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Resumo 
 
Buscaremos explicitar neste artigo algumas das características que norteiam a produção 
do programa Conexão Repórter, exibido semanalmente pelo Sistema Brasileiro de 
Televisão. Por objeto escolhemos a vinheta de abertura da atração, visto que a peça 
cumpre a função de apresentar a identidade do programa. As análises foram realizadas a 
partir dos desdobramentos teóricos da semiótica francesa propostos por Jacques 
Fontanille na obra Corpo e Sentido (2016). Os resultados apontam para um tipo de 
produção que tem como estratégia a recuperação do tempo passado em seu processo de 
enunciação, fazendo isso por meio da exploração de diferentes tipos de marcas 
(superfície, diegética, motora, dêitica). 
 
 
Palavras-chave: televisão; vinheta de abertura; reportagem. 
 
 
Introdução 

 

 O termo "reportar" – do latim, reporto, as, āvi, ātum, āre – significa "levar para 

trás". Visto que dele deriva o termo "reportagem", nos esforçaremos em abordar como 

esse sentido fundador é explorado de diversas maneiras na vinheta de abertura do 

programa Conexão Repórter, já que tal peça é geralmente utilizada para expor as 

características identitárias do programa que promove (SCHIAVONI, 2015). A atração 

que mencionamos existe desde 2010 (transmitida pelo Sistema Brasileiro de Televisão, 

indo ao ar aos domingos, no horário da meia noite) e tem como editor chefe e apresentador 

um dos mais destacados repórteres do país: Roberto Cabrini – vencedor de prêmios como 

Esso, Líbero Badaró, Imprensa, Tim Lopes e Vladimir Herzog.  

 As análises acionarão desdobramentos recentes da teoria semiótica francesa, mais 

precisamente aqueles desenvolvidos por Jacques Fontanille em Corpo e Sentido (2016)3. 

Assim, explicitaremos primeiro a base conceitual utilizada para, logo em seguida, aplicá-

                                                
1Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Membro-pesquiadora do GEA-Unesp/Bauru, em estágio de pós-doutoramento com pesquisa fomentada pela FAPESP. 
Doutora em Meios e Processos Audiovisuais (ECA-USP). Mestre em Comunicação Midiática e Jornalista, ambos pela 
Universidade Estadual Paulista (Unesp-Bauru). 
3Corpo e Sentido é uma versão revisada do livro Soma et séma. Figures du corpos (2004). Aborda e desenvolve 
questões já apontadas em Sémiotique des passions (1991) e Les espaces subjectifs (1989). 
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la sobre a vinheta, apontando ao final como os resultados obtidos podem nos auxiliar na 

compreensão da reportagem televisiva como gênero jornalístico. 

  

1. Semiótica da marca 

 

 Sobre Corpo e Sentido, o autor explica que nessa obra o corpo constitui o ponto 

de partida de suas reflexões: "um corpo qualquer, composto de uma forma e de uma 

matéria" (p. 127). À noção de forma, associa elementos da expressão. E à noção de 

matéria, elementos do conteúdo. Com isso, articula um sistema de valores figurativos que 

têm como eixo semântico a relação "continente" vs. "conteúdo" (FONTANILLE, 2016, 

p. 127):  

 
De fato, as variedades figurativas dos corpos-actantes repousam na 
categoria "conteúdo/continente"; e das quatro posições do quadrado 
semiótico é possível deduzir que:  
 1) A relação de contrariedade fixa a distinção entre o corpo-
invólucro (onde a forma domina) e o corpo-carne (onde a matéria 
domina), quer dizer, na verdade, entre o continente e o conteúdo.  
 2) as relações de contradição fazem aparecer duas outras 
posições: (i) o corpo-ponto (a posição de referência dêitica), que resulta 
da negação do corpo-invólucro (negação da forma: não-continente); ii) 
o corpo-oco (o corpo interno evocado por exemplo a propósito da 
degustação), que resulta da negação do corpo-carne (negação de 
matéria: não-conteúdo). 
O sistema então configurado tem a forma de uma estrutura elementar 
canônica. As relações de complementariedade podem ser definidas 
assim: (i) o corpo-oco é um pressuposto mínimo do invólucro, em 
termos de forma distintiva, eles têm em comum o limite entre o próprio 
e o não próprio, sendo então estreitamente complementares; ii) o corpo-
ponto é um pressuposto mínimo do corpo-carne, em termos de 
ocupação e de posição na extensão, e eles têm em comum o 
funcionamento como posição de referência (FONTANILLE, 2016, p. 
128). 
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  Depois de realizar a apresentação das figuras do corpo, Fontanille atrela a 

