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Televisão, Jornalismo e FuTuro 

semióTiCa e Cinema: FuTuro de ilusão ou 
ilusão do FuTuro?

marCelo Hespaña

Gerson Tenório dos sanTos

O intuito da palestra é fazer com que as 
pessoas, principalmente os estudantes de 
comunicação, saibam como o jornalista que 
trabalha em TV desenvolve o seu trabalho. 

Tirar as curiosidades de quem acompanha 
diariamente, mas não sabe como é feita a produção 
da notícia mostrada durante os telejornais. 
Também é um dos assuntos desenvolvido pelo 
atual repórter da Rede Vanguarda (filial da Rede 

Globo) Marcelo Hespãna.
A palestra também trata a questão da 

reflexão sobre a contribuição social do trabalho 
do jornalista e que o futuro do profissional que 
trabalha nessa área depende da credibilidade e 
seriedade que ele desenvolve focado na profissão.

O cinema, classificado como a sétima 
arte no manifesto das sete artes, de Ricciotto 
Canuto (1911), ao contrário das demais 6 artes 
(música, dança, pintura, escultura, teatro e 
literatura), não possui  um elemento básico que 
a caracterize, mas se constitui no somatório de 
todas as demais. É por excelência um sistema de 
signos complexose multifacetados. A semiótica 
de extração peirceana, como ciência geral dos 
signos, é justamente o campo que estuda todas 
as manifestações sígnicas em todas as áreas 
do conhecimento. Naturalmente, o cinema 
tem sido investigado por diferentes campos do 
conhecimento, como a psicanálise, o marxismo, 
o estruturalismo, a narratologia, o formalismo, 
a filosofia da linguagem, etc. Porém, a semiótica 
como ciência geral dos signos, constitui-se, 
como área transdisciplinar, numa metaciência, 
oferecendo às demais áreas (ou ontologias 
regionais) uma visão mais ampla dos fenômenos 
estudados.

Desta forma, interessa-nos no espaço 
deste trabalho buscar compreender como os 
múltiplos signos que constituem a linguagem 
cinematográfica, com seu alto grau de 

semelhança com o funcionamento do mundo 
em que vivemos, fundam um estatuto que longe 
de ser uma mera imitação do real, uma simples 
ilusão criada por processos técnicos, propiciam 
um adentramento maior nas subcamadas do 
que convencionamos chamar de realidade, 
mundo, concretude, etc. Um dos centros deste 
questionamento é justamente o problema do 
tempo. A metáfora do oráculo talvez seja a mais 
próxima de nossa pretensão. 

É preciso que se esclareça que a influência 
mais notória, no que toca à análise semiótica 
do cinema, tem sido a de origem linguística, 
notadamente pautada nos conceitos 
saussureanos de significante e significado, 
sintagma, fonema, etc. Autores continudadores 
da obra de Saussure, como Martinet , Hjelmslev 
(conteúdo e expressão), Barthes,  Eco,  sempre 
buscaram homologias entre a organização 
da língua e o cinema. Muitos teóricos, como 
Antonioni, consideraram que a tomada 
(shot, em inglês) seria equivalente à pala vra, 
enquanto a montagem guardava similitude 
com a frase. Outras abordagens deram mais 
importância ao caráter diegético da sétima arte, 
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fazendo aproximações com o funcionamento 
da narrativa literária. Porém, tais abordagens 
claramente privilegiadoras de um modelo 
baseado na estrutura da língua, ou seja, como 
um sistema modelizante secundário, tal como 
entende o semioticista russo JuriLotman, já que 
para ele todas as formas de arte, incluindo o 
cinema, só possui estruturalidade por se basear 
no funcionamento da língua, desconsideram a 
relação dos signos com sua referência, ou como 
prefere Peirce, com seu objeto. 

