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Resumo 

A ideia deste artigo é apresentar uma proposta de análise de material jornalístico 

audiovisual para o webjornalismo utilizando os preceitos da Semiótica Discursiva. Tal 

objetivo se apropria de concepções e ensaios que já vem sendo adotados por alguns 

pesquisadores para estudar o telejornalismo, ou o jornalismo para diferentes telas e 

plataformas. Para tanto, recupera e apresenta alguns aspectos mais formais e teóricos, 

articulando-os ao percurso histórico da Semiótica Discursiva. Nessa direção, apresenta o 

tema enquanto disciplina, método, teoria e metodologia de análise, prospectando alguns 

de seus empregos no Jornalismo; depois argumenta a escolha pela Semiótica Discursiva 

e, para finalizar, ensaia a proposição de um roteiro de análise articulando o emprego de 

elementos inerentes a este tipo específico de texto audiovisual no webjornalismo.  

 

Palavras-chave: Semiótica discursiva; telejornalismo; webjornalismo; audiovisual; 
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1. A atualidade da Semiótica 

 

Qual tipo de elo é esse que nos vincula uns aos outros a esta “tradição” que para 

nós se tornou a teoria semiótica de Greimas? Seria simplesmente a fé na 

validade de um método de pesquisa que, ainda que ignorado ou rejeitado pela 

maior parte do mundo acadêmico que nos rodeia, teria dado de uma vez por 

todas a nossos olhos a prova de sua pertinência, e que, portanto, nós teríamos 

apenas que aplicar fielmente? Ou, na realidade, não seria, antes, um interesse 

razoado e crítico diante de um corpo de proposições, de conceitos, de hipóteses, 

de intuições que, por permanecer aberto e precisar ser prolongado, nos incita e 

ao mesmo tempo nos ajuda a inventar nosso próprio caminho em busca do 

sentido? (LANDOWSKI, 2017, p. 13)     
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A mídia e as formas de comunicação vêm sendo estudadas ao longo dos anos 

por diferentes campos do conhecimento que, para dar conta do avanço veloz de suas 

práticas, recorrem às teorias diversas. A complexidade das relações mediadas pelos 

aparatos tecnológicos que circulam no universo midiático, bem como dos produtos 

comunicativos cada vez mais hiperbólicos e híbridos, tem obrigado os estudiosos a 

desafiar os limites dos constructos teórico-metodológicos disponíveis.  

Nessa direção, a Semiótica tem se apresentado como uma proposta de 

enfrentamento deste desafio, ora ofertando perspectiva teórica, ora elementos 

constitutivos de uma disciplina sistemática, ora um método operacional de análise. Mas, 

não obstante sua natureza e objetivo científico, o comum a qualquer estudo semiótico é 

a busca por algo maior que a simples compreensão do que está diante dos olhos de 

qualquer analista, trata-se de buscar o sentido. No caso específico dos autores deste 

artigo, a aproximação com a Semiótica se dá pelo interesse em estudar as imagens, mas 

não qualquer imagem, aquelas produzidas pelo jornalismo e que, portanto, assumem o 

objetivo de informar, de noticiar. De fato, o interesse motivador é buscar o sentido das 

imagens jornalísticas, mais especificamente, as imagens produzidas para as telas 

contemporâneas - televisão, celular, computador - e, para tanto, desenvolveu-se um 

percurso histórico em torno da semiótica e de propostas analíticas destinadas a 

investigar as imagens.  

Cabe ressaltar que embora haja na academia, ainda, uma certa desconfiança em 

torno da semiótica, como bem diz Landowski (2017), nos últimos anos, percebe-se um 

aumento do interesse pelo campo tendo em vista o número maior e cada vez mais 

atualizado de materiais bibliográficos disponíveis, além das leituras referenciais e mais 

canônicas que estão recebendo reedições, principalmente, os da semiótica desenvolvida 

pela escola europeia. Talvez este interesse se justifique, exatamente, pelo que 

Landowski afirma ao explicar um aspecto muito peculiar da obra de Greimas:  

 

Mais geralmente, além das grandes opções epistemológicas, um dos traços mais 

característicos da semiótica que Greimas nos ensinou consiste em sua ambição 

operacional sempre reafirmada. É preciso “morder o real!”, dizia ele. Tratava-

se, desde o início, de entender melhor nossa relação vivida com o mundo, 

conceptualizando enquanto processo de construção de sentido.  

