característica básica deste gênero o posicionamento do 

apresentador frente à câmera, devemos pensar nos elementos que, de certa forma, poderão 

atuar com esse apresentador e com as notícias que estarão presentes em sua locução. Nesse 

sentido, pudemos identificar, durante a análise, que determinados elementos de configuração da 
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cenografia do Jornal Nacional fazem parte do estilo do gênero: a bancada; o fundo em 

chromakey; os logos; as imagens em computação gráfica; a redação etc. A grande utilização de 

alguns desses elementos em diversos programas do gênero se deve às necessidades específicas 

desse gênero. 

No Jornal Nacional, como o apresentador não estará circulando em cena, como 

podemos observar em outros programas, a bancada serve para delimitar o espaço de 

representação, assim como serve de apoio aos apresentadores. O fundo em chromakey, que 

não pode ser percebido pelos telespectadores, possibilita a inserção de vinhetas ilustrativas, 

criando novas topologias cênicas. O logo, como em todo programa do gênero, serve ao 

fortalecimento da marca e identificação do programa. A redação, além de atribuir ao programa 

maior credibilidade, acaba tendo um caráter mais funcional no andamento do programa. E as 

cores, como já pudemos observar algumas vezes neste trabalho, não só conferem ao programa 

um caráter sóbrio, como também fortalecem a identidade visual da emissora. 

Com relação ao uso do espaço pela cenografia, pudemos encontrar diferentes 

configurações topológicas: nos planos próximos, com os fundos azuis; nos planos conjuntos, com 

a bancada configurando a topologia principal do programa; e no plano geral, com a redação. 

O que nos chama mais a atenção na cenografia é a variedade de fundos nos planos 

próximos. Diferente de alguns programas do gênero que trabalham, até mesmo, como um único 

fundo para os apresentadores, o Jornal Nacional coloca os apresentadores, em diferentes 

momentos, frente: ao fundo infinito com o logotipo; à fragmentos do mapa-múndi; aos 

televisores, que ficam no lado oposto da redação; além de inserirem uma série de grafismos que 

ilustram as notícias, que, apesar de não fazerem parte dos trabalhos desenvolvidos pelo 
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departamento de cenografia, consideramos aqui, por estarem compondo o espaço, como parte 

do cenário. 

O que ainda nos salta à vista, apesar de não ser exclusividade deste programa, é o uso 

da redação como elemento cenográfico. A maior imponência da redação global frente às suas 

concorrentes se deve especificamente às diferenças de planos nas distintas topologias. O local de 

apresentação, por estar acima, além de dar um certo aspecto de superioridade aos 

apresentadores, proporciona, através do ângulo de câmera, uma melhor visualização das 

dimensões do espaço. Esse cenário vivo, dinâmico, acaba agregando maior credibilidade às 

informações transmitidas pelos apresentadores, além de explorar ao máximo, para os limites da 

televisão, a tridimensionalidade do espaço. 

As relações estabelecidas entre essas distintas topologias, por sua vez, fazem com o 

cenário atue na orientação do telespectador, como já havíamos salientado: o telespectador pode 

perceber as chamadas para os intervalos comerciais, assim como a abertura e fechamento do 

programa, a partir de determinadas tomadas de cena. 

Na relação que procura manter com o público, o Jornal Nacional leva em consideração 

as especificidades do gênero no atendimento das necessidades desse público. Devemos levar em 

conta que, quem assiste a um telejornal, está procurando informação e, mais do que isso, 

informação crível, atualizada, transmitida de forma clara e objetiva. Para isso, um telejornal deve 

passar a imagem de agilidade na atualização dos fatos; objetividade, com um certo grau de 

simplicidade, na apresentação das matérias; e, antes de qualquer coisa, isenção frente aos fatos. 

Nesse ponto, a cenografia no Jornal Nacional participa no tratamento dos elementos de base, 

já abordados (cor, textura e movimento), assim como na inserção de vinhetas gráficas e na 

exposição da redação para o telespectador. 
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É importante ressaltar que, por a televisão se tratar de um sistema híbrido, a cenografia 

só estará exercendo seu papel em função dos outros códigos da cena. Por um lado, a análise só 

pôde ser realizada com o congelamento das cenas, mas, por outro, o interpretante só é criado 

em função do conflito estabelecido entre os códigos cenográficos e os códigos verbais, sonoros 

ou gestuais. Assim como um espetáculo, o programa televisivo “é composto por vários 

elementos organizados e orquestrados de tal forma que o espectador possa apreciá-los no seu 

conjunto” (Mantovani 1989: 05). O acúmulo de linguagens, em sincretismo na cena, faz com que 

este cenário seja capaz de transmitir uma mensagem específica. 

Para finalizar, devemos lembrar que, ainda que tenha um papel comunicacional, a 

cenografia, no telejornalismo, se apresenta de forma mais passiva que outros gêneros, como 

poderemos observar nas análises posteriores. 

 

2. TELENOVELA: A “NOVELA DAS OITO”. 

Ainda que tenhamos como marcos da teledramaturgia A Vida por um Fio, da TV Tupi 

(primeiro programa brasileiro de teledramaturgia), 2-5499 Ocupado, da TV Excelsior (primeira 

telenovela diária no Brasil), e O Direito de Nascer, da TV Tupi (primeiro grande fenômeno de 

audiência do gênero), não há como negar que as maiores referências de telenovelas no Brasil 

encontram-se na TV Globo, em especial, na “novela das oito”. 

O horário da chamada “novela das oito” foi inaugurado no dia 12 de setembro de 1966 

(de O Rei dos Ciganos, primeiro título do horário, até 1983, todas as telenovelas apresentadas 

foram transmitidas a partir das 20h; nos anos seguintes, os horários oscilaram entre 20h, 20h30 e 

21h). Sob direção de Ziembinski, a primeira “novela das oito” foi lançada “para competir com o 

telejornal Repórter Esso, transmitido pela TV Tupi, que na época era líder de audiência nesse 
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horário” (Dicionário da TV Globo ibid.: 13). A partir de então, foram mais de sessenta títulos, 

alguns clássicos (como Pecado Capital, Roque Santeiro, entre outros), outros que caíram no 

esquecimento do público (como O Homem que deve morrer ou Champagne). 

É importante recordar que, na primeira metade da década de 1960, anos de implantação 

da TV Globo, a grande maioria das telenovelas, já diárias, mantinha características 

predominantemente melodramáticas. Apenas em 1968, com a estréia de Beto Rockefeller na 

TV Tupi, irão surgir novas temáticas no gênero. E é justamente nesse contexto que a TV Globo 

irá lançar, em junho de 1970 (no horário das 20h), a telenovela Irmãos Coragem (que terá uma 

segunda versão em 1995). A partir de então, a “novela das oito” passa a ser líder absoluta de 

audiência. 

As décadas seguintes foram marcadas pela diversidade de estilos nas telenovelas 

brasileiras. Na TV Globo, como já pudemos verificar, a diversidade de estilos foi 

estrategicamente localizada em horários diferenciados. A “novela das oito”, por encontrar-se no 

prime-time (sendo, então, direcionada a um público mais heterogêneo, quando comparada às 

outras duas), acaba por manter características específicas de base em sua estrutura. 

Como principal característica, podemos afirmar que, salvo raríssimas exceções, como 

Terra Nostra (1999-2000) e Esperança (2002-2003), ambas de Benedito Ruy Barbosa, na 

“novela das oito” as narrativas se desenvolvem em época atual. Diante disso, é muito alto o grau 

de naturalismo da representação. Em alguns casos, a narrativa chega até mesmo a se confundir 

com a “realidade”. Um dos fatores que favorece esse índice de realismo é o uso de espaços 

naturais, locações. 

No entanto, ainda que sejam fortes essas características, cada autor da “novela das oito” 

imprime um estilo próprio aos seus textos. Como bem lembra Ortiz e Ramos, o autor representa 
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a “figura central para o início da cadeia de produção” (apud Leite e Guerra ibid.: 125). Esses 

estilos, por sua vez, já são de reconhecimento do público. 

Observando alguns desses autores, poderemos facilmente identificar certos traços 

estilísticos: Glória Perez sempre traz às telas temas polêmicos (como migração clandestina, 

clonagem humana, homossexualismo etc.), explorando espaços urbanos e rurais na época atual 

(América, O Clone, Explode Coração, entre outras); Manoel Carlos especula o cotidiano 

familiar, mantendo a maior parte da narrativa no Rio de Janeiro, em especial no bairro do Leblon 

(Mulheres Apaixonadas, Laços de Família, Por Amor etc.); já Benedito Rui Barbosa é 

responsável por grande parte das tramas localizadas em espaços rurais (como Renascer ou O 

Rei do Gado). Poucos autores, como Gilberto Braga, Silvio de Abreu e Janete Clair (que 

escreveu quatorze obras apenas para o horário “das oito”), conseguem transitar entre diferentes 

estilos e estéticas narrativas. Ainda assim, o que podemos ver, de forma geral, é uma tendência a 

seguir um certo estilo que acaba, por sua vez, indicando uma certa estética e determinando, 

assim, um certo predomínio de elementos de composição do cenário. Ou melhor dizendo, 

determinando uma cenografia de base. Esta, por sua vez, apresenta traços distintos de obra para 

obra. 

Sendo assim, a análise de uma única “novela das oito” implica a identificação de certos 

traços distintivos que possivelmente não serão reconhecíveis em outra obra do mesmo horário. 

Apesar de determinados ambientes internos serem muitos parecidos, apesar de certas locações 

serem reaproveitadas de uma telenovela para outra, não podemos, a partir da análise de uma 

única obra, indicar traços que predominem em todas as outras. As referências de ambientes 

internos (o escritório do executivo; a casa de madeira do caiçara; os salões da aristocracia; a 

casa do operário; o quarto de hotel; as diferentes residências dos distintos imigrantes etc.) ou 
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externos (as ruas do subúrbio carioca; as avenidas do centro empresarial paulista; as pastagens 

das fazendas do planalto central; as vielas das favelas; as plantações de cacau; as plantações de 

café; as praias de diferentes pontos do litoral brasileiro etc.), de uma novela para outra, mantêm 

um significativo grau de distinção que se deve à própria temática da obra. 

Logo, já que buscamos encontrar os traços mais marcantes na “novela das oito”, tendo 

em mente que esta é modelo para as demais telenovelas, não iremos examinar aqui uma única 

obra, mas, ao contrário disso, procuraremos observar de forma geral quais são as principais 

características do cenário nesse tipo de programa, e como os elementos de composição do 

cenário podem funcionar como elementos de significação na dramaturgia televisiva. Para isso, 

rememoremos algumas das principais características do gênero: (1) a narrativa se concentra em 

uma série de conflitos entre núcleos distintos de personagens, todos girando ao redor de um 

núcleo principal; (2) o tempo das cenas é muito curto, de três a cinco tramas por parte, 

diminuindo, assim, a exposição do cenário; (3) o primeiro plano domina os quadros, reduzindo o 

cenário a sinais indiciadores, detalhes; (4) as ações se desenrolam em ambientes internos 

(montados em estúdios ou em locações) combinados com ambientes externos (locações, 

construções em cidades cenográficas ou, ainda, ambientes virtuais); (5) a narrativa se passa, na 

maior parte das vezes, em locais existentes (ainda quando as cidades são fictícias, como 

Tangará e Ouro Verde, de O Salvador da Pátria (1989), ou Santana do Agreste, de Tieta 

(1989-1990), costumam estar localizadas em regiões específicas do país, como o interior 

paulista ou o nordeste brasileiro); (6) as formas de representação dos ambientes são altamente 

naturalistas. 
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22. Bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro, 

fragmento de cenário da novela Celebridade. 

 

 

23. Cenário de favela carioca, novela Senhora do Destino. 
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24. Interior de cortiço em São Paulo, novela Belíssima. 

 

Para entender a estrutura da narrativa de uma telenovela, e como as características 

descritas acima estão presentes, vamos tomar como exemplo Roque Santeiro (1985-1986), de 

Dias Gomes e Aguinaldo Silva. Nessa telenovela, os núcleos de personagens se dividiam da 

seguinte forma: o núcleo principal (1), o triângulo amoroso composto por Roque Santeiro (José 

Wilker), Sinhozinho Malta (Lima Duarte) e Viúva Porcina (Regina Duarte) e, gravitando em 

torno deste núcleo, estão: (2) o prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura), sua esposa, a Beata 

Dona Pombinha, sua filha, Mocinha, e o aspirante a genro, professor Astromar Junqueira; (3) 

o comerciante Zé das Medalhas (Armando Bogus) e sua esposa, Lulu; (4) a dona da pensão e 

da boate, Matilde (Yoná Magalhães) e suas dançarinas, Ninon e Rosaly; (5) o ator Roberto 

Mathias (Fábio Júnior) e a equipe de cinema; (6) os enamorados, Padre Albano (Cláudio 

Calvacanti) e Tânia (Lídia Brondi), filha de Sinhozinho; (7) O pai de Roque, Beato Salu, e seu 

irmão, João Ligeiro; (8) e, fazendo a ligação entre todos esses núcleos, o Padre Hipólito 

(Paulo Gracindo) e o delegado. 
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25. Da esquerda para direita: Roque, Porcina, 

Padre Hipólito, Pref. Florindo, Sinhozinho. 

 

Astromar corteja Mocinha, que ama Roque, que ama Porcina, que vive com 

Sinhozinho, que guarda um segredo do passado compartilhado pelo prefeito Florindo, Zé das 

Medalhas e Padre Hipólito, que não aceita as atitudes de Padre Albano, que ama Tânia, que 

desafia Sinhozinho, que protege Matilde, que protege Roque, que... De uma forma geral, nas 

telenovelas, diferente de nossas experiências pessoais, todos os núcleos de relacionamento 

acabam se cruzando. 

Na vida de qualquer indivíduo, existem grupos de pessoas que não se relacionam. 

Algumas vezes uns nem tomam conhecimento da existência dos outros. Existem, em nosso grupo 

de colegas de trabalho, pessoas que não conhecem um determinado grupo de amigos ou 

parentes, e amigos que não conhecem colegas de trabalho ou determinados vizinhos, esses por 

sua vez não conhecem parceiros de escola ou clube, e assim por diante. Ou seja, na trama da 

“vida real” não existe o cruzamento entre todas as “personagens”. Cada um de nós está no 

centro de uma série de relações, essas relações, por sua vez, estão no centro de outras. Ao 
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contrário disso, na telenovela, obrigatoriamente, todas as pessoas, dos mais diferentes grupos, 

de alguma forma, se relacionam. Essa característica, em si, apesar de não interferir diretamente 

na determinação dos espaços cenográficos, será determinante na montagem do roteiro de 

gravação, como poderemos ver adiante. 

No que se refere à concepção cenográfica, as particularidades dos núcleos de 

personagens irão indicar as especificidades de cada cenário, e as características relacionadas à 

edição de imagens e planos de câmera acabarão por determinar as formas de representação dos 

cenários. 

Em Roque Santeiro, por exemplo, os autores localizaram a história na cidade fictícia de 

Asa Branca. Neste local, a população vive em função de um “santo” que ofereceu sua vida para 

salvar a cidade de um grupo de cangaceiros, Roque Santeiro. Com uma rubrica como essa, vão 

sendo definidos os espaços comuns da encenação: a cidade do interior; a praça com a igreja; a 

estátua de Roque no centro da praça; as barraquinhas que vendem lembranças do “santo”; a 

capela dos ex-votos; a beira do rio com a lama milagrosa; o cemitério; a fazenda do coronel etc. 

Para atender a todas essas necessidades, a cidade cenográfica de Asa Branca foi construída 

com 26 fachadas de edificações (Dicionário da TV Globo ibid.: 144). “Algumas construções, 

como a barbearia e a igreja, tiveram o interior montado junto com a fachada (...). Outras 

permitiram pelo menos uma visão parcial das dependências internas” (ibid.). 

