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Na ladeira:  

tempo e narrativa em reportagem do Jornal Nacional1 
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RESUMO: Este artigo visa discutir - a partir de análise audiovisual - o tempo e a narrativa 
em reportagem do Jornal Nacional do dia da deposição de Dilma Rousseff que relaciona 
queda da economia a uma ladeira para trabalhar temporalidade. Buscamos compreender como 
a reportagem compõe sua intriga, considerando questões temporais, simbólicas e semânticas. 
Os autores que norteiam este trabalho são Paul Ricoeur, para discutir tempo e narrativa, 
Agnes Heller, para discutir o cotidiano, dentre outros. 
 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa discutir o tempo e a narrativa construídos em uma reportagem do Jornal 

Nacional, do dia do golpe parlamentar em Dilma Rousseff, em 31 de agosto de 2016, que 

relaciona a queda de índices econômicos brasileiros, naquele período, a uma ladeira, para 

trabalhar o passado, presente e futuro. A partir de análise audiovisual, buscamos compreender 

como a reportagem compõe sua intriga, considerando questões temporais, simbólicas e 

semânticas. A hipótese deste trabalho é que a linguagem simbólica utilizada reflete o 

posicionamento do jornal em relação à expectativa de um novo plano econômico e, 

consequentemente, à deposição da presidente. Os autores que servem de referência para este 

trabalho são Paul Ricoeur e Marialva Barbosa, para a discussão em torno do tempo e 

narrativa, Santo Agostinho, que aborda as questões temporais, Walter Benjamin, para o 

debate sobre narrativas e Agnes Heller, para fundamentar o cotidiano. 

Escolhemos analisar esta reportagem por ser parte do noticiário mais antigo na televisão 

brasileira no ar atualmente, facilmente encontrado nas primeiras posições do IBOPE, 
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3Mestrando do PPGMC/UFF. E-mail: rodrigopastore@id.uff.br 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

823 

consolidado no cotidiano brasileiro, e por se tratar de uma data em que houve um evento de 

interesse público, o golpe de Dilma Rousseff - mesmo sem que a referida reportagem faça 

menção direta ao impeachment, percebe-se notória relação de sua narrativa com a deposição 

da ex-presidente. Além de considerarmos que os recursos de linguagem audiovisual utilizados 

na composição da intriga ajudam a construir uma narrativa única dentro deste episódio do 

jornal. Por fim, este trabalho visa colaborar para estudos de linguagens audiovisuais em 

narrativas de telejornais. 

O reconhecimento da deposição da presidenta Rousseff como um golpe, hoje, começa a ficar 

mais evidente, apesar de, ainda, não ser consenso. Uma das justificativas para essa 

interpretação é a fragilidade da justificativa de crime de responsabilidade. (KOZICKI, 

CHUEIRI, 2020, p.159) Além disso, cabe lembrar que na história do Brasil há existência de 

outro golpe que demorou a ser reconhecido como tal, o golpe de 64, primeiramente nomeado 

de revolução.  Dessa forma, esse trabalho tem como proposta, também, contribuir nos estudos 

científicos para compreender as narrativas em disputa durante o processo que levou à queda 

de Rousseff, como a narrativa político-econômica. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Paul Ricoeur tem como base Santo Agostinho e Aristóteles para desenvolver seu 

entendimento, respectivamente, de tempo e narrativa. Ricoeur extrai da poética de Aristóteles 

o modelo de composição da intriga que se estende a todo o arranjo do que chamamos de 

narrativa. O autor fala da “quase identificação” entre duas expressões, que são a representação 

(ou imitação) e agenciamento dos fatos, e cita a seguinte frase como uma garantia para essa 

“quase identificação”: “É a intriga que é a representação da ação”(2020, p.61). O autor 

considera como narrativa o agenciamento dos fatos, de modo que “o essencial é que o poeta - 

narrador ou dramaturgo - seja ‘compositor de intrigas’”(Ibid, p. 64). Portanto, entendemos por 

composição da intriga o que é desenvolvido pela narrativa, suas contradições, suas 

concordâncias, discordâncias, todo o enredo, a maneira com que a história é contada - no caso 

deste trabalho, toda a trama desenvolvida pela reportagem em questão, considerando suas 

questões simbólicas, semânticas e temporais.  
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Santo Agostinho, ao desenvolver o triplo presente, explica como o tempo presente é o único 

tempo que existe de maneira efetiva. O tempo passado existe na lembrança sobre passado, que 

é exercida no tempo presente, bem como o tempo futuro, que existe apenas na expectativa de 

um futuro, que se exerce no tempo presente. Além disso, o tempo presente é contínuo, ou 

seja, ele não para. Neste sentido, discutiremos como a reportagem em questão trabalha as 

questões temporais em relação à questão simbólica da ladeira, para se relacionar ao passado, 

de maneira negativa, e ao futuro pela via da expectativa, de maneira otimista. 

