
  



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

DOUTORADO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: LINGUÍSTICA 

LINHA DE PESQUISA: TEORIAS DO TEXTO, DO DISCURSO E DA TRADUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO EM CAPAS-CARTAZES  

DO JORNAL POPULAR MEIA HORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói – RJ  

2020 



RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

 

 

ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO EM CAPAS-CARTAZES 

DO JORNAL POPULAR MEIA HORA 

 

 

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Estudos de Linguagem da Universidade Federal 

Fluminense, como parte dos requisitos necessários 

à obtenção do Grau de Doutor em Estudos de 

Linguagem, na linha de pesquisa Teorias do Texto 

do Discurso e da Tradução.  

 

Área de concentração: Linguística. 

 

 

 

 

ORIENTADORA: 

PROFA. DRA. ROSANE SANTOS MAURO MONNERAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói – RJ  

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

 

 

ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO EM CAPAS-CARTAZES 

DO JORNAL POPULAR MEIA HORA 

 

 

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Estudos de Linguagem da Universidade Federal 

Fluminense, como parte dos requisitos necessários 

à obtenção do Grau de Doutor em Estudos de 

Linguagem, na linha de pesquisa Teorias do Texto 

do Discurso e da Tradução. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

PROFA. DRA. ROSANE SANTOS MAURO MONNERAT (Orientadora) 
Universidade Federal Fluminense – UFF 

 

PROFA. DRA. MARIA APARECIDA LINO PAULIUKONIS 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

 

PROF. DR. WAGNER ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ 

 

PROFA. DRA. BEATRIZ DOS SANTOS FERES 
Universidade Federal Fluminense – UFF 

 

PROFA. DRA. PATRICIA FERREIRA NEVES RIBEIRO 
Universidade Federal Fluminense – UFF 

 

PROFA. DRA. MARGARETH ANDRADE MORAIS 
Instituto Fed. de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ (Suplente) 

 

PROFA. DRA. NADJA PATTRESI DE SOUZA E SILVA 
Universidade Federal Fluminense – UFF (Suplente) 

 
  

Niterói – RJ  
2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À pequena Elis, meu maior projeto, 

pelas ausências e pela esperança de 

um futuro com melhores leitores. 



AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por todas as dádivas concedidas. A Ele dirijo minha repetida prece: 

Obrigado, Senhor, por eu ter chegado até aqui! Me leve para mais longe... 

 

À compreensiva, incansável, afetuosa e exigente profa. Rosane Monnerat,  

pela confiança e pela dedicação nesses anos de orientação. 

 

À Aline, pelo encorajamento, pela parceria  

e pela dedicação amorosa à nossa família. 

 

Aos meus pais, pelo constante incentivo. 

 

À Capes, pelo fomento a esta pesquisa e à minha participação em congressos. 

 

Ao IFRJ e à equipe de Língua Portuguesa do campus Rio de Janeiro,  

pela concessão de afastamento para esta capacitação. 

 

A Margareth Morais, pelo permanente e produtivo diálogo. 

 

Às professoras Aparecida Lino Pauliukonis e Patrícia Neves Ribeiro,  

pelas valorosas contribuições dadas em meu Exame de Qualificação. 

 

À profa. Beatriz Feres, pelas lições de leitura (de imagens). 

 

Às brilhantes semiolinguistas do Instituto de Letras da UFF,  

pela inspiradora paixão pelo ensino.  

 

Aos colegas de pesquisa Eveline Cardoso, Anabel de Paula, Thatiana Muylaert, 

Mariana Barbieri, Conceição Almeida, Camila Groppo, Ivana Quintão e Janine Maria, 

pelas angústias e pelas conquistas que compartilhamos.  

 

A todos que tornaram possível e mais leve a realização deste trabalho,  

minha sincera gratidão.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eu sou eu e minha circunstância, 
e se não salvo a ela, não me salvo a mim. 
(José Ortega y Gasset) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINOPSE 

 

Descrição qualitativa e quantitativa das estratégias verbo-

visuais de captação empregadas em capas-cartazes do jornal 

popular Meia Hora, com base na Teoria Semiolinguística de 

Análise do Discurso e em estudos do Jornalismo, da Semiótica 

de Peirce, da Linguística Textual, da Linguística Funcional, 

dentre outras disciplinas. Observação da convergência de 

estratégias linguístico-textual-discursivas na construção da 

persuasão e da sedução no contrato jornalístico. 

 

 

 

  



RESUMO 
 

De caráter quantitativo e qualificativo, esta pesquisa, vinculada à área de Estudos de 
Linguagem, objetiva descrever e correlacionar as estratégias de captação 
empregadas em capas-cartazes do jornal popular Meia Hora de Notícias, tabloide de 
significativas expressividade e circulação social. Sob os princípios teórico-
metodológicos da Semiolinguística, vertente da Análise do Discurso que abarca todo 
o ato comunicativo, investiga-se como a construção dos fatos noticiados visa a que o 
parceiro da troca comunicativa atenda ao projeto de intencionalidade do jornal 
carioca, compartilhando opiniões e/ou sendo tocado em seus sentimentos. Para tal, 
o corpus selecionado compreende, especificamente, as capas-cartazes publicadas 
entre 09 de julho de 2014 e 09 de julho de 2019, totalizando 125 exemplares. Tendo 
em vista a natureza híbrida desse texto, que se configura pela articulação de 
elementos verbais e visuais, somam-se às premissas semiolinguísticas as 
contribuições de diferentes áreas do conhecimento: na caracterização do gênero 
discursivo, o Jornalismo Popular; na exploração dos elementos imagéticos, a 
Semiótica de Peirce, a Psicologia das cores, o Fotojornalismo e o Design Visual; e 
na descrição de mecanismos linguístico-discursivos, a Linguística Textual, a 
Linguística Funcional e a Macrossintaxe Argumentativa. Este estudo interdisciplinar 
comprova que os elementos verbo-visuais empregados nas capas do jornal 
impresso consubstanciam estratégias de sedução e de persuasão, refletindo e 
incutindo valores e, assim, induzindo o público-consumidor à compra do periódico.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Captação, Jornalismo Popular, Verbo-visualidade, 
Semiolinguística. 
 
  



ABSTRACT 
 

In a quantitative and qualitative methodology, this research, linked to the a Language 
Studies area, aims to describe and correlate the capture strategies employed in 
poster-covers of the popular newspaper Meia Hora de Notícias, a tabloid of 
significant expressiveness and social circulation. Through the theoretical-
methodological principles of Semiolinguistics, part of the Discourse Analysis that 
encompasses the whole communicative act, it is investigated how the construction of 
the reported facts expects the communicative exchange partner to attend the 
intentionality project of the newspaper, sharing opinions and/or being touched in their 
feelings. For such purpose, the selected corpus comprises specifically the poster-
covers published from July 9 - 2014 to July 9 - 2019, adding up to 125 copies. Given 
the hybrid nature of this text, which is configured by the articulation of verbal and 
visual elements, the contributions of different areas of knowledge are added to the 
Semiolinguistics premises: in the characterization of the discursive genre, Popular 
Journalism; in the exploring of the imagery elements, the Semiotics of Peirce, Color 
Psychology, Photojournalism and Visual Design; and in the description of linguistic-
discursive mechanisms, Textual Linguistics, Functional Linguistics and 
Argumentative Macrosyntax. This interdisciplinary study proves that the verb-visual 
elements employed on the covers of the printed newspaper embody seduction and 
persuasion strategies, reflecting and instilling values and thereby inducing the 
consumer-public to purchase the newspaper. 
 
KEYWORDS: Capture, Popular Journalism, Verb-visuality, Semiolinguistics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Às vezes as manchetes vêm com umas polêmicas, umas brincadeiras, uns 
trocadilhos... Qual é o objetivo disso, conquistar o leitor que tem menos 
estudo?   
Não, é conquistar todo mundo. É chamar atenção, é fazer uma coisa 
divertida [...] que você possa informar e que possa divertir. Isso no caso do 
Meia Hora, cada jornal tem sua característica. [...] Então é uma forma de 
chamar a atenção, de atrair o leitor para aquele assunto, de atrair mesmo o 
cara para querer ler aquilo. (SANTOS, 2013, p. 63 e 64) 

 
 A citação em tela – trecho de uma entrevista de Patrícia dos Santos com o 

então editor-chefe do jornal Meia Hora, Humberto Tziolas, no dia 07 de janeiro de 

2013 – evidencia a intencionalidade desses profissionais de Comunicação em 

construir manchetes que possam, ao mesmo tempo, informar e divertir, visando à 

captação do leitor-consumidor do tabloide. Para tal, manipulam-se diferentes 

recursos verbais e visuais que particularizam o jornal carioca Meia Hora de Notícias 

como um objeto privilegiado de análise de fenômenos linguístico-textual-discursivos. 

Nesse sentido, esta pesquisa interdisciplinar de base semiolinguística tem 

como tema central as estratégias de captação utilizadas em capas-cartazes do 

jornal popular Meia Hora. Objetivamos, portanto, descrever como certos processos 

são utilizados por esse veículo a fim de obter a atenção do seu público, compartilhar 

valores racionais e/ou emocionais e, assim, induzi-lo à compra do periódico. 

Estudos anteriores opunham dois planos de enunciação: de um lado, a 

história equivaleria a um relato imparcial de eventos passados, sem envolvimento do 

locutor, como se os fatos se narrassem a si mesmos; de outro, o discurso consistiria 

em uma manifestação linguística dotada de intencionalidade: a apropriação da 

língua pelo sujeito, que instaura um “eu” e, concomitantemente, um “tu” 

(BENVENISTE, 1989). Na perspectiva semiolinguística de Patrick Charaudeau, no 

entanto, a realidade é concebida como um produto da percepção cultural, legitimado 

por práticas discursivas. Logo, é no ato linguageiro que se confere significado às 

coisas do mundo – o que exclui a possibilidade de textos imparciais 

(CHARAUDEAU, 2005b). 

Nesse sentido, cumpre pontuar que: 

 
A grande dificuldade, mas também o maior interesse dessa disciplina, é 
descrever a maneira pela qual se articulam, de um lado, a materialidade da 
linguagem, através do estudo das marcas formais, e de outro, o sentido 
social, através da análise do que se entende por imaginários sociais. 
(CHARAUDEAU, 2003, p. 07). 
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 Tendo em vista a lógica comercial dos veículos de comunicação, que 

precisam seduzir as massas para sobreviver à concorrência, o discurso midiático 

tensiona-se entre duas visadas – de informação e de captação –, buscando reforçar 

seu status de credibilidade e, ao mesmo tempo, explorar efeitos de dramatização da 

informação, a fim de criar identificação com o leitor e nele despertar sentimentos, 

crenças e comportamentos. Nas palavras de Tziolas, editor do periódico em análise: 

 

Tudo que você faz em um jornal ou qualquer outra empresa, você tá 
pensando em vendas. [...] Como o cara que é dono de uma padaria tenta 
fazer o melhor pãozinho pra vender, ou o cara que tem uma loja de calça 
jeans, ele faz uma calça jeans legal pra vender. Você não pode, é claro, 
mentir, inventar alguma coisa pra vender; aí é outro conceito. Mas é óbvio 
que, quando a gente faz uma manchete que fica legal, interessante, acaba 
vendendo mais. A gente tem que pensar nisso sempre, senão o jornal 
fecha. (SANTOS, 2013, p. 64) 

 

Nesse cenário, o jornalismo – de um lado, uma instituição pública mediadora 

da realidade e, de outro, uma instituição de economia privada, motivada pela 

conquista de novos consumidores – busca aproximar-se de um público com menor 

poder aquisitivo e pouco hábito de leitura, transformando-se, segundo Amaral (2010, 

p. 30), “em mercadoria em todos os sentidos”. Partindo do pressuposto de que, em 

toda enunciação, o enunciador deixa, no enunciado, marcas da troca discursiva, 

esta pesquisa semiolinguística focaliza a análise de elementos linguísticos, 

imagéticos e discursivos capazes de captar o público-leitor do jornal carioca Meia 

Hora. 

Em se tratando da metodologia que estabeleceu as diretrizes para a 

confecção deste trabalho, explicitamos, primeiramente, que o corpus se constitui de 

capas publicadas no jornal popular Meia Hora de Notícias entre 09 de julho de 2014 

e 09 de julho de 2019 (anexadas às páginas finais deste texto). Mais 

especificamente, investigamos somente as capas-cartazes (também denominadas 

capas-pôsteres), que, em linhas gerais, caracterizam-se pela apresentação de uma 

única temática ou pela relação (de aproximação ou de contraste) entre temáticas 

distintas, configurando-se, em ambos os casos, em uma unidade orgânica de 

significação (FERREIRA JÚNIOR, 2003). Como forma de exemplificação e de breve 

caracterização do termo, propomos a breve comparação a seguir. 
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Figura 01: Capa do jornal Meia Hora de 08 de 
fevereiro de 2019. 

Figura 02: Capa do jornal Meia Hora de 11 de 
janeiro de 2019. 

 
 

 

A capa de 08 de fevereiro de 2019 trata, exclusivamente, das fortes chuvas 

que assolam o Rio de Janeiro. Aproximando, na mancha, imagens fotográficas que, 

embora distantes na linha do tempo, ilustram, de forma semelhante, ruas alagadas e 

veículos arrastados pela força da correnteza, o jornal reporta e avalia as tragédias 

provocadas pelas intensas chuvas de verão, concluindo que, desde a década de 

1970, “nada mudou” na cidade. Trata-se, portanto, de uma publicação monotemática 

cuja composição gráfica confere unidade às parcelas verbal e visual, configurando-

se como um único texto, um único signo. Tais traços temáticos e composicionais 

justificam, pois, a classificação dessa publicação como uma capa-cartaz.  

Em oposição, a capa de 11 de janeiro de 2019 constitui-se por cinco 

manchetes de temáticas distintas, graficamente delimitadas por linhas e enquadres 

evidentes: acima, a prestação de serviço, ressaltando a oferta de cursos gratuitos de 

qualificação profissional; à esquerda, o jornalismo de celebridades, pondo em 

evidência a forma física das duas atrizes em Fernando de Noronha; à direita, uma 

manchete policial, a enfatizar a prisão de um suspeito pela morte de um militar; 

abaixo, a cobertura esportiva, sobressaltando as recentes contratações 

internacionais no elenco do time rubro-negro; e, na parte inferior esquerda, uma 

curiosidade (ou advertência) acerca da maior incidência de ataques de animais 

peçonhentos durante o verão. Haja vista essas características, a capa não consiste 

em uma capa-cartaz.     
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  Dentre as justificativas para a análise das estratégias de captação em 

capas-cartazes do jornal Meia Hora, consideramos, antes de tudo, a importância do 

tema para os estudos semiolinguísticos. Isso porque, a teoria de Patrick Charaudeau 

debruça-se sobre o processo de construção sociointeracional-discursiva do sentido, 

investigando, sobremaneira, “como fala a linguagem, isto é: como a significação é 

significada” (CHARAUDEAU, 2009, p. 19); concebe, dessa maneira, o sujeito como 

“o centro da linguagem”, cuja intencionalidade sobredetermina suas escolhas 

linguístico-discursivas. Além disso, não obstante o estudo da captação representar 

um ponto central à pesquisa semiolinguística, as publicações sobre esse tema – 

como Charaudeau (1993; 1995a; 2004b; 2006a; 2006b) e Charaudeau; 

Maingueneau (2006) – são, relativamente, escassas e, como veremos no capítulo 5, 

apresentam, por vezes, conceitos “fluidos”, que pouco dizem sobre as estratégias 

(concretas) para atrair, seduzir e/ou persuadir o interlocutor.     

Quanto ao corpus, a principal justificativa é a expressiva circulação social do 

periódico investigado. Conforme aponta a tabela abaixo1, constatou-se, na pesquisa 

da Associação Nacional de Jornais (ANJ) sobre os periódicos brasileiros de maior 

circulação média diária em 2015, ano de início desta pesquisa, que, dentre os mais 

lidos no país, encontrava-se, em 10ª colocação, o jornal Meia Hora. Além disso, 

especificamente no estado do Rio de Janeiro, o tabloide era o 3º jornal mais 

vendido, perdendo em vendas apenas para o tradicional O Globo e para o Extra. Por 

fim, cumpre salientar o fato de o jornal Super Notícia, líder em 2015, ser um jornal 

popular, assemelhando-se, em muitos aspectos, ao carioca Meia Hora. 

 

RANK TÍTULO UF MÉDIA DE CIRCULAÇÃO 
IMPRESSO 

1 SUPER NOTÍCIA MG 249.297 

2 O GLOBO RJ 193.079 

3 FOLHA DE S. PAULO SP 189.254 

4 O ESTADO DE S.PAULO SP 157.761 

5 DAQUI GO 153.049 

6 ZERO HORA RS 152.573 

7 DIÁRIO GAÚCHO  RS 148.547 

8 EXTRA RJ 136.831 

9 CORREIO DO POVO RS 102.335 

10 MEIA HORA RJ 96.138 

Tabela 01: Ranking dos jornais brasileiros mais vendidos em 2015. 

 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/. Acesso em: 15 ago. 2016. 
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Tais dados – atrelados à ascensão das classes média e baixa e à queda das 

taxas de analfabetismo – comprovam, portanto, a consolidação de um novo público 

consumidor potencial. Atualmente, o Meia Hora apresenta-se ainda como líder em 

sua categoria, sendo um dos jornais populares mais vendidos no Brasil – o que 

justificaria a caracterização estampada em suas capas: “O MAIS LIDO DO RIO”.  

Além disso, se, já em 2015, conforme dados da Pesquisa Brasileira de Mídia2, 

praticamente metade dos brasileiros usava internet, acessando, sobretudo, redes 

sociais (87% dos acessos), diferentes empresas, visando à aproximação de seu 

público, criaram perfis em redes de relacionamento, como o Facebook – tal como 

fizeram os principais jornais cariocas. Dessa maneira, é também pela página (online) 

e pelos perfis do jornal Meia Hora que – embora sob um diferente contrato de 

comunicação – circulam suas capas. Essas novas mídias representam, ainda, um 

espaço de interação mais direto: no Facebook, por exemplo, os leitores podem 

“comentar”, “compartilhar” e/ou “curtir” as publicações, avaliando-as, positiva ou 

negativamente, por meio de emojis (que representam, respectivamente, as ações de 

curtir, amar, considerar engraçado, surpreender-se, emocionar-se ou lamentar e 

irritar-se). 

A título de exemplificação, destacamos, a seguir, três capas-cartazes que 

tiveram expressivos números de curtidas e de compartilhamentos. A primeira, 

publicada em 18 de fevereiro de 2017, trata da decisão do Supremo Tribunal Federal 

de conferir indenização por danos morais a presos que vivem em cadeias 

superlotadas. Em respeito aos Direitos Humanos, determinou-se ser dever do 

Estado reparar os danos sofridos pelos detentos submetidos a condições 

subumanas. Apesar da concordância do jornal (“Beleza, é justo”), a ênfase e o 

sucesso da capa residem na proposição do periódico sobre o tema, conforme o 

sobretítulo “Tem que ver isso aí”, e no questionamento (ou argumento) central sobre 

a pertinência da decisão judicial. Assim, por, provavelmente, fazer ecoar a voz da 

maioria, esta capa obteve cerca de 8.500 curtidas e mais de 34 mil 

compartilhamentos. 

 

 
 

                                                           
2
 Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-

qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf. Acesso em: 15 ago. 
2016. 



21 

 

Figura 03: Capa do jornal Meia Hora de 18 de fevereiro de 2017. 

 

 

Por meio da capa seguinte, que avalia o cenário político do Rio de Janeiro e 

do país em abril de 2017 – quando se comprovaram diferentes crimes milionários 

praticados por governantes, sem, no entanto, que estes fossem punidos –, o jornal, 

ironicamente, oferece uma máscara de palhaço, sugerindo que todos os leitores (e, 

metonimicamente, todos os cariocas e os brasileiros) foram feitos de “bobos”, de 

“otários”, por uma “quadrilha de políticos”. A capa-cartaz, reproduzindo, de forma 

criativa e inusitada, a insatisfação e a revolta da maioria da população, recebeu, 

portanto, mais de 11 mil curtidas e foi compartilhada mais de 13 mil vezes. 

 
Figura 04: Capa do jornal Meia Hora de 12 de abril de 2017. 
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Por fim, esta terceira publicação, servindo-se do pôster de divulgação do filme 

Liga da Justiça, recorde de bilheteria logo em sua estreia, evidencia diferentes 

problemas/desafios enfrentados pelos moradores do Rio de Janeiro, relacionando 

cada um deles a heróis da editora americana DC Comics. Dessa forma, ao sugerir, 

por exemplo, que, para fugir das balas perdidas, os cariocas precisam ser tão 

velozes quanto o personagem The Flash, ou que, para não sofrerem assédio no 

transporte público, as mulheres precisam ser tão fortes quanto a Mulher Maravilha, o 

jornal amplia a dramaticidade dos fatos reportados e, ao mesmo tempo, confere à 

manchete de capa um efeito de espetacularização. Assim, em função do sucesso do 

filme e do emprego desses recursos intertextuais, a capa-cartaz recebeu mais de 11 

mil curtidas e foi compartilhada por mais de 15 mil usuários do Facebook.  

 

Figura 05: Capa do jornal Meia Hora de 18 de maio de 2019. 

 

 

Que faria, então, esse jornal popular ter uma vendagem tão significativa, 

captando as classes C e D, que, apesar do menor poder de compra, revelam-se um 

fiel público-consumidor? Em resposta a esse questionamento, observamos, além de 

sua grande circulação, a expressividade do jornal Meia Hora – em especial, de suas 

capas-cartazes, que constituem o corpus desta pesquisa. No ano de 2014, por 

exemplo, o trabalho de Humberto Tziolas, Joana Ribeiro, Giselle Sant'Anna, 

Eduardo Pierre, André Hippertt e Sidinei Nunes intitulado “NÃO VAI TER CAPA” 

ganhou o Prêmio Esso de Jornalismo na categoria Primeira Página. A publicação de 
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09 de julho – recuperando, também em um diálogo intertextual, o movimento “Não 

vai ter Copa”, contra os gastos nas construções de estádios e de estruturas para a 

Copa do Mundo FIFA de 2014 – tratava da “tragédia da Seleção Brasileira, 

eliminada na semifinal da Copa do Mundo, dentro de casa, com o vexatório e 

inesquecível massacre alemão por 7 a 1”3. Essa premiada publicação foi, portanto, 

considerada, em nosso recorte metodológico, como primeira peça a ser analisada. 

Ao mesmo tempo, selecionando as demais capas-cartazes publicadas nos cinco 

anos seguintes (de 2014 a 2019), reunimos como corpus 125 peças jornalísticas. 

 

Figura 06: Capa do jornal Meia Hora de 09 de julho de 2014. 

 

 

A expressividade das capas desse jornal pode ser também observada na 

proposta do documentário Meia Hora e as manchetes que viram manchete4, lançado 

em 06 de agosto de 2015. Segundo o diretor, essa obra cinematográfica tem como 

objetivo “provocar a discussão se vale tudo para vender jornal, até que ponto pode ir 

o papel da mídia e qual a separação entre o serviço vital à sociedade que o 

jornalista pratica e uma profissão meramente remunerada”5.  

                                                           
3
 Disponível em: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-11-12/meia-hora-ganha-premio-esso-

de-jornalismo.html. Acesso em: 10 jul. 2015. 
4
 MEIA HORA e as manchetes que viram manchete. Direção de Angelo Defanti. Produção de Angelo 

Defanti, Bárbara Defanti e Felippe Schultz Mussel. Rio de janeiro: Sobretudo Produção, 2015. 
Distribuição: Boulevard Filmes. DVD (80 min.). 
5
 Entrevista de Angelo Defanti ao site Cine Festivais. Disponível em: http://cinefestivais.com.br/filme-

conta-trajetoria-do-meia-hora-e-questiona-etica-jornalistica/. Acesso em: 02 mar. 2017. 
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Por fim, em dezembro de 2016, “as capas mais bombadas” do “jornal mais 

irreverente do Brasil” foram reunidas nesta revista destinada a colecionadores, a 

pesquisadores ou simplesmente a quem procura diversão6. Dentre essas, cumpre 

salientar, a maior parte são capas-cartazes – o que nos permitiria construir a 

hipótese de que a configuração de uma capa de jornal próxima a um cartaz teria 

maior potencialidade de captação. 

 

Figura 07: Anúncio da revista Meia Hora. 

 

 

Além da significativa circulação e da expressividade desse periódico, outra 

justificativa para a feitura deste trabalho consiste em sua proposta intersemiótica. Há 

uma profusão de trabalhos acadêmicos que se debruçam sobre suas manchetes 

e/ou suas capas, como as pesquisas de: Campos (2013), que trata das imagens 

discursivas do enunciador do jornal; Costa (2013), que versa sobre a relação entre 

os títulos das manchetes e o conteúdos das notícias; Malta (2016), que aborda as 

construções metafóricas da mulher; Monteiro (2015), que focaliza a patemização no 

jornalismo popular; e Santos (2013), que descreve, a partir de capas desse 

periódico, o infotenimento, neologismo cunhado em 1980 para caracterizar as peças 

midiáticas que reúnem informação e entretenimento. Tais estudos, embora não só 

representem uma inspiração para esta pesquisa e para demais trabalhos 

(acadêmicos e pedagógicos), como também apontem importantes contribuições às 

análises semiolinguísticas, focalizam a parcela verbal das manchetes e/ou das 

notícias, pondo em segundo plano (ou mesmo ignorando), em seus recortes 

metodológicos, os componentes imagéticos que estruturam seus corpora.  

                                                           
6
 Anúncio publicado no site do jornal Meia Hora: http://meiahora.ig.com.br/. Acesso em: 02 mar. 2017. 
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Mesmo nos trabalhos que se dedicam, também, à exploração dos recursos 

visuais, a descrição do processo intersemiótico de construção do sentido poderia ser 

ampliada. Moura (2015), por exemplo, investigando “os fios que tecem a 

discursividade do jornal”, propõe cinco categorias tipológicas para as treze capas do 

jornal Meia Hora que analisa – contiguidade de imagens e polissemia lexical; 

ambiguidade e polissemia lexical; contiguidade e implícitos; silenciamento e 

interdição do dizer e mesclagem e processos lexicais –, privilegiando a relação 

semântica que emerge do entrelaçamento de elementos verbais e não verbais, sem, 

todavia, considerar os aspectos estruturais e simbólicos das formas imagéticas. 

Santos (2013), por sua vez, ao focalizar os gêneros manchete e chamada e sua 

articulação a elementos não verbais constituintes das capas dos jornais Meia Hora e 

O Globo, sublinha os efeitos de humor e o sensacionalismo que caracterizam o 

jornal popular, em oposição ao de referência. No entanto, na ampla comparação 

entre os dois periódicos, opõe 31 pares de capas, optando por apontamentos 

estruturais e estatísticos e, em função disso, dando menor destaque aos sentidos 

que emergem da relação entre as parcelas verbais e imagéticas dessas peças 

jornalísticas.  

É necessário, portanto, “entender a imagem como discurso” e, assim, 

“atribuir-lhe um sentido do ponto de vista social e ideológico”, uma vez que ignorar a 

parcela visual dos textos pode culminar em análises superficiais ou mesmo 

equivocadas (MONNERAT, 2013a, p. 411). A fim de comprovarmos essa afirmação, 

destacamos, a seguir, a capa-cartaz de 30 de novembro de 2016. A publicação 

aborda o acidente aéreo envolvendo, além da tripulação, a equipe do time de futebol 

Chapecoense, que disputaria a final da Copa Sul-americana de 2016 em Medellín, e 

membros da imprensa brasileira. A maior tragédia da história sobre uma delegação 

esportiva e uma equipe de jornalismo brasileiro gerou extrema comoção nacional (e, 

até mesmo, internacional): das 77 pessoas a bordo, 71 morreram. O jornal, então, 

para comunicar essa catástrofe, optou por não utilizar palavras, conferindo 

exclusivamente aos signos imagéticos a função de retomar o fato de que tratará a 

principal notícia da publicação e, ao mesmo tempo, expressar o provável sentimento 

da população em relação a essa tragédia. Destacam-se, assim: i) na parte superior 

da capa, a imagem de uma fita preta, que, convencionalmente, simboliza luto; ii) a 

cor preta que cobre parte do logotipo do jornal, a qual também pode representar 

tristeza; e, principalmente, iii) a imagem de um campo de futebol, cujo círculo central, 
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substituído por um ícone de semblante triste (pela representação de lábios 

arqueados) e choroso (pela representação de lágrimas), pode apontar, metafórica e 

metonimicamente, o profundo lamento e pesar da Associação Chapecoense de 

Futebol (que tem, em seus símbolos, a cor verde predominantemente), do futebol e 

de toda a nação (cuja bandeira também se estrutura predominantemente pela cor 

verde). Frente ao horror da morte, cessam-se palavras; e, nesse silêncio, as 

imagens expressam e suscitam sentimentos. 

 

Figura 08: Capa do jornal Meia Hora de 30 de novembro de 2016. 

 

 

De forma semelhante, a capa-cartaz seguinte, ao reportar a trágica morte de 

dez jovens atletas da base do Flamengo, vítimas de um incêndio no Centro de 

Treinamento Ninho do Urubu, categoriza-os como “eternos campeões”. Essa forma 

referencial já evidencia a homenagem que o jornal intenta prestar aos jovens 

vitimados. No entanto, é sobretudo pela parcela imagética dessa capa que se amplia 

a dramaticidade do triste ocorrido. Em relação de complementariedade à expressão 

linguística de referenciação, apresenta-se um mosaico com fotografias de cada um 

dos dez campeões, mostrados em close e com olhar voltado diretamente para o 

leitor, de modo a destacar traços físicos e, ao mesmo tempo, sugerir 

intimidade/proximidade junto aqueles que os observam. Atrelado a isso, os jovens 

iniciantes em suas carreiras profissionais têm seus rostos enquadrados por linhas 

vermelhas (cor do sangue, do martírio e do próprio Flamengo) e estampados em 
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uma bandeira, sugerindo serem símbolos do time rubro-negro. Correlativamente, a 

flâmula é alçada a meio-mastro, o que, por convenção, denota luto. Por fim, o fundo 

preto, como outro símbolo de sobriedade e de luto, não só compõe as cores-símbolo 

do time, como ainda sugere o profundo de pesar frente à morte de jovens 

adolescentes e à ceifagem de sonhos de vitória.        

 

Figura 09: Capa do jornal Meia Hora de 09 de fevereiro de 2019. 

 

 

Nesse sentido, as capas-cartazes, principalmente nos jornais populares, 

exploram diversos efeitos patêmicos, estruturados não só por elementos linguísticos, 

como também por elementos imagéticos. Configuram-se, portanto, como um gênero 

multimodal, cujo sentido é construído na articulação das parcelas verbais e visuais 

(CHARAUDEAU, 2006a). Isso posto, dado o caráter interdisciplinar dos estudos 

semiolinguísticos, reunimos, nesta pesquisa, contribuições do Jornalismo (AMARAL, 

2010; GUIMARÃES, 2000; 2003; SANTOS, 2013; dentre outros), da Linguística 

Textual (CAVALCANTE, 2005; KOCH, 2004; MARCUSCHI, 2005a; 2005b; 

MONDADA; DUBOIS, 2003; dentre outros), da Semiótica peirciana (PEIRCE, 2008; 

SANTAELLA, 2002; 2012a; 2012b) e, obviamente, da Análise Semiolinguística do 

Discurso (CHARAUDEAU, 1992; 2005b; 2006b; 2009; dentre muitos outros), para 

que, em uma análise predominantemente qualitativa das expressões verbais e 

visuais, sejam investigadas estratégias de captação. 
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Na investigação das formas verbo-visuais de captação, um conceito central 

desta pesquisa é a descrição do processo de semiotização (CHARAUDEAU, 2005b). 

Em linhas gerais, a semiotização, isto é, a significação do mundo por meio de 

diferentes semioses, constrói-se a partir dos processos de transformação (a 

conversão, por meio de categorias linguísticas e imagéticas, de um “mundo a 

significar” em um “mundo significado”) e de transação (a co-construção do sentido, 

tendo em vista a interação entre os sujeitos linguageiros). 

Sob tal postulação teórica, compreende-se que todo sujeito linguageiro 

organiza seu discurso visando à aceitação/aproximação do interlocutor ao seu 

projeto de fala (CHARAUDEAU, 2009). Logo, ao questionarmos quais seriam as 

formas por meio das quais as capas de jornais populares captariam o leitor-

consumidor, partimos do pressuposto de que a captação, como um princípio 

constituinte do ato de linguagem, concretiza-se em todos os processos de 

transformação e articula-se aos demais princípios de transação (à exceção da 

regulação, para a qual convergem os três outros), não se limitando, portanto, à 

influência. Nesse sentido, na análise qualitativa das capas-cartazes do Meia Hora, 

dedicamo-nos às seguintes estratégias de captação: i) a construção dos objetos de 

discurso na nomeação e na qualificação; ii) o emprego de verbos (suporte) na ação; 

iii) a tessitura das relações lógicas na causação; iv) a composição da 

intertextualidade sob o princípio da influência; v) a seleção e a hierarquização da 

informação sob o princípio da pertinência; vi) a constituição discursiva e linguística 

do humor sob o princípio da influência.  

Além de identificarmos e distribuirmos as formas de captação segundo as 

operações e os princípios constituintes do processo de semiotização, elaboramos 

hipóteses específicas referentes aos possíveis efeitos de sentido construídos por 

cada uma dessas estratégias, fundamentando-nos, para isso, em estudos 

anteriores. Nesse sentido, quanto às estratégias relacionadas ao processo de 

transformação, indicamos as prováveis “escolhas de que os sujeitos [neste caso, a 

instância de produção midiática] dispõem para dar conta de seu projeto de fala” 

(MONNERAT, 2009, p. 568).  

Optando por analisar, em conjunto, os procedimentos de identificação e de 

qualificação (visto que um nome, assim como uma forma figurativa, indica, 

essencialmente, uma categorização e, portanto, potencialmente, uma avaliação), 

consideraremos, inicialmente, as formas referenciais que apontam os objetos de 



29 

 

discurso de que tratam as capas, tendo em vista avaliações feitas pelo jornal. Isso 

porque, sobre a relevância da seleção lexical, salienta Monnerat (2003b, p. 108): 

 

Se considerarmos que o léxico é o componente linguístico responsável pela 
representação do mundo, observar as escolhas lexicais empreendidas pelo 
publicitário [e pelo jornalista] para designar e qualificar o universo criado 
pode significar uma forma de compreender por que o consumidor [e o leitor 
do jornal] se reconhece [...] e por que consome esse tipo de mensagem. 

 

Paralelamente, a parcela visual das capas (em especial, as cores, as 

fotografias e as ilustrações) atuaria na (re)categorização dos objetos de discurso, 

ratificando o ponto de vista do jornal. Pontuamos, ainda, a possibilidade de a 

referenciação ocorrer por meio de expressões verbais e imagéticas metafóricas, as 

quais introduzem o leitor em um universo particular, de grande potencialidade 

persuasiva. Tal (re)categorização referencial não é, portanto, simples meio de rotular 

referentes textuais, mas uma forma de “facilitar a interpretação de características,  a  

compreensão  de  intenções  e  motivos  subjacentes às ações das pessoas, na  

realidade,  formar  opiniões.” (MOSCOVICI, 2007, p. 70). 

 Na investigação das formas de ação, focalizamos o uso dos verbos plenos 

(ou principais) e dos verbos suporte (ou verbos funcionais), uma estrutura sintática 

recorrente em jornais do Brasil e de Portugal desde o início do século XX (VIEIRA, 

2000). Opondo-se aos verbos plenos – como “balear” –, os verbos suporte 

configuram-se pela articulação de um verbo leve (indicador de tempo e aspecto) a 

um elemento de base nominal (de carga semântica mais expressiva), formando 

perífrases verbo-nominais – como, por exemplo, “meter muito tiro”, “encher de bala” 

ou “dar vários pipocos”. Dessa forma, por sua versatilidade sintática, tal estrutura 

pode substanciar diferentes efeitos semântico-discursivos (CHISHMAN; ABREU, 

2014). Assim, em capas de jornais populares, que se destacam pelo tom mais 

informal, os verbos participariam na construção de jogos de palavras e na própria 

caracterização dos objetos de discurso. 

 Por fim, no que se refere à causação, a utilização de orações assindéticas ou 

de conectivos de “semântica esvaziada” justificar-se-ia pelos principais modos de 

organização estruturantes de uma manchete (o descritivo e o narrativo; e não o 

argumentativo) e, assim, pela eventual construção de uma argumentação não-

marcada. Nesse sentido, consideramos ser o conetivo “e” o mais recorrente, dada a 

sua amplitude de empregos e de sentidos – o que permite considerá-lo como 



30 

 

conector coringa (MONNERAT, 2003a). Quanto à parcela imagética, construímos a 

hipótese de que as relações de causalidade seriam construídas de forma indireta; 

por vezes, pela disposição das imagens e dos enunciados (escritos), atenuando 

possíveis orientações argumentativas. 

 Quanto às estratégias de captação relacionadas ao processo de transação, 

partimos das hipóteses metodológicas definidas por Charaudeau (2005b, p. 26) e 

construímos hipóteses concernentes à própria troca linguageira. Nessa perspectiva, 

projetando uma imagem de seu público-alvo e buscando dela se aproximar, o jornal 

popular, como “Todo sujeito linguageiro deve [...] posicionar-se com relação ao[s] 

outro[s]. Ele deverá, pois, usar de estratégias discursivas para criar relações de 

aliança ou de oposição com relação a seus(s) destinatário(s).”.  

Dentre essas estratégias, destacamos, portanto, as diferentes formas de 

intertextualidade (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2008): a utilização da norma, do 

tom e do discurso atribuído às classes C e D, assim como a menção a textos 

produzidos por quem recebe admiração desse público-alvo, não só geraria uma 

identificação/proximidade, como também fixaria a caracterização do jornal como “a 

voz do povo” (mesmo quando ele veicula uma opinião diferente). Se “a identidade se 

constrói sobre um princípio de alteridade que coloca em relação, em jogos sutis de 

afinidade e de rejeição, o mesmo e o outro, que se autoidentificam de modo 

dialético”7 (CHARAUDEAU, 2005a), certas escolhas linguísticas, por representarem 

a maneira de falar de certa comunidade, poderiam edificar um “espelhamento” 

identitário. 

No que diz respeito, especificamente, à intertextualidade intergenérica, a 

fusão (estrutural ou funcional) de gêneros, por ser inusitada, despertaria a atenção 

do leitor para algo novo. Além disso, dado o efeito recorrente humorístico, 

corroboraria para críticas e espelhamentos identitários, reforçando, dessa forma, a 

orientação argumentativa do texto (MARCUSCHI, 2005b). Por fim, como formas 

metafóricas, constituídas pela fusão de dois ou mais campos conceituais, 

construções intergenéricas poderiam ativar conhecimentos prévios do leitor, 

aproximando-o do projeto de discurso do jornal.  

Paralelamente, se “todo sujeito linguageiro deve, concomitantemente, situar-

se com relação à enunciação de sua proposição sobre o mundo [...] organizar e 

                                                           
7
 Livre tradução de: “L’identité se construit sur un principe d’altérité qui met en rapport, dans des jeux 

subtils d’attirance et de rejet, le même et l’autre, lesquels s’auto-identifient de façon dialectique.” 
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problematizar sua enunciação de maneira adequada” (CHARAUDEAU, 2005b. p. 

26), a seleção e a hierarquização das manchetes indicariam, implicitamente, o que 

merece (maior, menor ou alguma) atenção do leitor. Tal avaliação acerca da 

pertinência de dada informação/notícia, reforçaria, assim, a identificação entre a 

imagem do jornal e de seu público-alvo.  

Já na análise do princípio de influência, focalizaremos a construção do humor, 

para a qual consideramos a seguinte hipótese: Se rir do outro é 

assumir/compartilhar, ainda que temporariamente, uma imagem sobre o alvo do 

humor (BERGSON, 1983), a comicidade geraria a cumplicidade entre o jornal e seu 

leitor, ou, nos termos de Charaudeau (2011), uma das formas de conivência. Nesse 

sentido, o humor – além de, obviamente, suscitar prazer no sujeito interpretante – 

poderia representar uma forma de rejeição identitária: “a percepção da diferença 

vem acompanhada por um julgamento negativo”, que distancia o diferente e, ao 

mesmo tempo, aproxima/capta quem a ele critica. Desse modo, “ao julgarmos o 

outro negativamente [atingindo-o com nosso riso], protegemos nossa própria 

identidade, caricaturamos a identidade do outro e, simultaneamente, a nossa própria 

identidade” (CHARAUDEAU, 2005a).  

 Finalmente, quanto ao princípio da regulação, optamos, em nosso recorte 

metodológico, por analisá-lo em conjunto aos demais, partindo da hipótese de que a 

regulação se estenderia por todas as estratégias. Isso porque, se tal princípio do 

processo de transação consiste, em linhas gerais, na busca pela intercompreensão 

mínima entre os sujeitos, compreendemos que os diferentes processos linguístico-

textual-discursivos, desde a seleção lexical até a projeção de identidades, estão 

orientados a esse fim.   