(LANDOWSKI, 2017, p. 28) 
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Por encontrar eco na perspectiva de que é um constructo teórico aberto que 

motiva a buscar caminhos próprios e com uma natural “ambição operacional”, é que se 

identifica o percurso de análise baseado na semiótica aquele que poderá responder às 

inquietações desta pesquisa que é investigar os sentidos das imagens visuais - 

televisuais - jornalísticas. Diante do exposto, o presente artigo objetiva apresentar uma 

proposta de análise de material jornalístico audiovisual para o webjornalismo, utilizando 

os preceitos da Semiótica Discursiva, fundada nos pressupostos de Hjelmslev e 

Greimas. Tal objetivo se apropria de concepções e ensaios analíticos já aplicados aos 

estudos do jornalismo para telas, ou telejornalismo, e constrói as justificativas e 

aspectos mais formais e teóricos, articulando com o próprio percurso histórico da 

Semiótica. Nessa direção, apresenta o tema enquanto disciplina, método, teoria e 

metodologia de análise, prospectando alguns de seus empregos no Jornalismo; depois 

argumenta a escolha pela Semiótica Discursiva e, para finalizar, ensaia a proposição de 

um roteiro de análise relacionando o emprego de elementos inerentes a este tipo 

específico de texto audiovisual no webjornalismo.  

 

2. Breve contextualização da Teoria Semiótica  

Para entender como aplicar os preceitos da semiótica na realização de uma 

pesquisa, faz-se necessário compreender o seu desenvolvimento e estabelecimento 

enquanto ciência/teoria/metodologia, para, então, chegar a sua aplicabilidade. Tendo em 

vista, inclusive, que a semiótica conhecida hoje se desenvolveu paralelamente em 

regiões distintas no mundo (Estados Unidos e Europa), e os estudos nestes dois espaços 

pouco dialogaram entre si na época.   

Considerando o amplo contexto, este item objetiva compreender o pensamento 

semiótico, sobretudo, da vertente discursiva, também conhecida como Greimasiana, por 

causa de seu fundador o lituano Algirdas Julius Greimas (1917-1992), por meio da 

reconstrução histórica do pensamento semiótico, a partir da compreensão do surgimento 

da Semiótica e as particularidades da Semiótica Discursiva. Assim, recuperando 

Greimas, o sentido “não significava apenas o que as palavras queriam nos dizer, ele é 

também uma direção, ou seja, na linguagem dos filósofos, uma intencionalidade e uma 

finalidade” (GREIMAS, 1975, p. 15). 
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A Semiótica se preocupa em compreender o todo significativo do discurso e, por 

isso, tem por objetivo investigar o percurso de geração deste sentido. Barros (2005) 

afirma que a semiótica “tem por objeto o texto, ou melhor, procura descrever e explicar 

o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz” (BARROS, 2005, p. 11, grifos da 

autora). De forma resumida, pode-se dizer que a semiótica, principalmente, a discursiva 

entende o texto enquanto um objeto de significação, sendo assim, volta-se para estudar 

os mecanismos que fazem parte de sua estrutura significativa. “Em outras palavras: 

procura descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz, 

examinando, em primeiro lugar, o seu plano de conteúdo, concebido sob a forma de um 

percurso global que simula a ‘geração’ do sentido” (MATTE; LARA, 2009, p. 340). É 

preciso deixar claro que, para a semiótica, o conceito de texto é mais amplo, bem como 

o de contexto, pois o texto é o resultado da união entre um plano de conteúdo e o plano 

de expressão4 e o contexto diz respeito às questões histórico-sociais que incidem sobre o 

texto e aparecem em formato de outros textos. Isso porque a própria noção de texto se 

modificou ao longo dos anos, antes era restrita à linguagem escrita e falada, depois 

ampliou o escopo e, hoje, apreende as mais diversas linguagens, inclusive a visual, 

sendo texto qualquer objeto a ser analisado a partir da semiótica. Porém, é preciso 

enfatizar que esta centralidade no texto não limita o estudo analítico, ele é o ponto de 

partida para a compreensão do processo que o engendra, considerando o contexto, a 

produção e a recepção.   