Os ambientes internos, em casos como esses, são diversos e variados: a aconchegante 

pensão (quartos e salas) de Matilde (onde se hospedam Roque e a equipe de filmagem); a 

rústica casa de madeira de Beato Salu, na beira do rio onde morreu Roque; os cômodos e áreas 

externas (excessivamente decorados) das fazendas de Sinhozinho e Porcina; a casa de 

Florindo e os gabinetes da prefeitura (ambos com mobiliários em tons conservadores); a loja 
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(com excesso de penduricalhos, nas mais variadas formas e cores) e a casa de Zé das 

Medalhas; a boate de Matilde; a sacristia e o confessionário; a delegacia; etc. No caso de 

Roque Santeiro, em especial, a diversidade de ambientes foi fortalecida ainda mais, já que o 

objetivo do texto era mostrar uma síntese das crendices brasileiras. Assim, “o cenário era uma 

colagem de várias regiões brasileiras: o colonial carioca, o nordestino e construções típicas do 

Centro e do Sul, para que todo o país estivesse presente na novela” (ibid.). 

Essas dezenas de ambientes eram apresentadas, como em todas as telenovelas, em 

breves cenas com enquadramentos predominantemente fechados. Então, tínhamos, na tela da 

televisão, Roque e Porcina no quarto da viúva; em seguida, Sinhozinho e seus capangas na área 

externa da fazenda; depois, Padre Hipólito e Padre Albano no confessionário; e assim por 

diante. Em cada parte, de cada capítulo, cenas breves com fragmentos dos cenários de cada 

núcleo de personagens. 

Outro fator que irá interferir diretamente na concepção cenográfica para a dramaturgia 

televisiva é o acelerado processo de produção. As cenas são gravadas fora de sua ordem 

narrativa, com isso, a montagem dos capítulos passa a ser feita a partir de fragmentos não 

seqüenciais. Há em decorrência disso, muitas vezes, quebra de continuidade ou ritmo. Some-se 

ainda, a apressada rotina de gravação e as inúmeras mudanças no texto que acontecem durante 

o período de desenvolvimento da trama. 

Esse processo se inicia com a apresentação da sinopse ao Núcleo de Produção. A 

sinopse “conta mais ou menos como é a trama (...) determina o número de personagens, o tipo 

de cenografia e de figurino” (Alencar 2002: 71). 

A partir do momento que o diretor-geral tem em mãos o texto aprovado, a produção da 

telenovela entra em um processo industrial. Estarão envolvidos nesse processo profissionais das 
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mais distintas áreas, entre elas: fotografia, produção de arte, caracterização, figurino, cenografia 

(Segundo Leite e Guerra, “um Núcleo Básico de Produção pode vir a ser composto de mais ou 

menos cinqüenta funções” (ibid.: 133)). Todos trabalham em torno das especificações do texto e 

da concepção da direção. Com isso, para Leite e Guerra, “a telenovela guarda em sua estrutura 

de produto industrial a fragmentação de sua produção, fazendo que tudo o que concerne à 

criação sofra com relação à questão autoral” (ibid.: 129). Essa situação acaba sendo um dos 

maiores motivos do desinteresse de parte dos profissionais pelo sistema. 

No que se refere ao trabalho do cenógrafo, segundo Alencar: “em consecutivas reuniões 

com o autor e com o diretor, os cenógrafos examinam os mínimos detalhes de tudo: 

protagonistas, ambientes, situações. E com todas as informações necessárias, partindo para um 

anteprojeto (acompanhado do respectivo orçamento) que será apresentado, examinado, 

discutido, aprovado ou não, modificado ou não, até a solução definitiva” (ibid.: 73). 

Tendo sido aprovada a concepção do cenário, o projeto é enviado à “Fábrica de 

Cenários”, composta por “carpinteiros, eletricistas, cortineiros, estofadores, tapeceiros, 

serralheiros, maquinistas, cenotécnicos, além de profissionais altamente especializados como os 

que trabalham com serigrafia na impressão de tecidos, azulejos, revestimentos, cartazes ou com 

fibra sintética em mobiliários e vitrais ou na confecção de relevos e objetos em geral, inclusive 

esculturas, e na feitura de quadros envelhecidos ou não, além de outras mágicas cenográficas que 

beiram o ilusionismo” (ibid.: 75). 

Quando iniciam as gravações, o processo torna-se ainda mais dinâmico. Como bem 

lembra Abadía: “las técnicas audiovisuales efectúan una compresión de la realidad para mostrar, 

en pocos minutos, historias que abarcan extensos lapsos de tiempo (...) o, por el contrario, 

extienden el tiempo real, se detienen sobre él para mostrarnos, por ejemplo, en una hora y media 
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todo lo que ocurrió en cinco minutos (...). El realizador sintetiza la realidad durante la 

planificación o proceso de agrupación de planos que lleva al resurgimiento de una realidad 

nueva a partir del ordenamiento de elementos dispersos” (1993: 101-102). 

Leite e Guerra descrevem esse processo da seguinte forma: “começa com a entrada dos 

textos, em blocos de seis capítulos. Chegam semanalmente, primeiro para a direção e a 

produção que, na figura do gerente de produção, incumbe-se de confeccionar os roteiros de 

gravação que, imediatamente, são distribuídos para toda a equipe. (...) o roteiro não se constitui 

em texto, mas no instrumento que apresenta as informações fundamentais em relação às cenas a 

serem gravadas em uma frente de trabalho, com dia, hora e local marcados. Tais informações 

referem-se ao número do capítulo, número das cenas, ambiente, personagens/atores, momento 

em que a cena se passa, página do capítulo, tamanho da cena e, eventualmente, a alguma 

observação importante” (ibid.: 133-134). Segundo Leite e Guerra, “as novelas estabelecem duas 

frentes de gravações diárias, uma em estúdio e outra para cenas exteriores” (ibid.: 137). É 

comum que 70% das cenas sejam gravadas em estúdio e 30% sejam externas (ibid.: 77). 

Segundo Daniel Filho, já que os cenários demoram a ficar prontos, geralmente as externas são as 

primeiras a serem gravadas (2001: 255). Diante desse processo dinâmico, a função do roteiro é 

permitir “a operacionalização da produção dentro de critérios de maior rentabilidade de 

trabalho” (Ortiz e Ramos apud Leite e Guerra ibid.). 

E é justamente essa logística de trabalho que possibilitará à cenografia realizar as 

inúmeras mudanças que costumam ocorrer na obra durante seu período de veiculação. Essa 

prática usual de sugerir constantes mudanças na concepção cenográfica, motivo de insatisfação 

de muitos cenógrafos, é tratada com uma certa ironia por Daniel Filho no seguinte depoimento: 

“Um bom cenário não tem que ser trocado. São os diretores de novela que, depois de meses no 
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mesmo cenário, começam a ficar angustiados; na verdade, ficam cansados de marcar dentro 

dele” (ibid.). 

 

26. Construção da cidade cenográfica de Greenville, 

novela A Indomada. 

 

2.1. ANÁLISE DE CENÁRIO NAS NOVELAS “DAS OITO”. 

Assim como fizemos na análise anterior, estaremos utilizando a teoria de Peirce e as diferentes 

relações estabelecidas entre os distintos tipos de signos e as formas de representação propostas 

por Santaella. Contudo, diferente do exame do cenário do Jornal Nacional, não estaremos aqui 

nos debruçando sobre um fenômeno com existência particular, corporificado, ou seja, os 

cenários de uma determinada novela que foram exibidos em uma data específica. Como já 

havíamos proposto, estaremos examinando o cenário da “novela das oito” a partir das principais 

características presentes no cenário nesse tipo de programa, para, então, podermos indicar os 

traços distintivos desses tipos de signos cenográficos. 

Dessa forma, como poderemos verificar a seu tempo, não faremos uso, rigidamente, das 

mesmas modalidades e submodalidades das formas de representação, empregadas na análise 
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anterior. Estaremos transitando, predominantemente, no nível da primeiridade, do signo como 

pura possibilidade. 

 

2.1.1. FUNDAMENTOS. 

2.1.1.1. O QUALI-SIGNO CENOGRÁFICO. 

Tendo em mente as propriedades internas dos elementos de base dos cenários nas telenovelas, 

podemos afirmar que, por estarmos tratando com formas figurativas (e no caso da “novela das 

oito”, com alto grau de realismo), os elementos visuais básicos capazes de se apresentarem 

como pura qualidade, assim como no telejornalismo, são encontrados nos enquadramentos 

fechados, quando não existe a denotação do objeto. Vale lembrar que, nas mudanças de cenas, 

é comum presenciarmos a apresentação do cenário em planos gerais (PG) ou conjunto (PC) 

mas, em seguida, o enquadramento tende a se fechar e manter-se nos planos próximos (PP), 

apresentando tão-somente fragmentos e detalhes dos cenários. A quantidade de planos 

próximos por partes (entendendo como parte cada fragmento de um capítulo diário separado 

por um intervalo comercial) não costuma ser a mesma para todas as telenovelas, dependerá 

muito da estética adotada pelo diretor e dos eventos que acontecem em cena. De qualquer 

forma, a duração das cenas, os ritmos de cortes e o predomínio de planos irá imprimir no 

capítulo, ou na novela, uma certa atmosfera, um certo clima. 

As sensações presentes nas cenas, nesse caso, dependem também dos outros elementos 

envolvidos na composição dos textos e do clima geral da obra. Cada obra tem uma atmosfera 

própria que pode ser percebida também nesses fragmentos de cenários. Os excessos de tons 

verdes e terra em O Rei do Gado (1996-1997) diferem muito do sépia predominante em O 

Casarão (1976) que, por sua vez, está muito distante das cores saturadas e texturas púrpuras de 
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Dancin’Days (1978-1979). Logo, estamos diante de diferentes possibilidades qualitativas: 

tensão, tranqüilidade, violência, sedução, delicadeza etc., expressas em diferentes cores, linhas, 

texturas, volumes, corporificadas em diferentes matérias (naturais e sintéticas), presentes em 

cenários construídos em estúdio, locações naturais etc. As luzes e as sombras (fragmentos da 

danceteria) como fundo para a briga entre Julia Matos e Yolanda Pratini, em Dancin’Days, 

dotaram a cena de qualidades bastante distintas dos fragmentos de mar e céu ensolarados em 

grande parte de Água Viva (1980). 

Essas qualidades abstratas, presentes no cenário como fundo, tendem a perdurar 

durante toda a cena, até mesmo quando os enquadramentos se abrem, fazendo, com isso, que as 

diferentes ações nos diversos núcleos de personagens da obra nos tragam qualidades distintas 

que, em seu conjunto, acabem por delinear o estilo geral da telenovela (mistério, romance, drama 

etc.). Ainda que estejamos aqui discutindo somente a partir da ótica cenográfica, vale frisar que 

as trilhas sonoras exercem papel de fundamental importância na fixação da personalidade das 

personagens e das atmosferas das tramas e atuam, dessa forma, no estímulo de sensações e 

emoções previstas pelos autores. 

 

27. Fundo colorido para a personagem Darlene, novela Celebridade. 
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28. Tons sóbrios para a personagem Bia Falcão, novela Belíssima. 

 

Cabe ressaltar que estamos, neste momento, indicando determinados modos de 

utilização de qualidades abstratas que, diante das características de base desse tipo de 

programa, possuem, potencialmente, condições de despertar qualidades sensórias e sensíveis. 

No entanto, assim como as qualidades não têm limites rigidamente definíveis, a grande variedade 

de elementos visuais que podem ser selecionados e organizados pelos cenógrafos, somada às 

inúmeras possibilidades no uso dos demais tipos de signos que se encontram à disposição dos 

outros profissionais envolvidos na produção, tornam infinitas as possibilidades de relações que 

podem ser estabelecidas entre o signo, o objeto e o interpretante. Ainda assim, vale a pena 

insistir que o cenógrafo, mantendo-se dentro dos mesmos princípios que orientaram a definição 

das Formas Representativas, deve proporcionar à direção condições de trabalhar os planos 

fechados, dotando esses pequenos espaços das mesmas sensações que estão presentes na fala 

do ator, na música etc. 

 

2.1.1.2. O SIN-SIGNO CENOGRÁFICO. 

O nível do sin-signo não se encontra presente em nossa análise, já que não estamos observando 

as qualidades de uma imagem concreta, particular, que tenha sido apresentada em um tempo e 
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espaço determinado, como, por exemplo, os cenários de O Astro, que estiveram no ar no 

período de 06 de dezembro de 1977 a 08 de julho de 1978; ou as formas de apresentação 

(ângulos e enquadramentos) da oficina de Pascoal (na novela Belíssima), do modo como se deu 

no dia 02 de dezembro de 2005; ou ainda, todos os cenários presentes no último capítulo de 

Cavalo de Aço, que foi ao ar no dia 21 de agosto de 1973. 

Não estamos observando, nesse caso, as qualidades materializadas, já que acreditamos 

que a observação de formas concretas de uma única telenovela, não irá apontar as 

especificidades de todas, ou pelo menos da maioria, das “novelas das oito”. Para isso, seria 

necessário observar as mais de sessenta obras. Tendo em vista a quantidade de capítulos e 

cenários presentes em cada parte de cada um desses capítulos, essa tarefa parece não muito 

adequada para o momento. Ainda assim, tratando especificamente do sin-signo no cenário da 

teledramaturgia, devemos, mais uma vez, afirmar que cada elemento presente na tela irá 

contribuir para dotar a cena de significado. O cenário, ainda que fragmentado, deverá ocupar 

seu espaço em cena. 

 

 

29. Botequim no subúrbio, novela Celebridade. 
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30. Sala de tribunal, novela Celebridade. 

 

2.1.1.3. O LEGI-SIGNO CENOGRÁFICO. 

O cenário na teledramaturgia, de forma geral, tem a obrigação de agir como princípios-guia nas 

narrativas, princípios esses que funcionam como convenções que auxiliam a audiência a 

acompanhar a história. O signo, nesse caso, tende a produzir o mesmo interpretante em todos os 

telespectadores. 

Tendo sua “teia de tramas” organizada de tal modo que o público chega a acompanhar 

até cinco histórias diferentes em uma única parte, a telenovela lança o telespectador à locais 

distintos, e muitas vezes distantes, em curtos espaços de tempo. Em América (2005), o público 

passa, em segundos, de Miami para o Rio de Janeiro, do deserto do México para as praias 

cariocas, de Vila Izabel para o interior de São Paulo. Diante dessa estrutura narrativa, o cenário 

tem o dever de situar as personagens no tempo e espaço, já que essas personagens, na maioria 

das vezes, transitam entre essas regiões com mais freqüência do que qualquer indivíduo costuma 

fazer. 
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Assim, quando a cena inicia em plano geral (PG) sobre uma determinada área (locação 

ou cidade cenográfica), a audiência sabe que a ação seguinte acontecerá naquela região (país, 

cidade, bairro, rua etc.), em seguida, a tendência é a cena passar para um plano conjunto (PC) 

em que se pode identificar o ambiente (interno ou externo) onde ocorrerá a ação. Muitas vezes, 

antes mesmo de ver os atores entrando em cena, o público já sabe quais são as personagens 

envolvidas na cena. 

 

 

 

 

 



 318

 

 

31. Seqüência de cenas (exteriores/interior), novela Celebridade. 

 

Algumas formas de utilização do cenário nas telenovelas, apresentam-se já como traços 

mais comuns no uso desse elemento como legi-signo. No primeiro capítulo de qualquer novela, 

as personagens são apresentadas a partir dos cenários, predominam os planos gerais e conjuntos 

para que o público possa se ambientar com os espaços de ação. As cenas com esses tipos de 

planos têm maior duração e comumente são acompanhadas pelas trilhas sonoras das 

personagens. Com o transcorrer dos capítulos, acabam sendo reduzidas as quantidades de 

planos desses tipos. 

Outra forma bastante utilizada do cenário como convenção é na passagem de tempo. 