 Portanto, esta pesquisa interdisciplinar, estruturada sob os princípios teóricos 

e metodológicos da Análise Semiolinguística do Discurso, de Patrick Charaudeau, 

defende a tese de que, nas capas-cartazes do jornal Meia Hora, as diferentes 

estratégias de captação convergem, simultaneamente, para os movimentos de 

sedução e de persuasão. Em outras palavras, partindo da materialidade discursiva 

para tratar as formas verbais e visuais como “pistas” dos comportamentos 

linguageiros, demonstraremos como o jornal, ao reportar fatos do cotidiano, atribui-

lhes valores afetivos e racionais, captando o leitor, ao mesmo tempo, pela emoção e 

pela razão. 

 



32 

 

A fim de mantermos uma linha coerente de investigação, partiremos dos 

seguintes questionamentos: 

i. Como as formas verbais e visuais de referenciação, atreladas aos verbos 

(plenos e suporte) e a formas de conexão (não-marcadas), podem 

contribuir para a veiculação da imagem dos objetos de discurso e daquela 

que o enunciador deseja construir para si e para o outro? 

ii. Como a intertextualidade, a seleção e a hierarquização da informação e os 

procedimentos de construção do humor podem representar estratégias de 

captação? 

iii. Como a articulação de signos verbais e visuais pode suscitar emoções nos 

enunciatários (instância de recepção), captando esse público-leitor? 

iv. Como, paralelamente, pela verbo-visualidade, podem-se apontar 

avaliações subjetivas do enunciador (instância de produção)? 

 

 Nesse sentido, a relevância de estudar o jornal popular Meia Hora não se 

deve somente ao fato de esse periódico atingir cada vez mais leitores, 

representando uma mídia de grande circulação social, e/ou ao reconhecimento da 

expressividade de suas capas; mas também à possibilidade de, por meio de suas 

capas-cartazes – o primeiro contato entre o leitor e o fato noticiado –, analisar como 

processos linguístico-discursivos podem contribuir para a captação do público-leitor 

nesta e em outras mídias. 

A partir dessa análise, serão contemplados os objetivos específicos listados 

a seguir, os quais refletem a organização dos capítulos deste trabalho. 

 

No que se refere aos principais pressupostos teórico-metodológicos desta 

pesquisa: 

i. individualizar a Semiolinguística no conjunto das demais vertentes dos 

estudos em Análise do Discurso; 

ii. discutir e exemplificar os principais conceitos dessa teoria a partir da 

exploração de exemplares do gênero capa de jornal.   
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No que concerne à investigação dos signos visuais: 

iii. caracterizar a Semiótica de Peirce, apontando sua constituição triádica; 

iv. apresentar e exemplificar as categorias teóricas referentes aos signos 

imagéticos que, de forma mais significativa, implicam a significação das 

capas de jornal: as cores, as fotografias e a composição visual. 

Quanto ao gênero selecionado como corpus desta pesquisa: 

v. delimitar o contrato de comunicação em que se insere o jornalismo; 

vi. definir o jornalismo popular, opondo-o ao de referência e ao 

sensacionalista;  

vii. caracterizar o jornal popular Meia Hora de Notícias, destacando sua 

fundação e seu público; 

viii. individualizar as capas-cartazes, verificando em que medida se aproximam 

ou se distanciam dos traços prototípicos do gênero. 

 

No que concerne ao conceito e à análise qualitativa da captação, tema central 

desta pesquisa: 

ix. sintetizar, cotejar e discutir as principais postulações teóricas sobre a 

visada de captação, ampliando e refinando, se possível, tal conceito; 

x. descrever e exemplificar as estratégias de captação apontadas em nossas 

hipóteses – a seleção de formas verbais e visuais de referenciação, a 

utilização de verbos (suporte), o emprego de orações assindéticas e do 

conectivo “e”, a intertextualidade, a seleção e a hierarquização de 

informações e, por fim, os procedimentos do ato humorístico;  

xi. discutir os possíveis efeitos de sedução e de persuasão gerados por meio 

dessas estratégias. 

 

No que diz respeito à análise quantitativa das capas-cartazes: 

xii. investigar a distribuição das 125 capas por temáticas; 

xiii. verificar quais estratégias de captação referentes ao processo de 

transação são mais recorrentes em cada um dos eixos temáticos; 

xiv. indicar a distribuição das capas-cartazes em cada um dos cinco anos 

investigados.   
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Desse modo, pela Análise Semiolinguística do Discurso, de Patrick 

Charaudeau, esperamos apresentar como principal contribuição a ampliação do 

conceito e das formas de captação, fornecendo aos pesquisadores de Análise do 

Discurso e aos profissionais de Comunicação Social novas bases teórico-analíticas, 

e aos profissionais de língua, um caminho para o desenvolvimento de atividades de 

leitura e de produção textual em que se considere a potencialidade de captação de 

formas verbais e visuais. 

 Finalmente, ressaltamos que, ao longo das sínteses teóricas, servimo-nos de 

esquemas e de quadros sinóticos, a fim de tornar a definição de termos mais clara, 

indicando, por meio da expressão “do autor”, nossa autoria. Em paralelo, todos os 

capítulos estruturam-se por ampla exemplificação, de modo a não só facilitar a 

compreensão dos conceitos, como também apresentar e caracterizar o corpus da 

pesquisa. A propósito disso, sublinhamos nossa opção de dispor, no corpo do texto, 

as peças jornalísticas. Ainda que tal escolha possa ser considerada uma 

redundância, restringir a reprodução das capas ao anexo exigiria a constante 

consulta às páginas finais deste texto e implicaria, muito provavelmente, a quebra da 

fluidez de leitura. Desse modo, o capítulo 3, que versa sobre os recursos imagéticos, 

é o maior em número de páginas, visto que, além de reunir diferentes teorias, é 

composto por muitas imagens; afinal, do contrário, instaurar-se-ia uma incoerência. 

Assim, as dezenas de capas-cartazes destacadas como ilustração em todo o 

trabalho contemplam quase a totalidade do conjunto de exemplares que compõe o 

corpus da pesquisa. A partir delas, comentamos, de forma relativamente 

aprofundada, os processos linguístico-textual-discursivos que exemplificam. Nesse 

sentido, embora haja (como se exige neste gênero acadêmico) uma divisão entre a 

exposição da teoria e a análise quantitativa e qualitativa do corpus, os diferentes 

conceitos são apresentados e aplicados ao longo de todos os capítulos, sendo 

reunidos no capítulo 7. Em razão disso, reduzimos a análise qualitativa a seis 

exemplares, julgando ser essa amostragem suficiente para o aprofundamento dos 

conceitos e, sobretudo, para a comprovação de nossa tese. 

 Como dissemos, esta pesquisa é um estudo interdisciplinar de base 

semiolinguística. Considerando, pois, a fundamental importância dos pressupostos 

constituintes dessa vertente de Análise do Discurso, sublinhamos, no capítulo 

seguinte, os principais postulados de Patrick Charaudeau.        
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2. A ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DO DISCURSO 

 

Neste capítulo, após um breve histórico acerca dos estudos linguísticos8, 

sintetizaremos os conceitos centrais da Análise Semiolinguística do Discurso, que se 

revelam fundamentais a esta pesquisa.  

 

2.1 DA LINGUÍSTICA DA LANGUE À LINGUÍSTICA DO DISCURSO (NO BRASIL E NA UFF) 

 

[...] toda teoria, como toda palavra, define-se em relação a outras teorias, a 
outras palavras; mas esta herança é assumida pelo sujeito que produz a 
teoria ou a palavra; o que significa que existirão tantos percursos históricos 
quantos forem os sujeitos que teorizam

9
. (CHARAUDEAU, 1983, p. 07)  

 

 Desde a Antiguidade Clássica, diferentes reflexões sobre a linguagem – tais 

como o questionamento da origem dos sistemas de signos utilizados como 

instrumento de comunicação, a descrição de técnicas de persuasão constituintes da 

“arte de falar e escrever corretamente”, a análise de textos literários como meio de 

identificação de aspectos culturais e a observação da evolução das línguas a partir 

de um enfoque naturalista – representaram contribuições significativas para a 

compreensão de fenômenos linguísticos. Todavia, somente no início do século XX, a 

Linguística é alçada ao status de ciência autônoma. A partir das contribuições de 

Ferdinand de Saussure, que, em seu Curso de Linguística Geral, definiu uma 

metodologia e terminologia precisas, objetivas e universais para o “estudo científico 

da linguagem humana”, iniciou-se a chamada Linguística Moderna. 

 Dentre os conceitos saussurianos, pontuou-se, como objeto de estudo da 

Linguística, a langue, compreendendo-a como a parte social da linguagem. Essa 

instituição social pode ser definida como o conjunto de signos linguísticos e de 

regras combinatórias que configuram a estrutura do sistema linguístico. Trata-se, 

pois, de um objeto homogêneo e abstrato, depositado na mente dos falantes. Nessa 

perspectiva estruturalista, não raro, os estudos linguísticos partiam das unidades 

mínimas significativas, “morfemas”, a fim de, por meio da segmentação desses 

                                                           
8
 Tendo em vista as diferentes abordagens da História da Linguística, construímos essa visão 

panorâmica a partir de duas referências: o minicurso “Da competência linguageira ao discurso de 
persuasão”, ministrado pelo Prof. Dr. Patrick Charaudeau, nos dias 8 e 9 de junho de 2015, no 
Instituto de Letras da UFF; e o histórico da Semiolinguística traçado por Machado (2005; 2006). 
Nesse sentido, limitamo-nos aos autores e às correntes linguísticas citadas pelos professores.  
9
 Tradução de Machado (2005, p. 19). 



36 

 

signos, pontuar “fonemas”, os sons da fala que, em uma determinada língua, opõem 

significados. Enfatizavam-se, portanto, os estudos da Morfologia e da Fonologia. 

 Na segunda metade do mesmo século, Chomsky, avaliando os estudos 

saussurianos como demasiados fixistas, formulou as bases para a gramática 

gerativa, propondo a investigação dos princípios inatos que integram a gramática 

universal. Considerando a língua como um fenômeno criativo e constituído por um 

número finito de regras que, ativadas pela experiência de uso da linguagem, 

permitem ao falante formar um número infinito de sentenças gramaticais, dava-se 

ênfase ao estudo da Sintaxe.  

 Desse modo, essas duas vertentes da Linguística desconsideravam, em suas 

análises, a parole, a concretização da língua, concebendo um falante-ouvinte ideal. 

Dessa lacuna, surgiu, no início da década de 1960, a Sociolinguística, um espaço de 

investigação interdisciplinar que atua nas fronteiras entre língua e sociedade, 

tomando como objeto de estudo a variação linguística e entendendo-a como um 

princípio geral e universal das línguas, passível de ser descrita e analisada. 

 As análises variacionistas – junto aos diferentes estudos da Semiótica, da 

Linguística Cognitiva e, principalmente, da Pragmática – contribuíram para a 

compreensão de que a fala é determinada pelo contexto da comunicação, 

correlacionando o como dizer à representação do espaço em que se insere o 

falante. Não se contemplavam, todavia, as regularidades e as sistematicidades dos 

textos. Buscando, pois, estudar os mecanismos que fazem com que uma 

manifestação linguística possa ser considerada um texto, surgiram os primeiros 

trabalhos de Linguística Textual, que privilegiavam os fatores de textualidade. 

 Paralelamente, ao compreender a linguagem como “uma atividade humana 

que se desdobra no teatro da vida social” (CHARAUDEAU, 2009, p. 07), a Análise 

Semiolinguística do Discurso emergiu na busca por ultrapassar a exploração da 

superfície textual (cotexto), pressupondo um sujeito social. Explicitou-se, assim, a 

relevância de se considerar, na produção e na interpretação de textos, dentre outros 

fatores, a correlação entre a situação concreta de enunciação, os objetivos do 

enunciador e a seleção dos meios linguísticos e discursivos. 

 Como resultado de sua tese de Doutorado, defendida, em 1979, sob a 

orientação do linguista francês Pottier, Patrick Charaudeau rompeu os limites não só 

de uma linguística “pura” e “dura”, mas também da Semiótica greimasiana e da 
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linguística “light” e mais “humana” de Benveniste e Bakhtin (MACHADO, 2006, p. 

15), lançando, em 1983, o livro Langage et Discours. 

 Dentre as principais contribuições dessa obra, destacam-se a retomada do 

sujeito histórico (não-assujeitado) – “conceito que havia sido completamente 

pulverizado por Barthes, nos anos 60 e depois, de certa forma, por Pêcheux e seus 

seguidores” (MACHADO, 2006, p. 14, grifo da autora) – e a compreensão de que a 

ampla análise dos atos de linguagem exige a verificação, em paralelo, de suas 

partes linguística e situacional, na qual se instauram os sujeitos linguageiros, 

necessariamente dotados de intencionalidades.  

 

Daí a importância da noção de sujeito que eu coloco no coração de toda 
atividade de linguagem. Desde o Estruturalismo, passando também pelo 
Cognitivismo, pela Pragmática de Searle e Austin, e pela Análise do 
Discurso da primeira fase fundada na busca da ideologia escondida nos 
textos, o sujeito não existia. Tudo era visto como se fosse a sociedade 
quem falasse e sobredeterminasse totalmente o sujeito. É uma postura que 
faz do sujeito um escravo da ideologia. Para mim, o sujeito é, ao mesmo 
tempo, determinado por uma série de condições de produção, umas de 
ordem situacional, outras de ordem cognitiva, livre para jogar com 
estratégias discursivas visando “individualizar-se”: não há sujeito que não 
busque o fazer-se existir. (CHARAUDEAU, 2012a, p. 329) 

 

“Uma teoria não é decretada. Ela forja-se ao longo do tempo, frequentemente 

sem que percebam aqueles que nela trabalham.”10 (CHARAUDEAU, 2005a, p. 14). 

Ao aprofundar a relação entre as formas linguísticas e os possíveis sentidos 

evocados em uma dada situação de comunicação, Charaudeau lançou bases para 

uma nova metodologia em análise do discurso, em que a “ideologia” (de Pêcheux) 

seria substituída pela noção de “social” – termo que congrega os aspectos 

ideológicos, históricos e culturais regentes da dinâmica em sociedade e, por isso, 

constituintes das práticas linguageiras. 

 Dessa forma, na década de 1990, por diferentes publicações e conferências 

internacionais, as ideias do linguista francês difundiram-se pelo Brasil. Em uma 

reflexão pessoal, a Profa. Dra. Ida Lucia Machado (em grande parte, responsável 

pelo diálogo entre as universidades brasileiras e o Centre d'Analyse du Discours, da 

Universidade Paris XIII, onde concluiu um de seus Pós-doutoramentos) revela, por 

exemplo, que, após o julgamento inicial de que a Teoria Semiolinguística seria 

demasiadamente “suave” em relação à Análise do Discurso Francesa, sob a qual já 

                                                           
10

 Livre tradução de: “Une théorie ne se décrète pas. Elle se forge au cours du temps, souvent à l’insu 
de ceux qui y travaillent.” 
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se debruçava, viu-se fascinada pela expressiva aplicabilidade e interdisciplinaridade 

que caracterizam a Teoria Semiolinguística (MACHADO, 2006, p. 14). 

 Ampliando os estudos semiolinguísticos no país, fundaram-se, na UFRJ, em 

1993, o Círculo Interdisciplinar de Análise do Discurso (CIAD-Rio) e, na UFMG, em 

1996, o Núcleo de Análise do Discurso (NAD) – ambos com a colaboração de 

professores de diferentes universidades: UERJ, UFF, UFPE, UFRRJ, UFJF, dentre 

outras. Tais núcleos consistem em polos de pesquisas com expressiva produção de 

eventos acadêmicos e de publicações. Além de inúmeros artigos, dissertações e 

teses, destacam-se os livros Teorias e práticas discursivas: estudos em Análise do 

Discurso (MACHADO et alii, 1998), uma das primeiras obras de divulgação da teoria 

no país, e Linguagem e discurso: modos de organização (CHARAUDEAU, 2009) – 

tradução e adaptação feita pelo NAD (UFMG), da parte referente aos principais 

pressupostos teórico-metodológicos (CHARAUDEAU, 1983), e pelo CIAD-RIO, da 

parte da Grammaire du sens et de l’expression (CHARAUDEAU, 1992) referente aos 

Modos de organização do Discurso. 

Especificamente no Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, a 

introdução da Teoria Semiolinguística ocorreu em 1998, quando a Profa. Dra. 

Rosane Monnerat iniciou a orientação de pesquisas na área, tornando essa 

universidade a única do país a possuir a disciplina Semiolinguística no Programa de 

Pós-Graduação. Já em 2013, foi fundado o grupo de pesquisa Leitura, Fruição e 

Ensino (Leifen), que, sob a supervisão das Profas. Dras. Beatriz dos Santos Feres e 

Patrícia Ferreira Neves Ribeiro, dedica-se, em especial, à análise e produção de 

pesquisas interdisciplinares de base semiolinguística e à sua aplicação ao Ensino de 

Língua e Literatura. Tendo como objetivos centrais a investigação do processamento 

da leitura e o desenvolvimento de metodologias de letramento, prioriza a formação 

docente, promovendo, para isso, fóruns, palestras e minicursos. Além de suas 

líderes, participam desse grupo de pesquisa as Profas. Dras. Rosane Santos Mauro 

Monnerat, Ilana da Silva Rebello Viegas, Nadja Pattresi de Sousa e Silva e Glayci 

Kelli Reis da Silva Xavier, todas pesquisadoras da Teoria Semiolinguística, que, 

debruçando-se sobre corpora e fenômenos discursivos diversos, tornam o Instituto 

um centro de referência em Análise do Discurso no país, apresentando, dentre 

muitas outras contribuições, descrições de textos midiáticos verbo-visuais.   
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E assim, longe de ser “um bloco hermeticamente fechado e sem janelas”, a 

Análise Semiolinguística do Discurso segue como uma teoria “aberta” e 

“antropofágica” (MACHADO, 2005, p. 17), alicerçando novas pesquisas, em novos 

corpora, em novos contextos, sob novos olhares...     

 

2.2 DEFINIÇÃO DE SEMIOLINGUÍSTICA 

 

Em meio à profusão de teorias sobre o discurso, atualmente não se pode 
mais considerar uma única abordagem para os diversos enfoques 
discursivos; assim, os vários aportes teóricos mantêm pontos de contato, 
mas conservam suas especificidades. (PAULIUKONIS; GOUVÊA, 2012, p. 
51) 

  

 A citação em tela reforça a multiplicidade de perspectivas teóricas que 

focalizam a língua em uso, dentre as quais, inserem-se os diferentes estudos sob o 

termo “Análise do Discurso”. Análise Crítica do Discurso, Análise Dialógica do 

Discurso, Análise do Discurso de Michel Pêcheux, Análise Semiolinguística do 

Discurso são algumas das várias correntes de investigação da linguagem que 

guardam entre si um ponto comum: um modo de reflexão sobre as relações 

intersubjetivas e as condições enunciativas de realização, base de seu 

funcionamento. Cumpre, então, pontuarmos as especificidades da abordagem à qual 

nos filiamos. 

Em diferentes textos teóricos (como CHARAUDEAU, 1995b; 2005b; 2009; 

OLIVEIRA, 2003; dentre muitos outros), a Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso é definida pela análise morfológica do termo determinante que a nomeia. 

Dessa forma, Charaudeau (2005b, p. 13) explica que: 

  

Semio-, de “semiosis”, evocando o fato de que a construção do sentido e 
sua configuração se fazem por meio de uma relação forma-sentido (em 
diferentes sistemas semiológicos), sob a responsabilidade de um sujeito 
intencional, com um projeto de influência social, em um determinado quadro 
de ação; linguística, lembrando que essa forma é principalmente construída 
de uma matéria linguageira – aquela das línguas naturais – que, devido ao 
fato de sua dupla articulação, da particularidade combinatória de suas 
unidades (sintagmáticas, paradigmáticas, em diferentes níveis: palavra, 
frase, texto), impõe um processo de semiotização do mundo diferente 
daquele do de outras linguagens. 
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Aprofundando essa definição cumpre caracterizar, igualmente, os termos 

“Análise” e “Discurso”. Em primeiro, o termo “análise” evoca uma investigação 

científica e descritivo-crítica do objeto de estudo. 

 

A análise do discurso, do ponto de vista das ciências da linguagem, não é 
experimental, mas empírico-dedutiva. Isto significa que o analista parte de 
um material empírico, a linguagem, que já está configurada em uma certa 
substância semiológica (verbal). É esta configuração que o analista 
percebe, podendo manipulá-la através da observação das compatibilidades 
e incompatibilidades das infinitas combinações possíveis para determinar 
recortes formais, simultaneamente às categorias conceituais que lhes 
correspondem. (CHARAUDEAU, 2005b, p. 19)  

  

Em segundo, partindo do pressuposto de que a construção do sentido se faz 

por meio de uma relação forma/sentido, os estudos semiolinguísticos focalizam a 

materialidade do ato linguageiro, o “discurso”. Debruçam-se, assim, sobre o uso 

efetivo das linguagens, tomando como unidade básica (objeto particular de 

investigação) a relação intersubjetiva entre o mundo e as formas semióticas, a qual 

se concretiza na co-construção do discurso.  

Concretamente, concebe-se como objeto de análise a unidade de 

comunicação, a qual contempla os processos de nomeação, qualificação, ação, 

causação e modalização como parte e reflexo das intenções do sujeito enunciador e 

da forma como ele problematiza o mundo. Tal pressuposto não exclui, obviamente, a 

possibilidade de recortes metodológicos que priorizem, por exemplo, apenas as 

formas de nomeação; mas, determina que, na exploração dos sistemas 

semiológicos empregados na identificação de objetos discursivos, devem ser 

consideradas as intencionalidades e toda a situação discursiva em que se instauram 

os sujeitos – pois, do contrário, far-se-á uma análise (semio)linguística (mas não do 

discurso). Ao mesmo tempo, ainda que se focalizem, por exemplo, aspectos 

identitários e/ou ideológicos, estes devem ser observados a partir da 

materialidade/concretude de uso da(s) linguagem(s) – pois, do contrário, far-se-á 

talvez uma análise do discurso (mas, certamente, não semiolinguística). Em síntese, 

segundo essa perspectiva teórica, “um trabalho com o discurso não exclui um 

trabalho com a língua”11 (CHARAUDEAU, 2006b). 

A proposta de Patrick Charaudeau situa-se, pois, entre as abordagens 

linguísticas mais restritas (como a Fonologia, a Morfologia e a Sintaxe, por exemplo) 

                                                           
11

 Livre tradução de: “Un travail sur le discours n’est pas exclusif d’un travail sur la langue.” 
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e as significativamente extensas, como a Análise do Discurso de Pêcheux, que, 

segundo Oliveira (2003, p. 23), “acabam se confundindo com outras ciências 

humanas e pouco estudam a linguagem”.  

Nessa perspectiva, o sentido é uma construção intersubjetiva. A partir de uma 

situação de comunicação concreta, os parceiros do ato discursivo, determinados por 

suas identidades e por um contrato de comunicação, manipulam a linguagem (os 

meios linguísticos e discursivos) a fim atingir seus propósitos discursivos 

(CHARAUDEAU, 2005b). Há, pois, uma interdependência entre os componentes 

verbais e situacionais – como evidencia o quadro abaixo12. 

 
Figura 10: Sistematização do ato de comunicação (CHARAUDEAU, 2008). 

 
                                                           
12

 Este quadro-síntese foi elaborado pelo professor Patrick Charaudeau e gentilmente oferecido aos 
ouvintes de uma de suas palestras na Faculdade de Letras – UFRJ, durante o 2º semestre de 2008. 
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Inseridos em uma situação de comunicação específica, os participantes da 

troca discursiva compartilham saberes referentes não só à estrutura das linguagens 

que manipulam, como também ao próprio fazer discursivo, ativando sua 

competência linguageira. Desse modo, a fim de que os sujeitos construam discursos 

legítimos e que, assim, tenham credibilidade, utilizam diferentes estratégias de 

captação, construídas a partir das categorias da língua (e de outras linguagens) e 

organizadas em modos de discurso.  

Paralelamente, compreende-se que, se as possibilidades do “dizer” e a 

própria validade da interação são sobredeterminadas pelos lugares sociais 

(identidades) ocupados pelos interlocutores, o ato de linguagem pode ser 

caracterizado como uma encenação. Os sujeitos são, pois, autores e construtores 

sociais; sujeitos ativos que, dialogicamente, constroem-se e são construídos pela 

linguagem. 

Tal modelo de comunicação pressupõe, portanto, que i) as identidades dos 

sujeitos são co-dependentes; ii) os sujeitos possuem finalidades, isto é, propósitos 

discursivos; iii) as coisas do mundo existem enquanto matéria, mas sua significação 

é dada pelos sujeitos, no processo de semiotização; iv) os meios linguísticos e 

discursivos estruturam o discurso.  

Concebendo a linguagem como uma forma situada de agir sobre o mundo, 

pontuamos, a seguir, três conceitos fundamentais a esta pesquisa: i) o processo de 

semiotização do mundo, ii) os sujeitos do ato de linguagem, iii) o contrato de 

comunicação e iv) as identidades. 

 

2.3 O PROCESSO DE SEMIOTIZAÇÃO DO MUNDO 

Segundo Charaudeau (2005b), não se pode negar a existência de um mundo 

concreto (físico), mas sua percepção e interpretação são, necessariamente, 

construídas pela linguagem. É, pois, no discurso, que se atribui sentido à realidade. 

As formas linguísticas não são meras “etiquetas” para um mundo pré-definido; ao 

contrário, indicam a maneira particular como o sujeito, segundo seu papel social e 

seus objetivos discursivos, compreende e (re)significa a realidade. 

Nessa perspectiva, a semiotização do mundo, isto é, a significação do mundo 

por meio de diferentes semioses, constrói-se a partir de um duplo processo – 

conforme sublinha o esquema a seguir. 
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Figura 11: O processo de Semiotização do Mundo (CHARAUDEAU, 2005b, p. 14). 

 

 

De um lado, o processo de transformação consiste na conversão de um 

“mundo a significar” em um “mundo significado”, compreendendo, para isso, quatro 

operações: 

i. a identificação: a nomeação dos elementos do mundo, realizada 

principalmente pelo uso de substantivos e/ou por formas figurativas; 

ii. a qualificação: a atribuição de características/especificações às identidades 

nominais, por meio, em geral, de substantivos e de expressões adjetivas e 

adverbiais e/ou pelos traços constitutivos dos elementos imagéticos; 

iii. a ação: a inserção das identidades descritivas em esquemas narrativos, 

conferindo-lhes razão de ser; 

iv. a causação: a explicitação/construção de relações de causalidade entre as 

ações de que participam as identidades narrativas. 

 

De outro lado, o processo de transação diz respeito à co-construção do 

sentido, tendo em vista a interação dos sujeitos, que é regida por quatro princípios: 

i. a alteridade: o reconhecimento dos parceiros da troca linguageira, no que se 

refere às suas semelhanças (os conhecimentos compartilhados) e às suas 

diferenças (seus papéis sociolinguageiros); 

ii. a pertinência: a adequação do projeto de fala ao contexto sociodiscursivo e 

aos objetivos dos interlocutores; 

iii. a influência: a captação/adesão do enunciatário (sujeito interpretante) ao 

projeto de fala do enunciador (sujeito comunicante); 

iv. a regulação: a utilização de estratégias para garantir o sucesso da 

comunicação. 
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Como exemplificação, traçamos uma breve análise da capa-cartaz de 16 de 

fevereiro de 2015. Inicialmente, no título, quanto ao processo de transformação, um 

elemento do mundo físico é introduzido no universo textual por meio do substantivo 

“GUERRA”. Após essa operação de identificação, a caracterização do objeto de 

discurso é ampliada em sua qualificação pelo adjunto adnominal “DO TAPA-SEXO”. 

Assim, suscita-se, provavelmente, a curiosidade do leitor, haja vista a associação 

dessas duas expressões poder sugerir a personificação da peça de roupa. Em 

seguida, por meio do processo de ação, insere-se esse elemento do mundo 

comentado em um universo narrativo, anunciando um acontecimento futuro: “VAI 

TER NOVO ROUND HOJE”. Já no lide, opera-se a desconstrução da ambiguidade 

referencial: na afirmação de que a “Musa de Padre Miguel usou acessório de 3 

centímetros”, retoma-se o objeto de discurso “tapa-sexo” por um termo anafórico 

hiperônimo (“acessório”) e explicita-se a relação metafórica que constitui o título; e 

na oração seguinte (“e igualou o recorde de Dani Sperle”), realiza-se o processo de 

causação, apontando a consequência da primeira ação.  

Todavia, essas quatro operações constituintes do processo de transformação 

também poderiam ser desenvolvidas por meio das imagens? Em resposta a esse 

questionamento, Monnerat (2013a, p. 411) explica-nos que a imagem é também 

discurso: 

 

Poder-se-ia dizer, então, que, pela sua especificidade, a imagem constitui 
um texto, podendo ser estudada tanto em seus modos de significação e de 
interpretação, quanto em sua constituição como discurso, quando por si só 
constitui um discurso, ou quando sustenta discursos produzidos por textos 
verbais.    

 

Nessa perspectiva, reproduzimos, a seguir, a capa em análise e, no que 

concerne ao papel dos elementos imagéticos no processo de transformação, 

verificamos, primeiramente, a função referencial das fotografias na identificação das 

(pseudo)celebridades. Em segundo lugar, salientamos que, além da introdução 

referencial, esses recursos visuais operam, simultaneamente, como uma forma de 

qualificação, dada a própria natureza do signo imagético, que revela traços 

específicos dos objetos de discurso que representa (neste caso, principalmente o 

corpo escultural das mulheres, suas fantasias e poses no desfile). Ao mesmo tempo, 

as fotografias contribuem para a fixação do sentido do título, desfazendo a 

ambiguidade referencial de “guerra do tapa-sexo”: mostram o acessório sendo 
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usado pelas duas passistas e, assim, reforçam a rivalidade entre elas – o que se 

torna ainda mais evidente a partir da expressão “dar o troco”. Por fim, observamos 

que, nessa capa, as imagens e sua disposição na página sugerem movimento, 

contribuindo, em certa medida, para a consecução dos procedimentos de ação e de 

causação: representada no círculo mais à esquerda, Dani Sperle, que, em 2014 

havia desfilado com tapa-sexo de três centímetros, motiva, segundo o jornal, 

Andreia Martins, musa da Unidos de Padre Miguel, representada mais à direita, a 

fazer o mesmo em 2015. 

 

Figura 12: Capa do jornal Meia Hora de 16 de fevereiro de 2015. 

 

 

Tendo em vista o processo de transação, compreende-se que tais escolhas 

linguísticas e imagéticas não são aleatórias, tampouco neutras; ao contrário, são 

determinadas, sobretudo, pelos objetivos do jornal:  

 

as operações [...] do processo de transformação não se fazem livremente. 
Elas são efetuadas sob “liberdade vigiada”, sob o controle do processo de 
transação, segundo as diretivas deste último – o qual confere às operações 
uma orientação comunicativa, um sentido. (CHARAUDEAU, 2005b, p. 16).  

 

Dessa forma, observamos, em primeiro lugar, que, concernente à alteridade, 

o jornal afirma-se como popular e, ao mesmo tempo, projeta como público-alvo ideal 

leitores da classe C e D – o que se evidencia pelo uso de expressões mais 

informais, como “dar o troco”, que poderia se aproximar da norma linguística desses 
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falantes. Atrelado a isso, o jornal oferece aos leitores um fato da atualidade que julga 

ter pertinência: dentre os muitos acontecimentos do dia anterior à publicação, o 

periódico selecionou como principal manchete um episódio do carnaval carioca; 

mais do que isso: considerando seu público majoritariamente masculino, recortou e 

enfatizou a (quase) nudez das “musas” do carnaval, que, segundo o jornal, disputam 

o uso da menor peça íntima possível. Paralelamente, visando à influência, o 

periódico sobressalta, para além da “guerra do tapa-sexo”, a categorização das três 

modelos (incluindo, portanto, Juliana Paes) e o provável interesse de contemplação 

do leitor, utilizando, para isso, os signos fotográficos e as expressões linguísticas, 

como “veio linda” e “faz chover” – as quais, respectivamente na legenda e no título 

da fotografia posta na parte inferior da página, evocam os atributos físicos e, 

metaforicamente, a força da atriz. Por fim, como já dissemos, as informações 

presentes no lide atuam, junto à parcela imagética, como forma de regulação: 

desfazem a ambiguidade referencial, garantindo a intercompreensão mínima do 

enunciado, e, ao mesmo tempo, por tratarem de um tema de provável interesse dos 

leitores, podem contribuir para a fidelização desse público. 

Nesse sentido, verificamos que – se a instância de recepção é, 

essencialmente, heterogênea quanto a valores “ético-sociais” e “afetivo-sociais” 

(CHARAUDEAU, 2006a, p. 79) – um acontecimento bruto (o desfile das escolas de 

samba) é semiotizado (ressignificado em uma disputa de beldades sobre o tamanho 

de suas peças íntimas e a maior exibição de seus corpos) a partir da 

intencionalidade do enunciador (instância de produção) e da imagem que ele 

constrói para o seu enunciatário (instância de percepção). Isso significa dizer que as 

possibilidades do “dizer” e a própria validade da interação são sobredeterminadas 

pelos lugares sociais ocupados pelos interlocutores.  

 

Figura 13: Sistematização do processo de semiotização em notícias  
(CHARAUDEAU, 2006a, p. 114). 
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2.4 OS SUJEITOS DO ATO DE LINGUAGEM 

A ampliação do modelo estruturalista de comunicação implica a compreensão 

de dois circuitos de produção do saber. Por um lado, o espaço externo da situação 

de comunicação engloba os seres agentes, instituídos como o sujeito comunicante 

(EUc) e o sujeito interpretante (TUi) e originários de um saber ligado ao 

conhecimento da organização da realidade psicossocial que sobredetermina os 

sujeitos. Por outro lado, o espaço interno da situação de comunicação reúne os 

seres de fala, instituídos como imagem de um sujeito enunciador (EUe) e de sujeito 

destinatário (TUd) e oriundos de um saber ligado às representações linguageiras 

das práticas sociais. 

Em outros termos, de uma parte, é no espaço externo que se encontram os 

seres sociais e psicológicos ou os parceiros do ato de linguagem, os quais, embora 

externos ao ato, são dotados de intenções e de traços identitários pertinentes ao ato 

de comunicação. De outra parte, é no espaço interno ou virtual que se instauram os 

sujeitos da fala ou os protagonistas da enunciação, cujas identidades são 

(re)construídas na e pela interação linguageira.  

 

Figura 14: Os sujeitos do Ato de linguagem (CHARAUDEAU, 2009, p. 52). 

 

 

Aprofundando a diferenciação entre os sujeitos construtores e constitutivos do 

ato de linguagem, explicita-se que o EU-comunicante (EUc) é o produtor do ato de 

linguagem, um sujeito agente que se institui como locutor e articulador de fala.  
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O EU-enunciador (EUe), por sua vez, “visto pelo lado do processo de 

produção, [...] é uma imagem de enunciador construída pelo sujeito produtor da fala 

(EUc) e representa seu traço de intencionalidade nesse ato de produção” e “visto 

pelo lado do processo de interpretação, o EUe é uma imagem de enunciador 

construída pelo TUi como uma hipótese (processo de intenção) de como é a 

intencionalidade do EUc realizada no ato de produção”. (CHARAUDEAU, 2009, p. 

48) 

O TU-destinatário (TUd) é o interlocutor fabricado pelo EUc como destinatário 

ideal, adequado ao seu ato de enunciação. O TUd é um sujeito de fala que depende 

do EU, já que é instituído por ele. 

Finalmente, o TU-interpretante (TUi) não é um simples receptor de 

mensagem, mas sim um sujeito que constrói uma interpretação em função do ponto 

de vista que tem sobre as circunstâncias de discurso, criando hipóteses e, assim, 

(re)significando o discurso. O TUi constrói, para si mesmo, imagens de um 

interlocutor, que não é o enunciador real do ato de linguagem, mas o enunciador que 

ele, enquanto sujeito interpretante, imagina. 

Nessa perspectiva, o discurso midiático emerge pela interação entre o EU-

instância de produção e o TU-instância de recepção. De um lado, a instância de 

produção é constituída por muitos sujeitos (desde os diretores do organismo de 

informação até o jornalista que assina uma notícia, por exemplo), já que todos 

contribuem como coenunciadores “para fabricar uma enunciação aparentemente 

unitária e homogênea do discurso midiático”. É por isso que – não obstante a 

distinção entre os diferentes sujeitos comunicantes (responsáveis pela organização 

do “conjunto do sistema de produção”) – a voz do sujeito enunciador (responsável 

pela organização da “enunciação discursiva da informação”) assume, em uníssono, 

a identidade e a intencionalidade do organismo de informação (CHARAUDEAU, 

2006a, p. 72). Logo: 

 

[...] no que concerne às mídias, nunca se sabe realmente quem pode 
responder por uma informação, mesmo quando é assinada por um 
determinado jornalista, de tanto que os efeitos da instância midiática de 
produção transformam as intenções da instância de enunciação discursiva 
tomada isoladamente. (CHARAUDEAU, 2006a, p. 73) 

 

De outro lado, a instância de recepção, igualmente se subdivide. Tendo em 

vista a não-biunivocidade e o não-espelhamento entre o TUdestinatário e a 
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constituição do TUinterpretante (a qual pode não coincidir com as representações 

que lhes são atribuídas pelo EUcomunicante, “não se deixando atrair nem seduzir 

com facilidade, seguindo seus próprios movimentos de ideias, não sendo apreendido 

facilmente”), observa-se, no espaço interno do dizer, a instância-alvo e, no espaço 

externo, a instância-público (CHARAUDEAU, 2006a, p. 72). O receptor-alvo 

equivaleria à representação hipotética por meio da qual a instância de produção 

intenciona se aproximar dos valores ético-afetivo-sociais do seu público. O receptor-

público, por sua vez, corresponderia ao grupo consumidor do produto midiático, que 

engendraria, dialogicamente, a identidade da instância de produção como uma 

empresa preocupada com o lucro.  

Sob esse arcabouço teórico, Costa (2013), ao investigar, especificamente, a 

caracterização dos sujeitos linguageiros em manchetes e notícias do jornal popular 

Meia Hora, propõe esta sistematização:  

 

Figura 15: Sistematização dos sujeitos do ato de linguagem no jornal (COSTA, 2013, p. 27). 

 

 

Segundo esse modelo:  

i. a instância de produção (Ip) corresponderia ao conjunto de profissionais 

(redatores, revisores, editores, fotógrafos, designers etc.) que, 

pertencendo ao quadro de empregados do jornal Meia Hora, têm sua 

enunciação submetida aos seus interesses comerciais dessa empresa. 

ii. o jornalista (J) seria, pois, enunciador do fato narrado, responsável 

diretamente por projetar, no texto, as supostas expectativas dos leitores. 

iii. o leitor virtual (Lv) [ou receptor-alvo] consistiria naquela imagem coletiva 

que, segundo a instância de produção, teria interesse pelo fato reportado 
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e pelas estratégias linguístico-discursivas utilizadas no periódico (em 

especial, em suas manchetes).  

iv. o leitor efetivo (Le) [ou receptor-público], por fim, representaria o leitor 

concreto, considerado em sua individualidade. 

 

Essa dinâmica entre sujeitos compósitos concretiza-se a partir de um contrato 

discursivo, no qual se utilizam diferentes estratégias para a construção de 

identidades – conceitos desenvolvidos a seguir. 

 

2.5 CONTRATOS E ESTRATÉGIAS DO JOGO DISCURSIVO 

 Retomando os princípios da linguística estruturalista, compreende-se que 

qualquer enunciado deve seguir os princípios básicos constituintes do sistema 

linguístico. Nessa perspectiva, em uma comparação proposta pelo próprio Saussure, 

o funcionamento da langue aproximar-se-ia de um jogo de xadrez: por imposições 

sociais anteriores aos sujeitos, as peças e as regras do jogo estão pré-definidas, tal 

como os signos linguísticos e suas regras combinatórias básicas. Logo, na 

constituição de um sintagma nominal, em que se articulam, por exemplo, 

substantivos, adjetivos e artigos, embora o uso concreto da língua pressuponha 

variações (como a seleção, no eixo paradigmático, dos itens lexicais), a manobra 

dessas “peças linguísticas” deve seguir princípios básicos de organização 

sintagmática (como a anteposição obrigatória do artigo ao substantivo), sem os 

quais a expressão se torna agramatical. 

 De forma análoga, no plano discursivo, “os atos de linguagem se dão dentro 

de um quadro de restrições e de liberdades” (OLIVEIRA, 2003, p. 33, grifo nosso), 

as quais, para além da estrutura linguística, referem-se aos comportamentos 

linguísticos dos sujeitos. À luz da Teoria Semiolinguística, todo ato linguageiro é, 

pois, construído sob um contrato de comunicação, que autoriza e interdita 

estratégias discursivas. 

 Pacta sunt servanda (Os pactos devem ser cumpridos). Essa expressão 

latina encerra um fundamento do Direito Civil: o princípio da força obrigatória dos 

contratos. Se concluídos livremente e em conformidade às leis vigentes, os 

contratos obrigam as partes de forma quase absoluta, consistindo em uma 
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verdadeira norma de direito. Um contrato é, portanto, lei entre as partes; e seu 

descumprimento acarreta a responsabilidade sobre perdas e danos13. 

Observando os preceitos legais imperativos constituintes de um contrato civil, 

Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 130) postulam que os contratos de 

comunicação consistem, de forma semelhante, nos princípios discursivos capazes 

de conferir validade a uma troca linguageira: “É a condição para os parceiros de um 

ato de linguagem se compreenderem minimamente e poderem interagir, co-

construindo o sentido, que é a meta essencial de qualquer ato de comunicação.” 