António Fidalgo e Anabela Gradim (2005) explicam que a compreensão da 

Semiótica é muito recente, mas a reflexão intrínseca a ela é tão antiga quanto o 

pensamento filosófico. Os pesquisadores apontam que já é possível perceber uma 

preocupação com os signos, seus significados e significantes, no diálogo platônico 

Crátilo, cujo subtítulo é “Sobre a justeza natural dos nomes”. Nesse diálogo, Sócrates, 

Hermógenes e Crátilo estão reunidos para investigar se as palavras nomeiam as coisas 

por meio de um acordo natural ou se a atribuição dos nomes é fruto de uma convenção 

arbitrária. Séculos depois, Santo Agostinho faz contribuições relevantes para a teoria 

semiótica, impulsionado pelo interesse religioso, dedicando-se a estudar os mais 

                                                 
4
 Para Greimas, um texto pode ser visual, por exemplo. Por isso, ele vê a necessidade de uma semiótica 

visual, que dê conta de analisar “os diferentes tipos de escrita, as linguagens de representação gráfica” 

(GREIMAS, 1984, p.20). 
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diversos campos de saber, dentre eles a filosofia da linguagem. Não à toa, Todorov 

considera Santo Agostinho o primeiro autor a apresentar uma teoria semiótica 

propriamente dita. 

 

Embora com aflorações em muitos outros escritos, as obras mais importantes 

para conhecer a sua teoria da linguagem são De Magistro e De Doctrina 

Christiana. No diálogo De Magistro começa por estabelecer o estatuto do signo: 

as palavras são sinais das coisas; nem todos os sinais são palavras; e não podem 

ser sinais coisas que nada significam. (FIDALGO; GRADIM, 2005, p. 31 e 32). 

 

Para Todorov, De Doctrina seria um texto fundador por abordar as dimensões 

significativa e comunicacional da semiótica. No entanto, será João de São Tomás, 

nascido em Lisboa em 1589, o responsável por conceituar os diversos tipos de signos e 

estabelecer os diferentes domínios da significação, na O Tratado dos Signos, que 

compreende a semiótica como autônoma em termos de conhecimento e todos os outros 

tipos de conhecimento dela dependeriam. 

 

Sucede neste caso o mesmo que com Agostinho: embora tenha vivido em pleno 

século XVII, podemos considerar que João de São Tomás, que é um medieval 

no estilo, espírito e convicções, encerra o debate sobre o signo tal como foi 

admitido pela escolástica. A partir daqui, do final da Idade Média, é menos rica 

a tradição, e menos vivo o debate, que culminará em Locke, o autor que virá a 

cunhar o termo semiótica, e que conduz a Peirce e a Saussure e ao projecto que 

ambos tinham de a fundar como ciência (FIDALGO; GRADIM, 2005, p. 48). 

 

Sendo assim, será apenas com as reflexões de John Locke (1632- 1704), em seu 

Ensaio Sobre o Entendimento Humano, que a semiótica passará a ser vista enquanto um 

braço da ciência. Nele, Locke realiza uma divisão tripartida das ciências em: a Física ou 

Filosofia Natural, voltadas ao conhecimento das coisas materiais e espirituais; a Ética, 

cujo foco é a justiça e os ideais de conduta; e, por fim, a Semiótica ou Lógica, 

entendida, por ele, como doutrina dos sinais, dentre os quais as palavras. Ou seja, para 

Locke, a Semiótica é a ciência que estuda os sinais usados pelo homem para 

compreender o mundo e se comunicar. Influenciados pela compreensão de John Locke, 

será apenas com os trabalhos dos linguistas Charles Sanders Peirce (1839-1914) e 

Ferdinand de Saussure (1857-1913), que a Semiótica encontrará uma fundação 

epistemológica que fortalecerá a sua posição enquanto uma disciplina autônoma. 

Segundo Adail Sobral: “[...] pensar epistemologicamente a semiótica é pensar tanto o 
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(meta)discurso da semiótica, aquele que ela aplica ao seu objeto, como o discurso que é 

a semiótica, ou seja, a semiótica quanto discurso” (SOBRAL, 2009, p. 64). Esta 

digressão se fez necessária para marcar um lugar de fala que defende e assume a 

Semiótica como uma ciência que tem uma teoria fundante e um método norteador.   

 

3. A Semiótica Discursiva  

Em 1916, o linguista estruturalista Ferdinand de Saussure, define a semiologia 

como “uma ciência que estude a vida dos signos no seio da vida social” (SAUSSURE, 

2006, p.24), articulada com as Psicologias Social e Geral. Ou seja, ela seria a ciência 

que estudaria os signos e, sobretudo, as regras que os regem. Nos anos 40 e 50, 

destacam-se os estudos de Buyssens e Hjelmslev, ligados ao objetivo geral, que é o de 

entender o sentido do que é comunicado. E, na década de 60, principalmente, na 

Europa, as produções de Prieto, Barthes, Mounin e Greimas (NÖTH, 2006)5. 