Imagens em alta velocidade de nuvens que correm no céu, a rápida mudança do cenário, em 

noite e dia, indicam uma passagem de tempo. Essa convenção já faz parte do repertório da 

audiência. Ainda como legi-signos, alguns elementos de composição do cenário podem estar 

dotados de simbolismos que apenas aqueles que acompanham a trama tenham capacidade de 

interpretar. 
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32. Seqüência de passagem de tempo, novela Celebridade. 
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2.1.2. O OBJETO. 

Primeiramente, é necessário que se tenha em vista que o objeto dinâmico desse tipo específico 

de signo (o cenário da telenovela), esforça-se para representar, da forma mais realista possível, 

um ambiente natural, externo ou interno (edificações ou ambientes da natureza). Ou seja, os 

ambientes construídos em estúdios, as fachadas de prédios e ruas montadas nas cidades 

cenográficas, as locações, os cenários de uma forma geral, são preparados para alcançar o mais 

alto grau de naturalismo, para representarem, na tela, “espaços reais”, espaços onde vivem as 

personagens. Assim, na relação com o objeto, os ícones, índices e símbolos irão se referir a um 

local específico (uma cidade, uma rua, um bairro etc.). E, mais do que isso, um local dotado de 

qualidades. Um local dotado de significados. 

Contudo, conforme já declaramos, como não estaremos observando, nesse momento, 

um fato particular (os elementos cenográficos de uma determinada novela, por exemplo), 

diferente do exame realizado anteriormente (do cenário do Jornal Nacional), a presente análise, 

na observação dos modos de apresentação dos signos (não-representativo, figurativo e 

representativo), não se curvará sobre os elementos concretos (cores, texturas, formas, 

topologias) de um dado cenário, ao contrário disso, examinaremos o signo como pura 

possibilidade, fazendo uso de um número reduzido de exemplos que possam ilustrar as 

afirmações. 

 

2.1.2.1. O CENÁRIO ICÔNICO. 

Como o objeto imediato de um ícone só pode sugerir seu objeto dinâmico, os fundos com 

sombras, formas, cores etc., nos enquadramentos fechados, tem, no máximo, a possibilidade de 
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insinuar o objeto. De forma geral, podemos afirmar que certas cores, texturas e movimentos, 

nesse caso, dão a entender, quando muito, que uma personagem está em ambiente interno ou 

externo, que o ambiente é sofisticado ou modesto, que a cena se passa na noite ou no dia, que a 

atmosfera da cena é tensa ou harmoniosa, que o ritmo é calmo ou intenso etc. Esse tipo de 

representação não tem condições de denotar um espaço, um ambiente. Esse objeto imediato irá, 

assim, simplesmente exibir certas qualidades do objeto dinâmico. Em função disso, a edição das 

imagens deve ser feita de tal forma que, antes de apresentar os planos fechados, sejam 

apresentados os ambientes em planos mais abertos, para que o telespectador tenha condições 

de localizar a ação (no espaço e tempo) e acompanhar a narrativa. 

 

33. Fragmento de estante de livros ao fundo, novela Celebridades.  

Ainda que estejamos tratando aqui de qualidades não encarnadas, por motivos já 

expostos, nossos objetos apresentam-se como qualidades já realizadas (cenários das mais de 

sessenta telenovelas apresentadas após o Jornal Nacional). Nesse sentido, permaneceremos 

ainda nas modalidades da qualidade como acontecimento singular (2) e da qualidade como 

lei (3). 
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Com relação aos meios, instrumentos e materiais necessários para confecção do cenário 

e transmissão da imagem para os aparelhos de televisão (a marca qualitativa do gesto (2.1) e 

o gesto em ato (2.2)), devemos estar atentos, pois, devido às especificidades das diferentes 

tipologias e topologias cenográficas existentes nesse gênero, são muitos os tipos de materiais 

utilizados na feitura das peças, diversos os processos de confecção e infinitas as possibilidades 

de preparo do espaço para captação das imagens. 

Pensando apenas nos materiais mais usais: nas cidades cenográficas são utilizados 

madeiras, ferragens, materiais plásticos etc., todos pintados ou revestidos dos mais distintos tipos 

de matérias; nos cenários construídos em estúdios, somam-se ainda, os tapetes, cortinas, 

mobiliários etc.; nas locações, todo tipo de substância, natural ou sintética, que possam estar 

presentes nas edificações ou nas paisagens naturais. Sob a incidência de certos feixes de luz, e 

em função dos enquadramentos e ângulos de captação da imagem, as qualidades matéricas 

dessas superfícies serão ainda mais valorizadas ou, ao contrário disso, parcialmente ocultadas, o 

que irá também interferir diretamente na forma de representação dessas texturas, cores, 

sombras, volumes etc. 

Como já declaramos anteriormente, a representação, nesse caso, é também resultado de 

determinados fatores que envolvem a captação de imagem e a estrutura do aparelho de televisão 

(as leis da física (2.3)). Ou seja, o telespectador que tiver diante de si um aparelho televisor de 

tecnologia mais avançada terá, seguramente, acesso a determinadas características matéricas que 

um outro, com um aparelho inferior, não terá. Exemplo nítido disso são as diferentes recepções 

de imagens em aparelhos PB (preto e branco) e colorido. Há poucos anos, grande parte da 

audiência não tinha acesso às qualidades geradas pelas cores. Hoje, apesar de já termos essa 

fase superada, as telas planas, as telas  de 42´´ (polegadas), as telas de plasma, a HDTV, para 
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ficarmos apenas no campo da imagem, apresentam diferentes qualidades da representação que 

não são acessíveis para todos os públicos. 

Do mesmo modo como afirmamos no exame do Jornal Nacional, e como faremos nas 

próximas análises, para que os cenógrafos possam manter um maior controle do interpretante, é 

necessário que os signos utilizados na concepção e confecção do cenário mantenham em seu 

interior determinados aspectos de base. Esses aspectos que, potencialmente, geram uma mesma 

significação, estão presentes nas subdivisões, já citadas, da terceira modalidade das Formas 

não-representativas (a da qualidade como lei): (3.1) as leis do acaso; (3.2) as réplicas como 

instâncias da lei; e (3.3) a abstração das leis. 

 

2.1.2.2. O CENÁRIO INDICIAL. 

Partindo do pressuposto de que nesta etapa devemos tratar do objeto imediato como uma 

ocorrência, e levando em consideração que não estamos observando aqui um objeto dinâmico 

específico, pode parecer, a princípio, contraditória a idéia de analisar um tipo geral de cenário 

como índice. Ainda assim, usando como base as diferentes formas de relação do índice com a 

Forma figurativa, como proposto por Santaella, procuraremos observar esse tipo específico de 

cenário (como objeto dinâmico) em sua materialidade (no modo como costuma ser apresentado 

dentro do gênero). Desse modo, os vestígios, marcas e traços de que fala Santaella (ibid.: 36) 

serão aqui pequenas amostras que servirão tão-somente como exemplos ilustrativos. 

Para iniciar, lembramos que, nesse nível, o cenário passa de fundo para figura. Há aí um 

processo de denotação, reconhecemos na representação as formas que a configuram, os 

ambientes (um elevador, um hall, uma viela, uma igreja etc.). No caso das locações, poderemos 

reconhecer o próprio local onde foram gravadas as cenas, ou uma outra localidade qualquer 
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(como em O Clone (2001-2002) em que, para representar o Marrocos, fez-se uso de locações 

em cinco cidades deste país combinadas com imagens dos Lençóis Maranhenses). 

Partindo direto para a análise da  figura como tipo e estereótipo (1.3) (terceira 

submodalidade da Forma figurativa como qualidade), devemos atentar para o fato de que esse 

gênero, assim como a grande maioria dos gêneros televisivos, possui uma estrutura de base que 

possibilita à audiência acompanhar o programa. Levando-se em consideração o longo tempo de 

veiculação desse tipo de produto, esses modelos devem ser seguidos com maior cuidado. 

Qualquer mudança brusca na estrutura do gênero pode implicar no não entendimento por parte 

do público e, até mesmo, na sua não aceitação. Um exemplo clássico disso é a telenovela O 

Casarão (1976), em que a narrativa acontecia em tempos distintos apresentados 

simultaneamente em todos os capítulos (os períodos de 1900 a 1910, de 1926 a 1936 e de 

1976). No mesmo dia em que a telenovela foi lançada (7 de junho), a TV Globo “recebeu 

telefonemas de grande número de telespectadores que não haviam entendido o enredo, pois a 

estrutura e a linguagem eram novas na televisão” (Dicionário da TV Globo ibid.: 64). Com isso, a 

emissora se viu obrigada a reprisar o primeiro capítulo no mesmo dia às 23h. No entanto, ainda 

que se tenha uma mesma estrutura de base em todas as telenovelas, tudo nos leva a crer que 

cada obra é uma obra. 

Independente das poucas amostras de inovações no gênero, das constantes repetições 

de modelos de sucesso e dos critérios adotados na avaliação do nível de criatividade nas obras, 

cada telenovela é única. E é assim que o público percebe. Se as tramas de Senhora do Destino 

(2004) se assemelham, de algum modo, à Rainha da Sucata (1990) ou Vale Tudo (1988-

1989), isso não fará com que o público deixe de acompanhar a primeira. 
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Como não estamos aqui tratando de um registro específico, singular, que tenha 

acontecido em uma determinada data e horário, não iremos cuidar da modalidade da figura 

como registro (2) e das suas submodalidades (o registro imitativo (2.1); o registro físico 

(2.2); e o registro por convenção (2.3)). Passaremos, então, à terceira modalidade (a Figura 

por Convenção), que compreende exatamente as generalidades. Quando falamos das 

convenções figurativas, fica subentendido que estamos também nos referindo a um vocabulário 

convencional, uma sintaxe própria de um determinado sistema. 

Logo, cabe ao cenógrafo conhecer as especificidades da linguagem do cenário televisivo; 

as particularidades da imagem eletrônica; o clima geral que autor e diretor pretendem impregnar 

na obra; e, em especial no caso das telenovelas, as referências culturais das comunidades 

presentes no texto, os estilos arquitetônicos que fazem parte da cultura, da região e da época, 

costumes, hábitos, valores etc. Muitas dessas referências, apesar de já estarem presentes, na 

maior parte das vezes, no texto ou na concepção da direção, devem ser objeto de pesquisa dos 

profissionais envolvidos na cenografia. As referências, presentes no texto ou levantadas em 

pesquisas realizadas pela produção ou cenografia, irão determinar a definição dos ambientes e, 

conseqüentemente, o uso dos materiais de confecção do cenário. 

 

34. Estúdio de fotografia, novela Celebridade. 
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2.1.2.3. O CENÁRIO SIMBÓLICO. 

Nesse nível, os ambientes apresentarão, ainda que na maioria das vezes de forma bastante 

superficial, os padrões estilísticos e os valores coletivos de uma comunidade. A Forma será 

interpretada a partir do conhecimento de alguns códigos de convenções culturais. O não 

reconhecimento desses códigos, por parte da audiência, leva ao risco de aceitação de uma série 

de referências falsas em relação a uma determinada comunidade, ou um certo grupo social 

(operários, surfistas, punks, pescadores etc.). 

Muitas vezes, a falta de conhecimento de alguns desses códigos, por parte dos 

produtores da obra, acaba gerando uma série de críticas à produção. Ambientes que mostram  

características de uma localidade, mas que os próprios moradores não reconhecem como sendo 

legítimas. Equívocos ainda mais graves, envolvendo não só os elementos cenográficos, podem 

comprometer todo o produto, como foi o caso da indiferença com a população negra do país, 

que gerou uma série de ataques à novela Porto dos Milagres. A novela “sofreu críticas por 

parte de movimentos negros da Bahia e de outros estados, pelo número reduzido de atores 

negros no elenco de uma novela ambientada na Bahia, estado com alto índice de população 

negra” (Dicionário da TV Globo ibid.: 293). Exemplos como esse mostram que o signo 

simbólico exige uma série de cuidados por parte daqueles que o estão manipulando, ainda mais 

quando estamos tratando de valores caros a um povo. No que se refere a grupos minoritários, 

situações como essas podem ser observadas em diversas novelas assim como em outros 

gêneros televisivos: o gay afeminado; o nordestino ignorante; a loira burra etc. Muitos desses 

símbolos são motivos dos mais variados tipos de discriminações. Contudo, se algumas delas são 

tristemente exaltadas pelo sistema, outras, no sentido contrário, são questionadas nas 

telenovelas, que trazem o debate a público. 
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Retornando à relação do signo com a Forma de representação, passemos então ao 

sistema (a representação por convenção). Como salienta Santaella, “todo corpo simbólico 

consiste de caracteres e regras para combiná-los. Em sistemas convencionais, tanto os 

caracteres quanto as suas regras de combinação são culturalmente estabelecidos” (ibid. 2001.1: 

257). Isso significa que as convenções simbólicas já existentes nesse sistema foram estabelecidas 

entre o público e o sistema produtor, algumas delas antes mesmo da invenção da televisão (na 

literatura, rádio, teatro, cinema etc.). 

Hoje, a audiência que acompanha as telenovelas brasileiras já está habituada com a 

divisão dos capítulos em partes, com o ritmo de edição nas cenas por partes, com a repetição da 

cena do capítulo anterior na abertura do capítulo seguinte, com a expectativa criada ao final de 

cada capítulo. Da mesma forma, está acostumada com as diferentes culturas que povoam as 

narrativas, suas paisagens, residências, habitat etc. Está também familiarizada com a 

apresentação de panorâmicas externas entre as cenas, com a exposição dos ambientes internos 

em plano conjunto no início das cenas, com o naturalismo na forma de representação. 

Reconhece o cenário da telenovela, como um ambiente especialmente preparado para este 

gênero. 

 

2.1.3. INTERPRETANTES. 

Chegamos, novamente, ao nível do interpretante, quando“o signo completa sua ação como 

signo” (Santaella 2002: 37), e mais uma vez nos manteremos nos níveis do interpretante 

imediato e do interpretante dinâmico. 
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2.1.3.1. O CENÁRIO EM SUA IMEDIATICIDADE. 

Considerando que os efeitos produzidos por um determinado cenário devem ser previstos pelos 

profissionais responsáveis pela produção, avaliaremos, aqui, o potencial latente dos cenários nas 

“novelas das oito”. Ou seja, a capacidade que os ícones, índices e símbolos presentes nas 

representações tem para produzir certos efeitos no instante em que estão na tela da televisão. 

Vale lembrar que, no caso dos ícones, essas possibilidades de relações são sempre indefinidas, 

no caso dos índices são completamente definidas e, no caso do símbolo, o potencial 

interpretativo é inesgotável. 

No que se refere ao interpretante remático (nível icônico), conforme já havíamos 

apresentado, certas nuanças cromáticas estão associadas a determinados padrões de valores e 

possuem a propriedade interna de despertar certas sensações. O mesmo se dá com as texturas e 

movimentos, fragmentos de objetos e pessoas que surgem nos planos fechados. Como temos 

nesses momentos o cenário como fundo, e como a figura se fixa em nosso olhar, as 

possibilidades de essas formas aflorarem uma sensação estão na total dependência dos outros 

elementos da cena (o olhar dos atores, as palavras, a música, o contexto etc.). 

No caso do índice, cada cena, de cada parte, de cada capítulo, de cada telenovela, 

possui potencialidades que habilitam o sistema a ocasionar um interpretante dicente particular. 

Nessa situação, os movimentos e falas dos atores, a indumentária, a música, o enredo etc. irão 

motivar um certo interpretante. O cenário, ainda que esteja em um estado de denotação, não 

terá condições, por si só, de originar um interpretante próprio; estará, ao contrário disso, 
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atuando na significação junto com os outros elementos da encenação, papel que deve 

desempenhar em qualquer sistema. 

 

 

 

 

 

35-36. Elementos cenográficos agindo em sincretismo. 

Já o argumento (nível simbólico) se encontra predominantemente na estrutura narrativa, 

nos modos de edição do programa, nas distintas relações estabelecidas entre os ambientes 

externos e internos, na relação espaço/tempo. Esse tipo de representante está potencialmente 
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presente também em pequenos fragmentos do cenário (como placas de sinalização, localização, 

publicitária etc.). 