formação de cada uma delas a um tipo específico de figura de movimento. Conforme 

explica, "à tipologia das figuras do corpo corresponde consequentemente uma tipologia 

dos movimentos corporais" (p. 129). Tem-se, então, as seguintes figuras de movimento: 

1) a deformação; 2) a agitação interior; 3) o deslocamento; 4) as moções íntimas:  

 

O corpo-invólucro suporta as diversas formas de debreagem que 
engendram os invólucros significantes e as superfícies de inscrição; a 
percepção desse tipo de movimento é então essencial, pois trata-se de 
uma forma-invólucro, a percepção de suas deformações. 
O corpo-interno [corpo-oco] fornece um espaço interior que os órgãos 
ou os atores (aqueles do gosto, por exemplo) podem ocupar, percorrer 
e modificar a partir de seu próprio movimento; a percepção de tal 
movimento é aquela de uma agitação interior. 
O corpo-ponto (a posição de referência dêitica) é aquele que permite 
perceber e apreciar o deslocamento relativo de um corpo em relação a 
outros corpos; com efeito, só a existência de uma posição de referência 
funda uma mudança de posição; a percepção do movimento aplicada ao 
corpo dêitico é então a percepção de um deslocamento.  
O corpo-carne, por fim, é aquele das mudanças de consistência e de 
densidade, e das transformações de tônus sensório-motor. A percepção 
dessas transformações de consistência e de densidade, 
independentemente de sua tradução figurativa, é sempre uma percepção 
de dilatações ou de contrações; é esse tipo de percepção do movimento 
que já identificamos como moções íntimas (FONTANILLE, 2016, p. 
129). 

 

 Dessa forma, o quadrado semiótico anterior, articulado com as figuras do corpo, 

pode ser redesenhado à partir das figuras do movimento da seguinte maneira 

(FONTANILLE, 2016, p. 129): 

 

 
  

 Das interações que definem cada uma das figuras do corpo e das figuras do 

movimento que acabamos de apresentar a marca pode ser considerada efeito ou 

manifestação indireta delas e, segundo Fontanille, seu modo de significar repousa sobre 

três pontos básicos: 
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• A marca só funciona por contiguidade espacial ou temporal; 
contiguidade não significa exaustividade, e assim a marca pode 
ser parcial e até descontínua, mas, onde há marca, houve 
contiguidade, mesmo imperfeita. 

• Só se pode identificar uma marca separando-se os dois corpos 
em interação; a marca implica então o afastamento e a ausência 
do corpo que interagiu com o corpo marcado, e é bem nesse 
sentido que ela implica um funcionamento semiótico 
elementar: é uma coisa que vale (de uma certa maneira que nos 
esforçamos por estabelecer) por uma outra coisa ausente. 

• Como essa ausência advém necessariamente de uma presença 
(cujo traço a marca guarda), a figura da marca sintetiza uma 
microsequência de interação, fazendo coexistir dois momentos 
dessa interação, um potencializado (a presença anterior), e 
outro atualizado (a ausência atual) (2016, p. 133). 

 

 A tipologia que Fontanille cria para as marcas nada mais é, então, que "uma 

tipologia das modificações por marcação que cada um dos tipos de figuras do corpo 

afetadas pelo tipo de movimento que lhe corresponde pode suportar" (2016, p. 140). 