 

Paralelamente ao desenvolvimento da semiologia saussureana, em outros países 

a semiótica continuava o seu desenvolvimento de maneiras independentes sob 

outras influências, tal como a semiótica de Peirce (Alemanha e Brasil), de 

Charles Morris (EUA) ou da informática e da cibernética (Moscou e Tartu). 

Nessas tradições, o nome do campo de pesquisa dos processos sígnicos não era 

semiologia, mas semiótica de maneira que surgiram dúvidas entre os 

semioticistas do mundo sobre a questão se a semiótica e a semiologia eram dois 

campos de pesquisa diferentes ou um e o mesmo com duas designações 

diferentes, dependente da tradição de pesquisa (NÖTH, 2006)6. 

 

Entretanto, é válido destacar que, para Hjelmslev (1899-1965), a semiologia é, 

na verdade, uma metassemiótica, que congrega uma teoria dos mais diversos sistemas 

de signos. 

Temos aqui o eixo fundamental da proposta hjelmsleviana de uma ciência da 

linguagem; em suas palavras, “verificar a tese da existência de um sistema 

subjacente ao processo, e a tese de uma constância que subentende as 

flutuações” (Hjelmslev, 1985, p. 9). Com vistas a esses objetivos, ele postula 

que a todo processo corresponde um sistema que permite a análise e a descrição 

desse processo a partir de um número restrito de premissas. Referindo-se ao 

caráter gerativo e criativo da semiose, ele julga possível considerar todo 

processo como um fenômeno constituído por um número limitado de elementos 

                                                 
5
 Disponível em: http://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=11&id=82. 

Acessado no dia 29 de maio de 2017. 
6
 Documento eletrônico não paginado. 

http://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=11&id=82
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que se fazem frequentemente presentes em novas combinações, essas sim 

ilimitadas. (HJELMSLEV apud SOBRAL, 2009, p. 66 e 67). 

 

Para Hjelmslev, portanto, este sistema se faz mais importante do que a apreensão 

teórica que parte dos signos. Esta compreensão será fundamental para Greimas, que 

atrela a atribuição de sentido ao contexto social sendo o sentido socialmente constituído, 

aceito e reproduzido, enraizado de tal forma que se passa por natural ao ser humano. 

Para Greimas, a formação do discurso ocorre em duas etapas: a primeira é o significar, 

na qual há a geração de sentido; e a segunda é a significação, que ajuda a constituir o 

sentido. Reiterando esta crença, Adail Sobral explica: 

 

Greimas considera o sentido uma presença concreta e ao mesmo tempo 

fantasmática, um espectro fugidio que, não obstante, nos faz sentir seus efeitos. 

O sentido é um fenômeno cuja ausência é impossível, porque deixa toda 

atividade humana, que sempre o tem por horizonte, prenhe de marcas indeléveis 

de sua passagem, ou melhor, de sua permanência dinâmica, mas que ao mesmo 

tempo nunca se faz presente por inteiro à apreensão, sensível ou inteligível 

(SOBRAL, 2009, p.68). 

 

Ou seja, Greimas não nega a importância dos signos, mas acredita que o objeto 

da ciência semiótica é a significação, ou, mais profundamente, o sentido obtido com o 

processo de significação. A semiótica discursiva pode ser definida por aquela que 

advém dos pressupostos desenvolvidos por Greimas, fundados nas contribuições de 

Saussure e Hjelmslev e que tem como objetivo a busca do “sentido do sentido”.  Em um 

artigo publicado em 1967, Greimas aponta a semiótica como uma teoria pertencente à 

linguística, e não o contrário. Posteriormente, ele destaca que o termo “semiótica” é 

empregado em múltiplas acepções, por vezes como objeto, teoria ou sistema. Isto 

alteraria a posição desta com relação à linguística (GREIMAS; COURTÉS, 2008). O 

semioticista lituano constrói um modelo de quadrado semiótico que auxilia na 

compreensão da produção do objeto semiótico, pois permite sair das estruturas 

profundas até alcançar as estruturas de superfície. Ou seja, compreender o mais abstrato 

para chegar ao mais concreto. O quadrado semiótico consiste na representação visual da 

articulação lógica de qualquer categoria semântica. Partindo da noção saussureana de 

que o significado é, primeiramente, obtido por oposição ao menos entre dois termos, o 

que constitui uma estrutura binária (Jakobson), chega-se ao quadrado semiótico por uma 
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combinatória das relações de contradição e asserção. Trata-se de um procedimento 

estruturalista na medida em que um termo não se define substancialmente, mas sim, 

pelas relações que contrai.  