[grifo dos autores]. Dada sua força coercitiva, o contrato é o que permite aos 

parceiros discursivos reconhecerem as condições de realização da troca linguageira, 

não só referentes a dados externos – i) o objetivo do ato que os sobredetermina, ii) 

suas identidades, iii) o objeto temático de que tratam e iv) as limitações 

circunstanciais/materiais que lhes são impostas –, como também a dados internos, 

ou seja, às restrições acerca dos comportamentos dos sujeitos – i) o espaço de 

locução, a imposição do sujeito falante em sua “tomada de palavra”; ii) o espaço da 

relação (de força ou de aliança, de exclusão ou inclusão, de agressão ou de 

conivência) entre os sujeitos; e iii) o espaço de tematização, a posição do sujeito 

frente ao que enuncia e, consequentemente, o modo de organização discursivo que 

seleciona (CHARAUDEAU, 2006a, p. 67-71). 

Em síntese, tendo em vista como, nas trocas linguageiras, veicula-se e/ou 

reconstrói-se um conjunto de representações sociodiscursivas, Charaudeau (2009, 

p. 56) explicita que: 

 

A noção de contrato pressupõe que os indivíduos pertencentes a um 
mesmo corpo de práticas sociais sejam suscetíveis de chegar a um acordo 
sobre as representações linguageiras dessas práticas sociais. Em 
decorrência disso, o sujeito comunicante sempre pode supor que o outro 
possui uma competência linguageira de reconhecimento análoga à sua. 
Nesta perspectiva, o ato de linguagem torna-se uma proposição

14
 que o EU 

faz ao TU e da qual ele espera uma contrapartida de conivência. [grifo do 
autor]  

 

                                                           
13

 Cf. artigo “Do Pacta Sunt Servanda ao Rebus Sic Stantibus: uma nova hermenêutica do direito das 
obrigações”. Disponível em: https://taironysouza.jusbrasil.com.br/artigos/406775468/do-pacta-sunt-
servanda-ao-rebus-sic-stantibus-uma-nova-hermeneutica-do-direito-das-obrigacoes. Acesso em: 02 
out. 2017. 
14

 Se, na Teoria Semiolinguística, o “propósito comunicativo” equivale à tematização, isto é, ao 
assunto compartilhado pelos sujeitos do ato de linguagem; convém explicitar que, na citação em 
destaque, “proposição” (uma derivação do verbo “propor”) corresponde a “proposta”, ou mesmo, a 
“imposição”. 
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Desse modo, a comunicação midiática, em que se desdobram as capas-

cartazes, corpus desta pesquisa, insere-se no contrato de “informação cidadã”, 

cuja finalidade primeira é fazer-conhecer ou fazer-saber. Nessa mediação de um 

evento do mundo, há, de um lado, a identidade do EUc (a instância de produção), 

que, por seu estatuto profissional, possui legitimidade democrática. Por outro, a 

identidade do TUi refere-se ao cidadão, que deve-se informar sobre a atualidade, 

não podendo, por isso, questionar a legitimidade do discurso jornalístico 

(CHARAUDEAU, 2004b). 

Em que se pese a força vinculante de uma convenção contratual, convém 

observar, que – se, mesmo no Direito, a irreversibilidade ou intangibilidade da 

palavra empenhada é relativizada quanto à aquisição de proveitos injustificados e, 

assim, à proteção do consumidor – a rigidez dos contratos de comunicação pode 

ser atenuada pelas manobras discursivas, autorizadas previamente pelo próprio 

contrato ou instituídas pelo sujeito enunciador e tomadas como legítimas pelo 

sujeito interpretante. Nesse sentido, condições inflexíveis, que predeterminam, a 

priori, o adimplemento do contrato, são atualizadas e revistas por meio de 

diferentes estratégias:  

 

Nenhum ato de comunicação está previamente [ou completamente] 
determinado. Se é verdade que o sujeito falante está sobredeterminado 
pelo contrato de comunicação [...], é apenas em parte que está 
determinado, pois dispõe de uma margem de manobra que lhe permite 
realizar seu projeto de fala pessoal, ou seja, que lhe permite manifestar 
um ato de individualização: na realização do ato de linguagem, pode 
escolher os modos de expressão que correspondam a seu próprio projeto 
de fala. (CHARAUDEAU, 2006a, p. 71) 

 

No ato enunciativo – metaforicamente, um jogo (ou mesmo, uma guerra) –, os 

combatentes buscam vencer/persuadir uns aos outros, utilizando, para isso, 

diferentes técnicas, a fim de que a palavra-arma, para além de transmitir uma 

informação, possa concretizar seus projetos de fala. Em outras palavras, os sujeitos 

do ato de linguagem, necessariamente inseridos em um contrato de comunicação, 

selecionam (de maneira consciente ou não) certas operações linguageiras 

previamente autorizadas ou possíveis, para que alcancem seus objetivos. As 

estratégias discursivas são, portanto, os diferentes mecanismos para lograr êxito em 

uma troca linguageira. 
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A noção de estratégia repousa na hipótese de que o sujeito comunicante 
(EUc) concebe, organiza e encena suas intenções de modo a produzir 
determinados efeitos – de persuasão ou de sedução – sobre o sujeito 
interpretante (TUi), para levá-lo a se identificar [...] com o sujeito destinatário 
ideal (TUd) construído por EUc. (CHARAUDEAU, 2009, p. 56) 

 

 Tais estratégias constituem-se por escolhas linguísticas e proposicionais 

(temáticas) que visam à construção da legitimidade, da credibilidade e da captação – 

processos distintos, mas não excludentes. Assim, no que concerne ao discurso 

jornalístico, que se tensiona entre as visadas de informação e de captação, 

Charaudeau (2006a, p. 129-151) destaca, dentre as principais estratégias 

discursivas, a seleção e hierarquização dos fatos noticiados, a 

manipulação/distorção da realidade e, até mesmo, o falseamento de informações. 

Paralelamente, no que tange, especificamente, à captação, Charaudeau e 

Maingueneau (2006, p. 93) sublinham a possibilidade de o sujeito comunicante 

assumir a atitude de polêmica (questionando valores ou a própria legitimidade do 

interlocutor) ou de dramatização (construindo analogias, comparações e metáforas 

etc., a fim de suscitar emoções no interlocutor). O aprofundamento e a ampliação 

dessa listagem de estratégias discursivas de captação será, como já explicitamos, 

um dos objetivos centrais desta pesquisa. 

 Logo, o uso concreto da língua, muito além do respeito às normas do sistema 

linguístico, exige um posicionamento estratégico que considere, também, os saberes 

sociais compartilhados. Sob as restrições contratuais e o espaço de manobra que 

lhe são impostos, o sujeito comunicante deve, pois, ponderar o que e como deve ser 

enunciado para que seu projeto de fala se concretize e que, assim, ela vença no 

jogo discursivo.    

 

2.6 A CONSTRUÇÃO DIALÓGICA DAS IDENTIDADES 

 Nesta última seção do capítulo concernente às principais postulações teóricas 

fundadoras da Teoria Semiolinguística, ao tratarmos da constituição das identidades, 

fazemos ecoar o questionamento de Machado (2005, p. 21): “o que fazer para não 

cair em repetições sobre o que já foi explicado, de modo tão límpido, por 

Charaudeau e seus seguidores?”. Dessa forma, como fez a pesquisadora da UFMG, 
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optamos por apresentar esse conceito a partir de uma possível aproximação com o 

conto O espelho, de Machado de Assis15. 

 A obra machadiana destaca a experiência de Jacobina por meio da qual este 

protagonista-narrador defende que os homens possuem, na verdade, duas almas: 

“Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de dentro para fora, 

outra que olha de fora para dentro”. Para justificar essa tese, Jacobina remonta à 

sua juventude, quando foi nomeado alferes – antigo posto militar – da Guarda 

Nacional. Embora o cargo equivalesse a um oficial subalterno, a nomeação gerou 

extrema excitação e orgulho na família do protagonista, visto que era pobre e muito 

jovem. Dessa forma, todos passaram a chamá-lo de “Sr. Alferes”, inclusive sua tia, a 

quem foi visitar em um sítio distante e escuso. Durante o tempo em que esteve junto 

à sua parenta e aos criados, Jacobina foi tratado com tantas regalias e tantos 

caprichos que... 

 

O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas 
equilibraram-se; mas não tardou que a primitiva cedesse à outra; ficou-me 
uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, 
que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de 
natureza, e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo o que me 
falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do 
cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da 
patente; a outra dispersou-se no ar e no passado. 

  

 Por meio dessa alegoria, compreendemos ser a harmonia entre essas duas 

almas o que constitui o homem e lhe confere sua existência. Isso equivale a dizer, 

pois, que a perda de uma dessas almas implica, necessariamente, uma crise 

identitária. Analogamente, à luz da Semiolinguística, a identidade dos sujeitos é 

dual, composta por sua parcela social e sua parcela discursiva. Nas palavras de 

Charaudeau (2006b, p. 342) “sua identidade de ser resultará da combinação de 

atributos de sua identidade social com traços construídos por seus atos de 

linguagem”16. 

 Nessa perspectiva, a identidade social equivale à caracterização do sujeito 

comunicante enquanto ser biológico e psicossocial. Em uma relação dialógica, em 

que o eu é definido em oposição ao tu, essa parcela identitária é construída a partir 

                                                           
15

 Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000240.pdf. Acesso em: 02 out. 
2017. Acesso em: 02 out. 2017. 
16

 Livre tradução de: “son identité d’être résultera de la combinaison des attributs de son identité 
sociale avec tel ou tel trait que construisent ses actes langagiers”. 
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do papel exercido em determinado grupo social, ou seja, do espaço institucional 

ocupado pelo sujeito. Portanto, somente pelo princípio da alteridade, isto é, pelo 

reconhecimento das semelhanças e diferenças entre os sujeitos, toma-se 

consciência da existência. Se a percepção de que se é diferente do outro é o que 

permite se reconhecer sujeito: “A medida da sua existência confronta-se com a 

existência do outro.” (MENEGUELLI, 2017, p. 59). 

 Os papeis sociais são, portanto, construídos e em construção. Nesse sentido, 

Hall (2011), pressupondo a incompletude como traço permanente e constitutivo da 

humanidade, adota o termo identificação. Por meio dessa expressão, não só reforça 

o processo contínuo de reconhecimento identitário, como também o papel central do 

outro nessa dinâmica: 

 
A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro 
de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é preenchida a 
partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos 
ser vistos por outros. (HALL, 2011, p. 39, grifo do autor) 

 

    A identidade social, construída e instaurada pelo outro, funda a legitimidade 

do sujeito, seu direito à palavra e sua forma de manipulá-la (CHARAUDEAU, 

2006b). Segundo normas institucionais, determina-se quem está autorizado a tomar 

a palavra, seja por meio da atribuição de prêmios ou de títulos honoríficos, seja por 

sua expertise, por sua filiação, por seu engajamento pessoal ou por suas 

experiências. Tal identidade é, portanto, anterior ao ato linguageiro, podendo, nele, 

ser reconstruída, mascarada ou deslocada. 

 Retomando o conto machadiano, percebemos que a identidade social do 

protagonista (ser alferes), tendo sido atribuída por sua entronização em um grupo de 

oficiais militares, tornava-se válida tão somente quando reconhecida e legitimada por 

aqueles que o cercavam. Nesse sentido, ao deparar-se sozinho no sítio de sua tia, 

Jacobina perde sua alma exterior e, para resgatá-la, decide, após dias angustiantes, 

vestir sua farda e pôr-se frente ao espelho que ganhara da tia: “o vidro reproduziu 

então a figura integral; nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso; era eu 

mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior.”. Se a identidade é uma 

representação relacional simbólica, cuja legitimidade é validada pelos membros de 

uma dada interação a partir do uso das diferentes linguagens, o espelho de Jacobina 

pode representar os olhares e os discursos alheios que, inevitavelmente, definiam 

seu papel social. 
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 De forma semelhante, conforme Charaudeau (2006b), ainda que, pelo 

contrato de comunicação, a identidade social sobredetermine a identidade 

discursiva, é na interação, isto é, no espaço do dizer que papeis institucionais são 

reafirmados ou reconstruídos. Nessa perspectiva, se a identidade social do sujeito, 

assim como sua legitimidade, depende de um acordo anterior à troca linguageira, a 

identidade discursiva é construída pelo sujeito enunciador, segundo a maneira 

como, no discurso, revela-se (ou mascara-se) ao tu interpretante. No confronto entre 

as intenções do enunciador e as expectativas do enunciatário, evocam-se 

estratégias de credibilidade e de captação, por meio das quais o sujeito de fala 

busca responder às questões “Como fazer para ser levado a sério?” e “Como fazer 

para que o outro possa ser tomado pelo que digo”?, respectivamente 

(CHARAUDEAU, 2006b, p. 04). 

  Desse modo, no espaço estratégico do dizer, de um lado, a construção de 

uma autoimagem crível capaz de conferir valor de verdade ao dito pode se construir 

pelas atitudes discursivas de: i) neutralidade, o mascaramento de 

avaliações/subjetividades e o consequente efeito de imparcialidade a partir de um 

discurso testemunhal, comum ao discurso jornalístico; ii) distanciamento, a adoção 

de uma postura racional e objetiva, comum ao discurso acadêmico; e iii) 

engajamento, a explicitação de um ponto de vista, pela exposição de argumentos, 

pela seleção vocabular e/ou pela modalização discursiva, comum ao discurso 

político. Não obstante a afirmação de que tais atitudes discursivas, por imprimirem 

uma demonstração, “impõem argumentos e um certo modo de raciocínio que o outro 

deveria aceitar sem discussão” (CHARAUDEAU, 2006b, p. 05), destacamos, dada a 

opacidade do ato linguageiro, a possibilidade de o tu interpretante questionar a 

veracidade do que lhe é apresentado.  

 De outro lado, a captação do enunciatário constrói-se quando, em uma 

relação não hierárquica, o sujeito enunciador visa à persuasão (fazer-pensar, 

recorrendo à razão) ou à sedução (fazer-sentir, recorrendo à emoção), assumindo, 

para isso, as seguintes atitudes: i) de polêmica, antecipando possíveis objeções; ii) 

de sedução, manipulando imaginários sociais; e iii) de dramatização, apresentando 

dramas cotidianos por meio de valores afetivos (CHARAUDEAU, 2006b, p. 05). 

 No que se refere, especificamente, ao jornal Meia Hora, o periódico é, quanto 

à sua identidade social, uma das empresas midiáticas responsáveis pela veiculação 

da informação cidadã; possui, por seu estatuto institucional, legitimidade 



57 

 

democrática para assumir a palavra e, assim, fazer-conhecer os eventos cotidianos. 

Para isso, assume, em geral, uma postura de neutralidade, utilizando, por exemplo, 

um discurso em 3ª pessoal gramatical e a modalidade delocutiva do discurso. 

Paralelamente, na lógica comercial e na relação de oposição/semelhança com 

outros meios de comunicação, afirma-se como um jornal popular, dirigindo-se, 

sobretudo, às classes C e D. Quanto à sua identidade discursiva, por assumir as 

atitudes de sedução e de dramatização, o jornal carioca atribui a si mesmo outros 

traços identitários, tais como “engraçado”, “dramático”, “sucinto” e/ou “apelativo”. 

Como ilustração, destacamos a capa-cartaz abaixo, por meio da qual se poderia 

confirmar um dos traços atribuídos ao tabloide: o tom “dramático” ou mesmo 

“apelativo”.  

 

Figura 16: Capa do jornal Meia Hora de 31 de março de 2017. 

 

 

Ao tratar da “falência do projeto de segurança pública no estado”, essa capa 

reúne diferentes fatos policiais, ocorridos todos no dia anterior à publicação, 

apresentando, para cada um deles, um lide. Noticiando, por exemplo, o “tiroteio” e o 

“pânico” em uma das principais vias da cidade e a morte de uma jovem estudante, 

baleada, dentro da escola, em uma operação policial, a publicação destaca a 

extrema violência e o caos a que os moradores do estado do Rio estão submetidos. 

Como sumariza o sobretítulo por meio de um jogo de palavras, há “insegurança para 

todos os lados”. Embora se pressuponha que o carioca já vivencie uma “rotina de 
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violência”, ressalta-se, nessa capa-cartaz, o fato de esta ter chegado a “níveis 

absurdos”. No que tange às cores, destacam-se: o preto (ao fundo), que evoca 

sobriedade e morbidez, conferindo um tom fúnebre aos fatos noticiados e, 

metonimicamente, a toda a cidade do Rio de Janeiro; o vermelho (na demarcação 

dos lides) denota agressividade, violência e, no caso específico, o sangue daqueles 

que foram mortos nos conflitos policiais; e o branco (na maior parte dos caracteres), 

além de um recurso gráfico para, na oposição ao vermelho e ao preto, destacar os 

grafemas, é um símbolo ocidental de paz, podendo, nesse contexto fúnebre, indicar 

o desejo por equilíbrio e purificação de uma sociedade que vive “refém da 

criminalidade”. Quanto às sete fotografias, a maioria delas, seja em plano aberto 

seja em plano médio, focalizam as vítimas (estudantes, motoristas e militares) e as 

consequências da violência urbana (a interrupção das aulas e o estado de pânico e 

à destruição da vida). 

 Dessa forma, tendo em vista a realidade compósita da identidade, 

compreendemos que ou “a identidade discursiva adere à identidade social, formando 

uma identidade única essencializada [...] ou se diferencia formando uma identidade 

dupla de ser e de dizer” (CHARAUDEAU, 2006b, p. 05). O ato linguageiro pode, 

nesse sentido, ser compreendido como uma aposta, um jogo de máscaras 

identitárias, no qual o eu comunicante busca se aproximar da imagem que constrói 

para seu público-destinatário, utilizando, para isso, diferentes recursos verbo-visuais 

– dentre os quais, a cor, a fotografia e a composição visual, de que trataremos no 

capítulo seguinte. 
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3. A IMAGEM, UM CAPÍTULO À PARTE NOS ESTUDOS DO DISCURSO 

 

Figura 17: Capa do Jornal dos Sports de 04 de fevereiro de 1937. 

  

Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Jornal_dos_Sports_1937.jpg. 
Acesso em: 16 jan. 2020 

 

Na capa de jornal esportivo acima, empregam-se diferentes fotografias, que 

se intercalam aos textos dispostos linear e verticalmente. A exploração da 

potencialidade de imagens fotográficas representou, já na década de 1930, uma 

significativa mudança em textos jornalísticos, que passaram, cada vez mais, a dar 

destaque a essas formas imagéticas. Com os avanços tecnológicos e a disputa 

entre as mídias impressas e audiovisuais, os jornais, a partir da década de 50, 

sofreram diferentes reformas gráficas segundo princípios do design e da 

diagramação que despontavam à época (TRAVASSOS, 2012a). Atualmente, com a 

incorporação de recursos digitais à composição de peças midiáticas, uma análise 

mais consistente desse objeto não pode ignorar, portanto, seus constituintes visuais, 

muito embora essa análise seja desafiadora:  
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Talvez a questão da imagem seja ainda mais complexa do que a questão 
da linguagem verbal. Na comunicação verbal, partilhamos uma língua, 
procedimentos de construção frástica, procedimentos de discursivização e 
mecanismos interacionais. Na comunicação icônica [...], os processos de 
construção do sentido, de transmissão do sentido e de interpretação do 
sentido não são tão assinaláveis. (CHARAUDEAU, 2013, p. 383) 

 

Reflexo de uma tradição logocêntrica, a exploração sistemática e 

fundamentada de expressões imagéticas ainda representa um terreno nebuloso, em 

que, não raro, predominam análises subjetivas que pouco se sustentam em 

conceitos e em nomenclaturas científicas (GALVÃO, 2015). Nesse sentido, 

pontuaremos, neste capítulo, os principais pressupostos teórico-metodológicos da 

Semiótica de Peirce, para, em seguida, relacioná-los aos signos imagéticos mais 

significativos em nosso corpus: as cores, a fotografia e a composição visual, 

servindo-nos, para isso, de diferentes perspectivas e publicações sobre tais 

temáticas. 

 

3.1 A CONSTELAÇÃO SÍGNICA DE PEIRCE 

Roger Bacon (1220-1292), João de São Tomás (1589-1644), John Locke 

(1632-1704), Charles Peirce (1830-1914), Ferdinand Saussure (1857-1913), Roman 

Jakobson (1896-1982), Louis Hjelmslev (1899-1965), Roland Barthes (1915-1980), 

Julien Greimas (1917-1992)... Na investigação do processo de construção do 

significado a partir de signos, muitos são os filósofos e linguistas que, sob pontos de 

vista teóricos distintos, lançaram luz à compreensão da linguagem como fenômeno 

produtor de significação. Dessa forma, sob o termo “Semiótica”, a ciência dos 

signos, abarcam-se teorias que, ao focalizarem o fenômeno de produção de 

significação e de sentido a partir das diferentes linguagens, possuem pontos 

divergentes. Logo, assim como no capítulo anterior, em que caracterizamos a 

Semiolinguística pelo confronto com outras perspectivas em Análise do Discurso, 

assim também é fundamental sublinhar as especificidades da Semiótica do filósofo 

norte-americano Peirce. 

 Antes de tudo, convém sublinhar a complexidade e amplitude da Semiótica 

peirciana, como evidencia o próprio autor neste irônico comentário: “Minha obra 

destina-se a pessoas que desejem perquirir; os que desejem a filosofia mastigada 

podem buscar outro rumo; há botequins filosóficos em todas as esquinas, graças a 

Deus” (PEIRCE, 1975, p. 46, grifo do autor). Nesse sentido, tal como fazem Octanny 



61 

 

Silveira da Mota e Leonidas Hegenberg, na Introdução às publicações de Peirce 

(1975) que selecionaram e traduziram, sublinham-se as longas digressões e a 

obscuridade de alguns de seus textos, bem como o caráter fragmentário e 

inacabado de sua teoria, que nos é apresentada em coletâneas de artigos com 

temáticas, objetivos e destinatários distintos.  

Apesar desses traços desafiadores, as contribuições de Peirce possuem 

méritos indiscutíveis e refletem sua genialidade. Químico, matemático, físico, 

astrônomo, biólogo, geólogo, historiador, filólogo, linguista, poliglota, filósofo, o 

polímata Charles Peirce apresentou, desde sua juventude, significativas 

contribuições em diversas áreas do conhecimento, sendo, por isso, considerado “um 

Leonardo das ciências modernas” (SANTAELLA, 1983, p. 16-22).  

Desse vasto conjunto, destaca-se, na Semiótica, a tipologia sígnica peirciana, 

uma vez que, conforme explicita o próprio autor, “a mais importante divisão dos 

signos faz-se em Ícones, Índices e Símbolos” (PEIRCE, 2008, p. 64). No entanto, 

Santaella (1983, p. 30), em obra introdutória à teoria semiótica, critica, com 

veemência, “a apropriação meramente terminológica e redutora dos seus conceitos 

semióticos, sem o lento escrutínio de seus meandros”, explicitando que esta 

“redundará, sem escapatória, em uma utilização anêmica e tecnicista de suas 

classificações e definições de signos”.  

Nesse sentido, não obstante o recorte teórico-metodológico desta pesquisa 

(necessário a qualquer investigação científica), situaremos os conceitos semióticos 

dos quais nos serviremos na “arquitetura filosófica peirciana” (SANTAELLA, 2002, p. 

13), que, como uma Filosofia científica da linguagem, visa à explicitação dos 

princípios fundamentais que subjazem aos métodos científicos. Dessa forma, a 

semiótica (ou lógica), como esquadrinhamento das leis necessárias à obtenção da 

verdade, é tão somente uma parte de sua “cartografia das ciências” (SANTAELLA, 

2005, p. 33) – como evidenciamos no diagrama a seguir.  
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Figura 18: Diagrama das disciplinas filosóficas de Peirce (SANTAELLA, 1983, p. 27-31; 2002, p. 02-

07; 2005, p. 30-42) – do autor. 

 

 

 

Nessa rede arquitetônica, a Fenomenologia, a quase-ciência que se ocupa 

das categorias mais universais da experiência, engendra o desenvolvimento das 

ciências normativas, que visam à  compreensão dos fins, das normas e dos ideais 

que guiam o sentimento, a conduta e o pensamento humanos. As ciências 

normáticas, portanto, focalizam, respectivamente, i) o ideal supremo da vida humana 

(o admirável), ii) as razões para a determinação do que se considera como certo e 

errado (a ação)  e iii) as condições necessárias para a significação (o raciocínio). Na 

investigação lógica dos princípios fundamentais à construção do pensamento, 

compreende-se que este se desenvolve obrigatoriamente por meio de signos; logo, 

a terceira disciplina normativa corresponde a uma semiótica geral, equivalendo os 

dois termos a expressões sinônimas: “a lógica é, como acredito ter mostrado, 

apenas um outro nome para semiótica” (PEIRCE, 2008, p. 45). A Semiótica, então, 

abarca i) o  estudo da fisiologia dos signos (sua natureza e seus significados), ii) os 

tipos de inferência, raciocínios e argumentos estruturados a partir dos signos 

(abdução, indução e dedução) e iii) os métodos gerados a partir de cada um dos 

tipos de raciocínio (PEIRCE, 2008 , p. 29). Por fim, a Metafísica visa à verdade, isto 

é, à investigação científica dos fenômenos da realidade, a qual se constitui pela 

regularidade. Assim, a terceira grande divisão da Filosofia de Peirce opera a 

mediação entre a primeiridade da Fenomenologia e a secundidade das Ciências 

normativas. 
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Como se pode observar, tal ordenação das disciplinas filosóficas não é 

aleatória: ao contrário, indica, em primeiro, a progressão/gradação do caráter mais 

abstrato para o menos abstrato (dos preceitos filosóficos às bases metodêuticas) e, 

em segundo, sua interdependência: “Há, pois, uma relação de dependência dos 

níveis mais baixos aos níveis mais altos de classificação. A primeira divisão da 

semiótica, [por exemplo] a gramática especulativa, está na base das outras duas 

(SANTAELLA, 2002, p. 04)”, visto que, como teoria geral de todo e qualquer signo, 

define as condições gerais para que um fenômeno qualquer funcione como signo. 

Paralelamente, essa modelagem diagramática aponta, em terceiro, o conteúdo 

lógico-relacional fundante de cada uma das disciplinas, conforme as categorias 

fenomenológicas postuladas por Peirce. 

De base filosófica e fenomenológica, a semiótica peirciana postula três 

Categorias do Pensamento e da Natureza (ou Categorias Universais do Signo), que, 

em linhas gerais, consistem nos modos como se apreende qualquer fenômeno e, 

assim, formam-se e relacionam-se os pensamentos. São elas: i) a 

primeiridade/originalidade, a experiência presente, imediata, original e fugaz pela 

mera qualidade de ser e sentir; ii) a secundidade/obsistência17, a consciência da 

existência pela relação com o universo exterior, a ação-reação pelo reconhecimento 

de diferenças e de semelhanças; e iii) a terceiridade/transação, o pensamento, a 

síntese intelectual pela mediação entre o ser e o fenômeno, a representação do 

mundo por meio da linguagem (PEIRCE, 2008, p. 27; SANTAELLA, 2005, p. 30-42).     

Essas categorias, como um princípio fenomenológico, perpassarão todas as 

tríadas conceituais formuladas por Peirce, como a constituição do signo. Partindo do 

pressuposto de que “há uma conexão tripla de signo, coisa significada, cognição 

produzida na mente”, “um Signo é tudo aquilo que está relacionado com uma 

Segunda coisa, seu Objeto, com respeito a uma Qualidade, de modo tal a trazer 

uma Terceira coisa, seu Interpretante, para uma relação com o mesmo Objeto [...]” 

(PEIRCE, 2008, p. 11; 28, grifo do autor). Em outras palavras, o signo pode ser 

compreendido como “qualquer coisa de qualquer espécie [...] que representa uma 

outra coisa, chamada de objeto do signo, e que produz um efeito interpretativo em 

                                                           
17

 Embora o termo “obsistência”, referente a “obviar”, “obstar”, “obstáculo”, não conste do vocabulário 
do Português, decidimos mantê-lo, pois, segundo Peirce (2008, p. 27), “é desejável que haja termos 
técnicos para as categorias” e, por isso, ele optou por “tomar emprestado uma palavra, ou melhor, 
compor uma palavra, a qual, etimologicamente [...] há de sugerir um certo  número de formas nas 
quais a categoria é proeminente”.  
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uma  mente real ou potencial” (SANTAELLA, 2002, p. 08). Logo, o signo, em sua 

constituição triádica, é composto por: i) significante ou representâmen, a face 

perceptível do signo; ii) o objeto, aquilo que é representado pelo signo; e iii) o 

interpretante, o processo relacional que emerge na mente do intérprete.  

Paralelamente, se “um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo 

aspecto ou modo, representa algo para alguém”, o que lhe permitiria “estar em lugar 

de, isto é, estar em uma tal relação com um outro que, para certos propósitos, é 

considerado por alguma mente como se fosse esse outro” (PEIRCE, 2008, p. 46; 

61)? De acordo com Peirce, a representação sígnica instaura-se a partir de três 

fundamentos (ou propriedades constitutivas), quais sejam: i) sua qualidade, ii) sua 

existência e iii) seu caráter de lei, a partir das quais os signos se subdividem em três 

categorias (PEIRCE, 2008, p. 45-61). 

 Em primeiro lugar, por ser uma propriedade formal, uma qualidade pode ser 

um signo, denominado quali-signo. Desse modo, signos de primeiridade podem 

compartilhar, por similaridade, traços constitutivos com o objeto a que 

potencialmente remetem, sendo, portanto, considerados icônicos: “a qualidade que 

ele tem qua coisa o torna apto a ser um representâmen” (PEIRCE, 2008, p. 64). 

Ressalta Santaella (1983, p. 64) que o ícone representa tão somente formas e 

sentimentos, sendo, dessa forma, considerado um quase-signo. Logo, o rema limita-

se a uma conjectura ou hipótese de significação, configurando-se como um signo de 

possibilidade qualitativa. Os hipoícones (imagens, diagramas e metáforas), todavia, 

por produzirem uma cadeia associativa/analógica, podem representar objetos por 

semelhança. É, pois, o poder sugestivo de uma qualidade que possibilita a ela 

funcionar como signo. E, relacionados à primeiridade, esses aspectos comuns são 

os responsáveis pela primeira impressão que um signo causa no seu receptor. 

Em segundo lugar, a existência concreta e particular dá ao que existe o poder 

de funcionar como um sin-signo. Em sua relação de secundidade, o índice, afetado 

pelo objeto, pressupõe outros signos, aos quais se opõe, tornando-se singular: os 

signos indiciais assinalam a junção entre duas porções de experiência, 

estabelecendo uma relação de contiguidade com o objeto que indicam. Logo, o 

dicente, como um signo de existência real, consiste em uma constatação da relação 

física entre existentes, a partir da qual se instaura uma conexão entre o objeto 

representado e os sentidos e a memória do intérprete. 
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Em terceiro lugar, se, pela ação da lei, aquilo que é singular se amolda à sua 

generalidade, o legi-signo emerge a partir de convenções socioculturais. Nesses 

termos, a ação da lei é, segundo Santaella (2002, p. 13), “fazer com que, surgindo 

uma determinada situação, as coisas ocorram de acordo com aquilo que a lei 

prescreve”. Logo, em sua relação de terceiridade, os símbolos são signos 

convencionais, que, atuando sob regras instituídas socialmente, representam um 

objeto não-específico. A cada réplica (aplicação singular da generalidade), atualiza-

se, pois, o argumento, o signo de lei.  

Em síntese: 

 

Os signos são divisíveis conforme três tricotomias: a primeira, conforme o 
signo em si mesmo for uma mera qualidade [quali-signo], um existente 
concreto [sin-signo] ou uma lei geral [legi-signo]; a segunda, conforme a 
relação do signo para com seu objeto consistir no fato de o signo ter algum 
caráter em si mesmo [ícone], ou manter alguma relação existencial com 
esse objeto [índice] ou em sua relação com um interpretante [símbolo]; a 
terceira, conforme seu Interpretante representá-lo como um signo de 
possibilidade [rema] ou como um signo de fato [dicente] ou como um signo 
de razão [argumento]. (PEIRCE, 2008, p. 51)  

 

A respeito de tais divisões tricotômicas, cumpre tecermos esclarecimentos 

sobre i) a relação de contiguidade entre os signos, ii) a não equivalência entre os 

signos de mesma categoria e iii) as limitações das três taxionomias apresentadas 

acima. 

Antes de tudo, conforme sublinha Santaella (2002, p. 32), “quali-sin-legi-

signos, os três fundamentos dos signos, são, na realidade, três aspectos 

inseparáveis que as coisas exibem”. Portanto, signos de terceiridade contemplam os 

de secundidade, que, por seu turno, compreendem os de primeiridade, como se 

evidencia no diagrama a seguir. Nesse sentido, na impossibilidade de se observar 

um signo “em estado puro”, não contíguo a outros, sua classificação é justificada 

pela observação de “há sempre um caráter que se sobrepõe aos outros, de acordo 

com a forma como é determinado seu interpretante, ou seu significado, que, por 

conta disso, o nomeia” (FERES, 2006, p. 03). 
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Figura 19: Diagrama da relação de contiguidade sígnica (PEIRCE, 2008) – do autor. 

 

 

 Para exemplificarmos tal relação, destacamos as duas capas-cartazes 

seguintes, nas quais os signos linguísticos empregados em cada título, como legi-

signos simbólicos, não só representam, por meio das regras constituintes da língua 

portuguesa, os objetos a que se referem, como ainda, por seus traços icônicos, 

apontam e sugerem tais objetos. Isso porque, na primeira capa, a expressão 

“VERGONHA” – disposta sobre uma linha horizontal sustentada por duas verticais 

que fazem referência à Avenida Niemeyer, com a qual estabelecem uma relação de 

similaridade18 – remete, pelo deslocamento de sua segunda sílaba gramatical em 

direção ao azul ondulado (provável representação do mar), à própria queda da 

ciclovia, antecipando e intensificando o conteúdo da publicação.  

De forma semelhante, na segunda capa, o título “TÁ FOGO!” tem sua 

significação ampliada por constituir-se de signos indiciais e icônicos visuais que 

sugerem extremo calor, tais como a imagem de labaredas que emergem da parte 

superior dos tipos gráficos, a forma liquefeita dos grafemas e as cores amarela e 

laranja a eles atribuídas. 

Além disso, em ambos os títulos, a fonte em caixa alta, como um outro 

elemento suprassegmental, pode representar, iconicamente, a entoação enfática e o 

tom gritado por meio dos quais o jornal estaria imprimindo aos fatos noticiados a 

indignação e a consternação – emoções reforçadas pelo caráter avaliativo dos 

títulos.   

                                                           
18

 No lide dessa publicação, explicita-se que “Inaugurada há três meses, ciclovia Niemeyer desaba 
por causa do mar agitado e mata ao menos duas pessoas. Obra para a Olimpíada custou mais de R$ 
44 milhões.”. 
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Figura 20: Capa do jornal Meia Hora de 22 de 

abril de 2016. 

Figura 21: Capa do jornal Meia Hora de 19 de 

dezembro de 2018. 

  

 

Em segundo, não obstante o traço contíguo entre os diferentes signos 

peircianos, cada signo de primeiridade, de secundidade ou de terceiridade não é 

equivalente aos demais de mesma categoria. Assim, observam-se, não raro, quali-

signos icônicos remáticos, como a cor em seu estado puro, sin-signos indicais 

dicentes, como uma pintura realista, e legi-signos simbólicos argumentais, como um 

substantivo comum. Essa recorrência, entretanto, não exclui a possibilidade de os 

signos serem constituídos por diferentes categorias. Há, assim, por exemplo, signos 

que se fundamentam pela lei (terceiridade), relacionam-se com seu objeto pela 

existência (secundidade) e sugerem um interpretante como possibilidade 

(primeiridade), configurando-se como legi-signos indiciais remáticos. 

Considerando, portanto, a interpenetração e os tênues limites entre cada uma 

das categorias sígnicas, as três tricotomias listadas acima não esgotam a 

complexidade dos fundamentos e das relações do signo com seus objetos e com 

seus interpretantes. Nesse sentido, Peirce (2008, p. 55-58) correlaciona os nove 

tipos de signos e, dessa forma, estabelece dez classes sígnicas – conforme o 

diagrama que se segue. 
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Figura 22: Diagrama das dez classes sígnicas peircianas (PEIRCE, 2009, p. 58). 

 

 

Santaella (2009), por sua vez, defendendo a tese de que as três matrizes 

lógicas – a sonora, a visual e a verbal – fazem emergir, por processos de 

hibridização, distintas formas de linguagem e, assim, todo e qualquer pensamento, 

propõe uma extrapolação das categorias fenomenológicas universais peircianas. 

Isso porque, se tais matrizes se sustentam nas principais classes sígnicas – o quali-

signo icônico remático para a sonoridade, o sin-signo indicial dicente para a 

visualidade e o legi-signo simbólico argumental para o discurso verbal –, há, 

segundo a autora, gradações e diversificações dos caracteres de iconicidade, de 

indicialidade e de simbolicidade. Tais deslizamentos, em cada matriz, são, pois, 

descritos e sistematizados em três modalidades, que se subdividem em nove 

submodalidades, cada qual com três desdobramentos. Totalizam-se, assim, 27 

categorias de signos em cada matriz da linguagem e 81 na soma das três. Em 

conformidade com a natureza dos signos a serem explorados nesta pesquisa, 

destacamos, a título de exemplificação, a tabela a seguir, na qual Mattos (2017), ao 

se debruçar sobre o processo de ressignificação de obras literárias consagradas em 

livros ilustrados de potencial destinação infantil, destaca as modalidades e as 

submodalidades da matriz visual propostas por Santaella (2009). 
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Figura 23: Modalidades e submodalidades das formas visuais (MATTOS, 2017, p. 151). 

 

 

Dessa ampla “rede, triadicamente tecida, de distinções analíticas” 

(SANTAELLA, 2009, p. 53) interessa-nos, sobretudo, o postulado de que o signo 

sempre funciona como mediação entre o objeto e o interpretante. 

Consequentemente, “os efeitos interpretativos dependem diretamente do modo 

como o signo representa seu objeto” (SANTAELLA, 2009, p. 09).  Aprofundando tal 

pressuposto, Peirce, ao tratar da potencialidade referencial do signo, distingue o 

objeto dinâmico – que, exterior ao signo e de existência real ou fictícia, consiste 

naquilo que o signo representa e pelo qual é determinado – do objeto imediato – 

que, interno ao próprio signo, consiste no modo como o objeto é representado, 

apontando aquilo que o signo está apto a produzir, uma possibilidade de significação 

a partir de seus traços constitutivos. Tal diferenciação implica uma categorização 

também do interpretante, que, segundo Peirce, pode ser: imediato, o potencial de 

significação do signo; dinâmico, o efeito, de fato, suscitado no intérprete; e final, a 

totalidade de significação do signo, jamais alcançada (PEIRCE, 2008, p. 168; 177; 

SANTAELLA, 2009, p. 44-49).  

Na tentativa de entrelaçar tais conceitos peircianos à sistematização do 

processo de transformação de um mundo a significar em um mundo significado (item 

2.3), destacamos o quadro a seguir. Essa proposta de sistematização foi 

apresentada por Patrick Charaudeau, quando, em outubro de 2018, ministrou o 

curso  “A verdade da imagem: visível, não visível e invisível”, no Instituto de Letras 

da UFF. A partir dela, incluímos, em azul, as categorias peircianas equivalentes aos 

termos propostos pelo semiolinguista.  
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Figura 24: Sistematização do processo de transformação (CHARAUDEAU, 2018) – ampliado pelo 
autor. 

 

 
 

 

Conforme esse enquadre teórico, um referente, isto é, um elemento extra-

textual, carente de significação, equivaleria a um objeto dinâmico, que, pela ação de 

um sujeito comunicante e pelo uso que este faz da linguagem, é (re)significado no 

universo textual-discursivo, tornando-se objeto de troca e, dessa forma, 

configurando-se como um objeto imediato. A partir do modo como é representado 

pelo signo, o objeto, de maior grau de similaridade ou de convencionalidade junto a 

seu referente, aponta, então, possibilidades de significação (interpretante imediato), 

que despertarão, em cada leitor, uma interpretação específica (interpretante 

dinâmico). A fim de exemplificarmos, brevemente, esses conceitos, destacamos o 

par de manchetes seguinte, em que se contrastam as publicações dos jornais 

populares Meia Hora e Extra. 
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Figura 25: Manchete do 
jornal Meia Hora de 16 

de maio de 2019. 

 

Figura 26: Manchete do jornal Extra de 16 de maio de 2019. 

 

 

Essas duas primeiras manchetes, que tratam das manifestações contra o 

bloqueio de recursos destinados à Educação, distinguem-se, quanto ao modo como 

representam o objeto dinâmico, a partir, sobretudo, do enquadramento fotográfico: 

de um lado, o jornal Meia Hora serviu-se, além de termos generalizantes e de 

enunciados “brandos” (como “As crianças necessitam de paz, educação e cultura!”), 

de uma fotografia em plano médio e em ângulo normal, a enfatizar somente um 

participante do protesto; de outro, o Extra, junto a expressões linguísticas enfáticas 

(como “Estudantes reprovam Bolsonaro...” e “A greve não causou o caos! Foi o caos 

que causou a greve!”), optou por um registro fotográfico em plano aberto e em 

ângulo picado (de cima para baixo) – traços estruturais que destacam a expressiva 

participação de milhares e diferentes manifestantes, apontando, ao contrário do 

outro jornal, como um provável interpretante dinâmico a expressiva adesão e 

representatividade do protesto. Nesse sentido, confirma-se que “o objeto imediato [a 

maneira como cada jornal noticiou a manifestação] é o recorte específico, modo 

através do qual um objeto dinâmico, fora do signo, é referido, denotado, indicado ou 

sugerido pelo signo” (SANTAELLA, 2009, p. 47). 