Nesse sentido, o processo de marcação deve ser compreendido como um "princípio 

sintático geral de modificação duradoura das entidades semióticas pelas interações 

anteriores" (2016, p.135). Seguem, então, os quatro tipos de marcas correspondentes às 

quatro figuras do corpo e às quatro figuras do movimento que vimos nos parágrafos 

anteriores: 1) marcas de superfície; 2) marcas diegéticas; 3) marcas dêiticas; 4) marcas 

motoras.  

 

Tabela 01 - Tipologia das figuras do corpo, do movimento e das marcas. 
 

Tipologia 
das figuras do corpo 

 
Tipologia 

das figuras do movimento 

 
Tipologia 

das marcas 
corpo-invólucro deformação marcas de superfície 

corpo-oco agitação interior marcas diegéticas 
corpo-ponto deslocamento marcas dêiticas 
corpo-carne moções íntimas marcas motoras 

 
Fonte: FONTANILLE, 2016, p. 144. 

  

 A partir de agora, tentaremos abordar os modos de significar de cada uma dessas 

marcas e explicitar como se mostram presentes na vinheta de abertura do programa 

Conexão Repórter e o efeito de sentido resultante de suas aparições no vídeo (Figura 1). 
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2. Conexão Repórter 

 
Figura 1: Vinheta de abertura do programa Conexão Repórter (2017). 

 
Fonte: Reprodução/Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). 
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2.1 Marcas de superfície: corpo-invólucro 

 

 As marcas de superfície são aquelas produzidas por deformações num 

determinado corpo-invólucro. O ato de deformar envolve mudar a forma ou o aspecto 

original de um determinado objeto. Nesta categoria que estamos abordando, o objeto é 

definido como um corpo-invólucro, uma superfície de contato que impõe limites e faz 

distinção entre o próprio e o não-próprio, que atua como uma membrana operando 

triagens e que, devido à sua plasticidade, é capaz de guardar os traços de interações 

anteriores. A especificidade desse tipo de marca está sobre a seguinte característica:  

 
As marcas produzidas por deformações são inscritas em corpos-
invólucros; estão destinadas a ser "lidas", e decifradas, pois se dão a 
apreender como figuras de superfície. "Inscrições", "superfície de 
inscrição", "decifração" são aqui denominações aproximativas para um 
único e mesmo fenômeno, a saber, a transformação do invólucro de um 
corpo em um suporte semiótico que acolhe uma rede de manifestações 
plásticas tridimensionais (duas dimensões para a disposição das 
inscrições – traços e deformações – e uma terceira para a profundidade 
das inscrições) Essa rede inscrita em uma superfície é então 
interpretável como uma disposição sintagmática de traços e de 
caracteres, que devem ser considerados como a manifestação atual de 
interações com outros corpos, passados ou simplesmente potenciais 
(FONTANILLE, 2016, p. 141).  

  

 Quando a vinheta dispõe nas primeiras sequências a figura de uma câmera e seus 

dispositivos de filmagem (quadros 1-6), o que o enunciador faz é nos colocar diante de 

"um objeto que serve de marco recuperável, que atesta o estado original de um sistema 

ou de uma situação, um corpo que autoriza uma enunciação legítima e crível para aqueles 

que saibam interpretar sua posição ou marca" (FONTANILLE, 2016, p. 152-153). Com 

isso, o dispositivo técnico apresentado garante para a enunciação um forte sentido de 

verdade: primeiramente, em vista da objetividade do registro automatizado, no qual tanto 

a imagem como o som têm pregnância no mundo natural e funcionam como evidência da 

preexistência da coisa representada; em segundo lugar, pela capacidade de atestar certa 

contiguidade espacial e temporal entre os actantes da reportagem e o actantes reportados, 

isto é, o contato entre corpos do qual a marcação decorre; e, em terceiro, pela modernidade 

dos equipamentos, que garante a alta qualidade do registro efetuado, isto é, da marcação.   
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2.2 Marcas diegéticas: corpo-oco  

 