 

O poder operatório do quadrado semiótico é tão grande, quanto fundamental, 

aplicando-se a toda e qualquer instância significativa. Nele assentam todas as 

textualidades. Por um lado, o quadrado semiótico representa uma articulação 

das relações fundamentais estáveis de todo o processo generativo. As relações 

de identidade encontram-se à partida estabelecidas nas estruturas de 

profundidade. Por outro lado, possui uma dinâmica relacional que induz ao 

próprio processo generativo. A aplicação do quadrado semiótico é universal a 

todos os objetos (FIDALGO; GRADIM, 2005, p. 48). 

 

E é, justamente, por essa capacidade de servir de base para análises dos mais 

diferentes objetos, que a semiótica discursiva tem sido utilizada em trabalhos que 

necessitem de uma análise interdisciplinar, por ser ao mesmo tempo uma teoria e um 

método de análise. A semiótica pode aparecer articulada aos mais diversos saberes, 

inclusive ao jornalismo, como veremos mais à frente. Este caráter operacional da 

semiótica se dá porque ela “tem uma dupla relação com as ciências: ela é 

simultaneamente uma ciência entre as ciências e um instrumento das ciências” 

(MORRIS, 1976, p. 5). Aqui, neste artigo, ressalta-se essa segunda apreensão, visto que 

a semiótica aparece enquanto um modelo de análise e articulada aos conhecimentos de 

jornalismo, mais detalhadamente, telejornalismo e webjornalismo7.  Segundo Iasbeck: 

 

O método semiótico, portanto, tem muita utilidade para promover o diálogo 

entre paradigmas distantes e até mesmo estranhos. Assim, com fundamentação 

semiótica, o pesquisador pode (desde que entenda necessário) ir buscar na 

Antropologia, na Sociologia, na Física ou na Psicanálise conceitos familiares a 

essas ciências e associá-los (de maneira organizada e sistemática) na articulação 

argumental em torno de peculiaridades de seu objeto de estudo (IASBECK, 

2006, p. 198). 

 

                                                 
7
 Entende-se webjornalismo como jornalismo feito na web e que está contido em uma esfera maior que é 

a do ciberjornalismo, que agrega, ainda, toda e qualquer tecnologia presente no ciberespaço. Além disso, 

ambos são diferentes de jornalismo on-line. Como explica João Canavilhas, o jornalismo on-line “trata-se 

de uma simples transposição do modelo existente no seu ambiente tradicional para um novo suporte. Na 

fase a que chamamos webjornalismo/ciberjornalismo, as notícias passam a ser produzidas com recurso a 

uma linguagem constituída por palavras, sons, vídeos, infografias e hiperligações” (Texto disponível em: 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-jornalismo-online-webjornalismo.pdf, p.2. Acessado no dia 6 

de junho de 2017). Portanto, a escolha pelo termo webjornalismo se dá por se tratar de produções que são 

feitas para a web. 
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Acredita-se, portanto, que a semiótica discursiva permitirá não apenas a 

formulação de conceitos, ou termos-objetos, que estejam de acordo com o que se está 

analisando (neste caso, produções jornalísticas audiovisuais do webjornalismo), mas, 

também, por meio da descrição deste objeto será possível compreender o “pedaço de 

mundo a que se refere” (GREIMAS, 1975, p.23), pensando a sua relação com a 

comunidade cultural, social, de forma interdisciplinar.  

 

4. Proposta de análise semiótica do telejornalismo 

A proposição que se apresenta a seguir vem sendo implementada desde 2004, 

em diferentes pesquisas desenvolvidas no âmbito da graduação e da pós-graduação, 

numa tentativa de testar as possibilidades de interlocução e de interdisciplinaridade da 

proposta metodológica de análise de produtos jornalísticos, mais especificamente, dos 

telejornalísticos. Se para Greimas (1998), nenhum ato comunicativo é inocente, tendo 

sempre a intenção de com-vencer o outro, ou seja, vencê-lo na argumentação, fazendo 

acreditar na proposta discursiva, é nas diferentes mídias que esta acepção se torna mais 

evidente, pois o objetivo é sempre o consumo. Nesta direção, o processo em jogo é 

persuasivo, interpelativo e dominante. Existem algumas particularidades do texto 

midiático que precisam ser ponderadas quando se pretende realizar uma análise 

semiótica de material midiático.  