Heller explica que “a vida cotidiana é a vida do indivíduo”, compreendendo as múltiplas 

atividades do dia-dia, como o trabalho, o lazer e o descanso (HELLER, 1985, p.18). No 

cotidiano e as informações, conhecimentos, experiências, valores a que somos expostos nos 

auxiliam a realizar nossas escolhas por mecanismos que a autora define de 

“ultrageneralização”. Isto porque os problemas cotidianos exigem decisões rápidas. Por 

exemplo, ao dirigir para o trabalho e escutar a informação no rádio de que uma determinada 

rua está congestionada, uma pessoa pode optar por outro trajeto mais livre. Nessa decisão está 

contida uma confiança no programa jornalístico escutado que a informação é verdadeira. Esse 

mecanismo organizado a partir da confiança a autora define como um juízo provisório, e “a 

prática confirma ou, pelo menos, não refuta, durante o tempo em que, baseados neles, formos 

capazes de atuar ou nos orientar” (Ibid, p.34). Dessa forma, os veículos de comunicação são 

parte significativa na vida cotidiana.  

O cotidiano é heterogêneo e nele estão inseridos os interesses relativos às classes sociais. Há 

decisões cotidianas que realizamos que reproduzem interesses de classe, essas ações podem 

ser inconscientes ou conscientes. Quando conscientes, Heller define que deixam de ser 

relativas à teoria da cotidianidade e “converte-se em ideologia” (Ibid, p.33).  

Até mesmo os juízos e pensamentos objetivamente menos verdadeiros 
podem resultar corretos na atividade social, quando representarem os 
interesses da camada ou classe a que pertence o indivíduo e, desse modo, 
facilitarem a esse a orientação ou ação correspondente às exigências 
cotidianas da classe ou camada em questão. (Ibid, p.32) 

A vida cotidiana não necessariamente é alienada por conta de sua estrutura economicista, mas 

pode ser alienada de acordo com a estrutura econômica. Para a autora, o desenvolvimento 

capitalista aprofunda os processos de alienação, mas indica que a ciência, as artes e a política 

são formas de superar essa condição. 
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METODOLOGIA 

Apoiados no conceito de Tríplice Mimese de Paul Ricoeur, realizamos a análise das intrigas 

construídas nesse objeto a partir da composição da narrativa e do tempo, para isso 

observamos os personagens, ações e motivações, assim como elementos visuais e sonoros. As 

análises deste trabalho têm como norte o entendimento simbólico de Ricoeur, que afirma: 

“antes de ser texto, a mediação simbólica tem uma textura. Compreender um rito é situá-lo 

num ritual, este num culto e, gradativamente, no conjunto das convenções, das crenças e das 

instituições que formam a rede simbólica da cultura” (RICOEUR, 2020, p. 102). Em função 

dessa convenção simbólica podemos interpretar e analisar os significados das linguagens, das 

construções de imagens audiovisuais, dos gestos, das nuances, dos elementos que - no caso 

deste trabalho - a reportagem de telejornal em análise utiliza para compor sua intriga. 

 

RESULTADOS 

Analisamos a “simbólica” - de acordo com o entendimento de Paul Ricoeur - utilizada por 

uma reportagem do Jornal Nacional, do dia 31 de agosto de 2016, o dia em que Dilma 

Roussef foi deposta da presidência da república, com o título “Economia do Brasil recua pelo 

sexto trimestre seguido: -0,6%”, com subtítulo “Na comparação com o segundo tri de 2015, 

queda é de quase 4%. Indústria e investimentos têm primeira alta após 10 trimestres de 

queda”, a respeito da queda da economia brasileira naquele período. A partir da “mediação 

simbólica” foi feita uma análise a respeito do tempo e narrativa da reportagem, que utiliza 

uma ladeira para simbolizar o passado e o futuro, respectivamente, de maneira negativa 

(ladeira abaixo) e positiva (ladeira acima). A hipótese é que a linguagem simbólica utilizada 

reflete o posicionamento do jornal em relação à expectativa de um novo plano econômico e, 

consequentemente, à deposição da presidente. 