 Paralelamente, uma segunda importante contribuição da teoria peirciana para 

esta pesquisa (que, como já pontuamos, focaliza a manipulação das linguagens 

verbal e visual tendo em vista a influência sobre o público-consumidor do jornal Meia 
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Hora) é a tipologia, também triádica, dos interpretantes dinâmicos. Os efeitos 

singulares concretizados, pela ação do signo, na mente do intérprete subdividem-se, 

em consonância com as três categorias filosóficas de Peirce, em: i) emocionais 

(simples qualidades de sentimento), ii) energéticos (ações físicas e mentais) e iii) 

lógicos (acionamento de generalidades) –  conforme Santaella (2002, p. 24 e 25; 

2009, p. 48 e 49). Em uma tentativa de síntese, agrupamos, na tabela abaixo, esses 

conceitos:  

 

Categorias universais Primeiridade 
Possibilidade 

Secundidade 
Atualidade 

Terceiridade 
Mediação 

Quais as propriedades 
formais do signo? 

Quali-signo 
Qualidades/traços 

constitutivos 
(similaridade) 

Sin-signo 
Existência: lugar no 
tempo e no espaço 

(singularidade) 

Legi-signo 
Lei: convenção social e 

cultural 
(generalidade) 

Qual sua relação com 
o objeto que 
representa? 

Ícone 
(caráter descritivo: 

aponta as qualidades do 
objeto) 

Índice 
(caráter designativo: 

individualiza o 
objeto) 

Símbolo 
(caráter copulante: 
expressa relações 

lógicas) 

Que interpretantes 
dinâmicos mais 

comumente 
provocam? 

Emocional 
(referente a sentimentos) 

Energético 
(referente a ações 
físicas e mentais) 

Lógico 
(referentes a regras 

interpretativas 
internalizadas pelo 

intérprete) 

Tabela 02: Síntese das divisões mais gerais dos signos propostas por Peirce (PEIRCE, 2008; 

SANTAELLA, 2002) – do autor. 

 

Em síntese, na análise das formas imagéticas, Santaella (2002; 2012a; 

2012b), retomando a constituição triádica do signo proposta por Pierce – i) o 

significante; ii) o objeto; e iii) o interpretante –, explicita os fundamentos do signo – i) 

a propriedade; ii) a existência em relação a outros signos; e iii) a lei – e, dessa 

forma, propõe um percurso metodológico para a análise semiótica, constituído por: i) 

uma atitude contemplativa, ii) uma discriminatória e, por fim, iii) uma generalista. 

Nessa perspectiva, sem ignorarmos a possibilidade de os signos se 

entrelaçarem e/ou se deslocarem em direção à primeiridade, à secundidade ou à 

terceiridade, descreveremos, nas seções seguintes, como os principais signos 

imagéticos constituintes das capas-cartazes – as cores, as fotografias e as 

composições visuais – podem, por sua própria constituição formal, suscitar, 

respectivamente, interpretantes emocionais, energéticos e lógicos.  

 Como buscamos evidenciar nos parágrafos acima, as postulações filosóficas 

de Peirce e, em específico, suas tipologias sígnicas representam uma constelação 

de conceitos interdependentes, que podem apontar um caminho profícuo para a 
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análise dos diferentes signos – em especial, dos imagéticos, cuja exploração 

costuma se limitar a observações subjetivas e pouco científicas. 

 Atentos à recorrente crítica de que, por vezes, diferentes estudos acabam por 

“desfigurar a obra peirciana em reducionismos facilitadores” (SANTAELLA, 2009, p. 

30), consideramos, de um lado, que, dada a tradição logocêntrica, a “simples” 

aplicação das categorizações conceituais semióticas à análise de linguagens 

manifestas já seria uma realização digna de reconhecimento. Compreendemos, por 

outro lado, que o fenômeno do signo não se restringe às suas classificações e, 

portanto, que o limitar a rótulos, mesmo em dezenas de subdivisões, é, de fato, 

simplificar, demasiadamente, o objeto de observação.  

Pautando-nos nos princípios fenomenológicos descritos por Peirce, 

esperamos – ainda que os tenhamos apresentado de forma sucinta, tendo em vista 

as complexidades da teoria semiótica – oferecer análises que deslindem o processo 

de significação e os possíveis efeitos gerados nas mentes interpretadoras dos 

leitores do jornal Meia Hora. Nesse sentido, ao tomarmos as celestes nomenclaturas 

peircianas como guias para a visualização do vasto universo de possibilidades, não 

trabalharemos as dez classes, tampouco as 81 formas, as quais, além de não se 

refletirem, diretamente, no corpus desta pesquisa, poderiam oferecer uma visão 

caleidoscópica e nos induzir à perda no universo sígnico.  

Explicitamos que, por suas significativas amplitude, generalidade e abstração, 

“a semiótica [peirciana] só nos permite mapear o campo das linguagens nos vários 

aspectos gerais que as constituem” e, por isso, sua aplicação “reclama pelo diálogo 

com teorias específicas dos processos de signos que estão sendo examinados” 

(SANTAELLA, 2002, p. 06). Logo, aos postulados de Peirce somam-se, nas três 

seções seguintes, premissas referentes à Colorometria, à Psicologia das Cores, ao 

Fotojornalismo e à Sintaxe/Gramática visual, bem como à Semiolinguística, a fim de 

que se componha um quadro teórico amplo e articulado para a investigação das 

capas de jornais. Salientamos, por fim, o critério para a apresentação desses signos 

visuais: “[...] a primeira leitura que se faz de uma capa de jornal é comunicação não-

verbal, ou mesmo pré-verbal. No todo do padrão visual, as cores se antecipam às 

formas [como a fotografia e a composição visual] e aos textos” (GUIMARÃES, 2003, 

p. 37). Logo, não obstante considerarmos o deslizamento de um signo entre os 

efêmeros limites da primeiridade, da secundidade e da terceiridade, explorando, por 

exemplo, o simbolismo das cores e das fotografias, observamos a maior proximidade 
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entre os signos cromáticos e a categoria dos quali-signos; os signos fotográficos e a 

categoria dos sin-signos; e a sintaxe visual, e a categoria dos legi-signos – 

apresentando-os nesta sequência. 

 

3.2 SIGNOS CROMÁTICOS: ENTRE O JORNALISMO AMARELO, MARROM E COR-DE-ROSA 

 O título desta seção põe em evidência a caracterização pejorativa do 

jornalismo a partir da significação de determinantes cromáticos. Em primeiro, a 

expressão “imprensa amarela”, cunhada em meio à disputa mercadológica dos 

jornais norte-americanos New York World e The New York Journal no final do século 

XIX, apontava, pela referência ao personagem Yellow Kid (protagonista de HQs 

publicadas nos dois periódicos), uma crítica ao sensacionalismo da mídia impressa, 

que, visando ao lucro, utilizava-se, com frequência, de layouts ousados e 

experimentais, de manchetes atraentes (com letras garrafais e grandes ilustrações), 

da exploração de dramas pessoais e, até mesmo, de fatos distorcidos ou de 

histórias falsas. De forma semelhante, o termo “jornalismo marrom”, com versões 

distintas para sua origem, pode sugerir excremento (em oposição à alegre cor 

amarela) e, portanto, uma desprezível mídia que, com tom exagerado, reporta 

acontecimentos irrelevantes, distorcidos ou inverídicos. Por fim, a designação 

“imprensa cor-de-rosa”, cunhada na segunda metade do século XX, indica um 

jornalismo “light”, que, além de reunir o sensacionalismo à manipulação da 

informação, rompe os espaços jornalístico e publicitário, entrecruzando, em um 

mesmo texto, notícia, consumo, entretenimento, serviço, espetáculo19. Desse modo, 

tais usos explicitam o fato de a cor, por meio de sua constituição física e sua 

potencialidade de representação simbólica, revelar-se como uma forma de 

apreender e significar a realidade. 

Mas de que maneira seria possível descrever e analisar os possíveis efeitos 

provocados pelos dos signos cromáticos? A fim de os examinar de forma científica, 

destacaremos, inicialmente, três modelos de percepção das cores. De objetivos e 

perspectivas teóricas distintos, tais estudos serão apresentados, nesta seção, 

segundo a cronologia de suas publicações: Rousseau (1991), Guimarães (2000; 

2003) e Csillag (2015).  

                                                           
19

 Cf. artigo “A imprensa cor-de-rosa”. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/primeiras-
edicoes/a-imprensa-cor-de-rosa/. Acesso em: 02 nov. 2019. 
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Inserida no movimento intelectual e espiritual que, nas últimas três décadas 

do século passado, buscava atribuir sentido ao universo e à existência por meio da 

observação de experiências simbólico-religiosas, a primeira obra (originalmente Le 

language des couleurs) ganhou, em 1959, pela Société des Gens de Lettres de 

France, o prêmio Victor-Emile Michelet na categoria de obras de literatura esotérica.  

De cunho interdisciplinar, as duas publicações do professor Luciano 

Guimarães refletem suas pesquisas desenvolvidas na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo no Programa de Pós-graduação em Comunicação e 

Semiótica: a primeira é parte de sua dissertação de mestrado, concluída em 1997; e 

a segunda, de sua tese de doutorado, defendida em 2002. Tais compêndios reúnem 

diferentes estudos sobre o tema e apontam diretrizes para a produção e para a 

análise de produtos jornalísticos, sendo, por isso, referência em diferentes pesquisas 

semiolinguísticas que tratam de objetos verbo-visuais, como Cardoso (2018), Mattos 

(2017) e Silva (2015). 

Por fim, o modelo de percepção visual proposto por Csillag (2015), 

apresentado em diversos congressos nacionais e internacionais, foi também 

publicado no livro Visual literacy beyond frontiers: information, culture and diversity 

(“Alfabetização visual além das fronteiras: informação, cultura e diversidade”) e no 

artigo A model of visual perception useful for designers and artists (“Um útil modelo 

de percepção visual para designers e artistas”), ganhador do prêmio Editors’Choice 

Award de 2007, oferecido pela International Visual Literacy Association. 

Após a síntese dessas obras de referência, aprofundaremos o simbolismo dos 

signos cromáticos, destacando as contribuições de Farina et alii (2011) e Heller 

(2008), que apontam os possíveis efeitos psicológicos motivados pelas cores. 

 

3.2.1 Da luz ao símbolo: três modelos de percepção cromática  

 Na segunda metade do século XX, Rousseau (1991), segundo princípios 

esoteristas, buscou traçar o simbolismo universal das cores, relacionando-os às 

recentes descobertas científicas e a fenômenos da espiritualidade. A observação de 

elementos da natureza (como os contrastes entre o vermelho no sangue dos 

animais e o verde nos vegetais) e a posterior verificação de que certas 

“coincidências” podem ser cientificamente explicadas (como a comprovação de que 

essas duas cores são complementares) motivaram esse trabalho sobre a simbólica 

das cores: “fomos conduzidos [...] a redescobrir [...] os valores simbólicos 
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consagrados pelas tradições, tais como foram transmitidos através dos séculos 

pelas civilizações e pelas religiões” (ROUSSEAU, 1991, p. 11). Nesse intento, o 

jornalista e crítico literário francês propôs um método alicerçado em três planos de 

investigação: i) o físico-químico: a identificação das propriedades físicas de cada 

cor, ii) o biológico: a comparação e a hierarquização dos significados das cores tais 

como se apresentam na Natureza e iii) o psíquico-cultural: a interpretação das cores 

segundo os mistérios do mundo espiritual e moral. Haja vista o principal objetivo da 

obra, ganha destaque o último plano, a partir do qual se busca decifrar a linguagem 

das cores como “um abismo de claridade, em que se pode sentir a presença 

irradiante da Alma do Mundo, o espírito de Deus” (ROUSSEAU, 1991, p. 172).  

Uma segunda proposta de sistematização é apresentada por Guimarães 

(2000), que, sob os preceitos da Semiótica da Cultura, focaliza os mecanismos 

culturais de geração dos signos e dos textos. Alicerçada sob a obra do semioticista 

tcheco Ivan Bystrina (1924-2004), parte da premissa de que qualquer signo deve i) 

ser percebido pelos sentidos, ii) ser produzido/recebido e iii) interpretado pelo 

homem. Nesse sentido, a constituição sígnica é determinada por três códigos da 

comunicação: i) os hipolinguais (ou primários), códigos invariantes, pré-existentes e 

hereditariamente transferidos que determinam as trocas de informações 

intraorgânicas; ii) os linguais (ou secundários), códigos de linguagem, que, sob 

regras convencionalmente definidas, ordenam e classificam os códigos primários; e 

iii) os hiperlinguais (ou terciários), códigos culturais, que estruturam o simbolismo 

sígnico. A partir desse princípio, defende Guimarães (2000, p. 04) que “a apreensão, 

a transmissão e o armazenamento da informação ‘cor’ [...] são regidos por códigos 

culturais que interferem e sofrem influência dos outros dois tipos de códigos da 

comunicação humana”.  

Nessa perspectiva, Guimarães (2000, p. 12), recuperando estudos filosóficos, 

físicos, biológicos, químicos, históricos, antropológicos, visa a “esboçar uma 

definição” para a cor, conceituando-a como “uma informação visual, causada por 

estímulo físico, percebida pelos olhos e decodificada pelo cérebro”, podendo 

delimitar objetos, provocar efeitos físico-químico-psíquicos e significar/representar. 

Dessa forma, o pesquisador esclarece que a cor só pode ser considerada como um 

signo mediante sua aplicação intencional. Somente inserida em um texto e 

organizada em códigos, a cor instaura-se como forma de comunicação e, assim, 

como uma informação. Em outras palavras: “A informação cromática quando é 
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emitida ainda não constitui um signo. Ela deverá, para isso, ser recebida pela nossa 

visão e atualizada pela percepção e interpretação da sua materialidade.” 

(GUIMARÃES, 2000, p. 19). 

Se, como qualquer signo, as cores são uma codificação cultural, sua 

percepção é estabelecida por códigos universais primários ópticos e neurológicos. 

Dentre tais invariantes, considerando a natureza do corpus desta pesquisa, 

destacamos os seguintes:  

Quanto ao comportamento motor do aparelho óptico (GUIMARÃES, 2000, p. 

24-30): 

i. “a visão mais repousante é aquela que se volta para os objetos mais 

distantes, propedendo ao infinito”, uma vez que a visão de perto, em 

oposição, exige a contração dos músculos ciliares, o afrouxamento dos 

ligamentos e o aumento da convexidade do cristalino; 

ii. “um objeto será mais nítido quanto mais central sua imagem na retina 

e, portanto, no campo visual”, dada a maior concentração de células 

receptoras da informação luminosa na área mais central da retina; 

iii. “imagens mais próximas são mais adequadas à apresentação 

tridimensional, e imagens distantes são mais adequadas à 

representação plana”, visto que a proximidade do objeto implica maior 

volume; 

iv. “imagens com maior iluminação exigem menor esforço da visão do que 

imagens com baixa iluminação”, porque, em condições em que a luz é 

insuficiente, há a contração dos músculos da íris e o alargamento da 

pupila; e 

v. “a imagem mais iluminada possibilita uma melhor profundidade de 

campo, valorizando, além do objeto principal, todos os elementos do 

campo visual”, haja vista ser a diferença de foco determinada pela 

abertura pupilar. 

 

Uma breve ilustração desses princípios referentes ao 

funcionamento biofísico da visão pode ser destacada na análise do 

título da capa-cartaz a seguir. Em primeiro, a grafia do termo 

“AFOGADO”, em caixa alta e em fonte bem maior que as das demais 

expressões, possibilita o maior distanciamento entre a retina e a 
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suporte (matérico) do jornal e, consequentemente, uma visão mais 

repousante. Ao mesmo tempo, por ocupar a parte central e superior da 

página, confere ao vocábulo maior nitidez. A fácil visualização dessa 

expressão que compõe o título se justifica, também, pelo volume e pela 

luminosidade oferecidos pela cor amarela. Em oposição principalmente 

ao azul, esse quali-signo cromático contribui, ainda, para o efeito de 

tridimensionalidade da capa e, consequentemente, para o destaque, 

em primeiro plano, dessa forma linguística.  

 

Figura 27: Capa do jornal Meia Hora de 27 de junho de 2019. 

 

 

Verificamos, portanto, que, sobretudo em textos impressos, como uma capa 

de jornal, a manipulação estratégica da cor pode criar/ressaltar i) a distância, 

instituindo planos de percepção pela hierarquização dos diferentes signos 

imagéticos, ii) o espaço, organizando os elementos contextuais, iii) o volume, 

opondo cores que, por sua natureza biofísica, são mais planas ou volúmicas, iv) a 

luminosidade, relacionando matizes de maior ou menor luminosidade, e v) a 

profundidade, enfatizando objetos em detrimento de outros.  

Quanto ao processamento neurológico da cor (GUIMARÃES, 2000, 48-51), 

assume-se que os hemisférios cerebrais gozam de relativa autonomia, sendo 

“especializados” em tipos distintos de informação: o esquerdo, centro da lógica, do 

cálculo e da linguagem; o direito, centro da criatividade, da emoção e da ideação 

não-verbal. Mais especificamente, segundo Ivanov (1983; apud GUIMARÃES, 2000, 
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p. 49), o hemisfério esquerdo  ocupar-se-ia do significante do signo, ao passo que o 

direito, do seu significado. Há, no entanto, uma interdependência dos hemisférios 

cerebrais. Isso porque, do ponto de vista teórico, se o acesso à cor se dá pela 

evocação de um signo verbal, a informação é decodificada gramaticalmente pelo 

hemisfério esquerdo e, depois, transmitida ao direito, que confronta a forma 

linguística às informações concretas (semelhantes ou díspares) do mundo exterior. 

Ao contrário, quando acessada por um signo imagético, a cor-informação é 

registrada imediatamente pelo hemisfério direito, que a relaciona a significados 

convencionais (percepções anteriores), e, em seguida, é transmitida ao hemisfério 

esquerdo, que opera sua denominação e consequente categorização. Dessa 

maneira, tal como postula Peirce (2008, p. 28), um signo de lei suscita como 

interpretante um pensamento que traduz o signo anterior em outro(s) signo(s), em 

uma sucessão sem fim. Isso porque, um signo genuíno, isto é, inscrito sob a 

terceiridade e, dessa forma, funcionando como símbolo, é:  

 

[...] tudo aquilo que está relacionado com uma Segunda coisa, seu Objeto, 
com respeito a uma Qualidade, de modo tal que a trazer uma Terceira 
coisa, seu Interpretante, para uma relação com o mesmo Objeto, e de modo 
tal a trazer uma Quarta para uma relação com aquele Objeto na mesma 
forma, ad infinitum. [grifo nosso].  

 

 Concretamente, pela descrição neurológica da imagem, pode-se 

compreender que, em um texto verbo-visual, imagens postas à esquerda e 

enunciados postos à direita terão, teoricamente, maior possibilidade de captação da 

atenção. Isso porque, como pontuamos anteriormente, o hemisfério direito é o 

principal “responsável” pelo reconhecimento visual, e a projeção dos hemicampos 

visuais é feita nos centros visuais opostos. 

A título de exemplificação, verificamos que, na primeira capa-cartaz a seguir, 

a imagem principal (a interrogação acima da cabeça da vereadora Flordelis, 

investigada pela morte do marido) ocupa o lado esquerdo da página, relacionando-

se, pelas dúvidas na investigação e pelos questionamentos feitos durante o 

depoimento, aos títulos e ao lide, postos à direita. Ressaltamos, no entanto, não ser 

esse um padrão na configuração do corpus desta pesquisa. Como ilustra a segunda 

capa-cartaz, a disposição das parcelas imagética e visual é, por vezes, feita 

inversamente. Isso poderia ser justificado pelo fato de que, ao contrário de 

manchetes, de notícias e de reportagens “padrão”, uma capa-cartaz configura-se, 
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sobremaneira, pela visualidade. Ainda que seja constituída majoritariamente por 

enunciados verbais, esses são tingidos, dispostos e relacionados de forma a compor 

uma unidade visual orgânica – o que talvez nos permita considerar a hipótese de 

que, em capas-cartazes, tudo é imagem.  

 

Figura 28: Capa do jornal Meia Hora de 26 de 
junho de 2019.

 

Figura 29: Capa do jornal Meia Hora de 04 de 
julho de 2017.

 

 

Uma vez que “conhecer algumas características das imagens pelo estudo do 

comportamento do nosso aparelho óptico [bem como da neurofisiologia da visão] 

possibilita explorar cada vez mais os recursos e as limitações do nosso olhar” 

(GUIMARÃES, 2000, p. 23 e 24), a listagem desses códigos primários pode 

representar importante ferramenta para a descrição das capas de jornal. 

A tais códigos hipolinguais sobrepõem-se os secundários, visto que aqueles 

precisam de instrumentos que os registrem e os transmitam, a fim de manter as 

regras convencional e arbitrariamente definidas. Segundo Guimarães (2000, p. 53):  

 

[...] a partir dos códigos primários da percepção visual e da decodificação 
neurônica das cores, adquirimos, naturalmente, um repertório de signos 
que, com a atuação reguladora de códigos secundários, passa a construir o 
que conhecemos superficialmente como linguagem das cores. 
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 Dentre os principais códigos secundários da informação cromática, destacam-

se (GUIMARÃES, 2000, p. 53-83): 

 

i. Parâmetros de definição da cor: matiz, valor e croma.  

Sem ignorar as múltiplas definições e nomeações, ressalta-se a 

universalidade de tais parâmetros, que apontam, respectivamente, a 

coloração definida pelo comprimento da onda eletromagnética, a 

luminosidade e a saturação ou grau de pureza da cor – tal como aponta a 

exemplificação abaixo: 

 

Imagem 30: Exemplificação de matizes e de valores e cromas do vermelho. 

(GUIMARÃES, 2000, p. 55) 

 

 

 

ii. Claridade e escuridão:  

 

Cores claras e escuras: Cada matiz possui certo grau de luminosidade, ou 

seja, de reflexão da luz branca. Atribuindo valor 12 para o branco e 0 para 

o preto, as cores primárias e secundárias dividem-se nesta proporção: 

 

0 3 4 6 6 8 9 12 

  

 

      

Preto Azul-violeta Cyan Verde Magenta Vermelho Amarelo Branco 

Tabela 03: Sistematização dos graus de luminosidade das cores (GUIMARÃES, 2000, p. 

58) – do autor. 
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Figura e fundo: Um objeto pode parecer mais claro ou escuro a depender 

do contraste de luminosidade que estabelece com o fundo em que se 

apresenta: “fundos escuros clareiam as cores aplicadas sobre eles, fundos 

claros escurecem-nas” (GUIMARÃES, 2000, p. 58). 

 

 Figura 31: Exemplificação da relação figura-fundo no efeito de luminosidade – do autor. 

   

 

 

 

 

 

iii. Cores primárias e secundárias: Pela mesclagem, em igual intensidade, 

entre as cores-pigmento (cyan, amarelo e magenta) ou entre as cores-luz 

(verde, vermelho e azul), surgem as cores secundárias, conforme 

diagrama seguinte: 

 

Figura 32: Diagrama de cores primárias e secundárias (GUIMARÃES, 2000, p. 66). 
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iv. Cores quentes e frias: Na indicação da temperatura aplicada às cores, as 

quentes equivaleriam àquelas que ocupam o polo superior do diagrama 

(os matizes da faixa amarelo-laranja-vermelho) e as frias, àquelas que se 

encontram no polo inferior (os matizes da faixa verde-azul). 

 

v. Aproximação e afastamento: Tendo em vista sua temperatura e 

luminosidade, cada matiz tem maior ou menor valor de superfície; em 

outros termos, quanto mais quente e luminosa é uma cor, tanto menos ela 

se prende à superfície, apontando um movimento excêntrico.  

 

Figura 33: Relação temperatura-luminosidade no efeito de aproximação – do autor. 

 

 

 

 

 

 

 Como vimos, os códigos primários consistem em padrões universais, 

invariáveis e hereditariamente determinados referentes à predisposição humana à 

leitura das cores. Os códigos secundários, por sua vez, organizam e categorizam os 

signos cromáticos recorrendo, para isso, às formas linguísticas, que substanciam, de 

forma arbitrária e, portanto, variável, associações entre os aspectos biofísicos das 

cores e as demais percepções humanas. Os códigos terciários, por fim, são 

constructos culturais que abarcam o simbolismo das cores em um sistema de 

códigos socialmente compartilhado. 

 Apesar de cada grupo de cultura configurar-se pelos textos que constrói, que 

armazena e que exclui em sua memória coletiva e, dessa forma, apresentar 

simbolismos distintos para um mesmo fenômeno, constatam-se certas regularidades 

nos códigos extralinguais. Dentre as estruturas simbólicas fundamentais que se 

referem às cores se destacam (GUIMARÃES, 2000, p. 87-98): 

i. As cores são binárias, isto é, organizam-se em polaridades assimétricas, 

como, por exemplo, vida e morte, bem e mal, amor e ódio, masculino e 

feminino. 
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ii. Uma mesma cor pode apresentar dois sentidos opostos, ou seja, duas 

possibilidades de polaridade. 

iii. Toda cor é polissêmica, e a identificação (ainda que hipotética) de sua 

significação deve – tal como apregoa a Semiolinguística do Discurso – 

considerar o texto cultural e os demais elementos sígnicos que compõem 

a manifestação do ato comunicativo. A exemplo disso, destacamos estas 

duas capas, nas quais as cores vermelha e preta são, respectivamente, 

representações simbólicas da morte de inocentes e da festa dos 

torcedores rubro-negros, confirmando a inadequação de se indicar a 

simbologia cromática de forma descontextualizada.  

 
Figura 34: Capa do jornal Meia Hora de 21 de 

agosto de 2018. 

 

Figura 35: Capa do jornal Meia Hora de 22 de 
abril de 2019.

 
  

Do intenso vermelho, com suas muitas premissas referentes aos códigos 

biofísicos, linguísticos e culturais, passamos ao amplo livro azul, em que Guimarães 

(2003) nos apresenta uma análise crítica do uso da cor em diferentes produtos 

jornalísticos, demonstrando como os signos cromáticos deve(ria)m ser explorados 

adequadamente segundo não só o meio cultural em que se instauram, como 

também os objetivos e o público-alvo do veículo de comunicação que os emprega. 

Dessa forma, ao se considerarem as possibilidades de a cor-informação organizar e 

hierarquizar conteúdos, atribuir-lhes significado e, assim, formar o repertório 

simbólico do leitor, destacam-se diferentes usos inapropriados e exitosos dos signos 

cromáticos.  
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No conjunto das ações negativas, pontuam-se estes oito processos: i) a 

saturação (ou grau de cromicidade), o uso excessivo de cromas que provocam a 

saturação da retina, empregados de forma aleatória ou como mero recurso estético; 

ii) a redução, a simplificação do repertório semântico das cores; iii) a neutralização, o 

apagamento das oposições binárias e polarizadas acerca do simbolismo das cores; 

iv) a omissão (ou sonegação), a supressão da cor em imagens originalmente 

coloridas ou o não-emprego da cor que melhor representaria o objeto a que se 

refere; v) a dissonância, aplicação contraditória; vi) a maquiagem (ou camuflagem), 

a manipulação cromática da aparência dos objetos; vii) o falseamento, a indução à 

incorporação de valores relacionados à cor e/ou ao que ela representa; e viii) a 

deformação, a alteração da cor de um objeto (GUIMARÃES, 2003, p. 92-124). 

Dentre essas ações equivocadas no uso da cor-informação, verificamos, no 

corpus deste trabalho, a relação reduzida entre cor e seu simbolismo. Nos exemplos 

a seguir, constatamos o uso estereotipado para as cores vermelha e preta: 

empregando-as, quase que exclusivamente, em conteúdos de violência/ação 

policial, o jornal, visa a acionar, rapidamente, campos sensório-afetivos e, segundo 

Guimarães (2003), a atingir o maior número possível de leitores; limita-se, no 

entanto, a um repertório mínimo de cores.  

 
Figura 36: Capa do jornal Meia Hora de 04 de 

maio de 2016. 

 

Figura 37: Capa do jornal Meia Hora de 28 de 
maio de 2016. 
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Figura 38: Capa do jornal Meia Hora de 28 de 
abril de 2017.

 

Figura 39: Capa do jornal Meia Hora de 22 de 
setembro de 2017. 

 

  

 

Além da redução, observamos, na capa seguinte, um emprego cromático que 

tanto poderia equivaler a uma forma de neutralização quanto de omissão. Embora, 

nesta composição, oponham-se, adequadamente, na parte superior da página, a 

alegria dos desfiles na Marquês de Sapucaí (em azul claro) e, na parte inferior, as 

desastrosas consequências de comemorações durante o carnaval (em preto), o 

fundo que recobre a menção às três escolas de samba representa, tão somente, o 

G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel, dentre cujos símbolos estão as cores azul e branca. 

Dessa forma, tal emprego do azul não só desconsidera a oposição simbólica entre 

as três escolas, como também suprime a cor que melhor representaria as duas 

outras: o vermelho. Além disso, nos títulos, o uso da cor preta na remissão à alegria 

e da cor amarela na remissão à tristeza, muito provavelmente, não é a escolha mais 

acertada. 
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Figura 40: Capa do jornal Meia Hora de 05 de março de 2019. 

 

 

De forma semelhante, outro procedimento questionável que, possivelmente, 

possa-se destacar nas capas analisadas é o falseamento. Embora seja esta a cor-

símbolo de seu partido político, em que medida a representação de Dilma, na capa-

cartaz seguinte, coberta por vermelho (cor que, como destacamos anteriormente, é, 

com muita frequência, atribuída à violência), poderia induzir à incorporação de 

valores relacionados à negatividade? Paralelamente, em que medida a 

categorização da presidente como “Dilmônica”, aproximando-a da personagem que 

é “enfezada, só veste vermelho e tem um amiguinho de língua presa”, ratificaria a 

imagem de agressividade que se tentou atribuir à Dilma ao longo da disputa eleitoral 

(MENEGUELLI, 2017)? Em oposição, como evidenciam as duas outras capas que 

se seguem, a exaltação referente à vitória da seleção nacional e a vitória eleitoral de 

Bolsonaro e Witzel estariam aproximadas pelo emprego do verde-amarelo, que 

compõe a Bandeira Nacional e, estrategicamente, a campanha desses 

representantes? Em outras palavras: a associação recorrente entre cores e 

objetos/conteúdos de natureza semântica distinta poderia instaurar um nivelamento 

dos planos expressão e conteúdo, incutindo, sutilmente, valores às representações 

jornalísticas? 
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Figura 41: Capa do jornal Meia Hora de 27 de outubro de 2014. 

 

 

Figura 42: Capa do jornal Meia Hora de 03 de 
julho de 2018. 

 

Figura 43: Capa do jornal Meia Hora de 29 de 
outubro de 2018. 

 
 

No rol das ações positivas, por sua vez, encontram-se, conforme Guimarães 

(2003, p. 124-137):  

i. a antecipação, o direcionamento do tema e/ou do enfoque da informação, 

orientando a compreensão de outros elementos cotextuais – como nas 

duas capas seguintes, que, pelas cores-símbolo azul-branca e verde-rosa, 

adiantam a vitória da Portela e da Mangueira nos carnavais de 2017 e 

2019, respectivamente. 
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Figura 44: Capa do jornal Meia Hora de 02 de 
março de 2017.

 

Figura 45: Capa do jornal Meia Hora de 07 de 
março de 2019. 

 

 

ii. a discriminação, a diferenciação cromática de objetos espacialmente 

próximos e a consequente (explicitação da) oposição de seus significados, 

tal qual o contraste, na capa abaixo, entre a referência ao Flamengo (em 

vermelho) e ao Vasco (em preto):   

 

    Figura 46: Capa do jornal Meia Hora de 04 de dezembro de 2017. 
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iii. a condensação (ou intensificação), a concentração, em um elemento 

cromático, da ideia central de um texto jornalístico, como ocorre na 

inserção da cruzmaltina vermelha, que remete, diretamente, ao Vasco da 

Gama:   

 

Figura 47: Capa do jornal Meia Hora de 07 de dezembro de 2015. 

 

 

A partir da listagem e da exemplificação de erros e acertos referentes ao uso 

de signos cromáticos em produtos jornalísticos, Guimarães (2003) propõe seu 

modelo ontogênico das cores, uma construção hipotética sobre a geração e o 

desenvolvimento de uma cor-informação e sua aplicação midiática. Em síntese, tal 

modelo – fundado três nos códigos da Semiótica da Cultura (os hipolinguísticos, os 

linguísticos e os extralinguísticos) e, portanto, organizado em quatro subsistemas (o 

mundo, o homem, a produção e o discurso) – contempla desde a caracterização 

geral do mundo biofísico até a simbolicidade das cores que o representam, para, 

enfim, demonstrar como, segundo a intenção e os recursos de determinada mídia, 

fixam-se ou reconfiguram-se as estruturas simbólicas dos signos cromáticos. 
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Figura 48: Modelo ontogênico das cores (GUIMARÃES, 2003 – encarte anexo ao livro). 
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Apesar de o modelo ontogênico, ao agrupar os conceitos-base que 

estruturam a Semiótica das cores proposta por Guimarães (2000; 2003), representar 

uma ferramenta para a produção (consciente e estratégica) e a análise (crítica e 

científica) de textos jornalísticos, sua representação gráfica, com diferentes “filtros”, 

níveis e setas, pareceu-nos pouco clara: sem ignorar a complexidade do processo 

de representação do mundo por meio de signos cromáticos em um dispositivo 

midiático, essa organização esquemática carece, talvez, de uma simplificação, a fim 

de poder indicar, mais facilmente, o que se propõe a descrever, tal como a maioria 

dos diagramas. Além disso, do ponto de vista do conteúdo, o modelo aproxima-se 

das sistematizações do processo de semiotização do mundo, já descritas por 

Charaudeau (2005b) e Peirce (2008) e apresentadas no capítulo e na seção 

anterior. Por fim, considerando os pressupostos semiolinguísticos, esse modelo 

teórico revela-se significativamente rígido e contraproducente aos objetivos de nossa 

pesquisa, uma vez que, em sua aplicação, “o processo de investigação deve seguir 

o seguinte roteiro” (GUIMARÃES, 2003, p. 183, grifo nosso): identificar as 

características técnicas e a linha editorial do meio de comunicação para, então, 

reconhecer as cores utilizadas, reconstruindo desde sua emissão até sua 

publicação. Dessa forma, optamos, em nossa análise, por não nos limitarmos a esse 

percurso descendente de investigação, apropriando-nos, no entanto, dos princípios 

que o fundamentam.         

 De forma semelhante ao que postula Guimarães (2000; 2003), Csillag (2015), 

ao se destinar aos profissionais de Design e de Comunicação Social, elabora um 

modelo de percepção visual dedicado à explicitação de elementos de comunicação 

cromática que operam de maneira predominantemente uniforme nos seres 

humanos. Dessa forma, sob pressupostos da Psicologia e da Neurologia, com 

remissão às escolas da Gestalt e da Bauhaus, a autora elabora o modelo 

SENS/ORG/INT, no qual SENS se refere à captação da luz pelos olhos, ORG, ao 

processamento neural das cores e, assim, aos fenômenos visuais que podem ser 

considerados como “leis”, e INT, à interpretação da cor, que, embora seja subjetiva, 

é condicionada pelos padrões SENS e ORG. Apesar de o sentido de tais expressões 

não ter sido explicitado na obra, em consulta por e-mail, a autora esclareceu-nos 

que: “SENS é a abreviação de SENSORIAL, referente à percepção sensorial mais 

imediata na retina; ORG é a abreviação de ORGANIZATIVO, referente ao 

processamento neural na visão primária; INT é a abreviação de INTERPRETATIVO”. 
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Na busca por princípios generalizáveis da percepção, focaliza-se, nessa obra, 

a variável ORG pela listagem de “regras” que constituem “a natureza da visão”. 

Nesse sentido, Csillag (2015, p. 52-117) destaca diferentes relações de contraste 

entre as cores (empiricamente testadas por meio de questionários aplicados a mais 

de 300 graduandos), ampliando a descrição dos códigos secundários da informação 

cromática propostos por Guimarães (2000, p. 53-83). Do conjunto de quatorze 

“comunicações” cromáticas, sublinhamos as seguintes: 

 

i. Comunicação de espacialidade por claro/escuro: Contrastes tonais 

implicam a percepção de maior ou menor profundidade, bem como da 

relação figura e fundo; podem, por isso, hierarquizar os elementos visuais, 

atribuindo-lhes maior ou menor ênfase. 

 

ii. Comunicação de vibração por contraste com preto: Fundos mais escuros 

dão maior vibração às figuras, ao passo que fundos mais claros 

esmorecem os matizes. Paralelamente, caracteres coloridos, se 

contornados por uma cor escura, destacam-se. 

 

Essas duas primeiras relações podem ser exemplificadas a partir da 

capa-cartaz seguinte. Pelos contrastes entre o fundo em preto e as fontes 

tipográficas em branco e em cinza, atribui-se um efeito de 

tridimensionalidade, uma vez que, em oposição à cor preta, a branca, se 

comparada à cinza, estabelece maior contraste e, assim, profundidade, 

destacando os grafemas que por ela foram tingidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Figura 49: Capa do jornal Meia Hora de 27 de agosto de 2017.

 

 

iii. Comunicação de equilíbrio de luminosidade, o qual pode ser construído 

pelo uso de cores com mesma luminosidade ou pela redução espacial da 

aplicação de cores mais luminosas. Não obstante se utilizar, na capa 

abaixo, pequenas letras brancas sobre fundo vermelho, tornando-as 

(quase) ilegíveis, emprega-se, no título, de maneira adequada, a cor 

amarela, que, por sua grande luminosidade (especialmente, em oposição 

ao fundo preto), confere equilíbrio entre a parcela verbal e as muitas 

imagens que compõem a capa. 

 
Figura 50: Capa do jornal Meia Hora de 16 de março de 2018.
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iv. Comunicação de alta vibração por complementariedade: Após a 

visualização prolongada de uma cor e a consequente saturação dos 

fotorreceptores, é gerada uma cor complementar “virtual” (pós-imagem 

negativa). Logo, se a fixação em uma cor implica a busca pelo equilíbrio 

em uma cor complementar, cores contrastantes (como o verde empregado 

nas fontes do título central e o vermelho do sangue que mancha a página), 

quando sobrepostas, recebem a maior vibração possível de um matiz, 

intensificando-se.  

 

Figura 51: Capa do jornal Meia Hora de 05 de julho de 2019.

 
 

 

Na comparação entre três modelos de percepção cromática, um aspecto 

convergente torna-se claro: todos partem da captação bio-físico-química da luz, a 

partir da qual o corpo humano processa, neurologicamente, a cor e, então, pode 

atribuir-lhe significado (ou reconhecê-lo), configurando-a como uma linguagem e, 

portanto, como uma forma simbólica de representação. Todavia, como sublinhamos 

na tabela-síntese a seguir, tais postulados teóricos focalizam níveis distintos do 

processo de simbolização do mundo pelos signos cromáticos. 
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Obras 

Nível 1: 
Identificação das 

propriedades físicas das 
cores 

Nível 2: 
Hierarquização dos 

significados das cores 

Nível 3: 
Interpretação da 

simbologia das cores 

Rousseau 
(1991) 

Plano  
físico-químico 

Plano  
Biológico 

Plano  
psíquico-cultural 

Guimarães 
(2000) 

Códigos 
 Biofísicos 

Códigos  
linguísticos  

Códigos  
Culturais 

Guimarães 
(2003) 

Códigos 
 Biofísicos 

Códigos  
linguísticos  

Códigos  
Culturais 

Csillag 
(2015) 

Variável  
SENS 

Variável  
ORG 

Variável  
INT 

Tabela 04: Comparação entre os modelos de recepção cromática – do autor. 

 

3.2.2 Do símbolo aos efeitos psicológicos: a cor como produto cultural 

Como ressaltamos na seção anterior, dos três modelos tomados como 

referência no estudo das cores, é o de Rousseau (1991) que se dedica, 

sobremaneira, à sistematização do caráter simbólico das cores, uma vez que 

Guimarães (2003) nos apresenta aplicações gerais da cor-informação. Dessa forma, 

sublinha Rousseau (1991, p. 23-36) que, por exemplo, a cor verde, dentre outros 

aspectos, refere-se à água (por sua proximidade com o azul) e aos vegetais. Faz, 

dessa forma, remissão à fotossíntese, compreendida como início da “combustão 

vital”: o verde dos vegetais capta os raios solares, transformando-se em fonte de 

energia (pela alimentação e pela respiração) para os animais, que, por sua vez, 

poderão servir de alimento para carnívoros. Nessa linha de raciocínio acerca dos 

movimentos de absorção e de liberação de energia, atesta-se a existência de “um 

ciclo de energia, onde a cor verde dos vegetais e a cor vermelha do sangue marcam 

as duas polaridades extremas”, sendo, por isso, cores opostas e complementares 

(ROUSSEAU, 1991, p. 27, grifo do autor). O verde seria, ainda, símbolo da deusa 

Vênus, da fertilidade, do feminino: “a letra V, que é também representação do 

número 5, significa a metade (o aspecto feminino) de um todo (10 = unidade). 