 

Tratam-se de textos para cuja produção/realização são convocados diferentes 

sujeitos enunciadores; tratam-se de textos que se destinam a um número 

bastante significativo de receptores; tratam-se de textos que, por comportarem 

uma natureza dialógica, acolhem a atitude responsiva e avaliativa desse público 

(DUARTE; CASTRO, 2014, p. 73). 

 

Aqui, compreendem-se os produtos midiáticos enquanto textos, sendo que a 

semiótica aparece como teoria e metodologia, que vai auxiliar no entendimento da 

significação e dos sentidos desta produção midiática. Corroborando com esta premissa, 

Emerim (2011, 2014) assume a Semiótica Discursiva, fundada nos ensinamentos de 

Greimas, para analisar objetos do telejornalismo e, segundo ela:  

 

O núcleo central da proposição de Greimas é o estudo do discurso com base na 

ideia de que uma estrutura narrativa se manifesta em qualquer tipo de texto. 

Para chegar a suas proposições, o autor buscou inspiração no Estruturalismo 
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Linguístico de Hjelmslev, na Antropologia Estrutural de Levi-Strauss, na Teoria 

Formalista do Conto de Propp e na Teoria das Situações Dramáticas de Etienne 

Souriau. Greimas tenta aplicar métodos de pesquisa da linguística estrutural à 

análise de textos que são para eles, discursos. (EMERIM, 2014, p. 101-102).  

 

O objetivo final desta teoria/metodologia seria explicar o percurso de geração de 

sentido, ou seja, o processo e as relações que estabelecem na geração de discursos em 

qualquer sistema semiótico. Greimas defende que o estudo da estrutura narrativa pode 

ser realizado em qualquer texto e, por isso, Emerim (2011) enfatiza: “Estudar a 

televisão a partir do olhar semiótico é considerar seu modo de produção de sentido, a 

maneira como provoca significações e interpretações8” (EMERIM, 2011, p. 40). Dessa 

forma, o percurso de análise propõe etapas de investigação que partem da definição dos 

elementos constitutivos dos textos telejornalísticos tendo como base a sua gramática de 

produção. O funcionamento desta metodologia se estrutura a partir da decupagem e da 

descrição e, depois, emprega uma etapa definida como análise em profundidade na qual 

procura cercar exaustivamente o objeto extraindo interpretações de suas unidades 

mínimas. Do ponto de vista teórico, trata-se de recorrer à concepção basilar de que o 

objeto de análise é formado por dois grandes planos constitutivos: o de conteúdo (o que 

se diz) e o de expressão (modo como se diz) seguindo o que estipula Hjelmslev, ambos 

desdobrados, o que produz quatro extratos do signo: forma de conteúdo, forma de 

expressão, substância de conteúdo e substância de expressão. Do ponto de vista 

estrutural, adotando tais procedimentos e conceitos, analisando as relações de sua 

circularidade, observando, também, as condições de produção, circulação e consumo 

destes textos-objetos, é possível estabelecer um percurso de investigação sobre os 

objetos telejornalísticos visto, que estes mantêm regularidade sobre suas gramáticas de 

produção, permitindo, obviamente, a sua estruturação, descrição e reconhecimento. 

Explicitando melhor, a ferramenta para mapear, identificar e descrever estes elementos 

constitutivos no telejornalismo é a decupagem que, ao propiciar a recuperação das 

marcas discursivas inscritas nos textos, também, permite a sua sistematização e 

categorização. Afinal, “Toda semiótica só poderá ser considerada como tal na medida 

em que foi postulada a possibilidade de uma descrição” (GREIMAS, 1975, p. 24). 

                                                 
8 Para compreender melhor esta macro proposta analítica ver Emerim 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 

2017, cujas referências estão na bibliografia do artigo.  



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

11 

 

Emerim (2012, 2014) apresenta algumas categorias previsíveis para uma primeira 

entrada no objeto texto-telejornalístico sendo elas o histórico do programa 

contemplando o gênero, o formato, a estrutura, as chamadas internas e externas, e, 

também o cenário, os atores sociais e discursivos, as temáticas preferenciais, o 

tratamento do tempo, a recorrência das reportagens e as entrevistas. Esta é uma 

proposição operacional criada para dar conta do objetivo de uma pesquisa em específico 

que investigava o tratamento discursivo das entrevistas na notícia de televisão, por isso, 

recorrência à reportagens e entrevistas figuram entre as categorias. Isto equivale dizer 

que a natureza do objeto a ser estudado oferta categorias inerentes a sua constituição e 

ao seu próprio modo de funcionamento. Considerando que é preciso “[...] compreender 

o telejornalismo como o jornalismo para telas, incluindo televisão, computador, 

smartphone, celular, tablets ou os demais dispositivos e suportes móveis ou não que se 

utilizem de uma tela de visão [...] para exibir dados” (EMERIM; FINGER; 