Voltamos a ressaltar que levantamos tão-somente algumas possibilidades que um signo 

possa apresentar. Isso se explica devido ao fato de estarmos em um alto grau de abstração, já 

que cuidamos de um grupo de signos, que poderíamos chamar de “cenários das telenovelas das 

oito”, que, apesar de manterem a mesma estrutura de base, possuem particularidades 

estreitamente associadas à singularidade de cada obra. 

 

2.1.3.2. O CENÁRIO EM SUA DINÂMICA. 

Com relação às camadas emocionais, energéticas e lógicas que o signo, efetivamente, produz em 

uma mente, do mesmo modo como se dá em qualquer gênero televisivo, diferentes serão os 

interpretantes gerados a partir de uma cena de telenovela. Ao mesmo tempo em que dezenas de 

pessoas estiverem assistindo à cena com uma certa ironia e até mesmo um certo desprezo, 

outras milhares estarão se emocionando e compartilhando das alegrias e tristezas das 

personagens. Para que se alcance o interpretante desejado, o sistema produtor e, em nosso caso 

especialmente a cenografia, deve buscar manter o máximo controle dos signos. 

 

2.1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Frente aos objetivos iniciais de observar um tipo geral de programa sem firmar o olhar em um 

programa específico e, assim, em um cenário particular, não pretendemos afirmar, assim como já 

havíamos advertido na análise anterior, que tenhamos conseguido encerrar todas as questões 

referentes às implicações do cenário no gênero. Ainda assim, passemos a alguns resultados (nas 

relações que o cenário estabelece com o gênero, com o espaço e com o público) que 
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consideramos fundamentais para o melhor entendimento desse sistema (a telenovela) e desse tipo 

específico de signo (o cenário da telenovela). 

Entendemos que, de forma geral, existe uma certa regularidade de traços distintivos 

predominantes na “novela das oito” que faz com esta se diferencie das chamadas “novela das 

sete” e “novela das seis”, assim como das telenovelas de outras emissoras. Ainda ocorre, na 

própria “novela das oito”, uma tendência de certos autores ao desenvolvimento de temáticas 

específicas que os diferenciam dos demais. Essas marcas autorais, delineadas pelos traços da 

“novela das oito”, acabam por sugerir um certo predomínio de elementos de composição do 

cenário. 

O fato de essas narrativas se concentrarem em uma série de conflitos paralelos (em 

núcleos que, apesar de se relacionarem, são claramente definidos), faz com que haja um grande 

número de cenários. Esse excesso de espaços, associado ao ritmo intenso de trabalho que 

envolve dezenas de profissionais, obriga a produção a  montar um roteiro de gravação que, 

indiretamente, acaba por afetar as formas de exposição dos cenários. 

Somado ao fato de o sistema ter como características de linguagem a rápida troca de 

cenas curtas e o predomínio dos planos fechados, o excesso de personagens, as distintas tramas 

simultâneas, os diversos espaços (internos e externos) e todo tipo de signos implicados nesse 

sistema colaboram para a baixa exposição do cenário no vídeo. Diante desse panorama, uma 

enxurrada de signos (visuais, sonoros e verbais) domina as cenas, o que faz com que o cenário 

passe a ser, nos planos fechados, o fundo da gestalt, um elemento que tem como principal 

objetivo valorizar os elementos que transmitem a mensagem. Ainda assim, continuamos a insistir 

que o cenógrafo deve cuidar de proporcionar a esse espaço as sensações que conduzem à 

encenação. 
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Nos planos mais abertos, podemos observar o cenário exibindo-se como vedete do 

espetáculo. É comum aparecer, em especial nos primeiros capítulos, todos os ambientes em 

grandes planos, acompanhados, muitas vezes, somente pela trilha sonora. Contudo, na maioria 

das vezes, essas apresentações servem apenas para localizar as personagens no espaço. 

Na relação do cenário com espaço, a característica mais marcante é o uso de ambientes 

externos e internos altamente naturalistas. Para isso, são construídas dezenas de ambientes em 

estúdios e algumas centenas de metros quadrados de fachadas nas cidades cenográficas. 

Compondo essas construções cenográficas, uma série de locações, em diversos locais do Brasil 

e no exterior e, até mesmo, a inserção de imagens virtuais organizam o universo onde vivem as 

personagens. Ainda que seja grande o número de locações e ambientes nas cidades 

cenográficas, predominam, na tela da TV, os ambientes internos, construídos nos estúdios da 

Central Globo de Produções. 

Cabe aos diversos cenários colaborar com a sintaxe do sistema, costurar as cenas, 

delimitar o tempo e o espaço na história, intensificar as emoções e sensações. O público, por sua 

vez, poderá acompanhar os enormes saltos dados no tempo e no espaço, e, mais do que isso, 

reconhecer no cenário sua casa, a casa do outro. Diante da exagerada exatidão do espaço, 

receberá a história como parte de uma realidade, em alguns momentos, como parte de sua vida. 

 

3. TALK SHOW: O GORDO A GO-GO. 

Gordo a Go-Go é, antes de qualquer coisa, a expressão mais original da personalidade que se 

atribui a João Francisco Benedan, o João Gordo, polêmico vocalista da banda paulistana de 

hardcore (ritmo que tem sua origem no movimento punk inglês) Ratos de Porão. João iniciou 

sua carreira no Ratos em 1983 (dois anos após a origem do grupo), com uma apresentação na 
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Com o mesmo comportamento 

agressivo que mantinha no Ratos, João chegou, em 1996 (com o programa Suor), à MTV. O 

excessivo número de palavrões e frases obscenas, a insolência e ironia com que trata os 

convidados, a indiscrição na abordagem de determinados temas e a intenção, explícita, de 

constranger o entrevistado, são marcas do apresentador. 

 

37. João Gordo em Gordo a Go-Go. 

 

Nesses mais de dez anos na emissora, João já esteve à frente dos programas Garganta 

e Torcicolo, Gordo Pop Show, Gordo on Ice, Piores Clipes e Gordo à Bolonhesa. Hoje, 

apresenta Gordo Freak Show e, o já consagrado, Gordo a Go-Go, programa lançado em 

2000 que fez do vocalista da banca hardcore um dos apresentadores de talk show  de maior 

prestígio da televisão brasileira. 

O programa foi tema de matérias nos mais importantes veículos de comunicação do país 

e trouxe para a tela da MTV as mais importantes personalidades nacionais da música, televisão, 

teatro, esporte, política etc. Para Fernando de Souza (Revista Veja São Paulo, 25/7/01), “João 

é uma espécie de Jô Soares do universo paralelo” (referência feita ao apresentador do talk 

show da TV Globo). No entanto, mais atrevido que Jô Soares, João submete seus 
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entrevistados, sem distinção, a toda série de provocações, chacotas e aviltações. “João não 

prepara o convidado para digerir uma crítica dura. Ele ataca sem rodeios. ‘Pô, a mulher queimou 

teu filme na parada... Ela falou pra todo mundo que você tava com dois homens na cama’” 

(SOUZA in: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br /artigos), disse a um de seus 

entrevistados. O apresentador fala aquilo que lhe vier à cabeça, mesmo que com isso cause 

algum desconforto ou até mesmo uma reação mais agressiva por parte do convidado (como foi o 

caso da entrevista, em 25 de novembro de 2003, com o ator Dado Dolabella, que acabou em 

briga, chegando até o ponto de quebrarem parte do cenário). 

Alguns entrevistados, quando incorporam o estilo do programa, acabam também 

insultando o apresentador. Os xingamentos de João são estendidos também à platéia, aos 

telespectadores, e não escapa, nem mesmo, ele próprio: “Vocês que estão em casa devem 

perguntar: ‘o que essa bosta de apresentador anda ouvindo’”, fala João em todo programa, 

antes de apresentar suas recomendações musicais. 

 

38. O pianista Artur Moreira Lima no Gordo a Go-Go. 

Para o jornalista Boris Casoy, João Gordo “tem um valor muito grande como 

comunicador. Cantando ou falando, é ouvido pelos adolescentes. Ao usar expressões 
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escrachadas, atinge tanto os jovens da periferia quanto os dos Jardins e de Alphaville. João 

expõe a linguagem cifrada das tribos urbanas. Assistir a seu programa é uma das maneiras de 

compreender as facetas da juventude. Nas perguntas que faz estão as curiosidades, os anseios, 

os maneirismos, a crítica e até uma visão que seu público tem do Brasil e do mundo” 

(http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/qtv250720018.htm). 

Com um modelo trash, que procura transgredir o sistema vigente, Gordo a Go-Go 

apresenta-se como uma das mais originais formas de protesto ao formalismo dominante no 

gênero. E essa imagem do programa, que a princípio pode conotar um produto de pouca 

qualidade, moldou, já em sua origem, a concepção cenográfica. 

O primeiro cenário do programa, em um ambiente escuro, era composto por manequins 

femininas vestidas com acessórios sadomasoquistas. Uma dessas bonecas, em posição de 

quatro-apoios, era colocada entre o apresentador e seus convidados como mesa de centro, 

referência que remete, de um certo modo, ao cenário do filme A Clockwork Orange (Laranja 

Mecânica, de Stanley Kubrick), que faz uso da violência como temática. O cenário seguinte, 

menos exótico, trouxe a presença da platéia para o programa. Outros elementos, como o espaço 

do disc jockey (DJ) e o palco para as atrações musicais, também passaram a fazer parte do 

cenário. Com a mudança, vieram novos quadros: a Consciência do Gordo, as entrevistas de 

Max Fivelinha, as animações enviadas pelos telespectadores etc. Nesses anos, o programa já 

experimentou algumas fórmulas utilizadas na televisão, como as entrevistas simultâneas e, até 

mesmo, a movimentação de João pelo espaço cênico. 

Em 2003, quando realizamos o levantamento da programação das emissoras, o cenário 

de Gordo a Go-Go era composto da seguinte forma: o palco, em formato “pizza” (praticável 

circular que se diferencia do “queijo” pelo seu grande diâmetro e pequena altura), com a 
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bancada do apresentador e os assentos para todos os participantes; ao fundo, um painel circular 

compunha o espaço principal; ao lado direito do apresentador, um vídeowall (sistema formado 

por conjunto de telas de televisão que funcionam como partes de uma única tela de grandes 

dimensões) apresentava freneticamente uma série de grafismos e imagens, e à sua direita, o DJ  

em sua mesa de som; a platéia, enclausurada em uma estrutura montada por andaimes, fortalecia 

ainda mais a atmosfera trash do programa. 
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39. Diferentes enquadramentos do cenário de 2003. 

Em 2005, o programa já apresentava um novo cenário. E é justamente essa fase de 

Gordo a Go-Go que será objeto de exame. 

 

3.1. ANÁLISE DE CENÁRIO DO GORDO A GO-GO. 

Antes de iniciar a análise do cenário, apresentaremos alguns traços do programa no formato 

atual. O programa teve sua duração reduzida para trinta minutos, apresentado às quartas-feiras 

com reprise aos domingos, com essa diminuição, o programa reduziu também o número de 

entrevistados (apenas um por programa) e também cortou as antigas atrações (DJ, 

apresentações musicais no final, desenhos animados etc.). 
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A redução das atrações acabou também interferindo diretamente na topologia do 

espaço cênico. Foram retirados: o palco, a platéia, o espaço do DJ e, até mesmo, o videowall. 

Dessa forma, o espaço se resume a um único ambiente: um sofá, alaranjado, com um módulo de 

canto formando um “L”, decorado com grandes almofadas confeccionadas no mesmo tecido; um 

tapete redondo, em uma tonalidade próxima à do sofá, que delimita o espaço da entrevista; duas 

mesas de apoio, em vidro, para o apresentador; projeções circulares de luz em alguns pontos do 

espaço; e duas instalações ao fundo como tapadeiras (espécie de bastidor utilizado para 

delimitar o espaço cênico). Essas instalações são montadas com objetos de utilidade doméstica, 

facilmente encontrados nas residências: pequenas mesas quadradas, para quatro lugares, e capas 

para botijões de gás de cozinha (que aqui chamaremos somente de “botijões”), todas na cor 

branca e confeccionadas em plástico injetado (processo de moldagem do plástico que permite 

projetar as peças com maior liberdade de formas, tornando-as ainda mais resistentes e leves). 

Cada instalação foi montada em uma estrutura de ferro com capacidade para acomodar 

oito mesas e quatro “botijões”, dispostos da seguinte forma: na base, quatro mesas encostadas e 

viradas, de tal forma que os pés indicam o centro do palco; entre os pés de cada mesa, um 

“botijão”, de ponta-cabeça, com luz interna, simulando grandes refletores que iluminam a parte 

superior. Sobre essa fila de mesas, outras quatro, na mesma disposição, dão altura à tapadeira. 

Entre essas duas “tapadeiras”, um globo revestido de pastilhas reflexíveis, semelhante aos 

utilizados em pistas de dança. Predominam nesse espaço os contrastes de luz e sombras e os 

contrastes de cores, quentes e frias. 
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40. Cenário atual. 

 

Nesse ambiente, João Gordo e seu convidado permanecem, durante todo o programa, 

sentados no sofá. Na análise a seguir nos debruçaremos sobre o programa veiculado em 11 de 

dezembro de 2005, reprisado no dia 14. Nesse programa, João recebeu o ex-baixista do grupo 

musical Charlie Brown Jr., Champignon. Após desentendimentos com o líder do grupo, o 

vocalista Chorão, o baixista e os demais integrantes acabaram abandonando o grupo. Com isso, 

fãs acusam o baixista de traição. Nesse contexto, como era de se esperar, a entrevista acabou 

sendo pontuada por rompantes, de ambas as partes, e por uma série de impropriedades. 

 

3.1.1. FUNDAMENTOS. 

3.1.1.1. O QUALI-SIGNO CENOGRÁFICO. 

Para que se possa verificar as potencialidades dos elementos visuais nos seus aspectos 

sensórios, iniciaremos mais uma vez pelas possíveis qualidades expostas nos planos fechados. 

Devido ao fato de o programa fazer uso de um único ambiente e ainda posicionar os 

participantes em locais fixos, a tendência é haver duas formas predominantes de representações 

do cenário dominando a tela nesse nível, dois ângulos distintos de fragmentos das “tapadeiras”. 
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41. Enquadramentos predominantes.  

Contudo, ainda que haja dois fundos distintos nos enquadramentos, a simetria do cenário 

e as relações entre linhas, formas, cores, texturas, movimentos e contrastes, presentes nos dois 

quadros, tornam, diferente do que se pode observar no Jornal Nacional, as representações 

muito semelhantes. Sendo assim, as potencialidades qualitativas dos dois fundos são basicamente 

as mesmas. 

De forma geral, o que se pode observar na tela são partes da mesa e a iluminação do 

“botijão”. A estrutura geométrica do fundo (formada por linhas horizontais, verticais e diagonais, 

dos pés e tampões das mesas, combinadas com a elipse iluminada do “botijão”) em momento 

algum tem condições de denotar os objetos. Os contrastes de cores (azuis nas mesas, em virtude 
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da iluminação, e magenta, na luz do “botijão”) colaboram ainda mais para isso. No que se refere 

à textura, o aspecto lustroso da matéria plástica é outra característica que potencialmente 

determina certas qualidades no cenário. Pequenas partes do sofá, na metade inferior da tela, 

intensificam os contrastes de cores e texturas. Nesses quadros, é comum verificar a presença do 

movimento de câmera, que altera os sentidos das linhas, volumes das formas, sombras e tons das 

cores. 

O alto contraste de cores (os tons laranjas e azuis, opostos no círculo cromático, e 

separados pela intensidade do magenta), a precisão das linhas retas e da forma elíptica, a polidez 

do plástico e a maciez do tecido, os delicados movimentos de câmeras, tendem a tornar, apesar 

do fundo escuro, o ambiente límpido e suave. 

Se levarmos em consideração que, nesse tipo de programa, o clima geral, diferente do 

que acontece com o telejornalismo, está diretamente associado à “imagem” do apresentador, a 

descrição feita já é um indicador do conflito existente entre o cenário e o programa, como 

poderemos conferir adiante. 