 A ideia por trás de um corpo-oco é a de um corpo vazio. Em seu espaço interior, 

atores podem se instalar ou mesmo de deslocar, percorrendo um trajeto. A percepção 

desse movimento é, evidentemente, a de uma agitação interior, e a formação da marca 

decorrente das interações com esse tipo de objeto será sempre a apresentação de uma 

cena: 
 
no corpo-oco, as agitações desenham cenários, disposições espaço-
temporais e distribuições de papéis actoriais; essas agitações 
esquematizadas, seja pela intensidade da emoção que delas emana, seja 
pela repetição de seu aparecimento, deixam, consequentemente, as 
marcas configuradas na forma de cenas e eventos. Vamos qualificá-las 
como marcas diegéticas, cujo modo de significar é necessariamente 
temático e narrativo (logo, diegético): a formação da marca é uma 
apresentação da cena (a atualização de uma situação e dos 
acontecimentos que a transformam), e sua interpretação é uma 
representação que visa à reconstituição, na forma de uma enunciação 
de tipo narrativo, da cena em questão (FONTANILLE, 2016, p. 143). 

 

 Na vinheta analisada, esse corpo-oco é o da cidade. A própria disposição dos 

prédios nas imagens (quadro 11) cria a noção de um espaço interno vazio entre os 

edifícios: é por essas ruas, no escuro da madrugada, que a equipe de reportagem se 

desloca. As projeções de espaço, tempo e ator que apreendemos por meio de variados 

recursos plástico-figurativos – como os traços retilíneos e perpendiculares entre si, 

formando a figura de altos e modernos prédios; o cromatismo azul-escuro que domina o 

plano de fundo de todas as cenas e nos transmite uma temporalidade noturna; e a 

logomarca da emissora posicionada sobre o carro que se desloca, revelando o agente de 

reportagem – passam a ser retomados como marcas diegéticas resultante do próprio 

deslocamento da equipe de reportagem, a agitação interna no corpo-oco da cidade. 

 Disso resulta a reconstituição de um fazer-jornalístico específico: um percurso que 

se dá por determinadas ruas e não outras, em determinadas fases da noite em vez de certos 

períodos do dia, e cujo ator é apresentado de uma maneira em vez de algo diferente. 

Escolhas que o enunciador faz a fim de fornecer para o enunciatário as marcas de uma 

determinada ambiência que dará coerência ou até mesmo explicação acerca da história a 
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ser contada. A palavra diegese – do grego: diegesis, narrativa –, da qual surge o conceito 

de marca diegética, está justamente ligada à ideia de contar ou desenvolver uma história4.  

 Visto que, no caso estudado, a vinheta é utilizada para dar conta do processo de 

elaboração dos programas como um todo, tais marcas diegéticas são apresentadas em 

linguagem simulada, construídas a partir de modelos lógico-matemáticos, alcançando alto 

grau de generalidade – e, consequentemente, a possibilidade de aplicação do processo 

enunciado aos diferentes tipos de abordagens realizadas nos programas. Assim, a 

linguagem de computação gráfica utilizada para criar as marcas diegéticas no vídeo nos 

permitem um novo ângulo de leitura acerca do tema "urbano", que emerge das figuras de 

prédios altos e asfaltos retilíneos. A proposta do programa a partir do contrato que ele 

firma por meio de sua vinheta de abertura não é apenas a da abordagem de um ambiente 

específico – o meio urbano –, mas a abordagem das especificidades de cada ambiente que 

integra e compõem esse meio. De modo que muitas "cidades" podem ser reveladas numa 

única e mesma "cidade". A cada trabalho de campo ou agitação interna no corpo-oco da 

cidade corresponderá marcas diegéticas específicas.  