CAVENAGHI, 2015, p. 4), a proposta que se ensaia lista procedimentos de análise para 

quem vai estudar telejornalismo pelo viés da semiótica greimasiana, ampliando-os de 

forma a dar conta dessas particularidades do telejornalismo feito para redes sociais 

disponibilizados nesta concepção de material audiovisual webjornalístico. 

 

4.1 Proposta de análise semiótica para o audiovisual em webjornalismo 

Como já foi dito anteriormente, o telejornalismo é entendido, aqui, como um 

jornalismo para telas, sendo que a tela da televisão não se distingue (em alguns 

aspectos) das telas dos dispositivos móveis, o que aproxima as produções 

telejornalísticas mencionadas neste artigo com aquelas produzidas para o 

webjornalismo. Muito embora seja importante perceber que a proposta de análise aqui 

apresentada pode ser completamente, ou parcialmente, adaptada para telejornais feitos 

tanto para a televisão aberta ou fechada quanto para portais e redes sociais. Partindo de 

Verón (1997), aponta-se a necessidade de analisar o processo de produção, circulação e 

consumo destas produções, visto que, como afirma o autor: “Toda produção de sentido, 

de fato, tem uma manifestação material. Esta materialidade do sentido define a condição 
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essencial, o ponto de partida necessário de todo estudo empírico da produção de 

sentido” (VERÓN, 1987, p. 126-127)9. 

Na adaptação, ou como diria Landowski, inventar nosso próprio caminho na 

busca do sentido, para enfrentar o produto jornalístico audiovisual para webjornalismo, 

acredita-se ser funcional agregar algumas características deste meio ao percurso de 

análise. Nesta direção, ensaia-se uma operacionalidade para os termos usabilidade, 

interatividade e ubiquidade articuladas às categorias já previamente descritas na 

proposta aplicada por Emerim, como já se citou.  

Para Jakob Nielsen (1993), a usabilidade avalia a facilidade de uso de uma 

interface e está relacionada, sobretudo, a medida de qualidade dessa experiência para o 

usuário. A usabilidade pode ser dividida em cinco critérios básicos: intuitividade, 

eficiência, memorização, erro e satisfação e está presente na etapa de consumo dessas 

produções, considerando que o consumo de conteúdo (tanto em sites quanto em redes 

sociais) está cada vez mais sendo realizado via dispositivos móveis.  

Alejandro Rost considera que a interatividade antecede a internet, mas ela, bem 

como as redes sociais, abre novas possibilidades interativas, tornando a notícia mais 

móvel e a interatividade mais social, diferentemente da permitida pelo rádio e pela 

televisão. “A participação tornou-se, nos últimos anos, cada vez menos anônima, mais 

meritocrática e mais complexa na tentativa de melhorar a qualidade dos conteúdos 

disponibilizados pelos leitores” (ROST, 2014, p.76). 

Quanto à ubiquidade, refere-se ao fato de determinado conteúdo ser encontrado 

em todo lugar simultaneamente. Com esse potencial, graças aos esforços que vêm sendo 

empreendidos com o objetivo de possibilitar o acesso à internet em qualquer lugar e 

com baixo custo, a produção de conteúdo jornalístico passa a receber o apoio de 

cidadãos em um mundo globalmente conectado. E isso tem pontos positivos e 

negativos. A ubiquidade leva, por exemplo, a um paulatino declínio da privacidade. 

Portanto, ao se falar em telejornalismo para portais e redes sociais, é preciso 

compreender que o recebimento de conteúdo pode vir de qualquer lugar, assim como 

poderá ser acessado a partir de locais antes improváveis. 

                                                 
9
 No original: “Toda producción de sentido, en efecto, tiene una manifestación material. Esta materialidad 

del sentido define la condición esencial, el punto de partida necesario de todo estudio empírico de la 

producción de sentido” (VERÓN, 1987, p. 126-127). 
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Para o jornalismo e a mídia, esta rede cada vez mais valiosa e poderosa 

apresenta uma oportunidade não apenas de envolver os cidadãos de todo o 

mundo num debate sobre temas de importância pública, como também para 

criar mercados e modelos de receita sustentáveis (PAVLIK, 2014, p. 163). 