 

3.1.1.2. O SIN-SIGNO CENOGRÁFICO. 

Com relação às qualidades materializadas nos planos fechados, presentes nas imagens do dia 11 

de dezembro, podemos verificá-las em dois fundos distintos apresentados do seguinte modo: 

como fundo para a figura de João Gordo, fragmentos das mesas e iluminação do “botijão”, e 

como fundo para o entrevistado, apenas fragmentos da mesa. 

Como já havíamos observado há pouco, as duas imagens em muito se assemelham. A 

única diferença significativa nos dois quadros (mesmo que se considerem os distintos sentidos 

das linhas das peças, ou os diferentes movimentos de câmeras) se dá com a presença da cor 
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magenta e da forma elíptica no fundo do apresentador, que quebra a regularidade das linhas, cor 

e textura das mesas. 

Desse modo, os signos presentes nessa representação se resumem ao reduzido número 

de qualidades, presentes nas cores, nos limitados efeitos matéricos das peças e nos repetitivos 

movimentos dos elementos visuais (em função da mudança de ângulo das câmeras). Ainda que 

se encontrem encarnadas nas mesas e “botijões”, devido à disposição desses objetos (mesas 

deitadas e empilhadas e “botijão” virado), mesmo em planos mais abertos, esses signos não 

possibilitam estabelecer um processo de denotação, impedindo, com isso, que o cenário, ainda 

que brevemente, passe para o primeiro plano da cena. 

 

3.1.1.3. O LEGI-SIGNO CENOGRÁFICO. 

Já que a tendência do legi é definir padrões e atuar como princípios-guias, iniciando pelo 

cromatismo, procuraremos verificar nesse momento se os sin-signos indicados são capazes de 

gerar interpretantes pré-determinados. Nesse sentido, observaremos se pode ser estabelecido 

algum significado simbólico nas cores presentes em cena. 

A princípio, levando em consideração convenções culturais ou referências estéticas, as 

cores em si não mantêm nenhuma relação direta com o tipo de programa ou com a postura do 

apresentador. O mesmo pode ser verificado no caso dos contrastes estabelecidos entre as 

cores, no predomínio das linhas retas ou curvas, no brilho plástico dos objetos, na regularidade 

da disposição das formas ou, ainda, no aspecto limpo e organizado do conjunto. 

Os valores culturais do universo punk, assim como as referências estéticas desse grupo, 

não se encontram simbolicamente presentes no cenário. Do mesmo modo, não há uma única 

referência ao estilo trash do apresentador. O único elemento presente no cenário, que se 
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aproxima desses estilos, pelo seu caráter kitsch, é “globo de danceteria”, que, ainda assim, 

aparece de maneira bastante tímida nos planos gerais. Poderíamos até pensar que as mesas 

viradas e os “botijões” de ponta-cabeça simbolizam o desleixo do apresentador, contudo, como 

em momento algum esses objetos são reconhecidos, não há como pensar que eles tenham sido 

organizados como elementos simbólicos. 

Alguns elementos de sintaxe do gênero podem ser observados no programa, como o 

sofá e a mesa do apresentador. Esses elementos, de forma geral, funcionam como legi-signos na 

configuração do espaço de encenação de um talk show. Assim, mesmo que um indivíduo nunca 

tenha visto o programa, reconhecerá este como um tipo de programa de entrevistas. 

Diferente do telejornalismo, e até mesmo de alguns programas do gênero (pode-se 

verificar isso nas aberturas e fechamentos do Programa do Jô), os modos de apresentação do 

cenário não auxiliam o telespectador na identificação de períodos da narrativa. Os diferentes 

tipos de planos são utilizados de forma aleatória, não havendo um enquadramento específico, ou 

um movimento de câmera apropriado, para momentos exatos do programa (como abertura, 

fechamento,chamada para o intervalo comercial etc.). 

 

3.1.2. O OBJETO. 

Salvo raríssimas exceções (como Cine MTV, por exemplo), uma das principais características 

do cenário nesse gênero é sua tendência em representar simplesmente o espaço do programa. 

Ou seja, o cenário de Dois a Um intenta representar o espaço onde acontecem as entrevistas 

conduzidas por Mônica Waldvogel, o mesmo acontece com o cenário de Gordo a Go-Go. Os 

ícones, índices e símbolos irão se referir, a princípio, a um local particular, único. 
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Nesse sentido, e baseado nos apontamentos feitos anteriormente, podemos antecipar 

que os signos presentes nesse cenário são predominantemente do tipo não-representativo. Em 

especial nos elementos que compõem as “tapadeiras”, o ícone é dominante. A figuratividade se 

resume à sala de estar, onde se recebem os convidados, e a representatividade do símbolo é 

muito fraca, como poderemos verificar a seu tempo. 

 

 

 

3.1.2.1. O CENÁRIO ICÔNICO. 

Partindo do princípio de que observaremos, conforme já vínhamos declarando, ícones de um 

fato existencial (os elementos cenográficos do programa que foi ao ar no dia 11 de dezembro de 

2005), e levando em consideração que o objeto imediato de um ícone é a própria qualidade que 

o objeto exibe, permaneceremos, mais uma vez, nas modalidades da qualidade como 

acontecimento singular e da qualidade como lei (Santaella ibid.). 

No que se refere aos meios, instrumentos e materiais utilizados na feitura do cenário, 

lembramos que as marcas qualitativas (em especial a impressão limpa e organizada que temos do 

espaço) se devem aos aspectos materiais dos objetos utilizados na composição; devem-se, 

ainda, à disposição desses objetos e à incidência de luz sobre eles. O movimento de câmera, 

apesar de produzir um leve dinamismo às formas, contribui também para a fixação dessas 

marcas. A força icônica da representação deve-se, especialmente, à organização desses 

elementos e ângulos pelos quais são apresentados na tela, que dificultam o reconhecimento de 

alguns objetos (mesa e “botijão”) que corporificam as qualidades. 

Ainda que o objeto imediato não tenha condições de representar todas as qualidades do 

objeto dinâmico (principalmente no que se refere às formas das mesas), a limitação de elementos 
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utilizados na composição do cenário e a característica homogênea da matéria desses elementos 

não possibilitam a exploração de outras qualidades sensórias que não sejam insípidas e 

monótonas como as que vemos registradas na tela. Sobre os potenciais aspectos de base dos 

signos em questão, condição sine qua non para que o signo gere uma mesma significação, as 

tendencialidades intrínsecas dos elementos visuais presentes não geram as mesmas sensações 

que os outros elementos da cena (diálogo tenso, vocabulários grosseiros, gestos bruscos, tons de 

vozes altos etc.). Há uma enorme distância entre as qualidades presentes no cenário e as 

qualidades presentes nos outros signos das cenas. 

 

3.1.2.2. O CENÁRIO INDICIAL. 

Ainda que as imagens examinadas sejam registros singulares (a configuração topológica, assim 

como todos os móveis e objetos presentes em cena indicam a existência desse ambiente), ainda 

que não possa não haver a presença do signo indicial na figura como registro, podemos afirmar 

que o índice nessa representação é limitado em suas condições para agir como signo. 

De forma geral, nesse nível, o cenário deve assumir, embora transitoriamente, a posição 

de figura. No caso do cenário de Gordo a Go-Go, essa posição é ainda mais breve, pois há 

um rápido processo de denotação do espaço principal (sala de estar) que, sendo um esquema 

interno da topologia desse tipo de programa (estereótipo), pouco desperta a atenção do 

público. Os elementos ao fundo, por sua vez, por serem percebidos tão-somente em seus 

aspectos não-representativos, acabam também não fixando o olhar. Sendo assim, no que se 

refere às convenções figurativas, parece que faltou à produção observar com maior cuidado a 

atmosfera geral que o apresentador imprime no programa, as marcas do Gordo. 
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42. Aspecto geral do cenário. 

3.1.2.3. O CENÁRIO SIMBÓLICO. 

Estando o interpretante, nas Formas representativas, vinculado a códigos de convenções 

culturais, o cenário de Gordo a Go-Go, da forma como está configurado, indica o tipo de 

programa (talk show), mas está longe de representar o estilo que o distingue de outros 

programas do gênero. Se tivéssemos a nossa frente só o cenário, sem a presença de João, não 

teríamos condições de reconhecer no espaço as marcas do programa. 

Observando por outro ângulo, a ausência de determinados signos que simbolizem as 

crenças e atitudes do apresentador leva certos grupos, que compartilham das mesmas crenças e 

atitudes, a não se identificar com o programa. O próprio João, diversas vezes, frisa que está 

sendo acusado, por grupos punks, de traidor dos ideais desse movimento. É claro que essas 

acusações não se devem unicamente ao cenário (João também se rendeu ao mercado 

publicitário), no entanto, levando em conta que o apresentador ainda mantém certos traços de 

transgressão em seu comportamento (vocabulário, opiniões, indumentária e até mesmo as 

recomendações musicais), poderíamos afirmar que a cenografia teria condições de contribuir um 

pouco na redução da rejeição daqueles que o acusam. 

Nesse caso, devemos ter em mente que o simbolismo faz parte de um sistema, e a 

função do cenário nesse sistema é fazer uso das convenções estabelecidas. Porém, se a intenção 
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da produção é trazer um pouco mais de polidez ao programa, então é necessário informar o 

apresentador disso. 

Outro elemento simbólico, comum nesse tipo de programa, não se encontra em Gordo a 

Go-Go, o logotipo. A cenografia de 2003 fazia uso, no videowall, desse sistema convencional 

indicial. Com relação à estrutura narrativa, o programa, na divisão em blocos, segue o esquema 

predominante no gênero: três quadros com entrevista e a abertura para apresentação do 

convidado. 

3.1.3. INTERPRETANTES. 

3.1.3.1. O CENÁRIO EM SUA IMEDIATICIDADE. 

Considerando que, no ato interpretativo, o signo é potencialmente capaz de produzir 

determinados efeitos, voltamos a insistir que, para que os produtores do texto consigam alcançar 

os objetivos desejados, devem prever o potencial latente do signo. 

 No caso do ícone, cabe ao cenógrafo prever as qualidades intrínsecas (do cromatismo e 

textura das matérias, das linhas e formas dos objetos, dos movimentos e variação de luzes etc.) 

que habilitam o cenário a despertar um certo interpretante remático. O interpretante dicente, 

por sua vez, deverá ser previsto no potencial que o signo terá para denotar um certo objeto. 

Nesse nível, os outros elementos da cena (visuais, verbais e sonoros) irão também motivar um 

certo interpretante, e é justamente por isso que o cenário deve estar dialogando com os outros 

elementos da cena, relação que não acontece em Gordo a Go-Go. No nível simbólico (do 

argumento), esse cenário colabora menos ainda com o texto. 

 

3.1.3.2. O CENÁRIO EM SUA DINÂMICA. 
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Ainda que sejam diferentes os interpretantes gerados a partir de uma mesma representação, não 

há como ignorar que, diante do histórico do programa e do apresentador, o cenário atual se 

apresenta de uma maneira muito comportada e, dessa forma, alheio aos acontecimentos que se 

desenvolvem no espaço cênico. 

 

3.1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Diante do que foi observado, fica nítida a existência de um conflito entre o que se espera do 

programa, em termos de “imagem”, e o que o cenário oferece nesse sentido. 

De modo geral, podemos afirmar que nesse gênero o programa é a “imagem” do 

apresentador, ou então, o apresentador deve se moldar à “imagem” do programa. Ora, não há 

como negar que o Programa do Jô tem uma veia humorística própria do apresentador, assim 

como Provocações possui uma atmosfera pesada, “imagem” de seu apresentador, bem como a 

delicadeza de Dois a Um está presente em sua apresentadora. 

 

43. Programa do Jô, TV Globo. 
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Dessa forma, era de se esperar que a agressividade e a deselegância fizessem parte do 

cenário de Gordo a Go-Go. Era de se esperar que símbolos transgressores e superfícies sujas 

fossem elementos de composição do espaço. Era de se esperar que o cenário rejeitasse todos 

os modelos presentes na televisão contemporânea. Era de se esperar que, ao menos, mantivesse 

suas marcas de origens (os ambientes escuros, as figuras obscenas, os desenhos violentos, a 

platéia ensandecida etc.). 

Nessa última concepção, se o programa ganhou em termos de conteúdo, com ampliação 

do tempo das entrevistas (devido à redução do número de eventos), o cenário perdeu a 

identidade de João e, com isso, descaracterizou o programa. 

A simetria do fundo, o confortável sofá de cor alegre à frente, as cristalinas mesas de 

apoio, a delicada luz ambiente, as texturas lisas, as formas precisas e os tons claros deveriam ser 

substituídos pelas cores sombrias, pelas linhas imprecisas, pelas texturas rugosas, pelo ambiente 

caótico, pela figuratividade provocativa, pela simbologia revolucionária. 

A originalidade da instalação ao fundo (com mesas viradas) é muito pouco, diante das 

bonecas sadomasoquistas dos primeiros anos. A regularidade com que estão organizadas 

desvela a intenção de harmonizar o espaço, harmonia esta que não esteve presente nos 

maldizeres proferidos por Champignon no dia 11 de dezembro e nos xingamentos obscenos 

dirigidos por João aos telespectadores. O Gordo mereceria um cenário menos comportado, um 

cenário digno de um Rato. 

 

4. PROGRAMA INFANTIL: O CASTELO RÁ-TIM-BUM. 

Produzido nos anos de 1994 a 1997, Castelo Rá-Tim-Bum consagrou-se como um dos 

grandes sucessos da televisão brasileira e, com certeza, como um dos mais importantes 
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programas destinados ao público infanto-juvenil. Em seus primeiros anos, o programa chegou a 

atingir a média de 12 pontos no IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), 

marca até então não alcançada por outro programa do gênero. Se levarmos em conta que 

chegou a concorrer diretamente na faixa horária com telenovelas da TV Globo (A Viagem, com 

55 pontos) e da TVSBT (Éramos Seis, com 17 pontos), este índice torna-se ainda mais 

significativo. 

Em 1994, foi considerado, pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), o 

melhor programa infantil da televisão brasileira. Nesse mesmo ano, foi premiado com a medalha 

de prata no Festival de Nova Iorque e, no ano seguinte, recebeu novamente o prêmio do festival 

nova-iorquino e o Prêmio Sharp de Música para o melhor disco infantil. No período de 1999 a 

2001, o programa foi exibido para a América Latina pelo canal, por assinatura, Nickelodeon. 

Devido à grande aceitação por parte do público e da crítica, o programa é reprisado, ainda hoje, 

pela TV Cultura, TVE e TV Rá-Tim-Bum, entre outras emissoras afiliadas da rede educativa. 

A prova do sucesso do programa pode ser também verificada no número de produtos 

que se originaram a partir de sua veiculação: vídeos com os episódios, livros, revistas, bonecos 

das personagens, brinquedos, espetáculo teatral e, até mesmo, um longa-metragem produzido 

para o cinema. Aproveitando o sucesso, a TV Cultura ainda chegou a produzir uma nova série 

infanto-juvenil, a Ilha Rá-Tim-Bum, que não alcançou os mesmo índices do Castelo. 

O enredo da série pode ser resumido da seguinte forma: “Como nenhuma escola aceita a 

matrícula de um menino de 300 anos, o solitário Nino faz um feitiço para atrair ao seu castelo 

três crianças: Pedro, Biba e Zequinha. Após conquistar seus novos amigos no primeiro 

episódio, Nino vai receber a visita dos três a cada programa” (www.teledramaturgia. 

com.br/castelo.htm). 
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No castelo, que fica localizado perto da cidade de São Paulo, Nino (Cássio Scapin) 

mora com seus tios, Dr. Victor (Sérgio Mamberti), um mago de 3 mil anos de idade, e 

Morgana (Rosi Campos), uma feiticeira. O castelo também é povoado por bonecos animados 

(entre eles, o corvo Adelaide, o Porteiro do Castelo, a cobra Celeste, as botas Tap e Flap e o 

Monstrinho Mau) e recebe freqüentemente a visita de convidados bastante estranhos (o vilão 

Dr. Abobrinha, o entregador de pizza Bongô, o extraterrestre Etevaldo,  entre outros). 