 

2.3 Marcas motoras: corpo-carne 

 

 Toda a equipe de reportagem, mas especialmente aquele que encarna a figura do 

repórter, se empenhará em captar estesicamente a realidade da qual se ocupa – para além 

da visão e da audição (que a câmera de certa forma detém e pode retratar), também a 

sensação térmica, a pressão, os odores e assim por diante –, emprestando seu próprio 

corpo para as marcações resultantes de sua experiência sensório-motora. Trata-se, então, 

das experiências específicas de um corpo-carne. Nesse caso, o suporte é a própria 

estrutura material do corpo e a marca que nele é enterrada resulta de inflexões de 

intensidade, emoção, dor, esforço, etc. – um "feixe" de emoções configurado a partir de 

uma apreensão sensório-motora, uma determinada situação experimentada:  

 
A marcação sensório-motora tem de particular o fato de associar a uma 
sensação motora bem identificada um conjunto de figuras e de 
sensações características da situação figurativa no seio da qual a 
experiência sensório-motora tem lugar; a riqueza e a extensão dessas 

                                                
4 Segundo Greimas e Courtés, o termo remonta à tradição grega, sendo explorado por Gérard Genette como 
o aspecto narrativo do discurso, abrangendo instância espaço-temporais-actoriais (1974, p. 121, verbete 
diegese). 
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configurações associadas exprimem a eficácia da marcação 
(FONTANILLE, 2016, p. 141). 
 

 Assim, o corpo é tomado como um conector intersensorial, colocando em relação 

os estímulos recebidos do interior e do exterior, a respeito dos quais o sujeito fornecerá 

uma interpretação. Esse gesto envolve a manifestação de orientações axiológicas, isto é, 

"a projeção de um sistema de valores na cena prática ao longo da qual essa experiência 

acontece" (FONTANILLE, 2016, p. 148). Na vinheta abordada, o processo de 

enterramento dessas marcas sensório-motoras acompanha o próprio deslocamento da 

equipe de reportagem em sua zona de trabalho de campo (quadros 9-11) – talvez um frio 

no estômago decorrente da sensação de perigo e medo que um local ermo pode suscitar; 

talvez a fome ou o asco incitados pelo odor que emana do lugar. Embora as marcas 

enterradas em um corpo-carne não sejam legíveis e nem possam ser diretamente 

observadas e decifradas como redes de traços e caracteres – como acontece no caso do 

corpo-invólucro – elas podem ser recuperadas e atualizadas por um processo de 

desenterramento. Sobre as marcas sensório-motoras, Fontanille escreveu: 

Essas marcas são então "enterradas" na carne movente em 
aprendizagem, e serão então desenterradas e atualizadas; e quando da 
operação de desenterramento, elas convocam consigo todas as 
configurações sensíveis associadas, a inteireza do feixe das percepções 
e ações que foram o objeto de uma marcação associativa pela força da 
ligação imposta pela marca sensório-motora (FONTANILLE, 2016, 
142). 

  

 Na vinheta, o processo de desenterramento se inicia no momento em que a figura 

do repórter ganha destaque na tela (quadros 13-15), fitando a audiência a fim de 

estabelecer um vínculo comunicacional entre as instâncias da enunciação (enunciador-

enunciatário). Construindo um forte efeito de veridicção, "a eficiência ético-

argumentativa residiria aqui no fato de que os valores propostos são autenticados, quer 

dizer, marcados na própria carne daquele que os enuncia" (FONTANILLE, 2016, p. 148). 

Nesse sentido, as imagens da vinheta mostram um repórter transpassado pela cidade: a 

forma de seu rosto emerge da forma dos próprios prédios (quadros 12-13).  

 O que as considerações acerca das marcas-motoras, enterradas no corpo-carne, 

nos permitem entender é como se dá exatamente o processo de marcação: pelas moções 

íntimas. Assim, a fase do testemunho adquire força pela própria experiência do repórter 

em uma dada cena. Embora outros seres humanos pudessem realizar esse tipo de 
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testemunho, porque também são dotados de sensibilidade, o alto conhecimento técnico 

que a figura e o processo de mira (quadros 14-15) imputam ao profissional opera triagens 

justamente sobre onde, quando e como estar, e dessas escolhas é que decorrem as 

marcações resultantes da interação. Nesse sentido, deve-se observar que o ponto de mira 

se estabelece na altura de apenas um dos olhos do repórter. Esse é um dos fundamentos 

da prática de tiro ao alvo, já que é praticamente impossível mirar com os dois olhos. A 

seriedade do rosto que emerge da massa de prédios ao término do vídeo expressa a 

concentração necessária para se atingir com sucesso o alvo, evidenciando o sujeito que 

mira. Essa construção visual indica a subjetividade da visada que conduz o trabalho de 

reportagem. Todavia, os procedimentos descritos acerca da mira apontam para uma 

visada especializada, o que contribui para a legitimidade e a autoridade do testemunho 

dado. A valorização do corpo-carne, a figura do repórter como um profissional da 

comunicação, significa a valorização das marcas sensório-motoras e a diferenciação do 

relato ou testemunho.    