Para problematizarmos a questão da ilusão 
do cinema é preciso primeiro entender o que 
chamamos de ilusão e como e a partir de que 
referencial o cinema “imita” ou não a realidade 
que lhe serve de suporte. Para tanto, é preciso 
alargar um pouco mais o escopo da discussão, 
retirando-a do campo da perspectiva verbal – 
que é apenas um dos vários sistemas de signos – 
e levando-a para a abordagem dada pelo filósofo 
estadunidense Charles Sanders Peirce, criador da 
semiótica como lógica. Assim, desconstruiremos, 
em primeiro lugar, a abordagem que dá ao cinema 
um caráter meramente ilusório em sentido 

negativo em contraponto com o funcionamento 
do “real” – ou seja , como futuro de uma ilusão, 
para usarmos a perspectiva freudiana de uma 
realidade purificada do que ele considera os 
efeitos nefastos da religião, para substituí-la por 
uma abordagem mais ampla de ilusão como 
sistema de signos que nos abrem as comportas 
do presente, permitindo um vislumbre do futuro 
que retroage como feedback para a própria 
construção do presente e recriação do passado, 
nos moldes de “De volta para o futuro” (2001), 
“Uma odisseia no espaço”, “MinorityReporte” 
e tantos outros filmes que brincam com nossa 
noção de tempo, espaço e sujeito.  Para tanto, 
com o auxílio da semiótica de Peirce e da Teoria 
Geral de Sistemas de extração peircena, é preciso 
também revermos nossa concepção de real, que 
nem por um momento é objeto das teorias que 
classicamente analisam o cinema. 

palavras-CHave: 
cinema, futuro, ilusão, semiótica, realidade

CriaTividade e merCado

doCumenTário radioFôniCo: FronTeira em 
modelização

GusTavo GobaTTo

Carmen lúCia José

Existe espaço para ser criativo e inovador no mercado regional? A palestra Criatividade e Mercado 
procura estabelecer alguns passos e requisitos para que se consiga ir além, tenha espaço para criar 
estrategicamente e surpreenda clientes e consumidores.

Duas são as hipóteses que fundamentam 
as possibilidades do documentário radiofônico: 
a primeira, fundamentada na dinâmica da 
cultura, aponta o documentário padrão como 
estrutura nuclear que se origina na estrutura da 

notícia, que se reestrutura com a reportagem e, 
finalmente, afirma outra, com especificidade de 
documentário radiofônico padrão. A segunda, 
ainda a partir da mesma fundamentação, aponta 
para o documentário radiofônico que passamos 
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planeJamenTo em markeTinG poliTiCo: um 
merCado poTenCial para ComuniCadores 
marCelo pimenTel

Desde a redemocratização do Brasil, a 
partir de 1982, as eleições passaram a contar 
com a profissionalização das estratégias de 
comunicação. O ápice ocorreu nas eleições 
presidenciais de 1989, com a concorrida disputa 
entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor 
de Mello. Naquele momento amadureciam as 
estratégias de marketing político no país.

A partir de então, diversos profissionais 
de comunicação se debruçaram no 
desenvolvimento de conhecimentos acerca 
do tema. No entanto, confundia-se muito a 
comunicação política com marketing político. 
Não se articulavam todos os instrumentos 
do marketing a favor de um planejamento de 
campanha eleitoral.

Hoje, podemos dizer que o marketing 
entrou de vez na vida dos políticos brasileiros. 
A aplicação dos 4 P´s (produto, preço, ponto, 
promoção) passou a ser ferramenta corriqueira 
dos políticos que buscam o sucesso eleitoral 
com o uso intensivo das estratégias de 
marketing.

O planejamento em marketing político busca, 
na sua essência, satisfazer as necessidades dos 
eleitores. Vender a esperança de que o futuro 
será melhor. E isso tudo é traduzido por meio 
de estratégias de comunicação bem refinadas.

A cada dois anos o Brasil enfrenta um 
processo eleitoral. De forma alternada temos 
eleições:

Presidente da República, Governadores de 
Estado, Senadores da República, Deputados 
Federais e Deputados Estaduais

preFeiTos e vereadores
Essa realidade tornou o mercado do 

marketing político extremamente atraente para 
comunicadores sociais. Além disso, contamos 
com o marketing de governo, que começa a 
povoar a cabeça dos administradores públicos.