Ainda que tenha uma história principal em cada episódio, o programa é composto 

também por esquetes com objetivos pedagógicos, que abordam noções de ciências, matemática, 

história, artes plásticas etc. (mantendo o conceito original do programa Rá-Tim-Bum, que 

inspirou a série). Como exemplos desses esquetes, podemos citar: Tíbio e Perônio, que 

demonstram princípios científicos; Como se faz mostra o processo de fabricação de diversos 

produtos; Lavar as mãos traz noções de higiene pessoal; em História, Morgana fala sobre as 

civilizações passadas; em Dedolândia, são ensinados conceitos de matemática; Comentam 

Quadros discute questões referentes à pintura; Poesias Animadas mostra animações de poemas 

de autores nacionais. Para compor esse universo lúdico, são utilizados atores, bonecos, 

animações e uma série de efeitos especiais, o que faz com que a cenografia do Castelo Rá-Tim-

Bum seja uma experiência singular na televisão brasileira. 

 

4.1. ANÁLISE DE CENÁRIO DO CASTELO RÁ-TIM-BUM. 

Dividido em dois blocos, cada episódio do programa é composto por uma história completa que 

trata de um tema específico. Esquetes autônomos, muitas vezes ilustrando os temas, intercalam 

as cenas da narrativa. Nesse contexto, podemos observar um conjunto de cenários para a 

narrativa e diversos cenários distintos para os esquetes. 
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Os cenários da narrativa principal são compostos basicamente por externas do castelo 

(fachada, porta de entrada, torre etc.) e arredores (casas da vizinhança, prédios da cidade e 

vegetação), combinados com ambientes internos (hall, salão principal, sala de música, biblioteca, 

cozinha, aposento de Nino, aposento de Morgana etc.). Essa topologia caracteriza-se 

principalmente pelo fato de esses distintos módulos estarem conectados fisicamente (no caso dos 

ambientes internos) e semanticamente (nas relações estabelecidas entre os ambientes externos e 

internos). Esses tipos de conexões predominam, de forma geral, nas narrativas seriadas (internas 

montadas em estúdios e externas em locações, por exemplo). A particularidade deste programa 

está no fato de a representação do castelo e dos arredores em PG ser assumidamente um 

simulacro. Ainda que tenhamos também como simulacros, como poderemos verificar adiante, os 

ambientes internos, o PG externo (maquetes do castelo e das edificações da cidade) desvela a 

falsa relação entre a escala do cenário externo e os atores ou ambientes internos. 

 

 

44. O castelo e arredores.  
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45. Porta de entrada do castelo. 

 

No caso dos cenários dos esquetes, são variados e distintos (maquetes, cenários virtuais, 

fundo infinito etc.). Esses cenários, em sua maioria, mantêm alguma forma de conexão com os 

espaços da narrativa (o interior da caixinha de música, o interior do ninho dos pássaros, o 

interior do lustre com as fadas etc.). Na análise de um episódio da série, poderemos observar 

melhor essas conexões. 

 

4.1.1. FUNDAMENTOS. 

4.1.1.1. O QUALI-SIGNO CENOGRÁFICO. 

De modo geral, as partes das formas de configuração do cenário do castelo (externas e internas) 

não são facilmente identificáveis. Damos a “partes” o mesmo sentido dado por Arnheim a 

“partes genuínas”, ou seja, “secções que revelam um subtotal segregado dentro do contexto 

total” (ibid.: 69). Às “secções segregadas apenas em relação a um contexto local limitado ou a 

nenhuma divisão inerente à figura” (ibid.), Arnheim chama de “porções” ou “pedaços”, que nós 

chamamos aqui de “fragmentos”. Assim, as partes da porta (fechadura, maçaneta, frisos etc.) ou 

então dos ambientes (móveis, quadros, janelas, portas etc.), mesmo nos enquadramentos mais 
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abertos, não são facilmente identificáveis. As volutas, molduras, entalhes se misturam, se 

confundem. Nos planos fechados, são, na maioria das vezes, irreconhecíveis. Os fragmentos 

tornam-se meras texturas. 

Essa particularidade do cenário, que dificulta em muito qualquer processo de denotação, 

se deve, em especial, à repetição das mesmas linhas, texturas e cores em quase todas as Formas 

do cenário. As volutas, linhas curvas, tons ocres e superfícies plásticas, por exemplo, estão 

presentes nas paredes, escadas, pisos, mobiliários, objetos de decoração etc. A dificuldade no 

processo de denotação, deve-se, ainda, ao aspecto irregular, até mesmo orgânico, dos 

contornos dessas Formas, e aos ornamentos amorfos nos objetos. Essa complexa configuração 

das Formas, oposição a qualquer ideal classicista, pode ser também observada na indumentária 

(na variedade de texturas dos tecidos, formas dos adereços etc.). 

 

 

46. Porta de entrada do castelo com personagens.  

 



 355

 

 

 

47-48. Fragmentos de cenário ao fundo. 

 

Contudo, ainda que essa breve descrição possa sugerir uma composição completamente 

caótica, há uma característica de base na estética adotada que acaba por aglutinar o todo. 

Genericamente, o tratamento gráfico dado ao cenário procura distanciar-se ao máximo de uma 

representação realista, diferenciando o programa de outras narrativas infanto-juvenis que se 

aproximam mais das telenovelas (em especial, o Sítio do Pica-Pau-Amarelo, da TV Globo). O 

castelo, as vegetações ao redor, as casas vizinhas, os prédios ao fundo e até mesmo o céu 

tornam patente o simulacro: traços dos desenhos das casas, manchas de pinturas do céu, 
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técnicas artesanais de empapelamento e colagem, expostas. Ainda que tenhamos em alguns 

momentos imagens virtuais, a sensação que temos diante da tela é de uma representação 

produzida manualmente. Dessa maneira, o cenário acaba se assemelhando a uma ilustração de 

livro infantil. 

Quando observamos, por sua vez, os diversos espaços da narrativa isoladamente (a 

entrada, a sala, os aposentos etc.), podemos constatar que as propriedades internas dos 

elementos de base da composição, combinadas, sugerem um grande número de possibilidades 

sensórias: na entrada do castelo, as molduras da porta se confundem com as pedras da parede e 

a vegetação ao redor, criando uma textura densa que, combinada com os tons marrons e verdes 

sob o efeito de poucas luzes, sugere uma atmosfera de suspense (que também se pode constatar 

na música e na aparição do Porteiro que algumas vezes surpreende as crianças, saindo de locais 

diferentes); ao entrar no castelo, no tom bege e textura lisa das paredes (ainda que sujas e 

desgastadas pelo tempo), o cenário ganha luz; também podemos observar uma maior iluminação 

e cores mais suaves na cozinha, que contrastam com os tons ocres que dominam o castelo; as 

atmosferas infantil e sombria, dos aposentos de Nino e Morgana, respectivamente, são 

potencialidades predominantes nas formas, cores, luzes e sombras presentes nessas partes do 

cenário; nas salas, a diversidade de elementos possibilita explorar uma série de sensações 

distintas. As qualidades trazidas pelos elementos visuais estão também presentes nas 

imperfeições do acabamento do cenário e dos bonecos (marcas de pinceladas, dobras de 

costuras etc.). A cenografia agrega aí os valores atribuídos à confecção manual, ao artesanato. 
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49. Vista externa da porta do castelo. 

 

50. Vista interna da porta do castelo. 

 

51. Fragmento de cozinha do castelo. 
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52. Fragmento do aposento de Morgana. 

 

4.1.1.2. O SIN-SIGNO CENOGRÁFICO. 

Em sua singularidade, as qualidades expostas, se materializam em espaços, mobiliários e objetos 

que se esforçam para manter a atmosfera pueril da obra. Talvez essa seja a principal 

característica que diferencia o Castelo de outras formas de narrativas seriadas: as partes da 

“edificação” (paredes, escada, janelas, portas etc.) não mantêm nenhum traço estilístico 

predominante que possibilite reconhecê-la como um tipo de construção específica de um local ou 

de uma época; de fato, nem mesmo como uma construção “real”; é, assumidamente, um espaço 

de fantasia; o mobiliário, do mesmo modo, é atemporal e sem estilo determinado; os objetos de 

decoração são ainda mais inclassificáveis. 
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53. Detalhe de passagem para a sala. 

Desse modo, podemos afirmar que o objeto imediato (a representação do quarto de 

Nino, por exemplo) denota seu objeto dinâmico (um ambiente específico do cenário do 

programa) a partir de um número limitado de elementos (cama, brinquedos etc.), traços mínimos 

de um referente externo ao sistema (um quarto de criança em uma residência qualquer). A 

cenografia do Castelo utiliza, nesse caso, a síntese estrutural de um ambiente natural para, a 

partir daí, criar espaços que existem tão-somente nesse universo, como, por exemplo: um quarto 

de criança com passagem secreta; ou então uma sala bastante incomum, com uma enorme 

árvore ao centro; ou ainda uma escadaria em que o corrimão não exerce sua função de servir 

como apoio para subida ou descida. 
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54. Detalhe da sala com escada e àrvore ao fundo. 

 

55. Detalhe da àrvore. 

As qualidades dos signos cenográficos estarão encarnadas nesses simulacros: nas, 

nitidamente falsas, pedras da parede do castelo; na representação das residências vizinhas, 

visivelmente feitas em pintura; na representação de um céu estático, com nuvens sem movimento; 

no revestimento aparentemente sintético da madeira da porta de entrada e da casca da árvore; 

na disposição irregular dos livros da biblioteca; no grande número de penduricalhos que cobrem 

as paredes de todos os ambientes; na série de engenhocas distribuídas por todos os espaços; 

nos distintos revestimentos de paredes e pisos; nas diferentes incidências de luzes pelo cenário; e 

no predomínio dos tons ocres, que trazem aos espaços, com alguma oposição às formas de 

representação, um certo formalismo. 

 

4.1.1.3. O LEGI-SIGNO CENOGRÁFICO. 

Com relação aos interpretantes potenciais dos signos em questão, se levarmos em conta certas 

referências estéticas e determinadas convenções culturais contemporâneas, podemos afirmar que 

o aspecto visual dos elementos de composição do cenário afasta o programa da “imagem” que 

se tem da programação televisiva, de forma geral, como produção em série a partir de modelos 
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pré-estabelecidos. Ao mesmo tempo, aproxima o programa de uma certa forma de expressão 

artística, o artesanato. Considerando que essas potencialidades operam juntamente com todos 

os outros tipos de signos do sistema, podemos ainda afirma que os signos presentes no cenário 

colaboram para produzir a mesma atmosfera mágica do universo infantil e o mesmo caráter 

educativo, presentes na narrativa. 

 Podemos, também, identificar como legi-signo cenográfico as alterações sofridas nos 

ambientes externos para simbolizar a passagem de tempo. No episódio da gravidez de 

Penélope, nove meses se passaram através das “mudanças climáticas”: o céu escureceu, chegou 

a chuva, depois a neve, retornaram os verdes às plantas, e o céu voltou a clarear. Nesse caso, o 

simulacro se revela mais uma vez no azul do céu, na chuva e, principalmente, na neve que cai 

sobre a cidade de São Paulo. Independente da fantasia, essa convenção é largamente utilizada 

nas narrativas seriadas. Outra convenção, também bastante utilizada nas narrativas, é a 

apresentação do ambiente externo para indicar em que local irá se passar a ação seguinte. Além 

da tradicional abertura com o castelo em PG, as cenas dos aposentos de Morgana são sempre 

antecedidas pela apresentação de uma das torres do castelo. 

 

 

4.1.2. OBJETOS. 

De forma geral, o objeto imediato do cenário do Castelo denota um espaço fantasioso, com 

uma relação nada estreita com a realidade externa. Na análise das formas de representação do 

objeto, feitas a seguir, estaremos observando os cenários de um único episódio do programa: o 

ambiente em que vive Nino e sua família, no dia em que recebem a visita da passarinha Zezé. 
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Esse episódio (em que participam as três crianças, Nino, Dr. Victor, Bongô, os bonecos 

Mau e Godofredo, o corvo Adelaide, a cobra Celeste, as botas Tap e Flap, o gato Pintado e 

o Relógio) aborda, em especial, questões referentes a nascimento, vida e morte. Na primeira 

parte do episódio, as personagens tratam de uma passarinha que encontram, ferida. Com a 

morte do animal e o nascimento de seus filhotes, na segunda parte, as crianças passam a discutir 

o ciclo da vida. Compõem, ainda, esse episódio seis esquetes (três em cada parte): musical do 

Rato sobre reciclagem; jogo de rimas com os monstrinhos Mau e Godofredo; fadas Margarida  

e Lana, que tratam do ciclo de vida das flores; musical com fantoches de dedo; dança de 

acasalamento das galinhas na caixinha de música; e canto final dos passarinhos no quadro Que 

Som é Esse. 

Alguns dos cenários dos esquetes mantêm uma relação bastante estreita com as 

qualidades das personagens e com as significações das encenações: (1) em um único espaço, 

que mais lembra um esgoto, composto por tubulações, paredes de tijolos e outros objetos, 

vivem Mau e Godofredo. Esse ambiente mantém conexão semântica com o cenário principal, já 

que as personagens transitam pelo encanamento para irem aos outros ambientes do castelo. 

Nesse espaço, predominam os tons acinzentados, que fortalecem as qualidades das 

personagens; (2) o espaço das fadas Margarida e Lana, interior do lustre do salão principal, é 

composto por painéis translúcidos coloridos, com contornos em formas de volutas que seguem o 

mesmo desenho do lado externo do lustre do salão principal. As cores e formas tornam o 

ambiente iluminado e suave, diferente daquele “habitado” por Mau. Compõem, ainda, o cenário 

uma mesa e cadeiras metalizadas que iluminam ainda mais o ambiente; (3) o cenário do musical 

Que Som é Esse, que se encontra no ninho dos pássaros, é composto por um pequeno palco de 

teatro, com cortina ao fundo. Enormes folhas cenográficas, tons verdes e marrons, ambientam o 
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espaço que simula o interior da árvore central; (4) o musical do rato é um esquete em animação 

que utiliza somente um fundo infinito; (5) o cenário de Dedolândia é composto por um palco, 

onde fantoches de dedos se apresentam, tendo ao fundo simplesmente manchas coloridas; (6) o 

interior da caixinha de música, onde dançam “as galinhas”, é ambientado com grafismos 

geométricos (losangos e triângulos) que podem também ser observados na parte externa da 

caixa, mas que não estabelecem relação alguma com a dança, personagens ou tema. Esses 

esquetes, assim como outros que não aparecem neste episódio, costumam manter a mesma 

concepção cenográfica em qualquer episódio em que estejam inseridos. Desse modo, nos 

limitaremos, no exame desse episódio, aos cenários da narrativa principal. 

 

56. Mau na tubulação. 
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57. Lustre do castelo. 

 

58. Interior do lustre. 

 

59. interior do ninho dos pássaros.  
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60. Palco de “Dedolândia”. 

 

61. Interior da caixinha de música. 

 

4.1.2.1. O CENÁRIO ICÔNICO. 

A seguir, lembrando que estamos tratando com qualidades de um fato existencial, observaremos 

as formas de representação em que o cenário nos remete a sensações específicas. Contudo, 

procuraremos destacar os aspectos qualitativos nos fragmentos do cenário, quando estes 

estabelecem, de algum modo, diálogo com a temática ou narrativa do episódio em questão. Não 

queremos, com isso, dizer que iremos preterir aqueles que predominam na grande maioria dos 

episódios, já que, nesse caso, os signos funcionam como “réplicas” para certos padrões de base 

do programa. Apenas estaremos, assim como faremos no exame do índice e do símbolo, 

observando com maior cuidado a atuação do cenário em um contexto específico. 