A reportagem é apresentada pela âncora, Renata Vasconcellos, que dá a notícia afirmando ser 

a sexta vez seguida que a economia do país registra queda, a fonte é a divulgação do Produto 

Interno Bruto (PIB) pelo IBGE. A matéria abre com imagens de uma montadora 

automobilística intercalada com imagens de salão de cabeleireiros, construção civil, 

agricultura, depois aparece uma imagem produzida com efeitos gráficos. Na ilustração, de um 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

826 

lado há um trator, no meio um caixa automático, um carrinho de supermercado e uma tesoura, 

do outro, três bonecos representando uma família e, à direita, o congresso nacional; há uma 

narração em off explicando a queda nos números que representam o consumo das famílias e 

do governo, além das quedas na agropecuária e nos serviços, ao passo que a narração faz a 

seguinte menção: “todos antecedidos pelo mesmo sinal: negativo”, enquanto aparece na tela o 

número “-0,6”, conforme mostra a figura1. 

Figura 1: 

 

Fonte: Imagem captada da reportagem “Economia do Brasil recua pelo sexto trimestre seguido: -0,6%” exibida 

pelo Jornal Nacional no dia 31 de agosto de 2016. 

 

Em seguida, o repórter Danilo Vieira anuncia a queda da economia brasileira, enquanto desce 

uma ladeira. O olhar da câmera, posicionado na parte mais baixa da ladeira, mira a parte mais 

alta, onde está o repórter que, do alto, desce a rua, enquanto olha para a câmera e diz: “é o 

sexto trimestre seguido de queda”, então números produzidos com efeitos gráficos sobem do 

chão e, em letras garrafais, escrevem “PIB, -3,8%, 2016, 2º trimestre”, conforme mostra a 

figura 2. Mais imagens da ladeira aparecem, uma panorâmica da parte mais alta para a parte 

mais baixa, seguida de uma imagem de outra ladeira, aparentemente mais íngreme, e o 

narrador afirma que, a depender do ponto de vista, a descida é mais íngreme, para dizer que 

aquela era a pior queda desde 1996. Conforme mostra a figura 3. 
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Figura 2: 

 

Fonte: Imagem captada da reportagem “Economia do Brasil recua pelo sexto trimestre seguido: -0,6%” exibida 

pelo Jornal Nacional no dia 31 de agosto de 2016. 

 

Figura 3: 

 

Fonte: Imagem captada da reportagem “Economia do Brasil recua pelo sexto trimestre seguido: -0,6%” exibida 

pelo Jornal Nacional no dia 31 de agosto de 2016. 

 

Adiante, o mesmo repórter aparece na calçada, olhando para a câmera, que está posicionada 

na outra calçada, assim, de um lado do repórter está o ponto alto da ladeira, do outro, o ponto 

mais baixo (conforme a figura 4). O repórter diz: “a boa notícia é a que nesse trimestre dois 
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setores subiram um pouco a ladeira: indústria e investimentos. Investimentos, primeira alta 

depois de dez trimestres de queda”. A intriga desta notícia, neste ponto, está de acordo com o 

posicionamento dos aplicadores do mercado financeiro em favor ao golpe em Dilma. Que 

projetavam, junto com a queda da presidente, uma maior garantia de que o Estado reduziria os 

gastos sociais e direcionaria a mais valia social no sentido de garantir os juros da dívida 

pública, como mais adiante se concretizou, com a lei do “teto de gastos”, as “reformas 

trabalhistas” e a “reforma da previdência social”. 

A esperança – para um jornal que defende os interesses de seus patrocinadores, somados à sua 

credibilidade perante o público – está na projeção do futuro. Aparecem, novamente, imagens 

de fábrica, caminhões, montadora de veículos etc. ao passo que o narrador, em off, credita 

otimismo a “pesquisadores e economistas”, afirmando que essa alta em dois setores pode 

indicar uma “melhora na confiança da economia”. Em seguida aparece uma pesquisadora do 

IBGE, que fala da expectativa para o futuro, reiterando o que foi dito pelos jornalistas do 

jornal. 

Figura 4: 

 

Fonte: Imagem captada da reportagem “Economia do Brasil recua pelo sexto trimestre seguido: -0,6%” exibida 

pelo Jornal Nacional no dia 31 de agosto de 2016. 