Assinalemos, também, que Vênus, Vesta e a palavra Verde (Viridis) começam por 

um V, símbolo do órgão feminino.” e, por isso, símbolo da esperança: “o verde está 

associado à ideia de germinação, de renovação e de expansão horizontal. [...] Verde 

e Vida são palavras que têm conexões evidentes entre si.” (ROUSSEAU, 1991, p. 

32; 34; grifo do autor). 

Como se pode observar por meio dessa breve exemplificação, as postulações 

de Rousseau (1991) apoiam-se, em grande parte, em descrições biofísicas 

consensuais e em referências mitológicas greco-romanas para, relacionando-as, 
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indicar o que as cores representam. Considerando, sobretudo, a generalidade 

dessas proposições, que pretendem fazer aflorar as raízes simbólicas de toda a 

humanidade, a essa obra pode-se, muito provavelmente, aplicar esta enfática crítica 

do professor Michel Pastoureau, historiador francês e especialista em simbologia 

das cores: 

 

As publicações sobre cor são inumeráveis, mas muitas vezes 
decepcionantes. Nomeadamente publicações recentes, que pretendem 
estudar a psicologia ou a simbologia das cores. Trata-se de uma literatura 
frequentemente esotérica, que faz malabarismos com o tempo e o espaço, 
que procura arquétipos ou uma verdade transcultural da cor e, portanto, 
sem qualquer interesse, nem para o investigador, nem para o público. 
(PASTOUREAU, 1997, p. 169; apud CSILLAG, 2015, p. 130, grifo do autor) 

 

A fim de oferecer critérios objetivos para as escolhas cromáticas, Csillag 

(2015, p. 127) corrobora tal crítica e pontua serem infinitas as possiblidades de 

interpretação de composições cromáticas, visto que diferentes fatores contextuais e 

situacionais, bem como a própria formação sócio-político-cultural do sujeito 

interpretante, condicionam a significação; e, portanto, “as conotações interpretativas 

não podem ser generalizadas a todos os seres humanos”.  

Em consequência disso, a autora traça seis críticas a obras que objetivam 

descrever os significados de cores isoladamente. Isso porque, segundo a 

pesquisadora (2015, p. 128-131) tais sistematizações i) não têm embasamento 

empírico apoiado em investigações de cultura, tempo e espaço específicos, ii) tratam 

de categorias amplas, desconsiderando, por exemplo, os diferentes graus de 

luminosidade ou de saturação de um matiz, iii) sobrepõem aspectos psicológicos, 

emotivos, simbólicos e culturais, iv) ignoram os contextos específicos de aplicação 

das cores, v) apresentam contradições na indicação das significações e, sobretudo, 

vi) misturam aspectos da variável ORG (portanto, universais) àquelas da variável 

INT (impossíveis de serem definidos de forma absoluta). 

Nesse sentido, para o estudo acerca da simbologia das cores, a proposta de 

Csillag (2015) é a associação entre as variáveis ORG e INT e a realização de um 

estudo contextualizador – tal como uma pesquisa de mercado – referente à cultura a 

que se destina a composição cromática. Na impossibilidade de realizarmos uma 

análise dessa natureza, recorremos à obra de Heller (2008), tomada como 

referência em trabalhos mais recentes sobre o tema. 
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Ao descrever as diferentes representações simbólicas que emergem das 

cores e, dessa forma, os sentimentos mais recorrentes que evocam, a psicóloga 

alemã sublinha, antes de tudo, o fato de cores e sentimentos não se combinarem 

aleatória ou subjetivamente; ao contrário, essa relação resulta de vivências comuns 

que se enraízam e se fixam em nossa linguagem e em nosso pensamento. 

Pautando-se, pois, no simbolismo psicológico e na tradição histórica, a pesquisadora 

(2008, p. 54) postula, pelo levantamento de acordes cromáticas, esta “regra básica 

sobre o efeito das cores”: “A mesma cor tem um efeito completamente diferente 

quando está combinada a outras cores”. O vermelho, por exemplo, se combinado ao 

rosa, pode representar o amor; ao contrário, unido ao preto e ao marrom, pode 

remeter à brutalidade; e, junto ao preto e ao amarelo, o ódio. O livro trata, então, de 

treze cores psicológicas – o azul, o vermelho, o amarelo, o verde, o preto, o branco, 

o laranja, o violeta, o rosa, o ouro, o prata, o marrom e o cinza – tendo em vista a 

impressão e os efeitos psicológicos que, mais comumente, cada uma delas provoca. 

 Atentos às críticas tecidas por Csillag (2015, p. 128-131), cumpre salientar o 

caráter objetivo e científico do estudo de Heller (2008), uma vez que esta autora:  

i. apresenta resultados quantitativos obtidos por uma pesquisa empírica que 

soma dois mil entrevistados: homens e mulheres alemãs, entre 14 e 97 

anos de idade, de diferentes profissões; 

ii. considera diferentes graus de luminosidade e de saturação, apresentando, 

em cada capítulo, distintas denominações para cada “cor” (como, por 

exemplo, os 50 tons de rosa) e descrevendo suas respectivas 

representações e efeitos (como as diferenças entre o rosa bebê e o rosa 

pink); 

iii. diferencia e relaciona aspectos simbólico-culturais e psicológicos, 

pressupondo que “cores e sentimentos não se combinam ao acaso nem 

são uma questão de gosto individual – são vivências comuns que, desde a 

infância, foram ficando profundamente enraizadas em nossa linguagem e 

em nosso pensamento” (HELLER, 2008, p. 17); 

iv. compreende que “A impressão causada por cada cor é determinada por 

seu contexto, ou seja, pelo entrelaçamento de significados em que a 

percebemos.”, explicitando que “cada cor será mostrada em toda 

contextualização possível: como cor artística, na vestimenta, no design de 
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produtos e alimentos, como cor que desperta sentimentos positivos ou 

negativos” (HELLER, 2008, p. 18); 

v. explica que uma mesma cor pode fazer emergir representações simbólicas 

contrárias a depender do contexto em que se insere e, principalmente, da 

relação que estabelece com outras cores; afinal, há mais sentimentos que 

cores e, portanto, cada cor pode produzir muitos efeitos;  

vi. não trata das regularidades neurofisiológicas de percepção cromática, 

enfatizando, de acordo com um levantamento estatístico 

socioculturamente ancorado, os efeitos racionais e emocionais suscitados 

pela simbolicidade de cada uma das trezes cores psicológicas. 

 

Portanto, não obstante a especificidade de seu recorte metodológico (a 

aplicação das inquirições restrita às fronteiras alemãs) e, dessa forma, a 

possibilidade de os resultados obtidos refletirem um traço extremamente específico 

da cultura europeia, acreditamos que os dados apresentados pela autora podem, 

com maior ou menor fidelidade, ecoar nas representações da cor-símbolo 

empregada na mídia jornalística. A eles, somam-se e confrontam-se, em nossa 

análise, as contribuições apresentadas na publicação brasileira Psicodinâmica das 

cores em Comunicação, que, embora sem o mesmo nível de detalhamento, 

descreve, especialmente nos capítulos “Cor: signo cultural e psicológico” e “A cor na 

Comunicação”, como cada cor, em virtude de suas qualidades intrínsecas e de sua 

significação sócio-cultural, “tem a capacidade de captar a atenção do comprador 

rapidamente e sob um domínio, em essência, emotivo” (FARINA et alii, 2011, p. 

117). 

Nesse sentido, partindo do pressuposto de que os signos cromáticos, como 

uma linguagem individual, não só condicionam o comportamento motor do aparelho 

óptico e o processamento neurológico da informação, como ainda exercem efeitos 

psicológicos, exploraremos a potencialidade de produzirem reflexos sensoriais, 

impressões, sensações e sentimentos.  

 

 

  



100 

 

3.3 SIGNOS FOTOGRÁFICOS: ENTRE A REPRODUÇÃO E A PRODUÇÃO DA REALIDADE 

Segundo Sousa (2002), nos anos 1990, os fotógrafos começam a usar a 

computação gráfica para manipular/tratar as fotografias, ampliando as possibilidades 

de ficcionalização da imagem. Consequentemente, levanta-se uma discussão 

acerca da relação entre a fotografia e a realidade. Aprofundando essa questão, 

Santaella e Nöth (1998) apontam estes três paradigmas dos meios de produção da 

imagem: 

 

i. Pré-fotográfico, processos artesanais de criação de imagens, por meio de 

suporte matérico e de instrumentos de extensões da mão – tal como a 

carta abaixo, uma das 1.500 feitas por moradores da favela da Maré e 

entregues ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, exigindo segurança: 

 

Figura 52: Carta de uma criança ao TJ. 

 

Disponível em: https://extra.globo.com/casos-de-policia/criancas-da-mare-entregam-

cartas-desenhos-ao-tribunal-de-justica-do-rio-pedindo-menos-violencia-na-comunidade-

23874257.html. Acesso em: 10 nov. 2019. 

 

 

ii. Fotográfico, processos automáticos de captação de imagens, por meio de 

suporte químico ou eletromagnético e de técnicas óticas de formação da 

imagem, como esta foto de Mauro Pimentel, fotojornalista da Agence 

France-Presse: 
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Figura 53: Fotografia de Mauro Pimentel (2017) 

 

Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/como-a-maior-favela-
do-brasil-virou-simbolo-do-caos-na-seguranca-do-rio-e9uykr98g7l33xnc1sehuay88/. 
Acesso em: 10 nov. 2019. 

 

 

iii. Pós-fotográfico, processos matemáticos de geração de imagens, por meio 

de números e pixels e da virtualidade e simulação, assim como a 

formulação do jogo eletrônico de tiro Counter-Strike, no qual times de 

terroristas e de contra-terroristas batalham entre si: 

 
Figura 54: Fotografia do jogo eletrônico de tiro Counter-Strike 

 

Disponível em: https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/04/counter-strike-global-

offensive-ganha-pacote-com-mapas-feitos-por-jogadores.html. Acesso em: 10 nov. 2019. 
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Se, etimologicamente, fotografar é “escrever com a luz” a realidade captada 

pelo foto-repórter, com o advento das novas tecnologias, a fotografia digital é 

guardada eletromagneticamente por códigos binários; e mesmo aquelas (raras) 

produzidas por máquinas analógicas (em geral, fotos artísticas) e convertidas em 

pixels recebem um tratamento que as configura como uma (re)construção digital de 

cores e formas. Nesse sentido, no que tange à sua utilização nos textos midiáticos, 

uma questão central é em que medida as fotografias reproduzem (de forma 

mimética e objetiva) ou produzem (de forma simbólica e subjetiva) a realidade.  

 

3.3.1 O duplo testemunho fotográfico 

Dada a sua origem e sua evidente função referencial, comum às formas 

figurativas, a fotografia (em especial, a jornalística) afirma a existência de um objeto, 

podendo servir como prova de um fato noticiado e, nessa relação, sugerir uma 

conexão direta entre a imagem fotográfica e o objeto representado. No entanto, pela 

observação de seus próprios aspectos morfoestruturais, como a perda da terceira 

dimensão, o limite dado pela moldura e a estaticidade, a imagem fotográfica deve 

ser compreendida como um recorte do real, “uma espécie de miniatura, uma 

pequena fração sobre o pano de fundo vasto do tempo e do espaço”, ou ainda como 

uma reconstrução: “a fotografia não só representa a realidade, como também a cria 

e, finalmente, é capaz de distorcer nossa imagem do mundo representado” 

(SANTAELLA; NÖTH, 1998, p. 127; 109).  

 

Qualquer fotografia, podendo ser ícone e até tornar-se símbolo é, antes de 
mais nada, um indício ou índice da realidade, já que dá pistas para a 
realidade em que foi obtida e para a realidade que representa. É de realçar 
que o emprego da palavra “representa” é intencional, pois uma fotografia 
não é nunca o espelho da realidade. Pode representar a realidade, mas não 
espelhá-la. (SOUSA 2002, p. 76) 

 

Base para tais postulados, Barthes (1990) explicita que a imagem não pode ser 

compreendida como um mero espelho da realidade. Partindo do pressuposto de que 

a estrutura e a significação da fotografia estão sempre correlacionadas a enunciados 

verbais, caracteriza a imagem fotográfica como uma construção enfática, organizada 

sob três principais mensagens: a mensagem linguística, a mensagem icônica não 

codificada e a mensagem icônica codificada. Nesses termos, à mensagem 

linguística são atribuídas duas funções: fixação (ou ancoragem), delimitando a 



103 

 

significação da imagem, ou seja, os sentidos possíveis dados por seu caráter 

polissêmico, e relais (ou revezamento), a relação de complementaridade entre o 

verbal e o não verbal, que convergem para um todo, uma mesma narrativa 

(BARTHES, 1990, p. 32-34). Por sua vez, a expressão imagética – mesmo a 

fotografia, que, em geral, possui maior proximidade com o objeto que representa – 

comporta duas mensagens: “uma mensagem denotada [não codificada], que é o 

próprio analogon, e uma mensagem conotada [codificada], que é a maneira pela 

qual a sociedade oferece à leitura, dentro de uma certa medida, o que ela pensa” 

(BARTHES, 1990, p. 13, grifo do autor). Em outras palavras, a imagem reúne em si 

duas mensagens: uma reprodução (literal, analógica) do real; e uma produção 

(simbólica, cultural e discursiva) do real. 

Nesses termos, o autor descreve os procedimentos de conotação, que 

contribuem para a atribuição de um segundo sentido à mensagem (BARTHES, 

1990, p. 15-19). São eles: 

 

i. a trucagem, que se caracteriza pela introdução, pela modificação ou pela 

supressão de elementos em uma fotografia sem que se faça qualquer 

advertência acerca da manipulação da imagem, pode ser observada na 

capa a seguir. Pela inclusão de um peru – clara representação fálica, 

disposta próxima à mulher seminua, sobre um palco de pole dance e de 

costas para a câmera (e o leitor), empinando suas grandes nádegas, que 

rompem os limites da paginação –, atribui-se conotação sexual à disputa 

esportiva. Tal procedimento consiste, pois, em um truque fotográfico “para 

apresentar como simplesmente denotada uma mensagem que, na 

verdade, é fortemente conotada” (BARTHES, 1990, p. 16). 
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Figura 55: Capa do jornal Meia Hora de 14 de junho de 2019.

 

 

 

ii. a pose, que compreende os gestos e as expressões significativas do ser 

humano e, na capa seguinte, com a identificação dos abraços entre os 

companheiros de time e os braços erguidos dos jogadores rubro-negros, 

intensifica o sentimento de alegria pelas vitórias dos times cariocas. 

 

Figura 56: Capa do jornal Meia Hora de 03 de abril de 2017.
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iii. os objetos, dispostos em uma imagem fotográfica como meio de construir 

relações simbólicas, atribuem, por exemplo, um sentido conotado à 

fotografia da capa abaixo. Isso porque, na captura da cena fotografada, as 

bandeiras do Vasco e do Fluminense foram dispostas sobre as covas 

abertas20, sugerindo, dessa forma, o provável sepultamento iminente dos 

times cariocas, isto é, a possibilidade de rebaixamento à série B.  

 

Figura 57: Capa do jornal Meia Hora de 02 de dezembro de 2018. 

 

 

iv. a fotogenia, que consiste no “embelezamento” da fotografia pelo emprego 

de técnicas de iluminação, de impressão e de tiragem, pode ser 

observada em (quase) todas as imagens do fotojornalismo atual, que, em 

sendo produzidas e manipuladas digitalmente, sofrem diferentes formas 

de “retoque”. Na impossibilidade de acessarmos a fotografia original e 

confrontá-la às “tratadas”, propomos, como breve exemplificação, uma 

comparação da imagem da cantora Anitta em duas diferentes mídias. Na 

entrevista da revista Híbrida, pode-se observar não só o corpo de Anitta 

mais bronzeado que na capa do jornal Meia Hora, como também o 

espelhamento da fotografia, isto é, sua inversão para a direção contrária 

(tendo em vista a postura da cantora e, sobretudo, o cenário ao fundo) – 

                                                           
20

 Em consulta por email, o fotógrafo Luciano Belford confirmou-nos que, para “essa brincadeira”, 
levou, junto à equipe do jornal, as duas bandeiras ao cemitério, simulando o enterro dos clubes 
cariocas. Na composição dessa fotografia, portanto, as bandeiras não foram incluídas digitalmente – 
caso o fossem, comporiam uma trucagem.   
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indícios do tratamento a que a fotografia é comumente submetida em 

peças jornalísticas.  

 

Figura 58: Capa do jornal Meia Hora de 31 de dezembro de 2017  
(e de 1º de janeiro de 2018). 

 
 
 
 

Figura 59: Fotografia de divulgação do clip Vai Malandra 

 
Disponível em: https://revistahibrida.com.br/2017/12/22/marcelo-seba-entrevista-vai-
malandra/. Acesso em: 10 nov. 2019. 
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v. o esteticismo, a exploração estética da fotografia ao ponto de ela se 

assemelhar a uma pintura, é observado, por exemplo, na capa do jornal 

Extra. Apesar de os dois periódicos reportarem o gol de bicicleta do 

jogador rubro-negro Arrascaeta a partir de uma “mesma” fotografia (de 

mesmo plano, ângulo, linha, ênfase), a segunda capa confere à imagem 

fotográfica não só moldura e referência comuns a obras plásticas 

consagradas, como também efeitos artísticos que a aproximam de 

pinturas impressionistas – inserções que sobressaltam o “toque de arte” 

do gol, enfatizando, tal como as obras daquele movimento artístico, não a 

cena representada, mas a maneira como se realiza ao pintor/torcedor.   

 

Figura 60: Manchete principal do jornal 
Meia Hora de 26 de agosto de 2019. 

 

Figura 61: Manchete principal do jornal 
Extra de 26 de agosto de 2019. 

 
 

 

 

vi. a sintaxe, por fim, é a disposição orientada e significante de duas ou mais 

fotografias (conforme detalharemos na última seção deste capítulo). No 

exemplo a seguir, na construção de uma metáfora verbo-visual, as 

fotografias (em close) dos “milicianos-figurinhas” são apresentadas 

enfileiradas, reforçando a “coleção” a ser (a)batida no “álbum da Civil”.  
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Figura 62: Capa do jornal Meia Hora de 04 de julho de 2019. 

 
 
 

Tais pressupostos acerca das diferentes mensagens que podem emergir do 

signo fotográfico dialogam, portanto, com a diferenciação entre os sentidos de 

“língua X discurso” e os processos de “compreensão X interpretação”, proposta por 

Charaudeau (1995b)21. Se, de um lado, o sentido de língua equivale à significação 

descontextualizada das expressões verbais e visuais, apontando “instruções de 

sentido”; de outro lado, o sentido de discurso emerge de um processo inferencial 

que produz “deslizamentos de sentido”, condicionados, dentre outros fatores, pelo 

contrato de comunicação, pela intencionalidade do enunciador, pela relação entre as 

expressões constituintes do texto e o contexto situacional em que se insere o ato 

comunicativo. Paralelamente, a compreensão limitar-se-ia ao reconhecimento do 

sentido de língua, explícito em um texto a partir das funções morfológico-sintático-

semântico-coesivas dos mecanismos linguísticos; e a interpretação, por sua vez, 

consistiria em estabelecer relações entre o sentido denotado das expressões e as 

condições sócio-pragmático-discursivas nas quais se realiza o ato linguageiro. 

Sumariza Feres (2006, p. 04): “O primeiro plano é percebido em um esforço de 

compreensão textual, e o segundo é apreendido em um movimento trans-textual, 

que ultrapassa o limite do concreto, do aparente; é o plano da interpretação.”. 

                                                           
21

 Em recente publicação, Charaudeau (2018) propõe uma revisão dos termos “compreensão”, que 
passa a se referir ao resultado global da apreensão dos sentidos de um texto, e “interpretação”, que 
passa a indicar o conjunto das atividades de decifração anteriores à construção da compreensão. 
Optamos, no entanto, pela proposta anterior, que melhor se relaciona aos demais itens bibliográficos 
desta pesquisa.  
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Compreendemos, portanto, que, embora tenham traços estáveis e 

recorrentes, os signos (verbais e visuais) não são uma unidade autônoma cujo 

sentido possa amplamente ser definido fora do ato de linguagem. Logo: 

 

Para se fazer compreender, ou para compreender o outro, é necessário 
saber selecionar e combinar os signos, de maneira a construir uma trama 
sígnica aparente, que representa o mundo (ou um mundo). Essa trama, ou 
texto, no entanto, mostra-se repleta de marcas, indícios de uma orientação 
externa a ela, do nível da interpretação, que a conforma: são as orientações 
vindas do que é discursivo, apoiado no social, no imaginário e no ideológico; 
ou oriundas do que é situacional, referente aos papéis desempenhados 
pelos sujeitos, à sua simetria (ou assimetria) na interação, ao 
momento/espaço da enunciação. (FERES, 2006, p. 04) 

 

 Nessa perspectiva, para além da mera identificação da cena ou dos objetos 

representados em um signo fotográfico, a interpretação, como um cálculo de sentido 

que parte da materialidade linguística e a relaciona a diferentes circunstâncias 

enunciativas, realiza-se também pelo levantamento de hipóteses acerca dos efeitos 

visados pela instância de produção (CHARAUDEAU, 2009, p. 31). Dessa forma, na 

comparação entre as duas fotografias seguintes (que ilustram a tragédia em 

Brumadinho, quando, pelo rompimento da barragem da Vale do Rio Doce, fomos 

tomados pela morte de centenas de pessoas e pela devastação da cidade), uma das 

questões que pode emergir é: Qual o efeito na seleção de imagens distintas?  

Observamos, nesse sentido, que a fotografia do jornal Meia Hora, em plano 

aberto e ângulo picado (de cima para baixo), evidencia a dimensão do desastre, ao 

passo que a fotografia do jornal Extra, em plano médio e ângulo normal, destaca a 

figura (heroica) do bombeiro, que, coberto por lama, lança-se na tentativa de resgate 

de vítimas. Paralelamente, a parcela verbal de cada manchete aponta efeitos 

igualmente distintos. Se no jornal Meia Hora, destaca-se, sintaticamente, um sujeito 

agente (“a lama da Vale”) e a ação que (possivelmente) exerce (“pode ter matado 

mais de 300”), no jornal Extra, ao contrário, o título “Brasil chora Brumadinho” 

suscita, sobretudo, a empatia/sensibilização do público-leitor em relação às vítimas e 

aos militares que se arriscam nas buscas. Dessa forma, pela análise das imagens 

fotográficas – em especial, pela ancoragem das expressões linguísticas –, um 

questionamento interpretativo que poderia surgir seria: Do ponto de vista 

mercadológico e político, a que interessa ao jornal enfatizar (ou não) a 

responsabilidade da empresa milionária na morte de centenas de pessoas e na 

devastação da cidade de Brumadinho?    
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Figura 63: Fotografia na manchete do jornal Meia 
Hora de 27 de janeiro de 2019. 

  

Figura 64: Fotografia na manchete do 
jornal Extra de 27 de janeiro de 2019. 

 
  

A correspondência do significante fotográfico com o objeto que representa é, 

portanto, dual: de um lado, pela similaridade com traços constituintes do objeto, 

corresponde ao mundo por natureza icônica; de outro, pelas relações de 

contiguidade e causalidade com o objeto, como na reflexão da luz no momento de 

sua produção, corresponde ao mundo também por sua natureza indicial. Retomando 

essas premissas da semiótica peirciana, Santaella e Nöth (1998, p. 144) defendem 

ser indexical a função referencial de fotografias, visto que esse signo imagético 

mostra um objeto singular e existente na realidade, afirmando sua existência. Há, 

todavia, segundo os pesquisadores, graus de indexicalidade: a imagem fotográfica, 

afastando-se de sua secundidade, pode deslocar-se em direção à primeiridade ou à 

terceiridade. 

Como exemplificação da possibilidade de os signos fotográficos 

aproximarem-se do nível da iconicidade ou da simbolicidade, exploramos as duas 

obras seguintes (tal como SILVA, 2015, p. 80-82). Em primeiro, a fotografia A 

bailarina, embora construída a partir de cliques sobre a copa de uma araucária, 

perde, sob a intervenção do artista, seu estatuto figurativo e, como um signo 

degenerado, apenas sugere algo, como o movimento, um traço do real. Em 

segundo, o registro fotográfico do protesto contra os cortes orçamentários nas 

instituições públicas de ensino aproxima-se, pela crucificação da educação, de uma 

generalização: trata-se, pois, de uma imagem-símbolo, que alude a uma categoria 

geral (o martírio de todo o sistema educacional brasileiro), consistindo, por 
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codificações e convenções sociais, em um legi-signo, uma transformação do próprio 

real.    

 
Figura 65: Fotografia A bailarina,  

de German Lorca (1965). 

 

Figura 66: Fotografia do protesto no RJ contra cortes na 
Educação. 

 
Disponível em: 
https://web.facebook.com/itaucultural/po
sts/10157100508739369/?_rdc=1&_rdr. 
Acesso em: 10 nov. 2019. 

Disponível em:  
https://exame.abril.com.br/brasil/veja-fotos-dos-protestos-
de-30m-pela-educacao-em-sao-paulo-e-rj/. Acesso em: 10 
nov. 2019. 

 

 
De forma muito semelhante, opõem-se as duas fotografias abaixo. A 

primeira, integrante da fotografia modernista brasileira, como um signo degenerado, 

constitui-se por linhas que, sem estatuto figurativo, apenas sugerem o movimento, a 

dinamicidade, a fugacidade. A segunda, por seu turno, ao apresentar uma figura 

feminina recolhendo projéteis ao chão, pode, metonimicamente, representar os 

inúmeros confrontos armados a que a população carioca – especialmente, a mais 

carente – é submetida; esta fotografia apontaria, pois, uma generalidade, que, 

ultrapassando os limites da cena ilustrada, fundamentaria um símbolo.  

 
Figura 67: Fotografia Composição L 

(1960), de Georges Radó. 

 

Figura 68: Fotografia de Mauro Pimentel (2018) 
 

 
Disponível em: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obr
a64935/composicao-l. Acesso em: 10 
nov. 2019. 

Disponível em: 
https://theintercept.com/2018/12/05/disque-denuncia-
adiantou-invasoes-rocinha/.Acesso em: 10 nov. 2019. 
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Nesse sentido, sumarizando a relação tecida por Silva (2015, p. 80 - 82) entre 

as perspectivas fotográficas propostas por Dubois (2012) e as categorias sígnicas de 

Peirce (2008), propomos este quadro: 

  

Perspectiva sobre a fotografia 

(DUBOIS, 2012) 

Correlação com a classificação 

dos signos 

(PEIRCE, 2008) 

Fotografia como mimese: reprodução fiel e objetiva do real; 

espelho do mundo, uma verdadeira mensagem sem código.   

ÍCONE 

Semelhança 

Fotografia como traço do real: compreensão de que existe na 

fotografia a marca indelével da presença do referente que, como 

um lastro, registra sua existência na superfície fotossensível. 

ÍNDICE 

Contiguidade (um rastro do real) 

Fotografia como transformação do real: defesa de que a 

fotografia opera mudanças de toda a sorte sobre o real 

enquadrado na imagem (a partir de aspectos técnicos, 

ideológicos e antropológicos) 

SÍMBOLO 

Codificação, Convenção 

Tabela 05: Perspectivas fotográficas e categorias sígnica – do autor. 

 

Dessa forma, conclui a pesquisadora que “a fotografia é um duplo 

testemunho, ou seja, ela revela não só o fragmento congelado do momento passado 

e eternizado pela imagem, como também informa sobre as perspectivas discursivas 

e ideológicas do seu tempo” (SILVA, 2015, p. 83). Na investigação criteriosa dessas 

perspectivas reveladas pela fotografia, é de fundamental importância a observação 

de seus aspectos estruturais e respectivos efeitos de sentido, como resumimos a 

seguir.   

 

3.3.2 Formas e sentidos em imagens fotográficas 

Logo no Prólogo, Sousa (2002, grifo nosso) define o fotojornalismo como 

“uma atividade singular que usa a fotografia como um veículo de observação, de 

informação, de análise e de opinião sobre a vida humana e as consequências que 

ela traz ao Planeta. A fotografia jornalística mostra, revela, expõe, denuncia, opina.”. 

Nesses termos, explicita-se que, além de dar credibilidade ao conteúdo de uma 

manchete, por exemplo, servindo como prova (valor de verdade), a fotografia 

imprime à peça jornalística uma avaliação do fato noticiado. Dedicado aos 

estudantes de Comunicação, visando à explicitação da linguagem do fotojornalismo, 
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o livro preenche uma lacuna acerca do tema, que, segundo o autor, não recebe o 

adequado tratamento no meio acadêmico. 

Inicialmente, explicita Sousa (2002) que o fotojornalismo se constrói na 

articulação entre as linguagens imagética e verbal. Isso porque, uma vez que “a 

fotografia é ontogenicamente incapaz de oferecer determinadas informações”, na 

mídia jornalística, tal como descreve Barthes (1990), a parcela verbal de um texto 

midiático funciona como uma forma de ancoragem, sobretudo na indicação de 

termos abstratos e/ou de temporalidade e de espacialidade específicas.   

Se “não existe fotojornalismo sem texto” (SOUSA, 2002, p. 76), as 

expressões verbais relacionadas a uma fotografia têm, dentre outras, estas funções: 

i) chamar a atenção para a fotografia ou para um elemento específico nela 

representado, ii) complementar seu sentido, sobretudo na representação de 

conceitos abstratos, iii) denotar ou conotar a fotografia, orientando o leitor a respeito 

do sentido que a ela se deseja atribuir; e iv) analisar/interpretar a fotografia e/ou seu 

conteúdo. Observa-se, portanto, que tais funções não se excluem mutuamente; ao 

contrário, são complementares: como formas de regulação e de captação, atuam 

desde a focalização da imagem até sua significação de caráter indicial (pela redução 

de significados possíveis) ou até simbólico (pela insuflação de segundos 

significados). 

Sob o arcabouço teórico da Semiótica greimasiana, Gomes (2008), 

focalizando o plano do conteúdo (as figuras, os temas e seus modos de 

combinação, as projeções enunciativas etc.), lista as seguintes relações lógicas 

entre as linguagens verbal e fotográfica:  

 

i. redundância: o visual apenas replica exatamente (ou aproximadamente, 

como uma paráfrase) o que é expresso pela parcela verbal ou vice-versa. 

Como exemplo (aproximado), destacamos a capa seguinte, na qual as 

formas de agressão praticadas por um integrante do reality show BBB são 

mostradas pelas fotografias e (igualmente) expressas pelas legendas que 

acompanham cada uma destas. No entanto, esclarece a pesquisadora 

que, em sua análise, a redundância não foi encontrada, porque, embora 

todo texto se estruture por meio de reiterações, as características próprias 

de cada linguagem comunicam de formas diferentes e, portanto, sempre 

acrescentam algum tipo de informação: “É como se, de alguma forma, as 
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coerções impostas pelo plano da expressão de cada linguagem 

acabassem por impor um dizer a mais (ou diferente) à outra.” (GOMES, 

2008, p. 73). 

 

Figura 69: Capa do jornal Meia Hora de 11 de abril de 2017.

 
 

 

ii. oposição: a imagem fotográfica “desdiz” o enunciado linguístico ou vice-

versa. A articulação do verbal e do visual produz enunciados antitéticos ou 

mesmo paradoxais, mantendo, contudo, a coerência textual. Explica-nos 

Gomes (2008, p. 76) que, na verdade, por meio da oposição, salientam-

se, em um determinado texto, pontos de vista opostos. 

Consequentemente, a enunciação poderá negar uma dessas 

perspectivas, instaurando a ironia, ou seja, salientando que um dos 

enunciados deve ser lido como o contrário do que afirma. Caso não haja 

tal negação, gera-se uma ambiguidade acerca da interpretação dos 

enunciados antitéticos, produzindo um efeito de humor. Na capa a seguir, 

no plano imagético, sobressalta-se o boné utilizado por Tikão com os 

dizeres “JESUS É O DONO DO LUGAR”, sugerindo sua fidelidade aos 

preceitos cristãos, e, no plano linguístico, afirma-se ter o funkeiro ajudado 

na fuga de uma dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Como tal 

relação antitética não é negada pelo jornal, configura-se como uma forma 

sutil de humor e de ironia.  
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Figura 70: Capa do jornal Meia Hora de 21 de outubro de 2017.

 

 

 

iii. redimensionamento de conteúdos: uma linguagem não replica o conteúdo 

da outra, mas também não estabelece oposição, instaurando-se, como na 

primeira capa a seguir, por complementação (pelo acréscimo de sentidos 

que o título “PALHAÇADA”, de caráter axiológico, atribui à imagem) ou, 

como na segunda capa, por restrição (pela redução das possibilidades de 

interpretação da imagem, à qual somente se relaciona o título “Dono de 

pet shop é assassinado durante assalto em Bonsucesso”, que, não 

obstante a impossibilidade de um controle absoluto sobre a interpretação 

imagética, aponta uma forma específica de leitura).  

  



116 

 

Figura 71: Capa do jornal Meia Hora de 18 
de fevereiro de 2019.

 

Figura 72: Capa do jornal Meia Hora de 18 
de abril de 2017. 

 

 

 

iv. ressignificação de conteúdos: um “dizer transformado” que estabelece 

relações metafóricas e metonímicas, transfigurando uma linguagem. Não 

se trata, pois, de uma mera adição de informação (como um 

redimensionamento). Na capa apresentada a seguir, a morte de Mr. Catra 

é noticiada metaforicamente a partir da relação entre expressões 

linguísticas, como “céu” e “anjinhos”, e a imagem central construída pelos 

processos de trucagem e de pose (a apresentação do funkeiro sorridente, 

vestido de branco, sobre um fundo azul com nuvens brancas, atrás de 

uma porta da mesma cor). Por meio dessa articulação atribui-se caráter 

metafórico à forma “chegou” (ou ao seu complemento circunstancial 

pressuposto), sugerindo, na lógica cristã, que Catra foi absolvido de seus 

pecados, seguindo ao Paraíso. 
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Figura 73: Capa do jornal Meia Hora de 10 de setembro de 2018. 

 

 

Consoante com o princípio semiolinguístico e semiótico de que cada 

expressão linguística aponta uma significação, no quarto capítulo de sua obra, 

intitulado “Para gerar sentido: a linguagem fotojornalística”, Sousa (2002, p. 75-108) 

esclarece que, para além da relação junto a enunciados linguísticos e dos 

procedimentos de conotação descritos por Barthes (1990), o sentido de uma foto-

informação é determinado, também, por seus elementos específicos, isto é, por seus 

aspectos estruturais. Dentre os traços constitutivos do signo fotográfico 

apresentados por Sousa (2002), destacamos os seguintes: 

 

i. O enquadramento: os limites de área visível da fotografia, assim 

classificados:  

Planos fotográficos Efeitos visados 

Plano geral 

(aberto) 

Situar o observador, mostrando uma localização 

concreta: o próprio cenário torna-se “personagem”. 

Plano de conjunto 

(mais fechado) 

Distinguir, claramente, os agentes da ação e a 

própria ação. 

Plano médio 
Relacionar os objetos fotográficos, aproximando-se 

de uma visão “objetiva” da realidade. 

Grande plano 
Enfatizar particularidades de objetos, gerando 

efeitos mais expressivos do que informativos. 

Tabela 06: Enquadramento: planos fotográficos e efeitos visados (SOUSA, 2002, p. 78 e 
79) – do autor. 
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ii. Os planos: os ângulos que a máquina fotográfica forma com a superfície, 

a saber: 

Ângulos de tomada da imagem Efeitos prováveis 

Plano normal (paralelo à superfície) Visão “objetivante” sobre a realidade. 

Plano picado (de cima para baixo) Desvalorização do motivo fotografado. 

Plano contrapicado (de baixo para cima) Valorização do motivo fotografado. 

Tabela 07: Ângulos de tomada da imagem e efeitos prováveis (SOUSA, 2002, p. 79 e 80) 
– do autor. 

 

iii. A composição: a maneira como, em determinado enquadramento, os 

elementos da imagem fotográfica competem pela atenção do leitor, 

recebendo maior ou menor destaque: 

Centro visual 
Imagem repousante e equilibrada, como possível 

consequência da simetria dos motivos fotografados. 

Regra do terço (divisão da 

imagem em terços verticais e 

horizontais, a partir da qual são 

gerados nove retângulos)  

Os pontos de cruzamento entre as linhas verticais e 

horizontais são polos de atração visual por meio dos 

quais se pode tanto hierarquizar as informações 

quanto explorar desequilíbrio, sugerindo movimento. 

Divisão em metades ou em 

quartos 

Captação do motivo central regulando a maior ou 

menor interferência dos demais elementos presentes 

no enquadramento e do plano de fundo. 

Tabela 08: Formas de composição da imagem fotográfica (SOUSA, 2002, p. 80 e 81) – 

do autor. 

 

iv. O foco de atenção: a delimitação do foco de atenção principal da imagem. 

A fim de privilegiar uma determinada área da imagem, a fotografia deve 

ser organizada de forma que os estímulos sensoriais permitam a clara 

identificação do motivo principal e dos focos secundários, segundo os 

efeitos de sentido visados pela instância de produção (SOUSA, 2002, p. 

84 e 85). 

 

v. As relações figura e fundo: a articulação entre 1º plano, planos 

secundários e plano de fundo, por meio da qual se realçam conteúdos em 

detrimento de outros, conferindo força visual à imagem. Ressalta Sousa 

(2002, p. 85) que “os elementos que se encontram no fundo, tal como 

aqueles que rodeiam o motivo, em princípio contribuirão para que à foto 

seja atribuído um sentido por parte do observador”. 
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Como breve exemplificação, destacamos a capa-cartaz seguinte, cuja 

fotografia estrutura-se pelo i) plano de conjunto, permitindo a diferenciação entre os 

agentes militares e sua ação de resgate, e pelo ii) ângulo paralelo à superfície, 

sugerindo uma perspectiva objetiva do real. Paralelamente, iii) centraliza o corpo da 

vítima, iv) torna-o centro de atenção, v) dispondo-o em 1º plano – fatores que 

corroboram o recorte temático apontado no título: a ceifagem da população carioca 

pela incompetência do poder público. 

 

Figura 74: Capa do jornal Meia Hora de 10 de abril de 2019.

 
 

Por tudo isso, fica evidente que as fotografias têm expressivo poder de 

atração e que, no contexto jornalístico, são tomadas não só como elemento de 

legibilidade e de acessibilidade aos textos por parte da instância de percepção, 

como também de credibilidade da instância de produção. Veremos, na seção 

seguinte, que sua significação, assim como a de outros elementos que compõem as 

capas-cartazes, é ampliada pela composição visual. 

 

3.4 A COMPOSIÇÃO VISUAL: ENTRE LINHAS E PERSPECTIVAS 

 Nas duas seções anteriores, descrevemos a constituição, o simbolismo e os 

possíveis efeitos (psicológicos e/ou discursivos) dos signos cromáticos e dos signos 

fotográficos. Desse modo, pudemos observar, dentre outros aspectos, que as cores 

integram os caracteres morfoestruturais das fotografias. Ampliando essa relação de 

contiguidade, trataremos, nesta seção, da articulação de diferentes elementos em 
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uma representação imagética, uma vez que, conforme salienta Dondis (1997, p. 02), 

“para controlar o assombroso potencial da fotografia [p. ex.], se faz necessária uma 

sintaxe visual”. Esta seção dedica-se, portanto, à síntese das postulações teóricas 

de Dondis (1997) e Kress e van Leeuwen (2006), referências fundamentais à 

compreensão da estruturação e da significação dos elementos visuais.  

 

3.4.1 Das cores e formas figurativas à sintaxe 

Dondis (1997) apresenta não só os elementos visuais básicos e as 

estratégias visuais empregadas em uma composição, como também suas 

implicações psicológicas e fisiológicas. Sua obra, publicada incialmente, em 1973, 

sob o título A Primer of Visual Literacy (“Princípios de alfabetismo visual”), evidencia 

– por meio do título original, da linguagem didática com vasta exemplificação e da 

proposição de exercícios ao final de cada capítulo – a preocupação da professora e 

pesquisadora em “construir um sistema básico para a aprendizagem, a identificação, 

a criação e a compreensão de mensagens visuais que sejam acessíveis a todas as 

pessoas”. Dessa forma, ainda que, na tradução brasileira, tenham-se sublinhado, no 

título, os aspectos estruturais de uma composição visual, Sintaxe da linguagem 

visual pode contribuir, significativamente, para o letramento referente a composições 

imagéticas, visto que a obra consiste em um “manual básico de todas as 

comunicações e expressões visuais, um estudo de todos os componentes visuais e 

um corpo comum de recursos visuais, com a consciência e o desejo de identificar as 

áreas de significado compartilhado” (DONDIS, 1997, p. 03). 

 Recuperando a etimologia do termo “sintaxe” – do grego, sýntaxis (“syn”: 

reunião + “taxis”: classe) – compreendemos que, assim como, em uma expressão 

verbal, os princípios sintáticos governam a ordenação e a significação de sintagmas 

na construção de sentenças, em uma composição visual, de forma semelhante, o 

sentido advém da relação entre os dez elementos básicos da comunicação visual – 

o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o 

movimento – e as técnicas de composição: “A mensagem e o significado não se 

encontram na substância física, mas sim na composição.” (DONDIS, 1997, p. 132). 