No que se refere aos aspectos dos elementos visuais que se encontram presentes na 

maioria dos episódios (que possibilitam aos signos do sistema manterem as mesmas qualidades 

internas), identificamos as seguintes formas de representações: (1) no quarto de Nino, a parede é 

revestida com páginas de revistas de histórias em quadrinhos (HQ). Em alguns planos, até 

podemos reconhecer algumas personagens, mas, de forma geral (em especial nesse episódio), 
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essas figuras são irreconhecíveis. Existem apenas traços gráficos, Formas não-representativas, 

que reportam a HQ, exibindo suas qualidades de base, por similaridade das massas e volumes. 

Referem-se, assim, à pureza da imaginação infantil; (2) na entrada do Castelo, onde as crianças 

chegam com a passarinha, o aspecto visual predominante mantém as mesmas atmosfera e 

qualidade da grande maioria dos episódios (já apresentadas na análise dos fundamentos: 

mistério, suspense, expectativa etc.); (3) nos enquadramentos fechados do salão principal, os 

signos envolvidos são desprovidos de quaisquer qualidades específicas capazes de provocar um 

única sensação. De forma geral, poderíamos até dizer que são impessoais (em um momento 

aparece ao fundo um fragmento do retrato do Dr. Victor, em outro, sobre a mesa, brinquedos 

infantis etc.); (4) na cozinha, onde todos cuidam da passarinha, a atmosfera é mais aprazível, 

como costuma ser nos outros episódios. 

 

 

62. Detalhe do quarto de Nino. 
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63. Sala com retrato do Dr. Victor ao fundo. 

 

64. Personagens na cozinha. 

A apresentação de fragmentos de um ambiente externo insere nesse episódio elementos 

não muito comuns na cenografia da série. 

Tendo superado a tristeza da perda de um ente querido, as crianças pensam em proteger 

os filhotes em gaiolas para que não corram riscos como Zezé, que fora vítima de uma agressão. 

Contudo, Bongô intervém na situação, lembrando a todos do ciclo natural da vida. Com isso, 

acaba sugerindo que soltem os passarinhos. Na cena seguinte, as crianças, Nino e Bongô, entre 

árvores naturais, soltam os pássaros. Nesta cena, que permanece em planos fechados (PP e 

PM), não vemos as árvores nitidamente ou inteiras, apenas vultos das folhas, à frente de um azul 
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celeste, que oscilam ao vento. Estão presentes aí todas as qualidades que possam estar 

associadas à natureza e liberdade. Há um certo frescor na cena, uma certa alegria no ar. 

A sensação agradável que temos na cena se deve, em muito, aos elementos de 

composição do cenário: árvore natural, brisa suave, céu iluminado entre as folhagens. Vale 

ressaltar que, como esse tipo de representação não é comum no programa, provavelmente essa 

opção buscou estabelecer uma relação mais estreita entre a narrativa e a “realidade”, 

enfatizando, assim, o tema abordado no episódio. Temos, nesse caso, de forma incisiva, nas 

formas, cores, movimentos, luzes e planos, a qualidade como acontecimento singular (ibid.). 

E nas características de base desses elementos, a qualidade como lei (ibid.). Ou seja, os 

aspectos físicos desses elementos visuais possibilitam ao cenário manter, através de algum grau 

de similaridade, uma significação, ainda que não totalmente controlada, pré-determinada. 

 

 

65. Ambiente natural como cenário. 

 

4.1.2.2. O CENÁRIO INDICIAL. 

Segundo Santaella, em “todo contexto dinâmico particular, a ‘realidade’ que circunda o signo se 

constitui de seu objeto dinâmico” (2001.1: 45). Esses elementos circundantes, por sua vez, “são 
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sempre muito amplos (...). Nessa medida, o objeto imediato funciona como indicador do recorte 

que o intérprete faz ou deve fazer do contexto” (ibid.). 

No caso do programa em questão, considerando como objeto dinâmico o cenário do 

programa Castelo Rá-Tim-Bum, diante da tela da televisão podemos indicar como possíveis 

objetos imediatos: (1) a representação das distintas topologias deste cenário, ou seja, suas 

partes constitutivas (o salão principal, a sala de música, a porta de entrada etc.); ou então (2) a 

representação de um local imaginário onde se desenrolam as histórias, que se apresenta como 

habitat natural das personagens. 

No primeiro caso, temos uma representação determinada unicamente pelo captura de um 

objeto por processo fótico. Conheça ou não o programa, qualquer indivíduo que esteja diante 

do aparelho de televisão estará em contato direto com uma imagem captada em um momento e 

local precisos. Quando a ligação entre os objetos, como nesse caso, independe de uma 

interpretação, temos um índice genuíno. Na relação que mantém com a Forma de representação 

(Figurativa), esse tipo de signo se encontra na modalidade da figura como registro (2). A 

secundidade aqui se dá através de uma relação existencial. 

No caso seguinte, já que a secundidade é uma referência (ainda falando em termos de 

figuratividade), temos um índice degenerado. É necessário, então, que o intérprete tenha uma 

experiência colateral com o objeto dinâmico para que haja uma interpretação. É necessário que 

conheça o contexto, o enredo da série, suas tramas e personagens, que esteja familiarizado com 

os hábitos e personalidade de Morgana, Dr. Victor, Nino etc. 

Devemos apenas tomar cuidado, pois essas classificações não são estanques (assim 

como não estão presentes só neste tipo de programa). Peirce lembra que: “Um Índice genuíno e 

seu Objeto devem ser individuais existentes (...). Mas, dado que todo individual deve ter 
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caracteres, segue-se que um Índice genuíno pode conter uma Primeiridade, e portanto um Ícone, 

como uma sua parte constituinte” (2003: 66-67), o que resulta, segundo o autor, no fato de que 

“todo individual é um Índice degenerado de seus próprios caracteres” (ibid.). 

Queremos mostrar, com essa delimitação, que, dependendo do contexto, diferente será 

o olhar que se tem para esse tipo de signo. De forma geral, nos cenários que representam 

ambientes fantasiosos (e, em especial, nesse caso particular), os diferentes olhares que se tem 

para o objeto podem revelar representações bastante distintas. Imaginemos que alguém não 

conheça o programa e, diante da tela, nos pergunte: “O que é isso?”. No primeiro caso, 

poderíamos simplesmente responder: “É a imagem do cenário do Castelo Rá-Tim-Bum, um 

programa infanto-juvenil produzido pela TV Cultura”. Parece-nos suficiente. No segundo caso, a 

provável resposta seria: “É o Castelo Rá-Tim-Bum, onde vivem Nino, um garoto de 300 anos, 

seu tio, Dr. Victor, um mago...”. Exigiria uma descrição muito mais detalhada. 

Diante do que foi exposto, na presente análise, procuraremos, como já vínhamos 

tentando nas anteriores (levando mais uma vez em conta que estamos sempre ocupando a 

posição de intérprete), efetuar os exames a partir dos dois recortes apresentados: a 

representação das partes constitutivas do cenário, sua estrutura topológica; e um local 

fantasioso, ou seja, um elemento de significação em um determinado contexto. Passemos, então, 

à observação da forma figurativa como tipo e estereótipo (1.3). 

Se levarmos em conta que existem estilos específicos de cenários (no que se refere à 

topologia e tipologia), relacionados a determinados formatos de programas infantis 

(programas comandados por apresentadoras; compostos predominantemente por desenhos 

animados; com disputas entre grupos de crianças etc.); que em programas infanto-juvenis de 

episódios unitários (com histórias temáticas completas), é comum observarmos cenários com 



 371

concepções próximas às narrativas seriadas, quando os ambientes, de alguma forma, se 

conectam construindo um espaço maior (como Sítio do Pica-Pau-Amarelo ou Mundo da 

Lua); e, ainda, que outros, com vocação primordialmente educativa, costumam fazer uso de 

espaços fictícios, fantasiosos, ou então, representações de espaços naturais com baixo índice de 

realismo (como Cocóricó ou Vila Sésamo), poderemos afirmar que o cenário do Castelo foi 

concebido a partir de esquemas de adaptação de certos estereótipos. No entanto, convém mais 

uma vez frisar que a manutenção de certos traços estilísticos não faz com que o cenário não 

possua caracteres próprios. A forma de representação do cenário do Castelo, como já 

pudemos verificar, mantém características que distanciam esse tipo particular dos outros que 

fazem uso dos mesmos estereótipos. 

No que se refere aos diferentes ambientes do castelo (no episódio em análise só não 

aparece o aposento de Morgana), os estereótipos se resumem à síntese da estrutura interna de 

ambientes correspondentes (cama no quarto, pia na cozinha, escrivaninha na biblioteca, sofá na 

sala etc.). O cenário, por sua vez, se caracteriza justamente pelo inesperado (uma árvore no 

centro da sala, uma passagem secreta como porta do quarto, gavetas irregulares na parede da 

cozinha etc.). Ao examinarmos quinze episódios da série, pudemos constatar que essas 

particularidades não estão unicamente relacionadas com a narrativa do episódio da passarinha 

Zezé. Na realidade, encontram-se presentes em todos os episódios observados e, supomos, que 

em todos episódios da série. Logo, podemos afirmar que, na concepção do programa, 

predomina a segunda submodalidade da Figura por convenção (3), a singularização das 

convenções (3.2). O cenário do programa se mantém fiel, apesar das diversas temáticas 

abordadas, ao uso de determinados elementos visuais que moldam seu estilo. 
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66. Detalhe da cozinha. 

 

4.1.2.3. O CENÁRIO SIMBÓLICO. 

Finalizando a análise do objeto a partir da representação por convenção (3), iremos nos deter 

aqui tão-somente nos valores coletivos, hábitos e convenções culturais ligados diretamente ao 

tema “ciclo da vida”. Acreditamos que essas convenções possibilitarão ao episódio exercer sua 

função educativa. Nesse caso, as formas representativas do cenário, além de reproduzirem a 

aparência de existentes, transportam significados não acessíveis apenas na apresentação do 

aspecto visual. Esses significados só serão interpretados com o reconhecimento dos diversos 

sistemas envolvidos no texto, os demais códigos da encenação (verbais, sonoros e visuais); com 

a apreensão de suas múltiplas relações; e com o conhecimento dos códigos culturais que 

permeiam o contexto. 

Nesse sentido, podemos indicar os seguintes símbolos (que aparecem de forma mais 

explícita no episódio): o luto diante da morte do pássaro, com a presença de todos os bonecos a 

velar o corpo; o cortejo fúnebre no jardim do castelo; a rápida passagem do tempo (que, nesse 

episódio, diferente de outros, faz uso do relógio); o ressurgimento da vida, diante do nascimento 

(na descoberta de ovos no ninho). Alguns esquetes, ainda que implicitamente, também são 
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tomados pelo simbolismo temático: a transformação da matéria, no musical da reciclagem (o 

Rato); o nascimento e crescimento, com as fadas; a fecundação, na dança das galinhas; e o 

prazer de viver, no canto dos pássaros. 

Com relação ao cenário, podemos observar como forma representativa nesses atos 

simbólicos a reprodução da pintura O Nascimento de Vênus, do italiano Sandro Botticelli, em 

uma das paredes do salão principal. No salão, que contém uma série de objetos de decoração e 

antigüidades, é comum observarmos muitos quadros (alguns deles reproduções de obras 

mundialmente consagradas, como trabalhos do austríaco Gustav Klimt ou do espanhol Salvador 

Dali). Nesse episódio em especial, pode-se ver fragmentos da obra de Botticelli. Esses 

fragmentos aparecem por mais tempo atrás das personagens no momento do velório da 

passarinha (diante do quadro, como se proferisse as últimas palavras de consolo, Bongô diz: 

“todos nascem, crescem e um dia morrem”). Essa representação, de certo modo, opõe-se ao 

sentimento de perda causado pela morte e remete, simbolicamente, ainda que de uma maneira 

bastante simplista, ao início do ciclo. 

 

67. Cortejo. Ao fundo, O Nascimento de Vênus.  
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68. Fragmento da obra de Botticelli ao fundo. 

 

Outra forma de simbolismo que pode ser observada no cenário está presente na cena do 

relógio. Após o enterro do animal, o relógio (figura animada) recita os seguintes versos: “Passam 

horas, passa dia. Passam dias, passa semana. Passam semanas, passa mês”. Os versos, os 

movimentos e mudanças de ângulos da câmera bem como a figuratividade do relógio simbolizam 

claramente a passagem do tempo. E, com ele, a continuidade do ciclo. 

 

69. Relógio do castelo. 

 

4.1.3. INTERPRETANTES. 
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4.1.3.1. O CENÁRIO EM SUA IMEDIATICIDADE. 

Alguns ícones presentes no cenário do programa estão melhor aparelhados para produzir 

qualidades específicas em determinados ambientes (como, por exemplo, a infantilidade do quarto 

de Nino). Contudo, em outros ambientes (como o salão principal, por exemplo), os ícones 

cenográficos, múltiplos e variados têm maior dependência de outros signos da encenação para 

que possam produzir um efeito específico. Nesse último caso, em um mesmo ambiente, cada 

cena de cada episódio poderá despertar diferentes sensações em um mesmo telespectador. 

Essa condição dos signos cenográficos, de conduzir potenciais qualitativos múltiplos ou 

singulares, só é possível graças ao potencial latente dos signos indiciais (presentes no cenário fixo 

do programa e, com isso, participantes de qualquer episódio). Esses signos são determinados a 

partir de certos esquemas amplamente utilizados (estereótipos), mas adaptados de tal forma que 

possam justamente possibilitar o aproveitamento do espaço em diferentes contextos de 

significação, capacitando, assim, os ambientes a produzir os mais distintos efeitos, ou, ao 

contrário disso, manter certas qualidades das personagens ou ambientes, independente de um 

contexto transitório. Essa característica do índice faz com que o programa, mesmo abordando 

temáticas distintas, não perca a unidade e a identidade. 

No episódio que utilizamos como objeto de análise, pudemos verificar a presença de 

signos adicionais, que mantiveram relação direta com a temática do episódio. Os mais visíveis 

deles estiveram presentes nas imagens dos ambientes naturais. O índice estava aí capacitado 

para mostrar um ambiente natural em contraste com os simulacros predominantes no cenário. A 

capacidade latente de aflorar sensações positivas, nesse caso, está virtualmente contida nos 

elementos visuais que surgem na tela a partir da captação da imagem de árvores e céu. Essa 

sensação, por sua vez, busca fortalecer ainda mais a significação contida no texto, que nos chega 
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por meio desses índices, dos ícones e símbolos, ainda que determinados símbolos (como a 

Vênus de Botticelli) não estejam totalmente ao alcance do público do programa. 

 

4.1.3.2. O CENÁRIO EM SUA DINÂMICA. 

Se nos perguntarmos: “Quais os interpretantes gerados nas diversas cenas do episódio da 

passarinha Zezé?”. Ou melhor: “Quais os interpretantes já gerados nos diversos episódios da 

série?”. Poderíamos, de forma simplista, responder: “O reconhecimento do público e da crítica 

indica que se originaram exatamente aqueles interpretantes previstos pelos produtores. A 

semiose se efetivou como programada”. Contudo, sabemos que não temos um controle total do 

signo, a ponto de determinarmos, com precisão, o interpretante dinâmico. 

Ainda assim, estando também no local do interpretante (ainda que não como público 

direto), podemos afirmar que, no que se refere ao cenário, a homogeneidade dos elementos 

visuais, a troca constante entre os signos do cenário e os outros signos da encenação, a 

participação ativa do cenário como elemento de significação no texto, colaboram muito para o 

controle do interpretante dinâmico. Nesse sentido, o cenário participa na produção de emoções 

e sensações, auxilia os demais signos nas ações mentais, e até mesmo físicas (quando Mau 

solicita a participação do telespectador), e é fundamental na produção de uma cognição. 