 

2.4 Corpo-ponto: marcas dêiticas (deslocamento) 

 

 Segundo Greimas e Courtés, "os dêiticos (ou indicadores, para E. Benveniste) são 

elementos linguísticos que se referem à instância da enunciação e às suas coordenadas 

espacio-temporais: eu, aqui, agora" (1974, p. 103, verbete dêitico). Portanto, as marcas 

dêiticas são sempre relativas a atualidade efêmera do corpo de referência, chamado por 

Fontanille de corpo-ponto: 

 

O corpo-ponto (a posição de referência dêitica) é aquele que permite 
perceber e apreciar o deslocamento relativo de um corpo em relação a 
outros corpos; com efeito, só a existência de uma posição de referência 
funda uma mudança de posição; a percepção do movimento aplicada ao 
corpo dêitico é então a percepção de um deslocamento (2016, p. 129).  

 

 Na vinheta, os procedimentos discursivos instalam a instância da enunciação – 

projetada por meio de procedimentos de focalização, utilização de signos (logomarca) e 

agente destinador – em três espaços diferentes, um após o outro. À interpretação dessas 

marcas e reconhecimento desses espaços corresponderam três fases produtivas diferentes: 

o trabalho de bastidores (quadros 1-7), o trabalho de campo (quadros 9-11) e o trabalho 
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de reportagem propriamente dito (quadros 12-15). Assim, as marcas dêiticas 

correspondem no objeto analisado à aspectualização da prática jornalista em questão:  

 
Historicamente, o aspecto é introduzido na linguística como "ponto de 
vista sobre a ação", suscetível de se manifestar sob a forma de morfemas 
gramaticais autônomos. Tentando explicar a estrutura actancial 
subjacente à manifestação dos diferentes "aspectos", fomos levados a 
introduzir nessa configuração discursiva um actante observador para 
quem a ação realizada por um sujeito instalado no discurso aparece 
como um processo, ou seja, como uma "marcha", "um 
desenvolvimento". Sob esse ponto de vista, a aspectualização de um 
enunciado (frase, sequência ou discurso) corresponde a uma dupla 
debreagem: o enunciador que se delega no discurso, por um lado num 
actante sujeito do fazer e, por outro, num sujeito cognitivo que observa 
e decompõe esse fazer, transformando-o em processo (GREIMAS; 
COURTÉS, 1974, p. 29, verbete aspectualização).  

 

 A questão em torno do "ponto de vista" acionado pelos procedimentos de 

aspectualização – e desenvolvida, até certo ponto, por meio do conceito de focalização 

(GREIMAS; COURTÉS, 1974, p. 189, verbete focalização) – busca dar conta da 

instalação no discurso do chamado sujeito observador e, portanto, da apreensão do 

conjunto da narrativa, ou ao menos de certos programas pragmáticos, apenas do "ponto 

de vista" desse mediador:   

 
O termo focalização serve para designar, na esteira de G. Genette, a 
delegação feita pelo enunciador a um sujeito cognitivo, chamado 
observador, e a sua instalação no discurso: esse procedimento permite, 
assim, apreender quer o conjunto da narrativa, quer certos programas 
pragmáticos, apenas do "ponto de vista" desse mediador. Diferentes 
tipos de focalização – que é um procedimento de debreagem actancial 
– podem ser distinguidos segundo o modo de manifestação do 
observador: este às vezes permanece implícito, ou aparece, em outros 
casos, em sincretismo com um dos actantes da comunicação (o 
narrador, por exemplo) (GREIMAS; COURTÉS, p. 189, verbete 
focalização). 