 Segundo essa perspectiva teórica, embora o modo visual não ofereça 

sistemas estruturais absolutos, as escolhas sintáticas, do ponto de vista da 

produção, determinam o objetivo e o significado da composição visual e, do ponto de 

vista da recepção, apontam significações dependentes da resposta do espectador, 
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que também age sobre elas e as interpreta: “A forma é afetada pelo conteúdo; o 

conteúdo é afetado pela forma. A mensagem é emitida pelo criador e modificada 

pelo observador.” (DONDIS, 1997, p. 132). Em termos semiolinguísticos, os sujeitos 

comunicante e interpretante, com base na materialidade linguística e nas 

circunstâncias situacionais do ato de fala em que se inserem, ativam sua 

competência linguageira (em especial, suas bases semântica e semiolinguística) e, 

conjuntamente, constroem a significação (CHARAUDEAU, 2009).  

Dessa forma, ao tratar dos fundamentos sintáticos do alfabetismo visual, a 

autora (1997, p. 32-50), destaca estas categorias abstratas que podem ser 

concretizadas por expressões imagéticas: 

i. equilíbrio: como referência visual mais forte da humanidade, o 

constructo horizontal-vertical funda a relação do homem e o meio 

ambiente. Logo, a firme verticalidade em relação a uma base estável 

aponta o equilíbrio de uma representação imagética. 

ii. tensão: como resultado da ausência de equilíbrio e/ou de regularidade, 

a tensão é um fator de desorientação. Constituindo-se como uma 

forma inesperada, complexa e instável, pode captar a atenção. 

iii. nivelamento, aguçamento e ambiguidade: uma vez que “o poder do 

previsível empalidece diante do poder da surpresa” (DONDIS, 1997, p. 

37), a ruptura da regularidade implica o aguçamento, aumentando a 

(a)tensão, ou a ambiguidade, a qual pode obscurecer o significado de 

uma composição. 

iv. zona de visualização: não obstante a inexistência de um padrão 

definitivo de varredura do campo visual, defende a autora que o olho 

favorece a zona inferior esquerda. Em razão disso, os elementos que 

ocupam áreas de tensão (com a parte superior e a direita) possuem 

maior peso. 

v. atração e agrupamento: em determinado campo visual, formas tendem 

a serem agrupadas à proporção de sua proximidade e similaridade. 

vi. positividade e negatividade: na relação entre elemento nuclear e 

periférico, o positivo será aquele que domina o olhar, ao passo que o 

negativo será o que se apresenta de maneira passiva. 
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Tomando como base tais fundamentos, Dondis (1997, p. 107-160) assevera 

ser, dentre todas as demais, o contraste a mais importante e profícua técnica de 

composição visual. Isso porque, de acordo com a pesquisadora, no universo de 

polaridades, o contraste é uma “força vital”, uma “força de oposição” por meio da 

qual se evidenciam os traços constitutivos de polos contrários e, dessa forma, 

provocam-se o desequilíbrio e o estímulo: “Sem ele, a mente tenderia a erradicar 

todas as sensações, criando um clima de morte e de ausência de ser.” (DONDIS, 

1997, p. 108). Como recurso para romper a monotonia e aguçar o significado, “o 

contraste não só é capaz de estimular e atrair a atenção do observador, mas pode 

também dramatizar esse significado, para torná-lo mais importante e dinâmico” 

(DONDIS, 1997, p. 118). Consiste, desse modo, em uma importante estratégia de 

captação. 

 As técnicas de expressão visual objetivam a melhor forma possível para 

expressar o conteúdo, oferecendo pistas textuais para que o observador 

(re)organize a informação visual. No intento de controlar o significado de uma 

composição segundo a manipulação do elemento visual com técnicas apropriadas 

ao conteúdo e à mensagem, as estratégias não devem ser compreendidas como 

opções mutuamente excludentes; ao contrário, como recursos combináveis e 

interatuantes. Nesse sentido, Dondis (1997, p. 139-160) propõe a exploração das 

polaridades de um continuum, entre cujos polos de significação antagônicos podem 

se distribuir as composições visuais – tal como sintetizamos a seguir. 
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HARMONIA CONTRASTE 

Equilíbrio 
Existência de um centro de suspensão a meio 
caminho entre dois pesos. 

Instabilidade 
Ausência de equilíbrio e formulação visual 

inquietante e provocadora. 

Simetria 
Segundo uma linha divisória central, equilíbrio das 
unidades situadas em cada um dos lados de uma 
composição. 

Assimetria 
Ruptura do equilíbrio axial. 

Regularidade 
Distribuição uniforme dos elementos, segundo 
algum princípio ou método constante e invariável. 

Irregularidade 
Distribuição variável, que enfatiza o inesperado e o 

insólito. 

Simplicidade 
Imediatez e uniformidade da forma elementar, em 
um processo de organização simplificado. 

Complexidade 
Presença de elaborações secundárias, apontando 
um difícil processo de organização do significado. 

Unidade 
Fusão das unidades constitutivas de uma imagem. 

Fragmentação 
Decomposição dos elementos e unidades de um 

design, ressaltando a individualidade. 

Economia 
Organização visual parcimoniosa e sensata, 
enfatizando o conservadorismo e o abrandamento. 

Profusão 
Ornamentação feita por meio de acréscimos 

discursivos infinitamente detalhados, associando-
se à riqueza e ao poder. 

Minimização 
Abordagem muito abrandada, construída a partir 
de elementos mínimos. 

Exagero 
Representação profusa e extravagante, como 

forma de intensificação e amplificação. 

Previsibilidade 
Reprodução de convencionalismos e de 
expectativas do observador.  

Espontaneidade 
Caracterizada por uma aparente falta de 

planejamento, a naturalidade ou a originalidade 
podem sugerir emoção, impulsividade e/ou 

liberdade.   

Estase 
Representação construída sob o equilíbrio, 
suscitando repouso e tranquilidade. 

Atividade 
Sugestão ou representação de movimento. 

Sutileza 
Abordagem visual delicada e de extremo requinte. 

Ousadia 
Arrojo compositivo visando à máxima visibilidade.  

Neutralidade 
Configuração menos provocadora. 

Ênfase 
Realce de um elemento visual, geralmente em 

oposição ao fundo. 

Opacidade 
Bloqueio/ocultamento de elementos em função de 
outros. 

Transparência 
Presença de detalhes visuais através dos quais se 

pode ver. 

Estabilidade 
Abordagem temática uniforme e coerente. 

Variação 
Inconstância na distribuição dos elementos visuais. 

Exatidão 
Técnica fotográfica de modelo realista. 

Distorção 
Desvio da forma regular; adulteração do realismo. 

Planura 
Ausência de perspectiva. 

Profundidade 
Uso da perspectiva, por meio, por exemplo, dos 

efeitos de luz e sombra. 

Singularidade 
Focalização de um tema isolado e independente. 

Justaposição 
Interação de estímulos visuais, ativando 

comparações. 

Sequencialidade 
Ordenação sequencial, de ordem lógica. 

Acaso 
Casualidade que pode sugerir desorganização 

intencional ou apresentação acidental da 
informação visual. 

Agudeza 
Clareza da expressão. 

Difusão 
Ausência de clareza. 

Repetição 
Conexão visual ininterrupta, apontando uma 
manifestação visual unificada.  

Episodicidade 
Conexões muito frágeis entre os elementos 

visuais. 

Tabela 09: Síntese das técnicas de comunicação visual (DONDIS, 1997, p. 139-160) – do autor. 
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Em breve exemplificação, contrastamos as duas capas a seguir, cujas 

composições se aproximam, respectivamente, do polo da harmonia e do contraste. 

Dentre as técnicas empregadas na primeira capa, destacam-se a simetria, a 

simplicidade, a unidade e a economia das formas, organizadas de modo a sugerir 

estase, agudeza e repetição – traços adequados à silenciosa representação da 

morte. Em oposição, a segunda capa, composta por formas visuais assimétricas, 

complexas, fragmentadas e profusas, aponta para o caráter não-estático, difuso e o 

episódico dos festejos carnavalescos. 

 

Figura 75: Comparação entre técnicas de comunicação visual – do autor. 
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Consideramos, contudo, que algumas das técnicas descritas por Dondis 

(1997), como a economia e a minimização, opostas à profusão e ao exagero, 

tornam-se, em termos práticos, (quase) equivalentes. Além disso, questionamos em 

que medida tais técnicas não seriam muito mais possíveis efeitos simbólicos da 

organização/composição visual. Tais ressalvas conduziram-nos à investigação das 

gramáticas visuais, como base teórica provavelmente mais ampla.  

 

3.4.2 Da sintaxe à gramática visual 

 Se, nas línguas naturais, a sintaxe equivale a um dos níveis de estruturação 

de sua gramática, consideramos, analogicamente, que, neste levantamento 

bibliográfico, publicações intituladas “gramáticas visuais” ofereceriam uma visão 

mais ampla que a obra de Dondis (1997). Nesse intento, examinamos, incialmente, o 

livro do designer e professor norueguês Leborg (2015). Já no “Prefácio”, salienta o 

autor que o objetivo de sua Gramática Visual, assim como o das descrições 

linguísticas, é “definir seus elementos básicos, descrever seus padrões e processos, 

e compreender as relações entre os elementos individuais do sistema”. Dessa 

forma, Leborg (2015) apresenta desde os objetos e as estruturas visuais (em grande 

parte, já descritos por Dondis, 1997) até as atividades (formas de criar a ilusão de 

rompimento da estaticidade) e as relações (conexões entre os objetos visuais, o 

formato e o observador de uma composição visual). De rápida leitura e com farta 

exemplificação, a obra define, com clareza, as muitas categorias e subcategorias 

que a estruturam. No entanto, principalmente por apresentar parágrafos 

fragmentados, sem maior aprofundamento teórico, aproxima-se de um 

glossário/dicionário visual, um manual de consulta referente às terminologias do 

design. Além disso, suas explicitações focalizam, sobretudo, aspectos estruturais da 

composição, não contemplando possíveis efeitos de sentido oriundos das formas 

imagéticas. Logo, embora nos apropriemos, em nossas análises, dessas 

categorizações, recorremos às contribuições de Kress e van Leeuwen (2006).    

Tendo como base a linguística sistêmico-funcional de Halliday, a Gramática 

do Design Visual de Gunther Kress e Theo van Leeuwen apresenta, de forma 

orgânica, categorias e pressupostos metodológicos para a análise e a composição 

de textos visuais, associando seus sentidos às suas estruturas sintáticas e ao 

contexto sociopolítico-cultural em que emergem. Na investigação de regularidades 
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constituintes dos diferentes modos de representação visual, os pesquisadores 

propõem uma organização de estruturas visuais, segundo estas três metafunções: a 

representacional (referente às imagens dos participantes representados, os quais, 

na Semiótica de Peirce, equivaleriam aos objetos do signo), a interativa 

(concernente à relação entre os participantes representados e os participantes 

interativos, equivalentes aos intérpretes) e a composicional (tocante à organização 

dos elementos visuais de uma imagem) – cada uma delas constituindo-se por 

subdivisões, como se destaca a seguir. 

 Em primeiro, a representação imagética dos participantes tematizados em 

uma unidade textual pode ser categorizada como uma estrutura narrativa ou como 

uma estrutura conceitual. Na narrativa, os participantes engajam-se em ações, que 

são observadas por um vetor, um traço que indica direcionalidade/deslocamento. 

Dessa forma, a depender do número de participantes e do tipo de vetor, os 

processos narrativos são categorizados como ação (com a focalização de apenas 

um ator, em uma estrutura não-transacional, ou com a interação entre dois ou mais 

deles, em estrutura transacional, marcada por uma meta, ou em uma  estrutura 

bidirecional, marcada pelos interatores, que se alternam entre os papeis de ator e 

meta); como reação (com o direcionamento do fenômeno do olhar de um reator para 

um alvo específico, em uma  reação transacional, ou para algo não específico, em 

uma  reação não-transacional); como processo verbal (com a atribuição de um 

discurso a um dizente); ou como processo mental (com a imputação do fenômeno 

do pensamento a um experienciador). Na estrutura conceitual, ao contrário, dada a 

ausência de ação e, consequentemente, de vetores, o foco recai sobre a descrição 

dos participantes representados, que se apresentam por meio de um processo 

classificacional (com o compartilhamento de características comuns dos objetos 

pertencentes a um mesmo grupo), analítico (com o destaque à contiguidade entre os 

atributos possessivos e seu portador) ou simbólico (com a ênfase na relação entre 

um portador e seu atributo simbólico). 

 Em segundo, a interação entre as imagens e o leitor de uma composição 

imagética, por sua vez, emerge por meio de quatro recursos de afastamento ou de 

aproximação. Como demonstraremos a seguir, dentre as metafunções visuais, é a 

interativa a que, mais significativamente, amplia a exploração do corpus desta 

pesquisa. Suas categorias – o contato, a distância, a perspectiva e a modalidade – 

serão, pois, detalhadas e exemplificadas nos parágrafos seguintes.  
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O contato instaura-se pelo olhar do participante representado direcionado ao 

observador, estabelecendo uma demanda. Neste caso, convidando-o, diretamente, 

à interação, “a imagem exige uma resposta do observador e, dessa forma, constrói, 

para ele, uma posição interpretativa que define quem esse observador é” (ALMEIDA; 

FERNANDES, 2008, p. 18). Em outras palavras, dada a natureza intersubjetiva da 

linguagem, o objeto representado (em especial, por meio de seu olhar) engendra 

uma categorização do sujeito interpretante, que poderá negá-la, recusando o projeto 

de dizer do sujeito comunicante, ou acatá-la, assumindo os valores e as 

representações subjacentes à troca linguageira que os constitui. Nas capas 

seguintes, por exemplo, os olhares da criança vitimada e da mulher sedutora 

projetam ao observador os papéis, respectivamente, de compadecimento (ou 

mesmo revolta) e de encantamento. Em outros casos, não há contato: não há olhar 

direto entre os participantes e, consequentemente, inexiste um vetor entre o olhar do 

participante representado e o participante interativo; de forma impessoal, o objeto da 

imagem é apresentado como um elemento de informação ou de contemplação, 

estabelecendo uma oferta.  

 

Figura 76: Capa do jornal Meia Hora de 18 de 
dezembro de 2014.

 

Figura 77: Capa do jornal Meia Hora de 19 de 
junho de 2018. 

 

  

A distância social, por seu turno, consiste na relação imaginária de maior ou 

menor distância entre uma imagem e o observador. Ampliando a sistematização dos 

aspectos estruturais da fotografia (SOUSA, 2002), sumarizados na seção anterior, 
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Kress e van Leeuwen (2006) descrevem estes planos (ou enquadramentos) 

fotográficos e seus respectivos efeitos de aproximação, a saber:  

i. o plano fechado (close up ou close shot), enquadrando somente a 

cabeça e os ombros do participante representado, assim como o 

plano muito fechado (extreme close up), focalizando detalhes do 

rosto, pode sugerir intimidade, como na capa sobre a morte do 

pequeno Gabriel; 

ii. o plano médio configura-se na representação dos participantes da 

cintura para cima (medium close shot) ou dos joelhos para cima 

(medium shot), podendo sugerir, pelo distanciamento intermediário, 

que esses participantes são conhecidos, embora não íntimos – o que 

configura o plano médio como “social”, tal como na capa da Musa da 

Copa;   

iii. o plano aberto, por apresentar os participantes de forma distanciada, 

seja de corpo inteiro (long shot), seja como parte de um cenário 

amplo (very long shot), implica uma impessoalidade, como nesta 

capa sobre a insatisfação dos torcedores flamenguistas. 

 
 

Figura 78: Capa do jornal Meia Hora de 07 de agosto de 2017.
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Paralelamente, a perspectiva consiste no ponto de vista (ou ângulo 

fotográfico) em que os participantes representados se mostram. Se Sousa (2002) 

descreve três ângulos que a máquina fotográfica forma com a superfície, Kress e 

van Leeuwen acrescentam ao plano frontal (paralelo) e aos verticais (seja de cima 

para baixo ou de baixo para cima) o ângulo oblíquo. Nesse sentido, salientam que 

as diferentes angulações podem suscitar (ou, ao menos, sugerir) atitudes subjetivas 

ou objetivas do observador, a saber:  

i. Sob o ângulo frontal, o observador é convidado, mais explicitamente, a 

envolver-se com o objeto: estando em mesma angulação do 

participante representado, “a posição interpretativa que é criada para o 

observador é a de um sujeito que compartilha a visão dos produtores 

da imagem” e, dessa forma, “a relação de poder é representada como 

igualitária” (ALMEIDA; FERNANDES, 2008, p. 21) – como ocorre na 

capa referente à musa da Copa. 

ii. Sob o ângulo vertical, consoante aos efeitos de (des)valorização do 

objeto retratado descritos por Sousa (2002), o ângulo alto indica uma 

posição inferior do participante representado, sob o qual o observador 

exerce poder – como na representação da fragilidade e inocência do 

menino Gabriel. Já o ângulo baixo, ao contrário, aponta uma posição 

de superioridade sobre o observador, como na capa-cartaz de 22 de 

abril de 2019 (apresentada na pág. 84), que trata da vitória do 

Flamengo . Já o ângulo em nível ocular, como uma redundância do 

plano frontal, estabelece uma relação de igualdade entre os 

participantes.  

iii. Sob o ângulo oblíquo, a representação do participante, de perfil, 

implica ao observador um grau de alheamento e, por conseguinte, de 

distanciamento, como nesta capa que trata da diferença salarial entre o 

jogador Neymar e os leitores (ideais) do jornal: 
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Figura 79: Capa do jornal Meia Hora de 03 de agosto de 2017. 

 

 

Por fim, a modalidade refere-se ao nível de verdade que se atribui a uma 

imagem, desde o mais próximo possível do que se concebe como real até o irreal. 

Essa gradação do “valor de verdade” impresso às imagens aproxima-se dos 

procedimentos discursivos de configuração da descrição postulados por Charaudeau 

(2009, p. 117-131). Para o linguista, a construção objetiva do mundo consiste na 

qualificação dos seres conforme traços que possam ser verificados por qualquer 

outro sujeito. Em consonância à afirmação de que “não se pode estabelecer a 

verdade ou a inverdade absoluta das representações”, mas sim “mostrar se uma 

dada composição é representada como verdadeira ou não” (CALDAS-COULTHARD; 

VAN LEEUWEN, 2004; apud ALMEIDA; FERNANDES, 2008, p. 22), explicita 

Charaudeau (2009, p. 121) que, por meio de tal procedimento descritivo, não se 

reflete a “verdade do mundo”, mas evoca-se o compartilhamento de um imaginário 

social acerca do que se acredita ser a realidade, estabelecendo uma 

“verossimilhança realista”. A construção subjetiva, por sua vez, emerge segundo a 

visão particular do sujeito comunicante, instaurando um universo relativo ao seu 

imaginário. Para, então, conferir maior ou menor efeito de verdade ao que é 

representado, pode-se, de acordo com Kress e van Leeuwen (2006), manipular os 

seguintes recursos: i) a cor, nos diferentes níveis de saturação, diferenciação e 

contraste (como já explicitamos na seção 3.2 deste capítulo); ii) a contextualização, 

isto é, a inserção de um cenário no qual o objeto central se insere; iii) a iluminação, 
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nos contrastes claro e escuro; e iv) o brilho, a luminosidade e a consecutiva ênfase 

sobre um ponto específico da imagem. Na capa a seguir, também sobre o jogador 

Neymar, além dos procedimentos de conotação, as cores em tons escuros, o 

cenário fúnebre, a pouca iluminação e o brilho dado quase que exclusivamente à 

misteriosa Lua e ao título principal conferem um efeito ficcional à manchete. 

 
Figura 80: Capa do jornal Meia Hora de 07 de junho de 2019. 

 

 

A última metafunção, a composicional, trata da organização visual de uma 

imagem, articulando, em uma unidade coerente, os elementos representacionais e 

interativos. Os significados de uma composição emergem segundo estes sistemas: 

i. valor de informação: a disposição dos elementos nas diferentes zonas 

de uma imagem atribui-lhes valores específicos. À esquerda, são 

tomados como informações dadas (velhas), familiares ao observador, e 

à direita, como novas. Na parte superior (ideal), recebem maior 

destaque e, na parte inferior (real), menor ênfase, apresentando a 

informação concreta, prática e “mais verdadeira”. Por fim, os elementos 

apresentados na parte central de uma imagem são tomados como 

elemento principal, estabelecendo uma relação de subordinação junto 

aos elementos marginais, apresentados nas laterais. 

ii. saliência: a maior ou menor ênfase ou importância hierárquica aponta 

um caminho para a leitura. Trata-se de um recurso para atrair a 

atenção, dentre outras formas, dispondo os elementos em primeiro 
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plano, inserindo-os em um plano de fundo, apresentando-os em 

escala/tamanho maior, estabelecendo contrastes tonais.  

iii. estruturação: a presença ou a ausência de linhas divisórias conectam 

ou desconectam os objetos constituintes de uma representação 

imagética, revelando o ponto de vista sob o qual ela foi concebida. 

Nesse sentido, a conexão consiste na interconexão dos elementos 

representados, apresentando um fluxo contínuo, construído por meio 

de cores e formas semelhantes – o que destaca a identidade do grupo 

a que pertencem. A desconexão, ao contrário, é gerada por um 

contraste de cor e/ou de forma, salientando a individualidade e 

diferenciação dos elementos visuais em uma mesma imagem. 

Ilustrando tais sistemas, verificamos que, na capa abaixo, a fala 

e a imagem de Bolsonaro, dispostas à esquerda, são apresentadas 

como informações dadas, ao passo que a listagem das áreas que, 

segundo o jornal, deveriam ser igualmente prioritárias para a gestão 

federal, como informação nova (e, portanto, mais relevante) é 

apresentada à direita. Entre tal lista e a figura do presidente eleito, há, 

pois, uma linha divisória, que pode representar a discrepância entre o 

discurso presidencial e as demais necessidades prementes da 

população. 

 
Figura 81: Capa do jornal Meia Hora de 16 de janeiro de 2019.
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Em uma tentativa de síntese, apresentamos esta sumarização: 

 
SUMARIZAÇÃO DA GRAMÁTICA VISUAL DE KREES E VAN LEEUWEN 

  
1. METAFUNÇÃO REPRESENTATIVA: 

 
1.1 ESTRUTURA NARRATIVA: EXPRESSÃO DE MOVIMENTO 

1.1.1 Ação (vetor provém do ator) 
1.1.1.1 Estrutura não-transacional (apenas um ator) 
1.1.1.2 Estrutura transacional (mais de um ator) 
1.1.1.3 Estrutura bidirecional (interatores: atores e meta 

simultaneamente) 
1.1.2 Reação (reator volta seu olhar a um participante) 

1.1.2.1 Transacional (alvo identificado) 
1.1.2.2 Não-transacional (alvo não identificado)  

1.1.3 Processo verbal (fala de um dizente) 
1.1.4 Processo mental (pensamento de um experienciador) 

 
1.2 ESTRUTURA CONCEITUAL: DESCRIÇÃO ESTÁTICA DOS PARTICIPANTES 

1.2.1 Processo classificacional  
1.2.2 Processo analítico 
1.2.3 Processo simbólico 

 
2. METAFUNÇÃO INTERATIVA: 

 
2.1 CONTATO 

2.1.1 Demanda 
2.1.2 Oferta 

 
2.2 DISTÂNCIA SOCIAL 

2.2.1 Plano (muito) fechado: intimidade 
2.2.2 Plano (fechado) médio: social (intermediário) 
2.2.3 Plano (muito) aberto: impessoalidade 

 
2.3 PERSPECTIVA 

2.3.1 Ângulo frontal: relação igualitária 
2.3.2 Ângulo oblíquo: alheamento/distanciamento 
2.3.3 Ângulo vertical 

2.3.3.1 Nível alto: poder do observador 
2.3.3.2 Nível ocular: relação igualitária 
2.3.3.3 Nível baixo: poder do objeto 

 
2.4 MODALIDADE 

 
3. METAFUNÇÃO COMPOSICIONAL: 

 
3.1 VALOR DA INFORMAÇÃO 

 
3.2 SALIÊNCIA 

 
3.3 ESTRUTURAÇÃO 

 
 

  

A partir dessas diferentes teorias sobre os signos visuais, investigaremos, 

mais detalhadamente, o corpus desta pesquisa, conforme o descrevemos no 

capítulo seguinte. 
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4. O JORNAL POPULAR MEIA HORA E SUAS CAPAS-CARTAZES 

 

 O título deste capítulo, embora pouco criativo, evidencia o conteúdo desta 

síntese teórica e a sequência de sua apresentação. Em primeiro, destacaremos, em 

linhas gerais, os princípios que regulam o jornalismo, para, em seguida, listarmos 

traços característicos de sua vertente popular. Em um recorte mais específico, 

descrevemos, então, o jornal em análise, recuperando seu histórico e o perfil de 

seus leitores. Por fim, caracterizaremos o gênero capa(cartaz) de jornal, corpus 

desta pesquisa. 

 

4.1 O JORNALISMO SOB A PERSPECTIVA SEMIOLINGUÍSTICA 

 Em uma breve observação histórica, verificamos que a formação do 

jornalismo de massa remonta ao século XIX, quando, em paralelo à (segunda) 

revolução industrial, operou-se a industrialização da informação e da cultura. A 

ampliação e a expressiva circulação dos periódicos alcançaram não só a elite como 

também as classes menos privilegiadas, formando um público mais heterogêneo 

quanto à educação formal e a posicionamentos político-ideológicos (ANGRIMANI, 

1995). Portanto, a institucionalização da imprensa e da figura do jornalista está, em 

sua origem, atrelada à lucrativa comercialização da informação. 

Em consequência disso, a função do jornalismo é, segundo o senso comum, 

informar, sendo, pois, a informação o produto buscado, por exemplo, por leitores de 

jornais impressos. Uma primeira questão que emerge desse ponto de vista é a 

própria concepção da informação e dos papéis daqueles que a compartilham. Como 

salienta Charaudeau (2006a, p. 33-39), nos atos de linguagem da grande mídia, a 

transmissão de um saber, por influência das teorias da informação, é, não raro, 

compreendida ingenuamente como um processo transparente, uma relação 

simétrica entre a emissão e a recepção. Ignora-se, dessa forma, que “a informação é 

pura enunciação”, ou seja, que, inexistindo na exterioridade do ser humano, é 

dependente do campo de conhecimento, da situação e do dispositivo em que se 

inscreve (CHARAUDEAU, 2006a, p. 36). Sumariza Ribeiro (2018, p. 300): “a 

informação midiática nada mais é do que um espelho deformante do mundo, 

tendendo ora a ampliá-lo, a simplificá-lo, ou a estereotipá-lo”. 

Nesse sentido, mesmo o fazer jornalístico, que, por vezes, afirma-se como um 

espelhamento da verdade e da realidade, transpõe, em linguagens, os fatos 
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noticiados segundo seus objetivos – mercadológicos e/ou políticos. Se o discurso 

pressupõe a imbricação das condições extradiscursivas e das realizações 

intradiscursivas, a informação é sempre um produto da intersubjetividade e da 

seleção, mais ou menos consciente, de formas e dos consequentes efeitos de 

sentido. “É, pois, inútil colocar o problema da informação em termos de fidelidade 

aos fatos ou a uma fonte de informação. Nenhuma informação pode pretender, por 

definição, à transparência, à neutralidade ou à factualidade.” (CHARAUDEAU, 

2006a, p. 42). 

 Compreendendo a informação como uma construção discursiva, uma questão 

essencialmente de linguagem, o entendimento acerca do fazer jornalístico pode ser 

ampliado por meio da observação do contrato em que se insere. Como explicitamos 

no segundo capítulo desta pesquisa (especialmente, na seção 2.5), a situação de 

comunicação representa um quadro de referência a partir do qual se instituem as 

condições de produção, que, referentes ao discurso midiático, podem ser assim 

definidas (CHARAUDEAU, 2006a, p. 67-114): 

 Considerando as circunstâncias de enunciação (dados externos):  

i. A identidade dos parceiros da troca linguageira: Conforme o postulado dos 

quatro sujeitos do ato de linguagem, apresentados na seção 2.4 deste 

trabalho, Charaudeau propõe o desdobramento das instâncias compósitas 

de produção e de recepção: de um lado, a primeira, entidade que visa à 

fabricação de uma enunciação aparentemente unitária e homogênea, é 

organizadora não só do sistema de produção como também da 

enunciação discursiva; de outro, a segunda configura-se duplamente 

como um destinatário-alvo, um leitor ideal do qual a mídia busca se 

aproximar intelectiva e/ou emocionalmente, e como um receptor-público, 

consumidor real do produto jornalístico – conforme o quadro a seguir: 
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Figura 82: Os três lugares de construção do sentido da máquina midiática  

(CHARAUDEAU, 2006a, p. 23) 

 

 

Como se evidencia nessa síntese, a comunicação midiática instaura-se 

por meio de três lugares de construção do sentido. No espaço de 

produção, o organismo de informação, como o jornal impresso, funciona 

sob duas lógicas inter-relacionadas: a econômica, estabelecendo-se como 

uma empresa que, ao focalizar os “efeitos econômicos”, fabrica o produto-

informação concorrente aos demais do mercado; e a simbólica, 

manipulando, pelo processo de semiologização, as expressões verbo-

visuais segundo os “efeitos visados” e, assim, construindo a opinião 

pública. Paralelamente, no espaço de recepção, tendo em vista a projeção 

de um destinatário-ideal (ou alvo), emergem os “efeitos esperados” sobre 

as massas, cabendo ao público real, segundo os “efeitos produzidos”, 

assumir ou refutar essa projeção imagética e a consequente forma de 

representação do mundo. Por fim, como espaço de interação entre as 

duas instâncias, o texto midiático configura-se como produto dessa troca 

linguageira.   
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ii. A finalidade: Se a influência entre os sujeitos linguageiros é determinada 

por visadas, correspondentes às suas intencionalidades, o contrato 

midiático alicerça-se, como já mencionamos na Introdução, sob duas 

visadas: a de informação, o fazer-saber sobre o mundo, buscando, na 

reconstrução de um fato, a credibilidade do seu público, isto é, a 

construção de um relato verossímil, fazendo crer que ele corresponde à 

reconstituição mais fiel do fato noticiado; e a de captação (a ser detalhada 

no capítulo seguinte), objetivando, por apelos emocionais e relações 

lógicas, a sedução e/ou a persuasão do público-leitor. Em síntese, o 

contrato de informação midiática instaura-se na conciliação dos polos da 

credibilidade e da captação, sendo, por isso, marcado pela contradição. 

Assim, não obstante responder a uma demanda social por dever 

democrático, exercendo um serviço em benefício da cidadania, o jornal, 

além de reportar a atualidade, visa à atividade comercial, apresentando a 

informação de forma atingir o maior número possível de consumidores. 

 

iii. O propósito: Como resposta à pergunta “A propósito de que se fala?”, este 

dado externo do contrato de comunicação consiste em recortar o mundo e 

reconstruí-lo em linguagens, não equivalendo, portanto, a uma finalidade. 

Segundo o processo de semiotização do mundo (descrito na seção 2.3), é 

pela tematização, ou seja, pela fragmentação de um “mundo a comentar” 

e sua representação em um “mundo comentado”, que, no discurso, 

constroem-se os acontecimentos, os quais “só adquirem existência 

significante através da percepção-captura-sistematização-estruturação 

que deles faz um sujeito linguageiro” (CHARAUDEAU, 2006a, p. 96). Se o 

discurso midiático privilegia o relato de um evento segundo seu potencial 

de atualidade, sociabilidade e imprevisibilidade, a sua significação 

evenemencial – sua transformação de um fato bruto em um fato 

construído – deve estar no cerne da investigação semiolinguística. 

 

iv. O dispositivo: As condições materiais de realização de um contrato de 

comunicação formatam a mensagem e determinam sua interpretação. 

Nesse sentido, os sistemas semiológicos empregados em um texto 

midiático articulam-se segundo o suporte (o canal de transmissão) e a 
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tecnologia (a maquinária que regula a relação entre os diferentes 

elementos materiais). No contexto midiático, destacam-se, pois, três 

grandes suportes: o rádio, a televisão e a imprensa escrita. 

 

Considerando os comportamentos linguageiros (dados internos), isto é, as 

formas verbais e icônicas esperadas em determinada situação de comunicação, 

pontuam-se estes três espaços: 

i. A locução: o sujeito impõe-se como falante e, ao mesmo tempo, 

reconhece seu interlocutor. No caso do jornal, a “tomada de palavra” da 

instância de produção é um direito conferido institucionalmente, visto que 

a impressa se legitima como portadora da informação, imputando à 

instância de recepção o papel de “dever-saber”.  

 

ii. A relação: o sujeito estabelece relações de força ou aliança, de exclusão 

ou inclusão, de agressão ou conivência com o interlocutor. O jornal, por 

exemplo, embora não se imponha hierarquicamente sobre os leitores, 

possui um saber que eles ignoram e/ou avalia os fatos reportados, sendo 

institucionalmente autorizado para tal . Nesse sentido, a relação que 

busca estabelecer junto ao público é de aliança, inclusão, conivência. 

 

iii. A tematização: o sujeito posiciona-se em relação ao tema imposto pelo 

contrato, selecionando um modo de intervenção e um modo de 

organização do discurso. Do ponto de vista da produção, como veremos 

na seção 4.5 e nos capítulos seguintes, as capas-cartazes apresentam 

posicionamentos e estruturações variáveis: ora sob o efeito da 

imparcialidade, ora sob o efeito da parcialidade, buscando refletir a vox 

populi, organizam-se sob os modos descritivo, narrativo e/ou 

argumentativo. Do ponto de vista da recepção, ainda que não seja 

possível nem desejado comprovarmos, sob o arcabouço semiolinguístico, 

os “efeitos produzidos” por uma peça jornalística tampouco as respostas 

que a eles são dadas por cada um dos sujeitos interpretantes, 

consideramos que, dada a expressiva circulação das capas-cartazes 

(inclusive nos meios digitais), as temáticas das notícias sejam, em grande 

parte, aceitas e tomadas como pontos de interesse dos leitores.  
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4.2 O JORNALISMO POPULAR 

 Antes de tudo, convém explicitarmos o sentido do termo determinante que 

qualifica um ramo específico do jornalismo. Dessa forma, Amaral (2010), como uma 

das principais referências sobre o tema, pontua as seguintes características do 

popular: “São jornais baratos, com baixa paginação, vendidos em bancas, que 

abrigam publicidades de produtos destinados ao público de baixa renda”. Como se 

destinam, prioritariamente, às classes C e D, “utiliza-se de elementos culturais 

historicamente destinados aos setores populares ou produzidos por eles” (AMARAL, 

2010, p. 16). Nesse sentido, o “popular”, segundo a autora, não equivale ao 

“sensacionalista”. 

 Se, conforme pontua Angrimani (1995, p. 13), a expressão “sensacionalismo” 

pode ser compreendida como “divulgação e exploração, em tom espalhafatoso, de 

matéria capaz de emocionar ou escandalizar” ou como “uso de escândalos, atitudes 

chocantes, hábitos exóticos etc., como o mesmo fim”, historicamente, os primeiros 

jornais poderiam ser assim classificados (AMARAL, 2010, p. 16-20). Isso porque, 

para citar alguns exemplos, os periódicos franceses fundados entre 1560 e 1631, 

como o Gazette de France e o Nouvelles Ordinaires, apresentavam relatos 

fantásticos. Já no século XIX, com o aperfeiçoamento de técnicas de impressão e a 

significativa amplificação dos órgãos midiáticos, surgem, na França, os canards, 

termo que significa conto absurdo ou fato inverídico e, nos Estados Unidos, o New 

York Sun, que tratava de crimes bárbaros, de catástrofes e de situações dramáticas 

e que, por custar apenas um centavo (one penny), deu origem à expressão “penny 

press”. Fundados em 1880, os jornais norte-americanos New York World e The New 

York Journal, como já comentamos na abertura da seção 3.2 desta pesquisa, ao 

explorarem dramas pessoais em manchetes exageradas quanto à linguagem e à 

composição imagética, constituíram-se como símbolos do jornalismo 

sensacionalista. O New York World, do imigrante húngaro naturalizado americano 

Joseph Pulitzer, por exemplo, atingiu a circulação de 250 mil exemplares diários, 

dirigindo-se, principalmente, aos imigrantes e à classe operária. Por fim, no Brasil, as 

primeiras publicações consideradas sensacionalistas foram os folhetins, que datam 

de 1840.  
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No Brasil, como destaca Figueiredo (2012, p. 30-33), os primeiros jornais 

populares surgiram na década de 1920, quando, por exemplo, no Rio de Janeiro, o 

A manhã (1925) e o Crítica (1928) apresentavam, além de acontecimentos violentos, 

com destaque para os escândalos e as tragédias da época, notas bizarras e 

narrativas fantasiosas. Fundindo ficção e realidade, esses periódicos organizavam-

se por meio de fontes tipográficas grandes e chamativas e do recorrente uso de 

fotos e/ou de ilustrações. Já em 1951, Samuel Wainer lança o jornal Última Hora. De 

forte viés político, essa mídia expressava apoio a Getúlio Vargas. Outras 

características evidentes eram a ênfase sobre o noticiário esportivo e o cotidiano da 

Zona Norte da cidade e a criação dos selos promocionais. Em São Paulo, em 1963, 

foi lançado o Notícias Populares, cuja temática se restringia, basicamente, à fórmula 

“polícia-esporte-mulheres”, além de factoides, como o famoso nascimento do Bebê 

Diabo, conforme ilustram as capas abaixo, publicadas em 11, 16 e 18 de maio de 

1975. Além disso, pelo tom apelativo, tornou-se um símbolo do jornalismo popular 

“espreme e sai sangue”, conforme descrito por Angrimani (1995).  

 

Figura 83: Manchetes populares sobre o Bebê Diabo. 

   

   

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/banco-de-dados/2017/09/1820253-bebe-diabo-nasce-
no-abc-paulista-mas-some-de-forma-misteriosa.shtml. Acesso em: 15 nov. 2019. 

 

Considerando sua origem e, sobremaneira, a necessidade de o jornal, como 

já comentamos na seção anterior, alcançar a maior tiragem possível, todo jornal, 

bem como todo processo de comunicação, poderia ser, em certa medida, 

considerado sensacionalista, uma vez que “mexe com sensações físicas e psíquicas 
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e apela às emoções primitivas por meio de características místicas, sádicas e 

monstruosas” (AMARAL, 2010, p. 20). Dessa forma, explica a professora de 

Comunicação Social que, apesar de todas as mídias empregarem recursos – sejam 

eles temáticos, gráficos e/ou linguísticos – a fim de captar seu público, o que 

diferencia um jornal sensacionalista dos demais e, portanto, justifica essa 

caracterização, é a intensidade com que procede à mercantilização da informação: 

“o sensacionalismo está ligado ao exagero, à intensificação/valorização da emoção, 

à exploração do extraordinário [...], à troca do essencial pelo supérfluo ou pitoresco e 

à inversão do conteúdo pela forma.” (AMARAL, 2010, p. 21). 

 “O conceito ainda serve?”, questiona a autora e defende a negativa. Isso 

porque, a classificação “sensacionalista” atribuída a produtos populares é pejorativa, 

generalista e não contempla a constituição dos novos jornais que se destinam às 

camadas populares: “o sensacionalismo é um modo de caracterizar uma imprensa, 

uma maneira de explicar o que ocorria na mídia em um determinado momento, mas 

não é sinônimo de imprensa, revista ou programa popular” (AMARAL, 2010, p. 21). 

Logo, conclui-se que, embora o sensacionalismo continue, obviamente, existindo, é 

um conceito que não abarca os jornais que visam ao desenvolvimento de um 

sentimento de pertencimento, incluindo-se como parte do mundo das classes C e D. 

Dessa forma, Amaral (2010) propõe a utilização da expressão “jornalismo popular”, 

que seria menos preconceituosa. 

 A propósito disso, no par de manchetes seguinte, destaca-se, à esquerda, a 

capa do jornal Hora H, que, como está evidente no título “NATAL SANGRENTO”, 

aposta no interesse dos leitores por informações locais, por crimes horrendos e por 

fotos de cadáveres, aproximando-se dos antigos jornais sensacionalistas. O jornal 

Meia Hora, por sua vez, a exemplo da capa à direita, enfatiza a dor das vítimas da 

violência, convidando os leitores a compadecerem-se do sofrimento alheio e, ao 

mesmo tempo, afirmando estarem igualmente à mercê das ações criminosas. Em 

síntese, talvez se possa pensar que, dentre outros aspectos de diferenciação, o 

jornal sensacionalista expõe, cruelmente, a morte, banalizando-a, ao passo que o 

jornal popular a explora em sua potencialidade de suscitar efeitos emocionais.  
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Figura 84: Capa do jornal Hora H de 27 de 
dezembro de 2019.

 

Figura 85: Capa do jornal Meia Hora de 1º de 
abril de 2017.

 

 

  

 Aprofundando tal conceituação, os jornais populares, como entidades de 

comunicação, constroem-se, também, em oposição aos de referência. Nesse 

sentido, Amaral (2010) pontua critérios que contribuem para a diferenciação dos 

jornais destinados à elite e aqueles destinados às classes menos privilegiadas – 

conforme a tabela-síntese que propomos a seguir. Ressaltamos, no entanto, a 

necessidade de essas categorias não serem tomadas como absolutas, visto que, 

como já explicitamos, os órgãos de informação ora aproximam-se de um polo ora de 

outro. 
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1. Pauta 

JORNAL DE REFERÊNCIA JORNAL POPULAR 

Interesse público: fatos 
relevantes que ocorrem no 
mundo. 

