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Letícia Capanema 

Décio Pignatari (1927-2012), ensaísta, poeta, publicitário, tradutor, semioticista, ao 

lado de Haroldo e Augusto de Campos, foi o criador da poesia concreta no Brasil. Em 

1970, ajudou a fundar a Associação Brasileira de Semiótica. Como teórico da 

comunicação e da literatura, Pignatari traduziu importantes obras de Marshal 

McLuhan, Dante Alighieri, Goethe e Shakespeare.  

 

O livro Signagem da Televisão, publicado em 1984 pela editora Brasiliense, 

corresponde à reunião de textos sobre a televisão, primeiramente publicados pelo 

autor nos jornais O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e Folha de São Paulo, e 

nas revistas DeSignos e Melhores Momentos. O livro é organizado em nove seções 

temáticas, que abordam o que o Pignatari denomina de signagem (linguagem) 

televisual. Nos nove capítulos, o autor evidencia as várias camadas do signo televisual 

por meio da análise de sua estrutura, seus processos, sua emissão/recepção, da 

teledramaturgia, de personalidades importantes que marcaram seus programas, da 

relação da TV com outros códigos expressivos, de comparações entre a TV brasileira 

e a de outros países, da MPB na televisão e de sua relação com a educação, cultura e 

política. 

 

Os textos foram escritos entre os anos de 1978 e 1981, período marcado por 

transformações tanto no cenário brasileiro televisual quanto político e 

socioeconômico.  No campo da televisão, destaca-se a extinção da TV Tupi, o 

crescimento da TVS de Silvio Santos e a consolidação da TV Globo, através de suas 

emissões em rede nacional. No âmbito político e socioeconômico, o país passava pelo 

processo de abertura e anistia; a inflação, o desemprego e a dívida externa abalavam 

as bases da economia. 

 

No livro, o autor utiliza o termo “signagem” em detrimento de linguagem. Sua 

intenção é evitar distorções consequentes da sobreposição dos códigos verbais aos 



códigos icônicos e audiovisuais. Dessa forma, o autor lança seu olhar semiótico sobre 

a televisão, destacando-a como signo de características singulares.  

 

Pignatari afirma que tanto o cinema quanto a televisão são complexos intersignos, 

cujos paradigmas se alicerçam na imagem cinética, no som e na fala. O signo-

sintagma televisual se diferencia do signo cinematográfico, segundo o autor, pelo seu 

modo técnico de produção que lhe confere especificidades. Tais especificidades, 

delineadores da signagem televisual, estão ligadas à imagem eletrônica, reticulada, de 

baixa definição, à tela pequena e ao forte caráter verbal da televisão.  

 

Fundamentado na teoria semiótica de C.S. Peirce, Pignatari afirma que por trás de um 

signo, está outro signo. Tal concepção vai ao encontro da ideia de Marshal McLuhan 

de que o conteúdo de um meio é outro meio anterior a ele. Dessa forma, a televisão 

seria um veículo de veículos, pois nela deságuam imagens de todos os tipos, desenho, 

pintura, fotografia, cinema e computação gráfica.  

 

O autor observa que, após a revolução industrial, o processo de desenvolvimento dos 

meios de comunicação se acelerou, gerando o fenômeno em que o último recurso 

expressivo a aparecer, o mais recente, é tomado como culpado pelos male sociais e 

culturais. É o que ocorreu com a fotografia, o cinema e ocorre com a televisão e o 

computador.  Daí a origem das visões pejorativas sobre a televisão presentes até hoje. 

 

O olhar semiótico e apurado de Pignatari sobre a televisão do final da década de 1970 

ajuda a compreender as nuances e especificidades desse signo que alcançou enorme 

penetração na cultura humana. Dessa forma, o livro possui dupla importância: é um 

relevante estudo do repertório televisual de uma determinada época, assim como 

constitui-se de análises atemporais, que muito contribuem para os estudos da televisão 

como signo singular da expressão humana. 

 