 

Seguida de imagens de uma câmera subjetiva subindo degraus de uma escada, e de uma 

ladeira (conforme a figura 5), com uma panorâmica de baixo para cima, representando o 

otimismo, a narração faz as seguintes perguntas: “mas e daqui para frente, quais serão os 

próximos passos? Para onde vai levar essa ladeira?” É inserida, então, fala de um economista 
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que afirma que foi observado uma “retomada de investimentos” e isto seria um indicador de 

retomada da economia, pois estaria na dianteira da alta ou baixa do PIB total de um país. 

Figura 5: 

 

Fonte: Imagem captada da reportagem “Economia do Brasil recua pelo sexto trimestre seguido: -0,6%” exibida 

pelo Jornal Nacional no dia 31 de agosto de 2016. 

 

Adiante, em tom de preocupação, o apresentador William Bonner afirma que o comitê de 

política monetária do Banco Central manteve a taxa selic a 14, 25% ao ano, pela nona vez 

seguida. Bonner encerra o bloco com o posicionamento sobre o comitê do Banco Central “há 

incertezas sobre a execução dos ajustes necessários na economia”. 

A composição desta intriga oferece a interpretação de que os ajustes necessários na economia 

são as reformas de austeridade. O próprio telejornal insere, na mesma edição, outra 

reportagem, que reforça essa narrativa, pois é sobre o plano econômico da gestão Temer, 

recém empossado, e encerra com fala direta do repórter olhando para câmera: "O orçamento 

prevê ainda um teto de um trilhão e 316 bilhões de reais para os gastos públicos. O governo 

Temer tem como prioridade a proposta de emenda constitucional, que estabelece um limite 

para despesas por até 20 anos. Essa proposta já está sendo analisada pelo congresso.” 

O objeto de análise deste trabalho, relaciona o passado, o presente e o futuro à medida que 

noticia fatos que ocorreram no passado (como dados econômicos da década passada), fatos do 

presente (como dados do IBGE do trimestre presente), e especulações sobre projeções 

econômicas futuras. A intriga discute o futuro pela via da expectativa - no sentido 
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agostiniano, neste momento, há uma projeção para o futuro na expectativa nas falas dos 

repórteres e dos especialistas. O tempo futuro está na expectativa de melhora, no momento em 

que a reportagem convida pesquisadores e economistas para afirmar que o crescimento da 

economia em dois setores pode representar uma melhora econômica do país, não há um 

especialista para apresentar um contraponto, aparentando que trata-se de uma unanimidade. 

O passado é representado de maneira negativa, simbolizado pelo movimento de ladeira 

abaixo, indicando uma relação - mesmo que sem explicitar verbalmente, mas pela mediação 

simbólica - da queda da economia dos últimos doze meses com a presidente deposta, ao passo 

que o tempo futuro é representado de maneira otimista, com a expectativa de melhoria da 

economia por um governo mais austero – otimismo que fica representado pelo movimento de 

subidas de ladeira – que promete se comprometer com medidas econômicas que favoreçam 

empresários e acionistas, com o pretexto de que estas medidas implicariam na abertura de 

novos postos de empregos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise do objeto deste trabalho demonstra o imenso potencial de produção de sentido de 

um telejornal. A escolha do local de gravação, os movimentos de câmera, as ilustrações 

gráficas, a escolha de entrevistados, as expressões do repórter, assim como a sincronização e 

imagem do texto, criaram uma narrativa complexa, com significados visíveis e invisíveis.  

Mesmo sem uma análise audiovisual, um telespectador pode observar que essa reportagem 

diverge do padrão do telejornal. Isto é, a maioria das reportagens cotidianas não apresenta 

tantos recursos de construção narrativa, pode-se, inclusive, supor que é uma matéria mais 

“completa”.  Contudo, o jornal silencia o outro lado da disputa de narrativas político-

econômicas no Brasil, isto é, àqueles pesquisadores, economistas e especialistas contra as 

reformas de austeridade. Há uma tentativa recorrente de representar o setor econômico como 

um setor técnico, contudo é sabido que há justamente uma luta política de séculos em torno 

dessa questão.  

Na luta de classes, apenas um lado é ouvido pelo noticiário. Walter Benjamin já percebia que 

a história privilegia os vencedores e mostra que é preciso lutar pela história. “O dom de 

despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

831 

convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer.” 

(BENJAMIN, 1987, p. 224-225) 
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