Interesse do público: o 
mundo do leitor. 

2. Fontes 
Fontes oficiais e especialistas 
no assunto. 

Fontes populares. 

3. Pontos de vista Coletivo e elitista. Particular e individual. 

4. Linguagem 

Abstrata, conceitual, 
equilibrada e formal. 

Concreta, baseada em 
imagens, hiperbólica, 
informal. 

5. Imagem do leitor 

Próximo ou mesmo 
integrante do poder público. 

 

 

Ator social e formador de 
opinião. 

Sem interlocução junto às 
instituições de poder e, por 
isso, dependente da 
prestação de serviço 
oferecida pelo jornal. 

Hedonista e desinteressado 
pela explicação de fatos de 
interesse público. 

Tabela 10: Diferenciação entre os jornais de referência e os populares (AMARAL, 2010) – do autor. 

 

No que se refere ao primeiro critério, observa-se que, enquanto os jornais de 

referência, a fim de manterem sua credibilidade e prestígio, focalizam assuntos de 

interesse público, a pauta dos jornais populares elimina temas do “mundo oficial”, 

dando ênfase àquilo que interfere, mais diretamente, no cotidiano da população. 

Dessa forma, assuntos públicos, como a política, são menos comuns e, quando 

apresentados, são postos no mesmo status de informações pouco relevantes para o 

exercício da cidadania e/ou construídos de forma a destacar as consequências mais 

imediatas sobre a população. “O interesse do público suplanta o interesse público.” 

(AMARAL, 2010, p. 52). 

Ao tratar dos valores-notícia, sumariza a autora (2010, p. 63): 

 

Para a imprensa de referência, um acontecimento terá mais chance de ser 
noticiado quando: os indivíduos envolvidos forem importantes; tiver impacto 
obre a nação; envolver muitas pessoas; gerar importantes desdobramentos; 
for relacionado a políticas públicas; puder ser divulgado com exclusividade. 
Para a imprensa popular, esta chance será maior se: possuir capacidade de 
entretenimento; for próximo geográfica ou culturalmente do leitor; puder ser 
simplificado; puder ser narrado dramaticamente; tiver identificação dos 
personagens com os leitores (personalização); for útil. 
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Nesse sentido, quanto à pauta, o jornal Meia Hora, como se pode observar 

nas duas capas abaixo, privilegia a narração dramática de fatos policiais 

(especialmente, aqueles que ocorrem próximo às regiões dos destinatários-alvo) e 

manchetes que, embora irrelevantes, podem servir como entretenimento.    

 

Figura 86: Capa do jornal Meia Hora de 23 de 
abril de 2016.

 

Figura 87: Capa do jornal Meia Hora de 24 e 25 
de dezembro de 2018.

 
  

Quanto às fontes, no jornal de referência, reproduz-se o discurso daqueles 

que, assim como seus destinatários-alvo, têm maior grau de instrução, 

representatividade econômica e/ou cargo de destaque: falam as instituições de 

poder, que exercem controle social, e as fontes populares são apresentadas tão 

somente como testemunhas. Igualmente visando à representatividade, o jornal 

popular projeta uma imagem de leitor; mas a este, imaginado, dentre outros 

aspectos, como vítima da incompetência do poder público, atribui-se o traço da 

imediaticidade e da reivindicação. Logo, em uma postura assistencialista, o jornal dá 

voz a membros das classes populares, apresentando-os, igualmente, como forma de 

testemunho e não de avaliação dos fatos noticiados – tal como ocorre na capa a 

seguir, que trata do fuzilamento do músico Evaldo dos Santos, morto por militares ao 

lado de sua mulher.  
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Figura 88: Capa do jornal Meia Hora de 09 de abril de 2019. 

 

  

No que tange ao ponto de vista, há que se considerar o lugar econômico, 

social e cultural ocupado pelo leitor-alvo de cada jornal. Nesses termos, se, nos 

jornais dedicados à elite, discutem-se, por exemplo, as causas de um problema 

social, nos jornais voltados às classes C e D, evidenciam-se os impactos diretos 

sobre essa parcela da população. No exemplo seguinte, ao se destacar a 

incongruência em conceder benefícios à população carcerária e negligenciar 

condições mínimas de saúde e transporte aos demais, o jornal assume o ponto de 

vista de seus destinatários-alvo: trabalhadores que enfrentam a superlotação de 

trens e ônibus e, dificilmente, têm atendimento nos hospitais. 
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Figura 89: Capa do jornal Meia Hora de 18 de fevereiro de 2017. 

 

 

Concernente à linguagem, os quality papers (jornais de qualidade) priorizam, 

como estipulam diferentes Manuais de Redação, a expressão “isenta e equilibrada” 

da realidade, reafirmando, dessa forma, o mito do jornalismo como discurso objetivo 

e imparcial. Nos jornais populares, ao contrário, é recorrente o discurso direto, como 

forma de reproduzir uma fala espontânea e informal, presentificar o fato reconstruído 

e, ainda, confirmar a autenticidade ao jornal. Por vezes, implica-se diretamente o 

leitor, como no uso de verbos no Imperativo ou no emprego de pronomes de 1ª 

pessoa do singular, que aproximam, ainda mais, o leitor do enunciador. Outra 

característica, conforme a capa que se segue, é o uso de expressões informais, 

como “bolado” e “canta de galo”, que, além de refletirem a possível norma dos 

leitores ideais, estruturam, junto à imagem, um jogo de palavras (e ícones) com 

vistas à criação do humor. Como se observa no título, ressaltamos, entretanto, o 

emprego de estratégias imagéticas para evitar o uso de palavrões, que, dessa 

forma, são apenas sugeridos.   
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Figura 90: Capa do jornal Meia Hora de18 de junho de 2018.

 
 

  Finalmente, convergindo os quatro critérios acima, segundo uma projeção 

(por vezes, estereotipada) construída pela instância midiática, o destinatário-ideal 

dos jornais consagrados é visto como um membro da elite socioeconômica, que, 

próximo às instâncias de poder, é igualmente formador de opinião e participante 

ativo nas modificações sociais, apresentando maior nível de exigência em relação 

ao conteúdo e à linguagem do jornal. Os jornais populares, por sua vez, focalizam 

um leitor de baixa renda e escolaridade, formado, sobretudo, pela televisão e/ou 

religião, sem interlocução com os poderes instituídos, carente de prestação de 

serviço e, portanto, possível beneficiário da intervenção da empresa jornalística. Tal 

como nos fala Charaudeau (2009) sobre a projeção do TUd (ou do destinatário-

alvo/ideal), salienta Amaral (2010, p. 60): “É claro que os leitores podem não ser 

exatamente o que o jornal pensa que eles são, mas, via de regra, a imprensa 

oferece recompensas sedutoras para os leitores que com ela se identificam” – seja 

por meio da representatividade, do entretinimento, da oferta de brindes, shows e 

promoções. Dessa forma, o jornal popular, além de uma postura assistencialista, 

constrói-se tendo em vista a facilidade de leitura, a interatividade, a 

representatividade, a emoção. Nas duas capas seguintes, sobressalta-se a ênfase 

sobre o entretenimento (o destaque à vitória do Flamengo e a consequente 

zombaria do time perdedor) e o serviço público (a advertência quanto à importância 

da representação política e, assim, à consciência do voto, para que não se “faça 

caquinha”). 
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Figura 91: Capa do jornal Meia Hora de 14 julho 
de 2014. 

 

Figura 92: Capa do jornal Meia Hora de 06 de 
outubro de 2018. 

 

 

 Concluída essa caracterização geral, apresentamos, a seguir, o jornal popular 

selecionado como corpus desta pesquisa. 

 

4.3 O JORNAL MEIA HORA 

 Nesta seção, retomaremos a fundação do jornal Meia Hora, baseando-nos 

nos apontamentos de Amaral (2010) e nas entrevistas que compõem o 

documentário Meia Hora e as manchetes que viram manchete22, e destacaremos 

alguns traços do seu público, tendo como base, além da obra cinematográfica, os 

dados estatísticos apresentados por Costa (2013) e a entrevista de Henrique Freitas, 

então editor-chefe do jornal Meia Hora, feita, em 29 de novembro de 2012, por 

Figueiredo (2012). 

 

4.3.1 Forjado na disputa pelo “povão” 

 Como bem ressalta Paulo Renato Simões, que atuou como diretor comercial 

do periódico, “Não dá pra falar da história do Meia Hora sem voltar um pouco no 

tempo e falar da própria história d’O Dia” (14’ 24’’). Dessa forma, Giovani Marangoni, 

fundador e diretor da agência de propaganda Elipse Comunicação de Marketing, 

lembra que o jornal O Dia “já tinha, no DNA dele, uma relação muito estreita com o 

                                                           
22

 Fragmentos dessas entrevistas foram por nós transcritos e citados, nesta e em outras seções, com 
a indicação da minutagem referente a cada trecho do filme. 



149 

 

popular” (14’ 31’’). Isso porque, fundado em 1951, dedicava-se à população de baixa 

renda, limitando-se à fórmula “cadáver, macumba e sexo, com manchetes 

dramáticas e sensacionalistas” (AMARAL, 2010, p. 34). Em 1983, o jornal foi 

comprado pelo jornalista Ary de Carvalho, que, buscando desconstruir uma imagem 

“populista e sanguinária”, desejava oferecer “um jornal popular de qualidade, com a 

intenção de ganhar novos leitores sem perder os antigos” (AMARAL, 2010, p. 35). A 

respeito disso, Gigi Carvalho, herdeira do jornalista, destaca que seu pai “foi 

conseguindo que as pessoas não olhassem mais o jornal como ‘espreme que sai 

sangue’.” (15’ 07’’). Por um “processo de assepsia”, o periódico, mantendo sua 

linguagem acessível, passou a atender às demandas populares, tornando-se, nos 

anos 90, um dos mais vendidos no RJ. 

 Todavia, segundo Henrique Freitas, editor executivo do Meia Hora entre 2005 

e 2013, os diretores do jornal O Dia, no início de 1997, tomaram uma decisão “muito 

controversa e arriscada”: decidiram “brigar” pelo leitor de O Globo. Com a queda do 

Jornal do Brasil, O Globo legitimara-se como o jornal das classes A e B; e o O Dia, 

buscando aproximar-se desse jornal e tomar seu público, passou por diferentes 

reformulações editorais e gráficas. Em consequência disso, O Dia “ficou meio sem 

identidade: O que eu sou? Eu sou popular? Não. Mas eu sou também um classe A e 

B? Também não. Como é que você vai vender uma coisa que nem você sabe bem o 

que é?”, questiona Gigi Carvalho (16’ 35’’). 

Na lógica mercadológica, o grupo O Globo percebeu o intento do jornal 

concorrente em roubar seu público e, sobretudo, seus anunciantes. Como resposta, 

lançou, em 1998, o jornal popular Extra. Com vendagem inicial de 150 a 400 mil 

exemplares diários, esse novo produto jornalístico captou os ex-leitores de O Dia, 

tornando-se o jornal popular mais lido no Rio de Janeiro. Segundo Marangoni, 

“indiretamente, ele [o Extra] passou a construir uma percepção de que O Dia não era 

um jornal popular e nem era um jornal qualificado” (18’ 40’’). A decadência do jornal 

de Ary Carvalho tornou-se ainda maior em 2003, ano em que morre seu fundador. 

Havia, pois, uma urgente necessidade de O Dia lançar um produto capaz de 

competir com estrondoso sucesso do Extra: inicia-se, assim, o projeto do tabloide 

Meia Hora. Mas, a quem é dado o crédito pela criação desse novo produto popular? 

No documentário, apresentam-se versões/autorias distintas.  

Segundo Marangoni, em 2003, sua agência foi contratada pelo jornal para 

realizar uma pesquisa qualitativa acerca do perfil dos leitores do Extra. A pesquisa, 
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que, a princípio visava ao reenquadramento do jornal O Dia, revelou o desejo dos 

leitores de menor renda por um jornal extremamente simples, barato, com textos 

curtos e com novo formato – visto que os jornais standards, com suas dobraduras, 

dificilmente são lidos em transportes públicos, exigindo uma “prática origamática”, 

ironiza Marangoni. Concluíram, portanto, que o jornal mais adequado para atender a 

essas demandas seria um tabloide, vendido por 50 centavos, com textos curtos, 

muitas fotos, matérias chamativas, que “fossem direto ao ponto” e que tratassem da 

vida comportamental, do cotidiano da cidade. A agência propôs, então, a criação de 

um jornal intitulado Meio Dia e, embora seus pesquisadores estivessem certos de 

que o investimento em um jornal desse tipo seria exitoso, provendo uma explosão 

de vendas, foram surpreendidos com uma resposta negativa dos diretores de O Dia. 

Gigi Carvalho, que assumira o jornal logo após a morte de seu pai, nega a 

contratação dessa pesquisa de mercado, afirmando que a ideia do tabloide partiu de 

sua intuição. Afirma que, tendo convidado Eucimar de Oliveira, então editor chefe do 

Extra, para, retornando ao O Dia, ajudar na construção desse novo produto, 

recebeu, dias depois, uma versão piloto já intitulada “Meia Hora”: “Olha... o pai da 

ideia... Eu me recuso a dizer que fui, entendeu? Nem vou dizer que não fui. Acho 

que isso é tão cabotino”, declara Eucimar (26’ 10’’). 

Entre relatos dissonantes, é consenso a informação de que a Elipse foi, 

novamente, chamada pelo jornal; desta vez, a concorrer pelo desenvolvimento do 

tabloide, que a agência (não) havia projetado. Tendo empate na votação entre as 

duas agências concorrentes, procederam a uma nova pesquisa: em consulta aos 

funcionários do jornal pertencentes às classes mais baixas, todos optaram pelos 

modelos da agência Elipse, que se tornou, então, responsável pelo planejamento, 

pela criação e pela veiculação da campanha de lançamento do jornal. Sob o slogan 

“Nunca foi tão fácil ler jornal”, destacou-se a facilidade do novo jornal impresso 

quanto ao seu texto e, sobretudo, ao seu preço, a partir de frases como “Fácil de ler, 

fácil de carregar, fácil de pagar.”, “Já que tempo é dinheiro, Meia Hora é só 50 

centavos.”, “Saiba de tudo por quase nada.”, “Leitura tão leve que não pesa nem no 

bolso.”, semelhantes às duas peças publicitárias reproduzidas a seguir.  
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Figura 93: Publicidades de lançamento do jornal Meia Hora. 
  

  

Disponíveis em: https://www.elipse.rio.br/page2. Acesso em: 15 nov. 2019. 

 

Se, conforme destaca Marangoni, a expectativa de venda no dia do 

lançamento – 19 de setembro de 2005 – era de 15 mil exemplares, os diretores 

ficaram surpresos com a vendagem de 45 mil exemplares do jornal Meia Hora, 

superando os jornais O Dia e, até mesmo, o Extra. Em novembro do mesmo ano, já 

tinha tiragem de mais de 70 mil exemplares nos dias úteis. Dada a continuidade do 

sucesso de vendas, em maio de 2010, o grupo editorial O Dia foi comprado, por R$ 

75 milhões, pela Empresa Jornalística Econômico S.A. (Ejesa), que se tornou uma 

das maiores empresas de comunicação do Brasil. 

Atualmente, o tabloide destinado às classes C e D – àqueles que, segundo 

pesquisas de mercado, não possuem tempo, recurso e/ou instrução para ler os 

jornais de referência – custa R$ 1,00, disputando o mercado popular com dois 

produtos do grupo O Globo: o jornal Extra, de expressiva vendagem, e o Expresso 

de notícias, que, embora tenha sido criado, muito provavelmente, para concorrer 

https://www.elipse.rio.br/page2
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diretamente com o Meia Hora23, não teve sucesso editorial. Assim como o Expresso, 

o Meia Hora tem, em geral, entre 32 a 44 páginas, propondo que, em 

aproximadamente 30 minutos de leitura, o leitor tenha um panorama dos fatos do dia 

anterior. Vendido em bancas, no transporte público, em estabelecimentos 

comerciais, esse jornal popular compacto não conta com assinaturas (a não ser na 

versão digital). Dessa forma, como exemplificam as duas capas seguintes, o jornal 

busca fidelizar seu público por meio de promoções e, obviamente, da manutenção 

de seu estilo: “eu adicionaria aí um quinto pilar, muito importante, que não é editorial, 

mas que sozinho pode derrubar todos os outros: as promoções. [...] se o jornal puder 

agregar [...], além de informação, um brinde, é melhor.”, dando ao leitor a sensação 

de que seu dinheiro foi “melhor gasto”, sublinha Henrique Freitas (FIGUEIREDO, 

2012, p. 69 e 70). 

 

Figura 94: Capa do jornal Meia Hora de 06 de 
março de 2017. 

 

Figura 95: Capa do jornal Meia Hora de 07 de 
agosto de 2018. 

 

                                                           
23

 Em entrevista ao Observatório da Imprensa, Agostinho Vieira, diretor-executivo do Infoglobo, nega 
que o lançamento do jornal Expresso tenha sido uma resposta à vendagem média de 100 mil 
exemplares diários do Meia Hora, o que teria provocado queda de 20% na circulação do Extra. 
Segundo ele, “o Expresso foi lançado baseado no fato de que o consumo das classes C e D passou 
de 97 bilhões de reais, em 2004, para 137 bilhões de reais, em 2005. As pessoas dessas classes 
compram de tudo, menos jornal. Aliás, não compravam por falta de tempo, por falta de preço, por 
falta de produtos dirigidos para elas. Se fosse por causa do Meia Hora, não precisaríamos lançar um 
novo produto.” (cf. artigo “O Expresso está nas ruas”. Disponível em: 
http://observatoriodaimprensa.com.br/saidas-para-a-midia/o-expresso-esta-nas-ruas/. Acesso em: 09 
de jan. 2020.). É questionável, no entanto, a suposta coincidência entre a feitura dessa pesquisa de 
mercado, o sucesso de vendagem do Meia Hora e o lançamento, em 2006, do Expresso. 
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Sob a missão de “Fornecer informação com pitadas de humor em um jornal 

fácil de ler.”24, o jornal Meia Hora, idealizado, inicialmente, para concorrer com o 

Extra, acabou por criar um novo público, do qual trataremos a seguir.  

 

4.3.2 Apreciado por “Arquibaldos” e por dentistas do Leblon  

Baseado no perfil dos leitores traçado pela empresa de pesquisas Ipsos 

Marplan e divulgado, em 2012, pelo próprio grupo O Dia, Costa (2013, p. 133 e 134), 

explicita, dentre outros aspectos, que os destinatários reais do tabloide carioca 

eram, em sua maioria, pertencentes à classe C (64%), de idade entre 22 e 29 anos 

(27%) e moradores da Baixada Fluminense (28%) e da Zona Oeste (23%).  

 Quanto ao perfil econômico, lembra-nos Henrique Freitas que, na década de 

1990, com o plano Real e os programas sociais do governo Lula, a classe C 

começou a ter maior poder aquisitivo. “E no Rio de Janeiro chegava com poder 

aquisitivo procurando o que comprar [...]. No Rio, sempre houve uma tradição muito 

grande de se ler jornal. Existia um espaço aspiracional na cabeça de todo mundo, e 

a classe C entrante estava sem jornal.” (FIGUEIREDO, 2012, p. 66), aderindo, anos 

mais tarde, ao projeto do Meia Hora. 

 No que se refere à faixa etária dos leitores, Freitas destaca: “Até 30 anos, é 

quase metade do público do Meia Hora. É muita gente lendo o Meia Hora em uma 

faixa etária baixa. Isso significa que nós estamos formando leitores.”.  Logo, nesse 

“jornal muito jovem”, “[...] tem muito essa coisa de uma linguagem jovem, dinâmica 

jovem, capas que puxem para essa coisa da juventude. Piada, humor, sacanagem 

com futebol, com celebridade puxam muito para o jovem.” (FIGUEIREDO, 2012, p. 

71 e 72). 

 Por fim, no que tange aos locais onde reside a maior parte do público, 

ressalta Costa (2013) serem distantes do centro geográfico e comercial da cidade, 

no qual trabalha a maior parte desses leitores. Dado o tempo gasto com o 

deslocamento diário, “reduzem-se as oportunidades de qualificação e aquisição de 

bens culturais por essa parcela da população, sendo, muitas vezes, esse jornal a 

única leitura diária do seu consumidor” (COSTA, 2013, p. 135), devendo, por isso, 

ser um “companheiro” divertido de suas viagens. Acrescenta-se a isso o fato de, 

nessas regiões do Grande Rio, serem escassos (ou mesmo inexistirem) espaços 

                                                           
24

 Disponível em: https://web.facebook.com/meiahora/. Acesso em: 20 de nov. 2019.  
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culturais como teatros, bibliotecas públicas e museus, bem como projetos de 

entretenimento promovidos pelas prefeituras municipais. 

 Nesse sentido, se, de um lado, Humberto Tziolas, editor-chefe do periódico, 

caracteriza, genericamente, o público do Meia Hora como “um morador do Rio que 

gosta de informação rápida, curta, resumida, em um formato prático e, quando 

possível, com bom humor” (34’ 40’’), de outro, Washington Rodrigues, colunista 

esportivo, tendo em vista os aspectos socioculturais apontados acima, oferece-nos 

sua percepção mais sincera e (talvez) preconceituosa acerca desse grupo de 

leitores: 

 

É o povão, é o Geralgino, é o Arquibaldo. É essa gente que sai quatro e 
meia, cinco da manhã pra trabalhar, que enfrenta as maiores dificuldades, 
que briga, que apanha... [...] Esse cara está sempre com o sorriso nos 
lábios – é incrível isso, né?. O pobre está sempre bem humorado. Porque 
eu acho até que ele se conforma de tal maneira, que ele não tem muitos 
outros horizontes. Então, ele acha tudo fantástico, acha tudo formidável. 
Está em pé no trem... a confusão... o trem não sai... aí para no meio do 
caminho... tem que pular no trilho... tem que andar... E o Meia Hora debaixo 
do braço e sorrindo. E vai embora fazendo daquilo uma piada. (34’ 49’’) 

 

Atualmente, embora não tenhamos encontrado levantamentos estatísticos 

mais recentes sobre o perfil dos leitores, observamos que, para além das classes C 

e D, o jornal Meia Hora aproxima-se, nas plataformas digitais, de integrantes da elite 

econômico-cultural. Como bem observa David Brazil, que atuou como colunista no 

periódico, “A maioria é o povão. Mas tem a classe A também, que lê o Meia Hora e 

se amarra”, tal como o seu dentista do Leblon, ironiza (36’ 18’’). Desde, pelo menos, 

2012, o jornal “é muito forte no Twitter e no Facebook” e, embora Henrique Freitas 

apontasse, nesse ano, que “quem curte as capas do Meia Hora no Facebook são 

pessoas de classe A e B que se interessam pelas capas e não o nosso público-

leitor.” (FIGUEIREDO, 2012, p. 70), mais recentemente, a inclusão digital, ainda que 

limitada, alcançou as camadas populares, que também acessam tais redes sociais. 

Dessa forma, mantendo e ampliando seu público, o jornal – em especial, suas capas 

– apresenta expressiva circulação social, alcançando as classes populares como 

também a elite. 
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4.4 CAPAS(CARTAZES) DO JORNAL IMPRESSO 

 

Figura 96: Capa do jornal grego Ta Nea de 16 
de janeiro de 2020. 

Figura 97: Capa do jornal sul-coreano 
JoongAng Ilbo de 16 de janeiro de 2020. 

 

 
Disponível em: https://www.tanea.gr/ta-nea/. 
Acesso em: 16 jan. 2020. 

Disponível em: 
https://www.joins.com/Media/List.aspx?mseq=1
1. Acesso em: 16 jan. 2020. 

 

 

 Tal como fez Travassos (2011), ao apresentarmos essas duas capas de 

empresas jornalísticas estrangeiras – a primeira, do tabloide grego Ta Nea (Τα Νέα, 

que significa “As notícias”), publicado diariamente em Atenas; a segunda, do 

conservador sul-coreano JoongAng Ilbo (중앙일보), um dos três principais jornais 

do país –, verificamos que, não obstante a (provável) incompreensão de seu 

conteúdo, reconhecemos, sobretudo por meio de sua organização espacial, marcas 

que nos permitem identificar tais peças jornalísticas como exemplares desse gênero. 

Dessa maneira, a atribuição de um nome a enunciados relativamente estáveis já 

representa um indício de que possuem status social de gênero. Logo, como 

fenômeno histórico e cultural, sua existência está condicionada ao reconhecimento e 

à distinção por parte de seus usuários.   
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Na investigação dos traços característicos de uma capa de jornal, surge, 

todavia, uma questão teórica subjacente: Que gênero considerar, o gênero textual 

ou o discursivo/situacional? 

Ao retomar Marcuschi (2005b), segundo o qual o gênero textual é definido, 

sobretudo, por seu papel comunicativo, Corado (2009, p. 26) reafirma ser “a função 

social, associada aos aspectos de discurso nela envolvidos, que determinará a 

articulação da linguagem em gêneros, entendidos em sua forma, em seu conteúdo e 

em suas configurações semióticas específicas”. Dessa maneira, ressalta-se que, 

dadas as coerções ligadas ao conteúdo e à expressão – as quais, conforme 

discutimos nas seções anteriores, são, em termos semiolinguísticos, definidas pelo 

contrato de comunicação –, a identificação de um gênero textual deverá embasar-se 

na relação entre sua função sociodiscursiva e suas características temáticas, 

estruturais e linguísticas.  

 Dessa forma, fica evidente que a definição de gênero proposta pela 

Linguística Textual deriva, diretamente, dos postulados bakhtinianos. Isso porque, 

segundo o filósofo da linguagem (2003, p. 262), os textos concretos por meio dos 

quais estabelecemos interação: 

 

refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo 
não só por seu conteúdo e pelo estilo de linguagem [...] mas, acima de tudo, 
por sua construção composicional. Todos esses três elementos – o 
conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – estão 
indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente 
determinados pela especificidade de um determinado campo da 
comunicação. 

 

 Como salienta Rodrigues (2005, p. 154-169), um enunciado, segundo a 

perspectiva de Bakhtin, não pode ser analisado isolado de sua situação concreta; 

ele “não é a frase ou a oração enunciada”, sendo assim determinado: “texto + 

situação social de interação = enunciado” (RODRIGUES, 2005, p. 162).  Logo, para 

além de sua constituição linguística, os enunciados engendram e refletem práticas 

sociais, concretizando-se em tipos relativamente estáveis. Como produtos histórico-

culturais, equivalem, do ponto de vista da produção, a índices sociais para a 

organização do texto e, do ponto de vista da recepção, a um horizonte de 

expectativas de significação.  
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Isso posto, compreendemos que: i) os gêneros textuais são realizações 

linguísticas concretas, isto é, textos empiricamente realizados, que cumprem 

funções específicas em situações comunicativas reais; ii) são fenômenos históricos, 

necessariamente vinculados à cultura e às atividades sociais e, por isso mesmo, 

extremamente maleáveis, dinâmicos e plásticos; e iii) são caracterizados não, 

prioritariamente, por critérios formais, mas pela análise de suas funções 

comunicativas, cognitivas e institucionais: as peculiaridades linguísticas e 

estruturais, bem como o próprio suporte ou ambiente em que se concretizam os 

enunciados, não devem ser ignorados; contudo, o foco recai sobre os 

condicionamentos sociopragmáticos. 

De forma semelhante, Charaudeau (2004b) propõe um modelo de análise 

semiodiscursivo para a caracterização dos gêneros tendo em vista a articulação 

entre a situação comunicativa, os possíveis sentidos e as formas linguageiras 

empregadas. Pressupondo a existência de três memórias – a discursiva, por meio 

da qual se constroem saberes de conhecimento e de crença; a situacional, referente 

aos dispositivos que regulam as trocas linguageiras, definindo suas condições 

psicossociais; e a linguística (das formas de signos verbais e não-verbais), 

constituída pelos sistemas de representação –, propõe que os textos sejam 

analisados em três níveis de produção-interpretação, a saber:  

 

o nível situacional permite reunir textos em torno das características do 
domínio de comunicação; o nível das restrições discursivas deve ser 
considerado como o conjunto dos procedimentos que são chamados pelas 
instruções situacionais para especificar a organização discursiva; o nível da 
configuração textual cujas recorrências formais são voláteis demais para 
tipificar de forma definitiva um texto, mas constituindo os índices. 
(CHARAUDEUAU, 2004b). 

 

Sob tal perspectiva, devem-se observar, primeiramente, os princípios gerais 

que fundam a atividade de linguagem. Em seguida, os mecanismos de 

funcionamento discursivo: a situação de comunicação, que determina as condições 

de produção e de reconhecimento dos atos de comunicação (identidades, lugar da 

troca, finalidade, propósito e circunstâncias materiais), e a discursivização, a mise en 

discours, os procedimentos semiodiscursivos que equivalem às maneiras de dizer. 

Por fim, analisam-se as restrições discursivas, concernentes ao ordenamento do 

discurso (os modos discursivos), e as formais, referentes ao emprego obrigatório de 

formas de expressão em textos pertencentes a uma mesma situação. 
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No que se refere às capas de jornal, observamos, conforme Charaudeau 

(2004b), que elas se inscrevem em uma situação de comunicação jornalística, a 

qual, por sua vez, se insere no domínio de comunicação midiática, tendo como 

finalidade central, teoricamente, a visada de informação. Esses dados situacionais 

(externos) demandam uma restrição discursiva de anúncio das notícias, que, por seu 

turno, demanda a restrição formal de capa (e, mais especificamente, a depender de 

sua configuração, a restrição de capa-cartaz). Dessa forma, uma capa de jornal 

poderia ser classificada diferentemente em cada um desses níveis: gênero 

informação, determinado pelo domínio midiático; gênero jornalístico, determinado 

pela situação; gênero anúncio, determinado pela restrição discursiva; gênero capa 

de jornal (ou capa-cartaz), determinado pela restrição formal.  

Nesse sentido, Cardoso (2018, p. 69) sumariza: 

 

a proposta de Charaudeau (2004b) é uma tipologia fundada sobre o 
dispositivo gênero como materialidade da mise-en-scène e sobre os 
diferentes procedimentos utilizados para construir dispositivos cênicos. [...] 
para classificá-lo em relação a um gênero, é necessário identificar seus 
pontos comuns nos três níveis abordados [...]. É por esse motivo [...] que 
Charaudeau propõe que os gêneros sejam definidos como situacionais – 
isto é, relacionados às condições de uma situação-contrato e fornecedores 
de instruções de como dizer. 

 
No cotejo entre tais perspectivas teóricas (a Linguística Textual e a 

Semiolinguística) e suas respectivas definições sobre gênero, defende Costa (2013, 

p. 71):  

 

A nosso ver, não há divergências entre as duas abordagens – a discursiva e 
a textual. Trata-se apenas de enfoques diferentes a determinados aspectos 
do discurso, que, na primeira tendência, notamos recair sobre os aspectos 
sócio-discursivos da situação enunciativa [...]. Já na segunda tendência, 
focaliza-se a descrição de textos e gêneros textuais sem, entretanto, deixar 
de considerar as especificidades do contexto. [...] Aliás, nossa posição 
encontra respaldo em Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 251), pois 
entendem que os diferentes aspectos focalizados pelas duas grandes 
perspectivas estão ligados, havendo entre elas afinidades. 

  

Dessa maneira, no intento de caracterizarmos o gênero capa-cartaz, a 

observação de seus traços constitutivos, compreendidos como conteúdo, estrutura e 

estilo ou como resultado de restrições discursivas e formais, evidencia uma 

significativa intercessão entre as teorias – a compreensão de que as expressões 

verbo-visuais testemunham a troca comunicativa em que se concretiza determinado 

gênero – e, portanto, põe, em segundo plano, a discussão acerca de nomenclaturas. 
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Em outras palavras: o que nos interessa, nesta seção, é, sobretudo, a função e a 

organização das capas de jornais impressos, como destacamos a seguir.  

O conteúdo (ou o propósito comunicativo) de uma capa de jornal é 

significativamente abrangente, um campo bastante aberto. Tendo como função 

principal destacar as principal(is) notícia(s) de que trata o periódico ou, 

especialmente nos jornais populares, aquela(s) que mais facilmente poderia(m) 

captar a atenção do leitor, as capas veiculam temas variados. A força coercitiva 

atuante na seleção temática está, no entanto, no traço de atualidade. A esse 

respeito, lembramos que, nos jornais populares, a relevância social e ineditismo não 

são os critérios mais importantes. 

Nesse sentido, embora possam apresentar diferentes temáticas – desde 

questões políticas até casos bizarros –, as capas-cartazes, ao contrário de capas 

jornalísticas em geral, possuem uma unidade temática. Isso significa dizer que ou 

apresentam um único assunto/fato ou agrupam vários deles, comparando-os e, 

assim, conferindo-os relações específicas, como semelhança ou contraste – como 

demonstramos nos exemplos a seguir. 

 

Figura 98: Capa do jornal Meia Hora de 19 de 
maio de 2017. 

 

Figura 99: Capa do jornal Meia Hora de 1º de 
abril de 2019. 

 

 

Cada uma destas duas primeiras capas-cartazes trata, especificamente, de 

um tema: a decisão de Temer de não renunciar, mesmo após terem sido divulgadas, 

em delação premiada, as gravações feitas por Joesley Batista que mostram a 
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anuência do presidente na obstrução de investigações contra o dono da JBS; e a 

vitória do time de futebol do Flamengo na Taça Rio (o 2º turno do Campeonato 

Carioca).  

Já neste segundo par de capas-cartazes abaixo, evidencia-se o agrupamento 

de fatos diferentes, postos, respectivamente em relação de similaridade e de 

contraste: a primeira trata dos diferentes crimes que acometem a população carioca, 

ampliando, em um jogo intergenérico com os livros de colorir, sua significação como 

fatos que deixam, metaforicamente, “O RIO SEM COR”; a segunda capa, por sua 

vez, opõe lágrimas de profundas alegria e tristeza: acima, o alívio do atacante 

Neymar após a vitória brasileira e, abaixo, o desconsolo da família do jovem 

Guilherme, de 14 anos, morto a tiros. 

 

Figura 100: Capa do jornal Meia Hora de 11 de 
junho de 2015. 

 

Figura 101: Capa do jornal Meia Hora de 23 de 
junho de 2018. 

 

 

A estrutura (ou a composição ou, ainda, a restrição discursiva) abarca tanto 

os tipos textuais (ou os modos de organização do discurso) quanto a 

macroestruturação do enunciado, considerando seus componentes e seu design. 

Dessa maneira, quanto aos modos de organização do discurso, o gênero capa de 

jornal é, significativamente, variável. Ainda que o modo narrativo seja recorrente, 

haja vista a principal finalidade de uma capa (o fazer-saber sobre acontecimentos do 

mundo), verificam-se textos predominantemente argumentativos, como nas capas-

cartazes publicadas em 18 de fevereiro de 2017 e 17 de fevereiro de 2018. Além 
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disso, os textos, em geral, organizam-se por mais de um modo, não havendo, pois, a 

exclusividade, mas o predomínio de um deles. Quanto os componentes de uma 

capa de jornal, esse gênero é, de acordo com Travassos (2012a), composto pelo 

entrelaçamento de outros gêneros, que se adequam à sua finalidade. Nas palavras 

da autora, “há uma convergência entre os diversos gêneros presentes na capa de 

jornal, uma dinâmica que os une em função daquilo a que ela se propõe: informar o 

conteúdo veiculado no jornal e atrair os leitores para a sua compra e leitura” 

(TRAVASSOS, 2012a, p. 137).  

Na estruturação desse gênero complexo, destacam-se os seguintes 

elementos: o cabeçalho, a manchete, a chamada de capa, a fotografia e a legenda, 

considerados como fixos, por ocorrem (quase) regularmente. Há, no entanto, outros 

elementos, como os anúncios publicitários, que, apesar de muito frequentes nas 

capas de um jornal, não são essenciais à definição do gênero e, portanto, são 

consideramos como variáveis. Aprofundando a descrição dos componentes fixos, 

observamos, conforme Travassos (2012a), que: 

No cabeçalho, localizado no topo da capa, apresentam-se referências do 

jornal e informações gerais sobre a publicação, estruturando-se por estes 

elementos: 

 o logotipo, o símbolo que representa a empresa jornalística, é, no jornal Meia 

Hora, tal como no seu maior concorrente, o jornal Extra, nas cores vermelha e 

preta. Embora tal acorde cromático aponte, teoricamente, uma significação 

negativa, como a agressividade e a brutalidade (HELLER, 2008), no Rio de 

Janeiro, pode remeter ao Clube de Regatas do Flamengo, time rubro-negro 

de maior torcida no país. Atrelado a isso, o grafema “O”, na sílaba tônica do 

vocábulo “HORA”, é tingido, em cada uma de suas metades, por essas duas 

cores. Logo, dada a forma circular da representação gráfica da vogal, ela 

pode remeter a um relógio e, pela divisão simétrica das cores, reforçar a 

metade do tempo, intensificando o nome do periódico. Dessa forma, 

posicionado na parte superior esquerda da página, o logotipo é o primeiro 

elemento que um jornal oferece à visão do leitor, sendo, no caso do Meia 

Hora, acompanhado do endereço de seu site. 

 o slogan, logo abaixo da logomarca, evidencia um título/traço do jornal; neste 

caso, sua vendagem: “O MAIS LIDO DO RIO”. 
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 a data, o número da edição e o preço do jornal (à direita) são apresentados 

em fontes menores, visto serem informações menos relevantes àqueles que 

consomem o jornal impresso e, sobretudo, àqueles fidelizados pelo periódico.   

 

Na parte central da capa, veiculam-se os componentes mais importantes, a 

saber: 

 as manchetes, enunciados que intitulam e sumarizam o(s) principal(is) fato(s) 

ou tema(s) de que trata a publicação jornalística, possuem grande apelo 

visual, ocupando, em geral, a parte superior e central. Lembra-nos Travassos 

(2012b) que, não raro, leem-se, sobretudo na comercialização de jornais 

impressos em estabelecimentos ou em transportes públicos, tão somente 

esses títulos, que apresentam e fixam um ponto de vista bastante específico 

sobre o que é noticiado. As manchetes, dividindo-se em antetítulo (ou 

sobretítulo), título (ou manchete), subtítulos (título secundário) e intertítulos 

(postos no meio de uma composição), têm, portanto, fundamental importância 

na composição da capa: 

 

funcionam como focalizadores, à medida que ativam ou selecionam áreas 
do conhecimento de mundo que temos arquivadas na memória. São elas 
que possibilitam que o leitor faça previsões sobre como um determinado 
tema será desenvolvido e, então, crie expectativas sobre o conteúdo da 
notícia ou da reportagem. (TRAVASSOS, 2012b, p. 141) 

 

Dessa forma, no Meia Hora, as manchetes chamativas e, por vezes, 

ambíguas exercem importante papel de captação (COSTA, 2013). 

 

 a fotografia (ou uma outra representação imagética, como um emoji) é, 

igualmente, um elemento de extrema potencialidade de concentração da 

atenção. Articulando-se às manchetes e às legendas, que ancoram sua 

significação, as fotografias criam diferentes efeitos discursivos e podem, até 

mesmo, fundirem-se, constituindo um gênero multimodal (SILVA, 2015).  

 a chamada de capa (ou lide), como um elemento metadiscursivo, indica o 

caderno e o número da página em que o jornal apresenta a matéria completa. 

Aprofundando a caracterização desse tipo de resumo, Caldeira (2007, p. 40) 

propõe este quadro:  
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Tabela 11: Síntese dos movimentos do gênero chamada. 

  

Como exemplificação, destacamos, no diagrama a seguir, os elementos que 

compõem uma capa de jornal – alguns sendo gêneros já consolidados, como a 

publicidade e o título principal (ou manchete, em sentido estrito); outros consistindo 

em formas/partes constituintes que não funcionam isoladamente, como a indicação 

da data, do número ou do preço da edição. 

 

Figura 102: Sistematização da estrutura de capas de jornal impresso – do autor. 
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Nas capas-cartazes do jornal em análise, a presença de legendas e/ou de 

chamadas justifica-se tão somente naquelas composições que articulam fatos 

diferentes. Como se destaca a seguir, a capa à esquerda, ao reportar e anunciar 

diferentes acontecimentos sobre o carnaval do Rio, atribui às representações 

imagéticas enunciados que as comentam. Ao contrário, a capa à direita, ao tratar, 

especificamente, da vitória do Flamengo no Campeonato Carioca de 2017, não 

possui legenda: a ancoragem da foto é feita pelos títulos e pelo lide, apresentado na 

parte inferior de página. 

 

Figura 103: Capa do jornal Meia Hora de 13 de 
fevereiro de 2018. 

 

Figura 104: Capa do jornal Meia Hora de 08 de 
maio de 2017. 

 
 

Fato é que, não raro, as capas-cartazes, de configuração significativamente 

flexível, subvertem a articulação entre os gêneros e os demais elementos estruturais 

que, com recorrência, são observados em outras capas de jornal, por exemplo, 

servindo-se de traços característicos de outros gêneros textuais, como memes, 

charges, tiras em quadrinhos, capas de revista. As capas-cartazes exploram, 

substancialmente, novas possibilidades de composição, apresentando-se de 

inúmeras e diferentes formas, segundo cada temática e, principalmente, o enfoque 

que lhe é dado. Sobre o caráter inovador e o “arrojado desenho” das capas-

cartazes, sumariza Ferreira Júnior (2003, p. 100): há “o rompimento, às vezes por 

completo, com qualquer tipo de ordenação”, de modo que a página pode se tornar 

“tão-somente orgânica, destituída de compromisso sequencial cotidiano”. 
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Como um terceiro traço para a definição do gênero capa de jornal, o estilo (ou 

as restrições formais) compreende as escolhas linguísticas feitas pelo sujeito 

comunicante. A instância de produção do Meia Hora, por exemplo, opta, dentre 

outros aspectos, quanto às formas verbais, por expressões informais, frases curtas, 

uso recorrente da coordenação, implicação do leitor e, quanto às formas não-

verbais, pelo significativo uso de fontes e fundos coloridos, de imagens 

(principalmente, de fotografias) e de composição com técnicas de contraste. As 

capas configuram-se, pois, como textos curtos, com linguagem direta, mas repleta 

de efeitos que visam ao humor e à emoção. 