Portanto, trata-se de um mercado que a 
Academia não pode deixar de lado. Estudar o 
mercado e suas tendências e demonstrar às 
novas gerações as possibilidades de mercado 
de trabalho é um desafio permanente das 
instituições de ensino superior que oferecem 
cursos de comunicação social.

a chamar “desviante”, como originário do diálogo 
metalingüístico realizado com as variadas estruturas 
do documentário cinematográfico, resultando em 
possíveis estruturas de documentário radiofônico.

palavras-CHave:
documentário radiofônico - estruturas em 

fronteira – padrão/desviante
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Tv brasil realidade ou FanTasia 

Web Jornalismo: busCa de uma idenTidade 
do impresso ao deskTop aTé os disposiTivos 
móveis

 debora burini

Gerson mário de abreu Farias

 A TV Brasil é uma emissora pública 
que nasceu em 2007, da unificação de três 
emissoras: a Radiobrás (TV Nacional de 
Brasília), a ACERP - Associação de Comunicação 
Educativa Roquette Pinto, que coordenava a 
TVE do Rio de Janeiro, e a TVE do Maranhão. 
A finalidade de sua criação é justificada pela 
ampliação da oferta de conteúdos numa grade 

de programação que informa, entretém e 
educa para a cidadania: pilares essenciais nos 
modelos públicos de televisão aberta mundiais. 
A proposta aqui é refletir se a emissora aponta 
de fato com a possibilidade da construção de um 
sistema público forte de televisão no país, ou se 
apenas se configura como mais uma estrutura 
de comunicação a serviço de governos.

A linguagem radiofônica é caracterizada 
pelo fato de atingir diversos sujeitos ao 
mesmo tempo. O texto escrito, para ser 
falado, trabalha com enunciados sedutores, 
combinando textos, a fala e os efeitos 
sonoros. Monteiro (2003) comenta que 
uma das características mais relevantes da 
linguagem radiofônica é o seu aspecto oral e 
a inter-relação que existe entre texto escrito 
para ser lido e o texto escrito para ser falado 
e interpretado. 

Por sua característica, o rádio, meio 
de comunicação de massa, emite uma 
programação com forte aspecto intimista. 
Isso produz no ouvinte uma sensação de 
proximidade. Ortriwano (1985) explica que 
a mensagem como produto radiofônico 
precisa respeitar todas as características do 
meio e as condições de recepção, devendo 
estar entre as preocupações básicas do 
emissor o fato de a mensagem radiofônica 
estar destinada a ser apenas ouvida. 

Desde o seu surgimento, o rádio 

vem passando por adaptações em sua 
programação. Devido ao advento de novas 
tecnologias, essas inovações acabam 
também por adaptar a utilização de sua 
linguagem. 

Depois do advento da televisão, o 
rádio se transformou e superou a perda, 
principalmente, dos profissionais que 
migraram para o novo veículo. Com o 
decorrer do tempo, ajustou-se e encontrou 
formas de ainda cativar o ouvinte. Devido 
às características próprias do rádio, como 
veículo de comunicação, o jornalismo 
encontrou uma maneira de dinamizar a 
informação. 

Regras foram criadas para que a notícia, 
ao ser transmitida, chegasse mais perto do 
ouvinte. Criou-se,então, um padrão para 
a redação de uma notícia que será lida no 
rádio. De acordo com Kopplin & Ferraretto 
(1992), o texto radiofônico é um resumo que 
inicia sempre pelo aspecto mais importante 
do fato, hierarquizando os detalhes 
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restantes (técnica da pirâmide invertida). A 
notícia no rádio não é, entretanto, apenas 
correspondente ao  lead da imprensa escrita. 
Possui características próprias para abertura 
e desenvolvimento do texto. 

Quem redige deve sempre se lembrar de 
que o ouvinte estará desenvolvendo outras 
atividades enquanto ouve o rádio. Poderá 
estar dirigindo, cozinhando, trabalhando, 
por isso, a notícia deverá ser clara e objetiva. 
Assim, quem escreve deverá redigir seu 
texto com a linguagem mais concisa possível, 
da maneira mais direta para que possa criar 
a interação com o ouvinte. A possibilidade 
de carregar o rádio para qualquer lugar, 
tendo-o como um parceiro, o barateamento 
do custo dos aparelhos tornaram o veículo 
mais popular. 

Ainda hoje, o rádio continua a ser o 
veículo mais rápido e objetivo, levando 
entretenimento, formando opinião, 
chegando aos ouvintes de forma íntima e 
informal. Com essas características, somadas 
ao baixo custo de produção e distribuição, 
o rádio pode focar temáticas de interesse 
local, interpretando a informação em uma 
linguagem que respeite o local onde está 
agregado. A rapidez com que as notícias 
e as informações são difundidas, uma 
característica do meio rádio, levou-o à 
adaptação dos discursos.