 

Todos estes aspectos listados podem ampliar o escopo conceitual da proposta 

metodológica apresentada por Emerim, muito embora, o preceito basilar se mantenha: 

descrição dos elementos constitutivos partindo da gramática de produção dos produtos-

objetos-textos em análise, para fins de uma investigação de suas unidades mínimas.  

Nas categorias, a usabilidade e a interatividade integram tanto o escopo da 

produção quanto do reconhecimento. Para a análise da usabilidade, o produtor deste 

conteúdo se preocupa em inserir elementos técnicos e narrativos que possibilitem que a 

experiência do receptor/usuário, ao acessar este conteúdo, seja informado/noticiado 

sobre o tema com um fluxo prazeroso e facilitado. A descrição do processo técnico e da 

construção discursiva desta notícia permitirá compreender o que foi feito e como foi 

feito bem como avaliar se o objetivo de informar nesta condição contextual foi 

cumprido, a partir da compreensão dos efeitos de sentido que este processo ofertou.  

O mesmo processo pode ser empregado quanto a interatividade, visto que há 

diferentes níveis de interação que dependem não só do modelo de acesso quanto da 

tecnologia em uso. De forma que se trata, também, de um processo de decupagem e de 

descrição, considerando os elementos de cada âmbito do processo no qual a 

interatividade está inserida.   

A questão mais fácil de ser compreendida, porém, não menos complexa, é a 

ubiquidade, pois, partindo das gramáticas específicas de cada plataforma e conteúdos 

envolvidos, trata-se de observar as especificidades de cada um e analisar os diferenciais 

que ocorrem individualmente nos processos. A ubiquidade impõe uma análise em 

profundidade em cada uma das etapas, pois modifica a gramática de base de cada 

conteúdo disponibilizado nessas diferentes plataformas.   

 

Considerações finais 

A partir do que foi esboçado neste artigo, conclui-se que a semiótica, por ter um 

viés interdisciplinar, pode se adequar a pesquisa cujo objetivo é analisar um objeto 
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complexo, em termos de linguagens, como o telejornalismo. Sendo assim, parte-se do 

modelo desenvolvido por Emerim (2912, 2014), para fazer uma proposta para o 

telejornalismo desenvolvido para portais e redes sociais, operando com as 

peculiaridades deste tipo de texto.  

Vale lembrar que, conforme foi exposto nos tópicos iniciais deste artigo, a 

Semiótica Discursiva foi escolhida para desenvolver a proposta aqui esboçada em razão 

de que ela busca entender não apenas os signos presentes em uma produção jornalística, 

mas as regras internas que lhe dão regularidade e especificidades diferenciais. É preciso, 

portanto, compreender o contexto de produção, suas peculiaridades/especificidades, 

para, então, chegar a uma apreensão final sobre o percurso gerativo de sentido e os 

efeitos de sentido produzidos no processo comunicativo empreendido pelo objeto 

analisado. Dessa forma, no último tópico deste artigo, pontuou alguns elementos e as 

aproximações possíveis a um construto de categorias de análise para se enfrentar o 

desafio de investigar as produções audiovisuais no webjornalismo.  

 Por fim, reforça-se que esta é uma proposta passível de mudanças e adaptações 

(considerando, principalmente, as mudanças tecnológicas que podem intervir nos 

modelos estabelecidos) e, por isso: “Fazer semiótica, portanto, é sempre correr o risco 

de, a qualquer momento, se ver obrigado a rever as próprias afirmações. Para quem 

gosta de verdades absolutas e certezas, talvez seja melhor, então enveredar por outros 

caminhos teóricos” (MATTE; LARA, 2009, p. 349). Sendo assim, espera-se que este 

artigo abra possibilidades de análise para produtos telejornalísticos produzidos para 

portais e redes sociais diversas, mas, compreende-se que cada modelo analisado, ao 

mesmo tempo em que necessita de uma sistematização para análise, precisa de uma 

flexibilidade para que suas particularidades não se percam por estarem fora de um 

modelo solidificado.  

E, neste aspecto, a semiótica discursiva se mostra operacional, funcional e 

fundamental, dada a operacionalidade e a interlocução que permite com as mais 

diferentes áreas do conhecimento. Estas possibilidades que diversificam os modos de 

pensar e definir os conceitos operacionais em uso nas pesquisas mantem outra premissa 

da Semiótica Discursiva: ser um postulado aberto, passível de atualizações e de 

proposições de novos desafios teórico-metodológicos. 
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