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Cenário televisivo: linguagens múltiplas fragmentadas é a tese de doutorado de 

João Batista Freitas Cardoso, defendida na PUC-SP em 2006 sob orientação da Profa. 

Dra. Lúcia Santaella.  

Existe uma multiplicidade de cenários, e portanto linguagens, em programas 

televisivos em função das diferentes demandas dos gêneros e formatos. O primeiro 

capítulo discute conceitos de cenário e cenografia, contrastando o papel destes recursos 

no teatro e na televisão. O autor defende o cenário televisivo como algo além de uma 

mera decoração. O segundo capítulo mostra uma pesquisa histórica acerca dos cenários 

televisivos.  

O terceiro capítulo traz um mapeamento dos principais gêneros da televisão 

brasileira e do papel dos cenários nestas diversas facetas. No quarto capítulo, o autor 

observa as relações estéticas e de linguagem que se estabelecem entre o cenário e outros 

elementos visuais da cena. O quinto capítulo delimita os objetos de pesquisa: Jornal 

Nacional e Novela 3 (Globo), Gordo a Go-Go (MTV)  e Castelo Rá Tim Bum (Cultura).  

A partir do sexto capítulo, o autor utiliza a semiótica Peirciana, as relações entre 

os distintos tipos de signos e as diferentes formas de representação, dentro do que foi 

estabelecido nos estudos da Profa. Lúcia Santaella. Em “O cenário à luz de Peirce” (sexto 

capítulo), o autor faz uma breve recapitulação da teoria Peirciana.  

A tese, então, em seu sétimo capítulo, realiza uma análise semiótica do cenário 

televisivo, um “signo que participa ativamente da ação narrativa”, objetivando verificar 

de que forma o cenário pode participar do texto televisivo como elemento de 

significação. Aqui, vamos priorizar a análise do cenário do Jornal Nacional para 

exemplificar a metodologia do autor.  

Cardoso destaca como quali-signo cenográfico as cores, linhas, formas, volumes, 

movimentos, dinâmica, etc. Um exemplo é a predominância da cor azul no cenário. O 

sin-signo deve ser analisado como um fato que existe em sua singularidade, em tempo e 



espaço determinados. Sendo assim, corresponde às imagens presentes na cena de uma 

edição transmitida em um momento específico. O jornal exibe uma vinheta com o logo 

do Grand Prix que “arranca” em direção ao espectador, no predomínio de cores quentes, 

adequado à temática, portanto. Já os  legi-signos são convenções culturais moldadas pelos 

valores de uma dada coletividade. No caso do Jornal Nacional, a predominância de cor 

azul, além de relacionar o jornal à emissora, transmite confiança, verdade e serenidade. 

Os figurinos, penteados e até mesmo o tom de voz ressaltam o caráter formal do jornal. 

Na análise dos objetos, o autor considera o objeto dinâmico a redação da TV 

Globo, localizada no Rio de Janeiro. O cenário em si é o objeto imediato. Quanto a 

classificação dos signos em ícones e índices: 

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(…).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. (p.281) 

Sobre o signo simbólico, fechando a análise da referencialidade do signo, o autor 

salienta que o elemento que possui as melhores propriedades para simbolizar um 

programa é o logotipo. Este faz parte do cenário quase que permanentemente.  

Por fim, na análise dos interpretantes, em seus três níveis de realização, Cardoso 

sinaliza que o interpretante imediato, relacionado ao potencial que o signo tem para 

produzir efeitos em uma mente exposta a ele, é a escolha da redação e dos diretores no 

que diz respeito ao texto, aos movimentos de câmeras, ângulos, etc. Sobre o interpretante 

dinâmico, efeito singular na hora da exposição, e o interpretante final, o autor diz: “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”. 

Algumas de suas conclusões, após a análise semiótica do cenário do Jornal 

Nacional, são que este atua na orientação do espectador (chamadas para intervalos 

comerciais, abertura, encerramento, etc), busca trazer credibilidade à informação e se 

apresenta de forma mais passiva do que os outros gêneros analisados na tese.  
 

 