 

 No caso da vinheta analisada, esse mediador ou observador permanece implícito 

em todo o discurso. Ele não se confunde nem o repórter, que é justamente focalizado em 

determinados momentos por tal observador, nem com o público telespectador, apesar do 

esforço em construir um efeito de identificação (fig.8), como se o próprio olho do 

enunciatário estivesse no controle da ação. Se chegamos à compreensão de que existe um 

observador diferente destes que apontamos é porque a própria narrativa nos é dada a ver 

e a conhecer a partir das imagens que ele capta e nos confere seguindo uma certa ordem 
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ou disposição sintagmática. Considerando que da explicitação de um sujeito observador 

decorre sempre a explicitação de um ponto de vista – subjetivo, incompleto, parcial –, a 

anulação desse sujeito ou sua manutenção como observador implícito cria o efeito de 

sentido de um discurso objetivo, completo e verdadeiro, livre das amarras do 

posicionamento do sujeito no mundo. E é sob esse manto que se expõe a prática de 

reportagem em três fases: preparação, trabalho de campo e testemunho.  

 Conforme lemos na citação anterior, trata-se de uma "marcha", um 

"desenvolvimento". Assim, 1) quando observamos os recursos técnicos sendo montados 

e os lugares que podem ser alvo da presença da equipe de reportagem serem expostos 

estamos diante de semas aspectuais que dão conta da incoatividade, isto é, do início do 

processo, cuja aparição no discurso nos permite prever ou esperar a realização da série 

toda; 2) quando observamos o deslocamento do carro de reportagem pelas ruas da cidade, 

estamos diante de semas aspectuais que respondem pela duratividade, que compreende o 

intervalo temporal situado entre o termo incoativo e o termo terminativo e é inteiramente 

preenchido por um processo; 3) quando observamos a emergência da figura do repórter, 

saindo dos interstícios da cidade para o centro da tela em plano próximo, estamos diante 

de semas que nos transmitem a terminatividade, a conclusão do processo, e esse 

reconhecimento nos permite pressupor a existência da configuração inteira, a realização 

de um fazer (GREIMAS; COURTÉS, 1974, p. 231, 135, 458 – verbetes incoatividade, 

duratividade e terminatividade, respectivamente).  

 

3. Considerações finais 

 

 De acordo com o que vimos na obra de Fontanile (2016), o ato de reportar coloca 

o agente que enuncia entre duas temporalidades distintas: passado e presente. Para que 

obtenha êxito em seu relato, conforme o estudo, o sujeito deverá compensar a ausência 

atual da experiência, fazendo isso por meio de dois recursos: 1) pelas marcas que a 

memória de um corpo sensível foi capaz de conservar; 2) pela capacidade eticamente 

legítima de restituição da experiência e dos traços proporcionados ao corpo enunciante 

(FONTANILLE, 2016, p. 152). Isso foi exatamente o que observamos na vinheta 

analisada. As construções plástico-figurativas que o enunciador dispõe no vídeo de 

abertura buscam dar conta de todos os tipos de marcas previstas por Fontanille – marcas 

de superfície, diegéticas, motoras e dêiticas – como forma de atestar uma dada 
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contiguidade espacial e/ou temporal, e uma série de interações potencializadas, a fim de 

compensar a inexistência da experiência atual. São essas marcas que realizam o "levar 

para trás" que está no cerne da palavra "reportar", dando testemunho de algo que foi visto, 

sentido, vivido e assim por diante. O que, em última instância, atesta um dizer-verdadeiro, 

legitimando o relato dado. 

 Visto que as vinhetas de abertura fornecem elementos próprios da identidade do 

produto audiovisual que acompanham (SCHIAVONI, 2015) – o que inclui o gênero e o 

formato em que estes se inserem – acreditamos que uma análise como essa possa fornecer 

parâmetros confiáveis, bastante significativos, acerca não apenas das especificidades que 

norteiam o programa de reportagem em questão, mas também as condutas que amparam 

a própria reportagem como atividade jornalística no meio televisivo.  
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