 

4.1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

A combinação de ambientes externos e internos (como em uma narrativa seriada), com formas 

de representação estilizadas (muito distantes desse gênero), torna, por si só, o cenário do 

Castelo singular diante da gama de concepções cenográficas existente na programação infanto-

juvenil, estampa fiel das tramas e ações que ocorrem nos corredores do castelo. 
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O excesso de formas, texturas e linhas, que dificulta o reconhecimento dos objetos, 

assemelha-se em alguns momentos a grafismos infantis. O cenário é representação de criança, 

como Pedro, Biba e Zequinha, ou Nino, com seus 300 anos, crianças como a audiência. Os 

bonecos e brincadeiras dão vida a esse mundo infantil, assim como as formas imprecisas, 

texturas contrastantes, linhas irregulares etc. Os distintos ambientes, ao mesmo tempo em que 

fazem uso de uma série de estereótipos, apresentam configurações originais, inovadoras no 

gênero. Elementos simbólicos permeiam os episódios reforçando os temas. Os espaços 

ultrapassam as barreiras físicas e estabelecem conexões com ambientes virtuais e animados, da 

sala passamos ao interior do ninho, do quarto ao encanamento. O cenário participa do texto, 

dialoga com a fala, interage com os atores. 

Se dependesse tão-somente do cenário, o Castelo Rá-Tim-Bum já mereceria o 

reconhecimento como melhor programa infantil da televisão brasileira. Mas o Castelo não é só 

uma concepção cenográfica. O Castelo é também um bom roteiro, uma boa direção, boas 

atuações; o Castelo é diversão, é cultura, educação. Nesse contexto, o cenário é um elemento.
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CAPÍTULO VIII 

FRAGMENTOS DE 

MÚLTIPLAS LINGUAGENS 

 

Ao final do trabalho, ainda que possa parecer paradoxal com relação a tudo o que foi 

apresentado, torna-se mais sólida nossa certeza na impossibilidade de observação do cenário 

como um sistema autônomo no texto televisivo. A partir do momento que isolamos o cenário em 

uma análise, limitamos as possibilidades de observá-lo em diálogo com os signos verbais, 

sonoros e visuais do sistema. Com isso, qualquer provável conclusão a respeito de uma 

determinada característica de linguagem de um cenário específico pode recorrer em erro  devido 

à não observação da totalidade das relações sincréticas. Contudo, também temos consciência de 

que qualquer recorte está fadado à incondicionalidade na exposição de todas as facetas de 

sistemas complexos, como é o caso da linguagem do cenário televisivo. Diante do impasse, só 

nos resta pôr em destaque o objeto de análise, cuidando sempre para não perder as referências 

do contexto que o cerca. Foi agindo assim que observamos as amostras que, em nosso 

entender, melhor exibem as características de certos tipos de cenários. 

No presente trabalho, mais do que fornecer todas as minúcias que caracterizam os 

cenários dos programas analisados, ou ainda, mais do que esclarecer todas as dúvidas no que se 

refere às particularidades dos cenários nos gêneros selecionados, procurou-se evidenciar que o 

cenário, na televisão, está capacitado para participar como elemento de significação, interferindo 

diretamente na construção do texto do programa. 

Posto isso, rememoremos as principais características dos cenários, identificadas nos 

programas selecionados, que indicam certos modos de configurações cenográficas que 
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consideramos mais adequadas para determinados gêneros. Tais configurações fazem, dos 

cenários, elementos comunicacionais. 

 

1. O QUE NOS MOSTRAM AS AMOSTRAS. 

Se tivéssemos que descrever o cenário no telejornalismo com um adjetivo, diríamos que, frente a 

outros gêneros televisivos, ele é “morno”. Caracteriza-se em especial pela passividade no espaço 

cenográfico. Traços distintivos desse tipo de cenário puderam ser observados no exame do 

Jornal Nacional, alguns deles já utilizados em demasia pelas emissoras: como a bancada; o 

logotipo ao fundo; a representação de mapas; a inserção de imagens virtuais; a redação em 

funcionamento etc. Esses elementos ocupam, na maior parte do tempo, a posição de Fundo da 

composição. Falando desse modo, o cenário nos telejornais parece ser um elemento de menor 

importância na composição da “imagem” do programa. Contudo, nesse caso, a mornidão pode 

significar: “estar a serviço do sistema”. Agindo dessa forma, o cenário estará cumprindo suas 

obrigações. 

É preciso que se entenda que o uso abundante de determinados elementos cenográficos 

se deve, em grande parte, a sua já comprovada funcionalidade, e ainda, ocupar a posição de 

Fundo, não é estar sendo depreciado em relação aos outros elementos de composição do texto. 

Ao contrário disso, se o cenário auxilia o apresentador na condução do programa (com 

bancada, monitores etc.), valoriza sua exposição (através das cores e formas), colabora com o 

entendimento da matéria (com os monitores ou videowall), facilita o reconhecimento do 

programa por parte do público (com a representação do logo ou grafismos), já estará, aí, 

exercendo sua função. 



 380

O cuidado que se deve ter, então, é não tratarmos esses elementos como supérfluos, e 

reduzir o cenário à tapadeira azul com o logotipo adesivado. Ao mesmo tempo, devemos tomar 

cuidado com os excessos, com a espetaculosidade, comum na cenografia televisiva. Na primeira 

situação, o resultado poderá ser um cenário pouco expressivo, que desmotive o 

acompanhamento das matérias. Por outro lado, a segunda situação pode resultar em perda do 

caráter formal, característica natural de programas desse tipo. 

O que o Jornal Nacional nos mostra é que, com relação ao cenário, é possível manter 

o formalismo sem tornar-se enfadonho. Os elementos comumente utilizados na composição do 

cenário podem, em alguns momentos, assumir a posição de Figura, tanto para transmitir alguma 

informação como para quebrar a monotonia do quadro. E, mesmo nos momentos em que estão 

como Fundo, devem estimular determinadas qualidades sensórias. A possibilidade de o cenário 

oferecer condições para diferentes planos e ângulos de câmeras, assim como os movimentos 

pouco perceptíveis, também colaboram muito para a dinâmica do quadro videográfico. As 

inserções de imagens virtuais também devem ser pensadas em função do cenário, é necessário 

que estejam integradas ao ambiente. O uso da redação como topologia cenográfica ainda parece 

ser a possibilidade mais interessante no telejornalismo atual. Contudo, é importante que seja 

mantida a naturalidade neste espaço. Além da credibilidade que agrega ao programa, a redação 

torna-se um cenário vivo. 

Com relação à telenovela, o cenário caracteriza-se, em especial, pela multiplicidade de 

ambientes distintos, expostos, na maior parte do tempo, em pequenos pedaços, que denotam, 

simultaneamente, localidades, padrões sociais, culturais, comportamentais, e até mesmo, épocas 

diferentes. No entanto, essa mistura de fragmentos de espaços diversos traz internamente um 

caracter que os unifica, a figuratividade com alto índice de realismo. Esse traço marcante do 
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cenário, que em alguns momentos beira uma exatidão naturalista exagerada e desnecessária, 

dificilmente será abandonado, em curto espaço de tempo, pelo gênero. Tudo indica que, na 

teledramaturgia, as experiências cenográficas mais inovadoras ainda tendem a se manter nos 

seriados e minisséries. 

Nesse sentido, buscando aproximar a encenação de “fatos reais”, os diversos cenários 

que envolvem as distintas tramas de uma telenovela, devem agregar-se em um ambiente uno e 

coeso. Ao mesmo tempo em que cada parte deva manter sua singularidade (nas relações que 

estabelece com as personagens envolvidas no espaço), quando unificadas, devem preservar a 

coerência interna do texto, em especial no que se refere à espacialidade e temporalidade em que 

se passam os acontecimentos. 

Na análise do programa Gordo a Go-Go, pudemos constatar que a forma de 

representação do cenário ignora todas as crenças, hábitos e atitudes do apresentador. Todas as 

suas referências e símbolos. O aspecto visual do cenário não tem relação alguma com a 

“imagem” do apresentador, ou do programa. A maneira como utilizaram os objetos para compor 

o painel de fundo, está muito mais associada à estética da emissora. 

Geralmente, os cenários da MTV são marcados pela originalidade no uso de texturas, 

cores e formas que não são muito comuns na televisão. Os diferentes efeitos matéricos nas 

paredes do cenário do programa Meninas Venenos (que sugerem, simultaneamente, qualidades 

distintas como maciez, aspereza e metalicidade); o grafismo em xadrez irregular no piso do 

programa Quebra Case (que deforma o espaço impedindo qualquer noção de profundidade); as 

cores saturadas de Ponto Pê (que subvertem todas as normas estéticas do meio). São apenas 

alguns dos exemplos da “estética MTV”, que também pode ser observada na indumentária dos 
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apresentadores e até mesmo no aspecto das vinhetas da emissora ou nos comerciais dos 

anunciantes. A estética da emissora, nesse caso, foi posta em primeiro plano. 

Ainda que acreditemos que a MTV tenha contribuído em muito para a estética da 

televisão, pensamos que os elementos de composição do cenário devem ser definidos em 

função, única e exclusivamente, do programa. E se o programa for um talk show que leva o 

nome do apresentador, como é o caso, o cenário deve ser concebido como se fosse parte da 

indumentária. Os elementos devem estar ligados de tal forma ao apresentador, que percebamos 

o cenário como uma extensão deste. 

A definição dos elementos de composição do cenário, em função do estilo do programa, 

é algo que observamos na análise do Castelo Rá-Tim-Bum. O cenário, composto por ambientes 

distintos (alguns com traços das personagens), unificados em um espaço que obedece a uma 

lógica interna (o castelo), mantém a mesma estrutura cenográfica da teledramaturgia (também 

utilizada por outros programas do gênero infantil), que serve ao desenvolvimento das histórias. A 

particularidade do cenário, nesse caso, está justamente nas formas de representação dos 

ambientes. 

O aspecto visual, de modo geral, distancia-se muito da figuratividade “realista”. 

Apresenta-se, para a criança, como um mundo de fantasia. Certos ambientes do castelo (como a 

cozinha ou as salas) ainda guardam alguma relação com referências externas, outros, por serem 

ainda mais fantasiosos (como por exemplo, o interior do lustre, da caixinha de música ou do 

ninho), são esteticamente diferentes dos ambientes principais (cômodos do castelo). Ainda 

assim, a narrativa faz com que os espaços sejam reconhecidos como partes de um todo. 

O caráter educativo da obra também está impresso no aspecto visual do cenário, tanto 

nas referências figurativas do repertório infantil, como no estilo artesanal das formas de 
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representação. O telefone, o relógio, a televisão, não são como os objetos utilizados nas 

residências, as formas nos lembram brinquedos, muitas vezes, feitos de sucata. O excesso de 

objetos amontoados pelos ambientes remete, em alguns momentos, a espaços criados por 

crianças (a bagunça do quarto, da caixa de brinquedos etc.). Com isso, o Castelo nos mostra 

que os cenários de programas infantis devem representar um espaço de fantasia, porém, não 

fazendo somente uso de referências figurativas como vemos em certos programas. O espaço 

deve estar aberto à imaginação. Deve possibilitar à criança novas experiências sensórias e 

perceptivas. Para agir desse modo, o cenário deve ser ativo, deve estabelecer constantes 

relações de significados com os outros signos da encenação. 

Acreditamos ter ficado claro, com as análises realizadas, as particularidades de cada tipo 

de cenário. Por motivos já expostos, não seria possível transpor, entre os objetos observados, 

uma determinada configuração cenográfica para outro programa. Fica nítido, também, que as 

especificidades de cada configuração apresentam-se como traços distintivos quando 

estabelecemos uma comparação entre diferentes gêneros televisivos. Ou seja, o cenário de um 

telejornal possui determinadas características que o diferenciam de um talk show, uma 

telenovela de uma narrativa infantil, e assim por diante. Esses traços possibilitam, até mesmo, que 

a audiência reconheça o gênero, ainda que não conheça o programa. Contudo, ainda que 

tenhamos tipologias distintas, os cenários televisivos, como sistemas visuais que são, transportam 

em seu interior potencialidades que podem ser agrupadas em categorias especificas e que devem 

ser utilizadas em certas ocorrências para alcançar determinados interpretantes. 

O cenário tem condições de transmitir sensações, antes mesmo de ser percebido, e 

sensações muitas vezes indescritíveis. Nesse nível, tendo em vista a materialidade da malha 

eletrônica, devemos cuidar dos elementos de base da composição: das cores, texturas, volumes, 
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luzes etc. O principal compromisso do cenário, nesse caso, é com a atmosfera da cena, com o 

clima desejado. Na figuratividade, o cenário pode se fazer percebível, identificável (denotar um 

espaço, indicar uma época, um local etc.). Com isso, auxiliará na evolução do ator ou 

apresentador. Cabe ao cenógrafo, nesse caso, cuidar da ambiência, das condições físicas e 

estéticas que podem influir diretamente na encenação. Tendo sido percebido, identificado, o 

cenário torna-se então elemento de significação. Dotado de sentido, participa ativamente da 

construção do texto televisivo. Passa a estabelecer relações de significado com os outros signos 

da cena. Assume, então, ainda que por pouco tempo na encenação, a responsabilidade de atuar 

como elemento comunicacional. 

Essas potencialidades do cenário, para gerarem interpretantes, devem ser previstas pelos 

profissionais envolvidos na produção do programa no momento de definição da figuratividade ou 

representatividade das formas. 

As teorias e o método empregados nestas análises não devem ser vistos aqui como 

instrumentais que servem tão-somente como recursos operativos no estudo de sistemas visuais 

concretos. Devem, também, ser considerados como instrumentos capazes de auxiliar os 

profissionais de produção televisiva, em especial o cenógrafo, no momento de definição dos 

elementos visuais que irão compor um determinado cenário para um programa específico. 

Fazendo uso desse ferramental, ficará claro ao cenógrafo que não temos limitações na televisão; 

temos, na realidade, particularidades do sistema que devem ser consideradas no momento da 

criação e produção dos cenários. 

 

2. FRAGMENTOS FINAIS. 
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Diante das potencialidades apresentadas, e frente ao fato de que a diversidade de gêneros e 

subgêneros faz uso desses potenciais de maneiras variadas e distintas, falar em cenário televisivo 

é falar em múltiplas linguagens. Tais linguagens se fragmentam nas cenas nos mais diversos tipos 

de planos e exigem, assim, maior atenção do analista no momento da observação, assim como 

do cenógrafo no momento da criação, aos fragmentos e partes que compõem esse sistema. 

Se levarmos em conta que, a todo momento, surgem novos tipos de programas, 

resultado da subdivisão de tipos específicos ou então da aglutinação de tipos variados, e 

somarmos a isso o fato de que os meios estão evoluindo tecnologicamente em períodos cada vez 

mais curtos, podemos afirmar que estamos diante de uma linguagem que, além de múltipla e 

fragmentária, está em permanente formação. Com isso, não podemos nos limitar a cânones 

impostos ao cenário em virtude de um número limitado de gêneros televisivos ou a 

particularidades do aparelho analógico de dimensões reduzidas (em uma série de programas, 

como chegamos a apresentar, essas crenças nas limitações do quadro videográfico já vêm sendo 

contestadas). Frente a esse panorama, apesar de compartilharmos com muitas crenças de Ratto, 

divergimos no que se refere à televisão, em especial, à sua declaração ao jornal O Estado de 

São Paulo (reproduzida na introdução do trabalho). 

Como bem lembra Machado: “a televisão é e será aquilo que nós fizermos dela” (2002: 

12). Sob esse ponto de vista, acreditamos que se deva falar mais sobre o sistema. Falar mais 

sobre a estética do vídeo e sobre seus elementos constitutivos. Falar mais sobre suas tipologias 

cenográficas. Devemos falar mais, porque ainda há muito para ser dito. O que mostramos, até 

então, são apenas fragmentos. Ainda há muito para ser discutido. Ainda há muito que pode ser 

feito. Parafraseando Chateaubriand, ainda acreditamos que a televisão é “uma máquina que dará 

asas à fantasia mais caprichosa” (apud Leal Filho in Ortiz 1988: 59). 
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