Em artigo publicado no jornal informativo 
dos Amigos da Rádio MEC, Adriana 
Ribeiro, conta que foi lançado um livro 
inteiramente dedicado à classificação dos 
gêneros radiofônicos. Ela também explica 
que no âmbito jornalístico, por exemplo, 
podemos ter os formatos nota, notícia, 
boletim, reportagem, entrevista, radiojornal, 
documentário jornalístico, divulgação 
tecnocientífica, entre outros. Isso nos mostra 
que o rádio pode oferecer, em seu discurso, 
outras possibilidades de se trabalhar a 
linguagem. 

Atualmente, a programação das 
rádios limita-se à música e informação 
e não oferecem ao público outros tipos 
de gêneros radiofônicos. O rádio pode  
apresentar diversos formatos, entre eles: 
radioreportagem, radiodrama, radiorevista, 
radioarte, radio infantil, radioindigenista,  

feature, programa musical e campanha 
institucional. Um gênero radiofônico pode 
ter formatos diferentes. 

Em pleno século XXI, a Internet incorpora 
o rádio e dá uma dimensão globalizada. O 
rádio pode ser ouvido em qualquer lugar 
do mundo. O local passa a ser global. As 
pequenas rádios têm a chance de prolongar o 
seu sinal com uma qualidade impressionante. 
Conectada por meio da Internet, a estação 
de rádio atua também como um portal que 
agrega outro valor à própria informação, e 
a interpreta com os olhos da comunidade 
local. 

Mas cabe uma ressalva, se levarmos em 
consideração  o veículo e também o público. 
Alves (2004) explica que características 
como a instantaneidade foram trocadas 
pela interatividade. O rádio tornou-se um 
modelo multimidiático. Afinal, só na Internet 
podemos clicar em um link para ouvirmos a 
rádio. 

A autora salienta que a própria linguagem 
de identificação dos recursos do veículo 
sofre mudanças e, apenas agora, começa 
a se firmar, uma vez que essa forma de 
comunicação é recente. Além de emitir  som, 
na web, o rádio disponibiliza materiais de 
diferentes mídias, um sistema multimídia. 

Para Cordeiro (2004), é algo positivo que 
vai dar ao velho meio novas perspectivas, 
pois, nesse processo de digitalização das 
emissoras de rádio, há agora a possibilidade 
de disponibilizar o conteúdo na Internet. Isso 
é conseqüência da evolução contínua do 
rádio. Pode ser a webrádio um novo passo 
na história do veículo?  

Hoje há, na rede mundial, as rádios  on-
line que somente tocam músicas. Podemos 
citar como exemplos a rádio do site Universo 
On-Line, UOL, cito http://radio.musica.uol.
com.br e o portal Terra, cito http://sonora.
terra.com.br/templates/radioTerra. aspx. 
Esses modelos de rádios nos fazem remeter 
à década de 70. O rádio viveu nesse período 
sua fase “vitrolão”, pois a programação ficou 
voltada apenas a tocar músicas. 

Grandes emissoras de rádio já estão 
disponibilizando o áudio, ou seja, transportam 
sua programação para a internet. Há também 
aquelas que transmitem o sinal somente 
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rádio diGiTal no brasil 
savio Trevisan

Analise dos sistemas HD rádio e DRM, que concorrem para ser o sistema de rádio digital no Brasil, 
testes efetuados.  Aspectos legais quanto da digitalização (normas,mudanças).

O que muda para o radiodifusor e para os ouvintes.  As novas perspectivas das rádios AM e FM em 
interatividade.

para a web, como a  Rádio Cidade Online, cito 
www.cidadeonline.com. Essas se limitam a 
tocar músicas igualando-se a uma rádio FM 
convencional. As webrádios e rádios  on-line, 
que tratam, especificamente, de jornalismo 
deixam disponíveis para downloads boletins 
com ou sem sonora para que o usuário possa 
ouvir. 

É nesse momento que surge a questão: o 
rádio na Internet é mesmo rádio? No atual 
momento, percebe-se que não existe uma 

preocupação em transformar esse conteúdo 
e sim apenas transportá-lo. 

É também o momento de analisarmos 
o conceito de rádio virtual. Alves (2004) 
alerta que, por não ser  mais exclusivamente 
auditivo, o rádio sofre um processo de 
descaracterização em relação ao veículo 
convencional. A autora questiona: “rádio 
emite som, rádio na web emite som, texto e 
imagem. Emite ou disponibiliza?”.