 Por fim, como principal critério de identificação de um gênero, destaca-se sua 

função sócio-comunicativa-interacional, que, referente ao gênero em análise, 

sublinha Travassos (2011, p. 111): 

 

o gênero capa de jornal desempenha uma função pragmática, pois, além de 
criar uma situação de comunicação, permite ao sujeito enunciador atingir o 
seu enunciatário, implicando-o, seja pelo assunto (tema), seja pela forma de 
apresentação. Nesse sentido, podemos afirmar que a capa de jornal tem um 
caráter dialógico, afinal constitui uma estratégia a serviço das intenções do 
sujeito enunciador que pretende influir sobre o leitor, interessá-lo, senão 
convencê-lo, em uma situação real de interlocução. 

 

Nesse sentido, a capa funciona como uma “propaganda” do jornal, 

enfatizando seu conteúdo e seu ponto de vista acerca dos temas a que atribui status 

de notícia. Deve ser, portanto, uma “vitrine” convidativa, a fim de captar o maior 

número possível de leitores. No que tange, especificamente, às capas-cartazes, em 

sendo uma configuração específica do gênero capa de jornal, seus aspectos 

temáticos, estruturais e estilísticos não só as individualizam, como, principalmente, 

fundam expressivas formas de captação do público-leitor.  

Se “comunicar, informar, tudo é escolha” não só de conteúdos a transmitir, 

como também das expressões linguísticas e dos respectivos efeitos de sentido 

possivelmente suscitados no leitor, as formas de comunicar equivalem a estratégias 

discursivas (CHARAUDEAU, 2006a, p. 39). Nesse sentido, trataremos, no capítulo 

seguinte, das estratégias de captação empregadas no jornal Meia Hora.     
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5. A CAPTAÇÃO: UM PRINCÍPIO CONSTITUTIVO DO ATO DE LINGUAGEM 

 

 Neste capítulo, apresentaremos uma das principais contribuições a que esta 

pesquisa se presta: discutir a(s) acepção(ões) de captação e, dessa forma, 

descrever, em capas-cartazes do jornal Meia Hora, as estratégias linguístico-textual-

discursivas que atendem a esse princípio geral determinante do ato de linguagem.  

 

5.1 SOBRE O CONCEITO DE “CAPTAÇÃO” 

Durante o IV Simpósio Internacional sobre Análise do Discurso, realizado na 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Genais, entre os dias 14 e 

17 de setembro de 2016, o professor Patrick Charaudeau, em sua conferência 

intitulada “As desigualdades são solucionáveis no discurso?”, ao apontar reflexões 

sobre as dificuldades de analisar as desigualdades sociais em uma perspectiva 

discursiva, explicitou que qualquer trabalho de Análise do Discurso deve, em 

primeiro lugar, questionar-se acerca dos possíveis sentidos evocados pelas palavras 

que nomeiam conceitos-chave. Tendo em vista essa orientação, iniciamos este 

capítulo retomando concepções e postulações teóricas sobre a “captação”, a fim de 

aprimorar/esclarecer tal conceito. 

Em sua etimologia, “captar” provém das formas latinas capere / captare, mais 

especificamente, da variante do Latim Vulgar captiare (pegar, recolher, atingir, 

capturar, tomar). Dada a sua amplitude semântica, cumpre salientar que, nas 

línguas românicas, o sentido desse radical (que é, em princípio, “pegar” ou “beber”) 

foi especificando-se cada vez mais, passando a se referir à percepção, à captação 

pelos sentidos e, até mesmo, ao entendimento – valor que já existia no Latim, mas 

de forma secundária25.  

Em decorrência de a forma verbal apresentar, em sua origem, essa rede de 

significação polissêmica, os dicionários registram diferentes sentidos, tais como26: 

1. Conseguir (para si) através de capacidade, habilidade ou mérito; atrair. 
2. Colher ou guardar; apanhar. 
3. Fazer com que o sinal chegue aos receptores (rádio ou TV). 
4. Entender (alguma coisa); compreender. 
5. [Economia] Recolher recursos através da venda de títulos de créditos. 

                                                           
25

 Cf. verbete “catar” do Dicionário Etimológico online do Espanhol. Disponível em: 
http://etimologias.dechile.net/?catar. Acesso em: 15 out. 2016. 
26

 Cf. verbete “captar” do site Dicio – Dicionário Online de Português. Disponível em: 
https://www.dicio.com.br/captar/. Acesso em: 15 out. 2016. 
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Recorrendo à Linguística Cognitiva, buscamos observar traços comuns aos 

possíveis sentidos evocados pela expressão “captar”. Sob essa perspectiva teórica, 

verificamos que os esquemas imagéticos equivalem a estruturas abstratas capazes 

de organizar padrões recorrentes da experiência sensório-motora, os quais 

emergem da própria constituição do corpo humano e da forma como este interage 

com o mundo à sua volta (FELTES, 2007). Em outras palavras, “a forma como 

experienciamos o mundo e nos deslocamos nele produz esquemas imagéticos com 

significados, [...] devido à natureza do nosso corpo e à forma como experienciamos 

o espaço em três dimensões” (ARAÚJO, 2008, p. 18). Nesse sentido, dentre os 

esquemas imagéticos mais frequentes, linguisticamente realizados por diversas 

expressões, destacam-se: o PERCURSO (ou destino) e o CONTÊINER (ou 

recipiente).  

 Paralelamente, considerando que “os esquemas imagéticos não existem 

como entidades individuais e isoladas, mas ligam-se entre si através de 

transformações de esquemas imagéticos” (SILVA, 1997, p. 78), julgamos adequado 

considerar que a forma verbal “captar”, assim como o substantivo abstrato 

“captação”, emergem pela transformação da focalização do percurso para a 

focalização do ponto final, do qual o alvo da ação se torna recipiente. Haveria, nesse 

sentido, um esquema imagético compósito – conforme salientamos nesta 

representação: 

 

Figura 105: Esquema imagético compósito para o verbo “captar” – do autor. 
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Por meio dessa representação analógica de experiências sensório-motoras, 

sugerimos que, por ocasião do movimento de captação, um elemento-alvo da ação, 

inicialmente, torna-se dinâmico e, assim, é transferido do ponto inicial (A) ao ponto 

destino (B), para, em seguida, tornar-se parte constituinte do marco B, ponto fixo ao 

qual se encaminha/reserva. Tal esquema imagético aplicar-se-ia, dessa maneira, às 

diferentes acepções do verbo “captar”, como nestas expressões apresentadas pelo 

próprio dicionário online (à exceção da frase 5): 

1. Captou elogios dos pais. Captou o ciúme do marido. 
2. Captar os apontamentos do professor. Captar os raios solares. 
3. Captar o sinal de áudio e vídeo da TV e do som. 
4. Captou a mensagem do texto. 
5. “UFG é terceira instituição que mais captou recursos em CT-infra”27  

   

De seu sentido mais amplo para sua(s) acepção(ões) segundo a perspectiva 

da Teoria Semiolinguística, discutiremos, a seguir, em ordem cronológica de 

publicação, como o processo de “captação” foi apresentado em cinco textos teóricos 

de Patrick Charaudeau, considerados centrais nesta pesquisa.  

Na obra Des conditions de la “mise en scène” du langage, ao tratar da 

legitimidade e da credibilidade, Charaudeau (1993, p. 48-53) aponta três requisitos 

necessários para que o sujeito tenha direito à palavra, quais sejam: i) o 

reconhecimento de saber, ii) o reconhecimento de poder e iii) o reconhecimento de 

seu saber-fazer. O primeiro refere-se ao domínio dos conhecimentos e das crenças, 

tendo em vista que os sujeitos de uma comunidade social – por força de suas 

práticas discursivas e das representações sobre essas práticas – acabam por 

construir significações consensuais, isto é, pontos de referência que lhes permitem 

se mover entre as representações supostamente partilhadas. O reconhecimento de 

poder, por sua vez, concerne à legitimidade social-institucional: como explicitamos 

na seção 2.5, pelas relações que estabelecem entre si, os atores sociais assumem 

determinados papeis, os quais engendram e constituem suas identidades e, dessa 

maneira, concedem-lhes direito à fala. Por fim, o savoir-faire equivale ao 

reconhecimento da credibilidade do sujeito comunicante, que, em sua competência 

linguageira, é capaz de reconhecer o contrato de comunicação em que se insere e, 

nele, manipular as linguagens a fim de concretizar sua intencionalidade. 

                                                           
27

 Título da matéria disponível em: http://www.fapeg.go.gov.br/ufg-e-terceira-instituicao-que-mais-
captou-recursos-em-ct-infra/. Acesso em: 15 out. 2016. 
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É exatamente a partir desse projeto de dizer que se engendram as quatro 

visadas discursivas: i) a injuntiva (factitiva), que corresponde a um fazer-fazer ou 

fazer-dizer, à manipulação do outro, fazendo-o agir de forma favorável aos objetivos 

do sujeito comunicante; ii) a informativa, que se refere a um fazer-saber, à 

transmissão de um saber que se julga ser ignorado pelo interlocutor; iii) a 

persuasiva, concernente a um fazer-crer, à apreensão do outro a partir de uma 

perspectiva racional, fazendo-o aderir ao universo de discurso proposto pelo sujeito 

argumentante; e iv) a sedutora, referente a um fazer-prazer, à suscitação de 

sentimentos a partir de discursos não racionais, de imaginários míticos e de jogos de 

palavras – por meio dos quais se pretende ter controle sobre o outro 

(CHARAUDEAU, 1993, 53-55). Nesse quadro teórico, ainda que não se utilize o 

termo “captação”, compreendemos que as visadas de injunção, de persuasão e de 

sedução são, portanto, comportamentos discursivos a partir dos quais o sujeito 

comunicante pode atrair para seu projeto de dizer o interlocutor.  

 Em seu artigo Ce que communiquer veut dire, Charaudeau (1995a) 

sistematiza as estratégias discursivas em três grandes grupos: as de legitimação, as 

de credibilidade e as de captação – empregando, pela primeira vez, este termo, 

segundo o levantamento bibliográfico de nossa pesquisa. Dessa forma, o linguista 

francês define a captação como “a atitude que consiste em tocar o afeto/o 

sentimento de seu interlocutor (seu auditório), em provocar nele um certo estado 

emocional que é favorável à visada de influência do sujeito enunciador; em suma, 

em seduzi-lo, em torná-lo cativo/capturado”28 (CHARAUDEAU, 1995a, p. 05). 

Esclarece o autor que tal expressão não se limita ao conceito dicionarizado; ao 

contrário, designa o espaço no qual diferentes estratégias visam a desencadear 

imaginários emocionais e, assim, despertar emoções no interlocutor. Nesse sentido, 

a captação, dada sua ênfase em fazer-sentir, não contemplaria as visadas de 

injunção (fazer-fazer) e de persuasão (fazer-crer)? 

 A partir desse questionamento, recorremos ao texto Visadas discursivas, 

gêneros situacionais e construção textual (CHARAUDEAU, 2004b). Partindo do 

pressuposto de que tanto as identidades dos atores discursivos como os papéis que 

devem representar são determinados pelo contrato de comunicação subjacente ao 

                                                           
28

 Livre tradução de: “l’attitude qui consiste à toucher l’affect de son interlocuteur (son auditoire), à 
provoquer chez lui un certain état émotionnel qui soit favorable à la visée d’influence du sujet parlant, 
bref à le séduire, à le rendre captif.”. 
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discurso, explicita-se que toda comunicação se estrutura por uma visada, isto é, por 

“uma intencionalidade psico-sócio-discursiva que determina a expectativa (enjeu) do 

ato de linguagem do sujeito falante e, por conseguinte, da própria troca linguageira” 

(CHARAUDEAU, 2004b). Tendo em vista não só a intenção pragmática e o papel do 

sujeito enunciador, como também a posição a ser ocupada pelo interlocutor, o 

professor lista seis principais visadas – cujos traços distintivos se evidenciam no 

quadro seguinte: 

 

VISADA CONSTITUIÇÃO DO EU POSIÇÃO DO TU 

Intencionalidade Posição em relação ao tu 

de “prescrição” 
 

“mandar fazer” Autoridade “dever fazer” 

de “solicitação” “quer saber” 
 

Inferioridade “dever responder” 

de “incitação” “mandar fazer” 
“fazer acreditar” 

(por persuasão ou 
sedução) 

Não está em posição de 
autoridade 

“dever acreditar” 

de “informação” “fazer saber” 
 

Legitimidade de “dever saber” 

de “instrução” “fazer saber-fazer” Autoridade de saber e 
legitimidade para transmitir 

o saber 

“dever saber fazer” 

de “demonstração” “estabelecer a 
verdade e mostrar as 

provas” 

Autoridade de saber “ter que avaliar” 

Tabela 12: Síntese dos traços distintivos das visadas discursivas (CHARAUDEAU, 2004b) – do autor. 

 

Tal síntese, antes de tudo, põe em evidência o fato de a visada de captação 

não integrar a listagem proposta pelo linguista e, em função disso, obriga-nos a 

buscar relacioná-la às demais. Nesse intento, verificamos, em primeiro lugar, que a 

visada de prescrição (assim como as de informação, de instrução e de 

demonstração) não se aproximaria da captação. Isso porque, aquelas visadas, ao 

contrário desta, exigem uma relação hierárquica entre os sujeitos, segundo a qual 

bastaria que uma ordem fosse enunciada para que a ação fosse cumprida 

(CHARAUDEAU, 2006b, p. 347). Quanto à visada de solicitação, de forma 

semelhante, a posição de superioridade do tu implicaria o afastamento entre essas 

atitudes enunciativas. Logo, a captação equivaleria à visada de incitação, constituída 

por um “fazer-fazer” mediante um “fazer-crer” (pela persuasão) e/ou “fazer-sentir” 

(pela sedução). Nesses termos, a captação afastar-se-ia da concepção exclusiva à 

intencionalidade de “fazer-sentir” (CHARAUDEAU, 1995a) e, assim, aproximar-se-ia, 

novamente, das visadas injuntiva, persuasiva e sedutora (CHARAUDEAU, 1993).  
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Ainda sobre essa proposta teórica, Charaudeau (2004b) salienta uma 

articulação processual entre tais intencionalidades constituintes da captação, 

esclarecendo que o “eu quer ‘mandar fazer’ (faire faire), mas, não estando em 

posição de autoridade, não pode senão incitar a fazer; ele deve, então, ‘fazer 

acreditar’ (por persuasão ou sedução) ao tu que ele será o beneficiário de seu 

próprio ato”. 

Base para as pesquisas semiolinguísticas, o Dicionário de Análise do 

Discurso parece confirmar a amplitude da visada de captação, haja vista a 

postulação de que:  

 

As estratégias de captação visam a seduzir ou a persuadir o parceiro da 
troca comunicativa, de tal modo que ele termine por entrar no universo do 
pensamento que é o ato de comunicação e assim partilhar a 
intencionalidade, os valores e as emoções dos quais esse enunciador é 
portador. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 94, grifo nosso) 

 

 

Nesses termos, captar consistiria não só em atrair a atenção do interlocutor 

para o projeto de dizer, como também em persuadi-lo e/ou seduzi-lo a fim de fazê-lo 

assumir determinado comportamento. Há, pois, uma tripartição do conceito, cujos 

processos apresentam significativa interdependência: tão somente despertando o 

interesse para o universo de pensamento materializado no texto, o sujeito 

enunciador poderá compartilhar – seja por argumentos lógicos, seja pela emoção – 

seus valores e, dessa forma, influenciar o interlocutor. Sob tal perspectiva, a 

captação, para além de uma visada discursiva em específico, consistiria em um 

princípio constitutivo do ato linguageiro. 

Se, de acordo com Charaudeau (2006b, p. 347), a captação revela-se no 

desafio de garantir que o parceiro da troca comunicativa atenda e adentre o projeto 

de intencionalidade, compartilhando opiniões e/ou sendo tocado em seus 

sentimentos29, para realizá-la o sujeito pode assumir as atitudes discursivas de 

polêmica, de sedução e de dramatização (conforme item 2.5). Logo, enquanto a 

primeira atitude apontaria para a persuasão, as duas últimas consistiram em formas 

de sedução.  

 

                                                           
29

 Livre tradução de: “L’enjeu de captation repose donc sur la nécessité pour le sujet de s’assurer que 
le partenaire de l’échange communicatif entre bien dans son projet d’intentionnalité, c’està-dire 
partage ses idées, ses opinions et/ou est «impressionné» (touché dans son affect).” 



172 

 

Segundo essas observações, propomos que a captação se constitui pelos 

seguintes processos: 

 

Figura 106: Proposta de sistematização dos processos de captação – do autor. 

 

 

Por meio desse percurso teórico, compreendemos que a visada de captação 

não se limita ao desencadeamento de emoções; de forma mais ampla, configura-se 

por despertar o interesse do leitor (inserindo-o em determinado universo discursivo), 

fazê-lo assumir, ainda que momentaneamente, valores (pela racionalidade e/ou pela 

afetação sentimental) e, dessa forma, propor/impor-lhe comportamentos. Tais 

processos estão, pois, correlacionados. 

Ampliando, ainda mais, tal conceito, retomamos as contribuições de 

Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.), que, em sua obra Retórica (ARISTÓTELES, 

2015), distinguiu dois modos de argumentação: o modo não-artístico, que se 

constrói pela argumentação por provas, documentos escritos, evidências; e o modo 

artístico, que engloba os mecanismos engendrados pelo orador junto ao seu 

auditório. Portanto, é nesse conjunto de estratégias artísticas que se inserem o logos 

(os argumentos verdadeiros ou prováveis), o ethos (a imagem do orador) e o pathos 

(a emoção despertada pelo orador nos ouvintes). Assim, o ethos, junto ao logos e ao 

pathos, é um recurso de convencimento e de persuasão. Se o logos se refere à 

argumentação ou ao discurso em si mesmo, o ethos é um instrumento para suscitar, 

no auditório, o pathos, isto é, as paixões, e dar credibilidade ao orador 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 220). 
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Revisitando a tríade aristotélica, Charaudeau (2004a, 2007, 2009, 2016b) 

atualiza e aprofunda as noções de sedução e persuasão, das quais trataremos a 

seguir. 

 

5.1.1 Sobre o fazer-sentir 

Na descrição do processo de sedução, um questionamento inicial desponta: 

“Que é emoção?”. Etimologicamente, como ressalta Costa (2013, p. 108), a palavra 

“emoção” tem origem na forma latina “emotionem”, composta pelos termos latinos 

“ex” (fora, para fora) e “motio” (movimento, ação, gesto), significando “movimento”, 

“comoção”, “ato de mover”. O psicólogo norte-americano Goleman (2012, p. 303), 

por seu turno, entendendo que o vocábulo se refere aos estados psicológicos e 

biológicos motivados por determinado sentimento, destaca a dificuldade de 

sistematização/categorização das diferentes formas de comoção, afirmando que 

“existem mais sutilezas de emoções do que as palavras que temos para defini-las”. 

No que tange, especificamente, à visada de captação no discurso midiático, 

Charaudeau (2006a, p. 92), ao focalizar a dramatização (atitude, segundo ele, mais 

comum nesse contrato de comunicação), sublinha que, na disputa mercadológica, a 

encenação/espetacularização da informação sustenta-se por meio de apelos 

emocionais, capazes de apreender o público-consumidor: “a instância midiática 

acha-se, então, ‘condenada’ a procurar emocionar seu público, a mobilizar sua 

afetividade, a fim de desencadear o interesse e a paixão pela informação que lhe é 

transmitida”. 

 Charaudeau (2007) cunha, então, o termo patemização para se referir ao 

processo discursivo de suscitar efeitos emocionais no interlocutor – mais 

especificamente, no TU-interpretante. No entanto, como explica Monnerat (2013b, p. 

226), os efeitos patêmicos não são necessariamente os sentimentos efetivos, mas 

os potenciais: 

 

Do ponto de vista de uma análise do discurso (cujo objeto é a linguagem 
como produtora de sentido em uma  relação de troca), o estudo da emoção 
não poderia ser focado naquilo que os sujeitos efetivamente sentem (por 
exemplo, vivenciar a felicidade, o medo, ou a raiva), mas no que a 
linguagem traz em si mesma: o signo de uma coisa que não está nela, mas 
da qual é portadora e, nesse sentido, estaríamos falando de uma visada de 
efeito, instaurada por categorias de discurso e complementada por uma 
teoria do sujeito e pela situação de comunicação. [grifo da autora] 
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Sumariza Charaudeau (2007): 

 

A análise do discurso não pode interessar-se à emoção como realidade 
manifesta, vivenciada por um sujeito. Ela não possui os meios 
metodológicos. Em contrapartida, ela pode tentar estudar o processo 
discursivo pelo qual a emoção pode ser colocada, ou seja, tratar esta como 
um efeito visado (ou suposto), sem nunca ter a garantia sobre o efeito 
produzido. [grifo nosso] 

 

Trata-se, pois, de investigar as emoções das quais a linguagem pode ser 

portadora, ou seja, os efeitos visados e potenciais de um ato de linguagem. 

Paralelamente, é importante ressaltar que “os signos linguísticos isolados não 

garantem a construção da emoção, ela só será construída a partir de um discurso, 

em uma situação de troca linguageira entre os sujeitos que integram o ato de fala” 

(MONTEIRO, 2015, p. 47). 

Nessa perspectiva, o efeito patêmico pode apresentar uma dupla enunciação: 

uma enunciação da expressão patêmica e uma enunciação da descrição patêmica. 

A primeira é uma enunciação simultaneamente elocutiva (“estou furioso”) e alocutiva 

(“não fique furiosa”) cujo objetivo é provocar um efeito de patemização tanto pela 

descrição ou manifestação do estado emocional do locutor, quanto pela descrição 

do estado emocional no qual o outro dever-se-ia encontrar. A segunda é uma 

enunciação delocutiva (“a multidão está furiosa”) cuja característica é propor, ao 

destinatário, a narrativa de uma cena dramatizante capaz de produzir um efeito 

patêmico. 

Embora destaque que os efeitos patêmicos podem ser produzidos por signos 

não verbais, Charaudeau (2007) privilegia a investigação de como as expressões 

verbais têm a potencialidade de despertar paixões em uma determinada situação de 

interação e em um agrupamento social relativamente homogêneos. Nesse sentido, 

respondendo ao questionamento “Há marcas-vestígios do patêmico?”, reforça a 

ideia de que a seleção lexical pode instanciar o pathos e, dessa forma, opõe três 

categorias de expressões: 

i. palavras com tonalidades patêmicas, que configurariam um discurso 

explícito e direto: expressões pertencentes a um universo emocional, isto 

é, aquelas que, mesmo fora do discurso, já descrevem sentimentos e 

emoções – tais como, “indignação”, “felicidade”, “raiva”. Todavia, como 

salienta Monnerat (2013b, p. 227), “O emprego dessas palavras [...] não 
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implica diretamente que o locutor as sinta como emoções e nem tampouco 

que elas produzirão um efeito patêmico no interlocutor”. 

 

ii. “palavras que não descrevem as emoções mas são tidas como boas 

candidatas ao seu desencadeamento” (CHARAUDEAU, 2007, grifo 

nosso), configurando um discurso implícito e indireto – tais como 

“assassino”, “caos”, “manifestação”. Salienta o autor que “a orientação 

argumentativa (diremos, aqui, patêmica) de uma palavra pode alterar, ou 

até mesmo se inverter, segundo seu contexto e, acrescentarei, sua 

situação de emprego”.  

 

iii. “há enunciados que não comportam palavras patemizantes e que, no 

entanto, são susceptíveis de produzir efeitos patêmicos, desde que 

tenhamos conhecimento da situação de enunciação” – como “‘Basta!’, 

gritavam as pessoas vítimas do milésimo bombardeamento da sua cidade” 

(CHARAUDEAU, 2007). 

 

Paralelamente, Charaudeau (2007) destaca que o efeito patêmico está 

atrelado a três tipos de condições: 

i. “que o discurso produzido se inscreva em um dispositivo comunicativo 

cujos componentes – a saber: sua finalidade e os lugares que são 

atribuídos previamente aos parceiros da troca – predisponham ao 

surgimento de efeitos patêmicos” [grifo do autor]. Nesse sentido, 

compreende-se que o discurso científico, por exemplo, não esteja tão 

suscetível à patemização quanto, por exemplo, o discurso midiático. 

 

ii. “que o campo temático sobre o qual se apoia o dispositivo comunicativo (o 

propósito relativo aos acontecimentos) preveja a existência de um 

universo de patemização e proponha certa organização dos tópicos 

(imaginários sociodiscursivos) susceptíveis de produzir tal efeito”. Desse 

modo, no discurso jornalístico, por exemplo, são comuns os tópicos da 

“desordem social” ou de sua “reparação”. 
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iii. “que no espaço de estratégia deixado disponível pelas limitações do 

dispositivo comunicativo, a instância de enunciação se valha da mise en 

scène discursiva com visada patemizante” [grifo do autor], considerando, 

portanto, não só o contexto histórico, como o meio de comunicação e os 

personagens desse cenário discursivo. 

 

Partindo do pressuposto de que os estados patêmicos são desencadeados 

não só pela percepção de um actante-objeto (pessoa ou situação; portanto, exterior 

ao sujeito), como também pelo comportamento do sujeito frente a esse actante, 

Charaudeau (2007) propõe quatro grandes tópicas, que, em seus polos negativo e 

positivo, seriam constituídas por diferentes figuras (ou patemias) – conforme 

sistematização que se segue: 

 

TÓPICAS Polos Figuras 

  
  
TÓPICA 1 

Negativo DOR 
“Estado de insatisfação do desejo do sujeito” 

a “tristeza” 
a “vergonha” 
o “incômodo” 
a “humilhação”   
o “orgulho ferido” 

Positivo ALEGRIA 
“Satisfação do desejo, do bem-estar corporal e 
moral” 

a “satisfação” 
o “contentamento” 
a “vaidade” 
o “orgulho” 

  
  
TÓPICA 2 

Negativo ANGÚSTIA 
“Estado de espera desencadeada por um 
actante-objeto desconhecido, mas que 
representa um perigo para o sujeito” 

o “aborrecimento” 
o “medo” 
o “terror” 

Positivo ESPERANÇA 
“Espera de um benefício, de um 
acontecimento feliz, de uma melhora do 
destino” 

a “confiança” 
o “desejo” 
os “votos” 
a “chamada” 
a “oração”  

  
  
TÓPICA 3 

Negativo ANTI-PATIA 
Indignação provocada por algo considerado, 
pelo sujeito observador-testemunha, como 
ofensivo, injusto ou incorreto 

a “indignação” 
a “acusação” 
a “denúncia” 
a “cólera” 
o “ódio” 

Positivo SIN-PATIA 
Proximidade ou atração moral entre uma 
vítima e o sujeito observador-testemunha 

a “benevolência” 
a “compaixão” 
a “piedade” 

  
  
TÓPICA 4 

Negativo REPULSA 
Recusa/negação da imagem de um malfeitor 

o “desprezo” 
o “desgosto” 
a “aversão” 
a “fobia” 

Positivo ATRAÇÃO 
Aprovação/exaltação da imagem de um 
benfeitor 

a “admiração” 
o “fervor” 
o “maravilhamento”  
o “encantamento” 

Tabela 13: Sistematização das tópicas patêmicas (adaptação de CHARAUDEAU, 2007) – do autor. 
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Paralelamente, considerando a multiplicidade de pesquisas que descrevem os 

possíveis efeitos patêmicos gerados por signos visuais (CHARAUDEAU, 2013; 

FERES, 2010; MONNERAT, 2013a; 2013b; dentre outros), compreendemos que as 

imagens também podem descrever e/ou suscitar emoções.  

 

5.1.2 Sobre o fazer-crer 

Se, conforme sublinha Charaudeau (2016b), a sedução vincula-se à questão 

de “Como tocar o outro, inserindo-o em um universo emocional condizente com o 

projeto de dizer do sujeito comunicante?”, a persuasão emerge como resposta ao 

questionamento de “Como organizar o dizer de tal modo que ele esteja a serviço do 

processo de influência do sujeito?”. Nesse sentido, ao lado da demonstração (o 

estabelecimento de uma verdade) e da explicação (a demonstração de uma verdade 

já estabelecida), a persuasão, como uma das três ordens da argumentação, volta-se 

para a adesão do sujeito interpretante à posição do comunicante, afastando-se, pois, 

da filiação à ideia platônica de “demonstração da verdade” (CHARAUDEAU, 2016b, 

p. 10). 

 Em sua proposta de abordagem da argumentação como uma prática social 

determinada por suas condições de enunciação, Charaudeau (2004a) refuta a 

concepção de que essa ação linguageira se limitaria a uma atividade cognitiva ou à 

sua manifestação explícita, isto é, ao emprego de determinadas expressões 

linguísticas e à estruturação textual. Correlativamente, defende que as formulações 

de que todo enunciado é, em sua essência, argumentativo ou narrativo, cunhadas 

desde a Antiguidade, são, na verdade, complementares, uma vez que, na atividade 

de argumentar, relatos sobre o mundo são utilizados como argumentos de uma 

cadeia de raciocínio e, na atividade de narrar, relações causais lógicas são tomadas 

como sustentação à descrição dos fatos. A propósito disso, o semiolinguista opõe as 

duas atitudes linguageiras da seguinte maneira: uma narração propõe ao interlocutor 

uma trama da qual ele pode fazer parte, sendo, portanto, uma atitude projetiva, isto 

é, que permite a identificação com as personagens apresentadas; uma 

argumentação, por seu turno, aponta uma explicação, obrigando o interlocutor a se 

incluir em dado esquema de verdade, sendo, por isso, uma atitude impositiva, ou 

seja, que impõe um modo de raciocínio e seus argumentos. 
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 Considerando as condições semiolinguísticas de comunicação, o autor 

retoma a noção de contrato de comunicação, sublinhando a necessidade de que se 

compreenda a argumentação como um espaço preenchido por restrições e 

estratégias de manobra. Destaca, dessa forma, as condições enunciativas da 

atividade argumentativa, a saber: um sujeito argumentador, um sujeito-alvo e um 

propósito sobre o mundo. Nesses termos, cabe ao sujeito argumentador conduzir 

seu alvo ao compartilhamento de um quadro de referências, permitindo o julgamento 

das interpretações que impõe sobre o mundo. 

 Argumentar, segundo o autor (2004a), pressupõe uma tripla atividade:  

i. problematizar: fazer-saber acerca não só da temática ou fato a ser 

discutido, mas também do quadro de questionamento em que se insere a 

argumentação, considerando asserções opostas às enunciadas e 

questionando as causas e consequências de tal oposição: consiste em 

propor-impor um quadro de questionamento no qual se opõem asserções 

sobre cuja validade o sujeito-alvo é forçado a se interrogar;  

ii. elucidar: fazer-compreender as razões admitidas como hipótese, a fim de 

esclarecer as causas e as possíveis consequências das afirmações, seja 

na sucessão de fatos (causas imediatas), seja na explicação detalhada de 

elementos convergentes (causas profundas), operando, para isso, 

diferentes modos de raciocínio (como a dedução, a indução, a restrição e 

a associação); 

iii. provar: fazer-crer na veracidade das asserções, fundamentando-as por 

meio de argumentos empíricos, experimentais ou estatísticos, segundo 

preceitos éticos e pragmáticos. Embora se possa distinguir, teoricamente, 

prova (asserção “irrefutável”, visto que se apoia sobre sua autenticidade 

ou sobre uma norma lógica absoluta) de argumento (asserção discutível, 

pois se apoia sobre um saber relativo), a prova, devendo ser interpretada, 

pode, igualmente, ser colocada em causa (CHARAUDEAU, 2016b, p. 19) 

 

No que tange a tais atividades constituintes da argumentação, em publicação 

mais recente, como se destaca no quadro a seguir, Charaudeau (2016b) substitui o 

“elucidar” pelo “se posicionar”, compreendendo ser a explicitação do ponto de vista, 

isto é, o engajamento do sujeito comunicante o que opõe a argumentação da 

explicação, em que se assume uma posição de neutralidade. 
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Figura 107: Os processos argumentativos (CHARAUDEAU, 2016b, p. 16). 

 

 

 Dentro desse enquadre, o sujeito argumentador pode servir-se de diferentes 

estratégias, desenvolvidas em torno destes três elementos interdependentes 

(CHARAUDEAU, 2004a; 2006b): legitimação, sua posição de autoridade 

(institucional ou pessoal), construída sobre o enquadramento e reenquadramento 

temático segundo o que seria digno ou pertinente de ser discutido; credibilidade, sua 

posição de verdade, condizente ao modo como toma posição; e captação, a adesão 

do parceiro da troca comunicativa ao quadro argumentativo proposto pelo 

argumentador, segundo a força atribuída aos argumentos. 

 Conclui-se, pois, que, à luz da Teoria Semiolinguística, a argumentação é 

uma atividade linguageira e não uma tipologia ou fórmula textual. Sublinhamos, a 

esse respeito, que o modo de organização argumentativo não se iguala à 

argumentação tampouco à persuasão. De outro lado, a argumentação consiste no 

processo de influência sobre o interlocutor por meio da estruturação de um 

raciocínio lógico e verossímil orientado pela defesa de um ponto de vista. Como 

indica o quadro-síntese que se segue, argumentar exige: i) uma proposta que 

provoque em alguém algum questionamento, quanto à sua legitimidade; ii) um 

sujeito argumentante, que, a partir de sua intencionalidade, busque a aceitabilidade 

ou a legitimidade de sua proposta sobre o mundo; e iii) um sujeito alvo, que poderá 

aceitar ou refutar o ponto de vista de seu interlocutor.  
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Figura 108: A relação triangular constituinte da argumentação (CHARAUDEAU, 2009, p. 205). 

 

 

O modo de organização argumentativo, por sua vez, constitui a mecânica 

responsável pela estruturação das argumentações. Compreende, como evidencia o 

quadro abaixo, uma asserção de partida (premissa), uma asserção de passagem 

(prova) e uma asserção de chegada (conclusão), sendo, dessa maneira, apenas 

umas das formas de se instaurar a atividade argumentativa.  

 
Figura 109: A relação argumentativa (CHARAUDEAU, 2009, p. 210). 

 

 

 Assim, como demonstra Feres (2019), ao tratar das estratégias de persuasão 

e de sedução utilizadas em contos ilustrados com vistas à captação do leitor, 

também os textos narrativos podem infundir pontos de vista e disseminar de ideias e 

valores. Nessa “persuasão projetiva”, as estratégias de persuasão empregadas em 

uma narração “permitem tornar implícita a defesa de uma tese sob a roupagem de 

um enredo que não só capta a identificação do interlocutor em uma atitude projetiva, 

mas também o convence por causa dessa mesma identificação”. Isso porque, 

semelhante às capas de jornais (populares), a exposição dramática do que é 

representado contribui “para que o sujeito interpretante seja não somente afetado 

pela patemização programada na textualização, mas, indiretamente, convencido de 

uma ideia, ou ainda levado a agir de uma determinada maneira” (FERES, 2019, p. 

21). 
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 Aliando sedução e persuasão, como nos lembra Costa (2013, p. 114), o jornal 

(popular) busca contemplar o duplo interesse de seu público-consumidor: ter acesso 

à informação e, ao mesmo tempo, ser atingido, em seus valores e em seus afetos. 

Nesse intento, a instância midiática apropria-se de diferentes estratégias de 

captação, como as que descrevemos nas seções seguintes.  

 

5.2 ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO EM CAPAS-CARTAZES 

Segundo o conceito de captação proposto acima, apresentaremos, nas 

seções seguintes, as estratégias linguístico-textual-discursivas a partir das quais 

esse princípio se materializa . Salientamos, no entanto, que não pretendemos (nem 

poderíamos) esgotar a descrição de tais estratégias, uma vez que, pelo próprio 

modelo teórico-metodológico proposto por Charaudeau, as escolhas linguístico-

discursivas são situadas, isto é, determinadas pela situação de interlocução e, 

sobretudo, pelo contrato de comunicação. Logo, destacaremos as estratégias mais 

recorrentes nas capas-cartazes do jornal popular em análise. 

 

5.2.1 A construção dos objetos de discurso na nomeação e na qualificação 

Para não só “apreender no mundo fenomênico os seres materiais ou ideais, 

reais ou imaginários, conceitualizá-los e nomeá-los”, como também para lhes atribuir 

“características que, a um só tempo, os discriminam, os especificam e motivam sua 

maneira de ser” (CHARAUDEAU, 2005b, p. 14), o enunciador manipula diferentes 

categorias linguísticas – como os nomes, os pronomes e os artigos –, 

(re)significando, segundo seus propósitos discursivos, a realidade. Tal pressuposto 

dialoga com as investigações propostas pela Linguística de Texto, as quais, desde o 

final dos anos 1990, evidenciam, sobre a teoria da referenciação, a dinâmica dos 

referentes em uma dimensão interativa.  

Partindo do pressuposto de que os sujeitos publicam, em práticas 

sociocognitivas-interacionais, versões sobre o mundo, partilhando conhecimentos e 

co-construindo significações, Mondada e Dubois (2003) propõem a substituição do 

termo referência por referenciação, visto que, entre as palavras e as coisas, não há 

uma relação biunívoca. Para as autoras, os referentes presentes em um texto são 

compreendidos como objetos de discurso, construídos no processo de interação. 

Nessa perspectiva, os referentes textuais não se confundem com a realidade 
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extralinguística: consistem em representações geradas pela atividade linguística e 

condicionadas por determinadas condições de produção. Em outras palavras, a 

discursivização não é apenas um processo de elaboração de informações, mas uma 

(re)construção do próprio real. 

Investigando “como as atividades humanas, cognitivas e linguísticas, 

estruturam e dão sentido ao mundo”, as autoras advogam que não há designações 

corretas (verdadeiras), mas rótulos que se adéquam à pragmática da enunciação. 

Adotam, assim, uma perspectiva construtivista do fenômeno da referência, refutando 

a concepção segundo a qual haveria uma correspondência direta entre a linguagem 

e os elementos da realidade (MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 20). 

Em razão disso, podemos compreender, conforme Costa (2007, p. 69), a 

referenciação como 

 

uma espécie de “jogo” que extrapola os limites sonoros ou gráficos do texto, 
isto é, que se realiza na esfera das relações entre sujeitos historicamente 
situados. As formas que os sujeitos escolhem para relacionar os referentes, 
que seriam as peças do jogo, criam, em relação com os outros elementos 
do jogo, o mundo do discurso, uma realidade “fabricada” [...]. 

 

A partir desses apontamentos teóricos, compreendemos que “é na interação 

social que emergem as significações” (MARCUSCHI, 2007, p. 68, grifo do autor). 

Assim, conclui o linguista (2000, p. 03): 

 

[...] quando usamos a língua para produzir nossas enunciações discursivas, 
não estamos apenas transformando objetos do mundo em objetos de 
discurso, mas estamos produzindo objetos de discurso. Do contrário, 
continuaríamos presos a uma visão de linguagem como atividade 
codificadora de informações objetivas. [grifo do autor] 

 

Desse modo, os objetos de discurso, por um lado, “não são dados 

exclusivamente discursivos, pois eles emergem de uma inspiração do mundo sob 

fundo existente (espaço base) e inserem-se em um mundo pensável” (MARCUSHI, 

2000, p. 05); por outro, sua construção não remete a uma verbalização de um objeto 

autônomo e externo às práticas linguageiras. Ao construirmos os objetos de 

discurso, estamos, necessariamente, pondo-nos em uma situação concreta de 

interação, no seio da qual, dialogicamente, produzimos, a partir do material 

linguístico, versões do real. O processo de se referir às coisas do mundo é, pois, 
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uma atividade de intermediação entre os sujeitos discursivos, que negociam 

significações.  

 Convém ressaltar, no entanto, que, considerando a multiplicidade de estudos 

sobre a referenciação, parece não haver uma sistematização única para os 

mecanismos de referência. Nesse sentido, privilegiando a função cognitivo-textual 

das estratégias de referenciação, adotaremos a divisão proposta por Koch e Elias 

(2006), na qual poderíamos agrupar tais estratégias em: formas de introdução e 

formas de manutenção referencial. No primeiro grupo, estariam – além do emprego 

de nomes e pronomes cuja primeira ocorrência ativa o objeto de discurso a que se 

referem – as anáforas indiretas ou associativas e os encapsulamentos, as 

nomeações e as rotulações. No segundo grupo, inserem-se as construções 

correferenciais, resultantes dos movimentos anafóricos e catafóricos, uma vez que a 

progressão referencial e manutenção temática são geradas, em grande parte, pela 

continuidade de um referente em estado ativo. Isso posto, sintetizamos, na tabela 

que se segue, as principais funções das formas de introdução referencial: 

 

FORMAS DE INTRODUÇÃO 

REFERENCIAL 

PRINCIPAIS FUNÇÕES COGNITIVO-DISCURSIVAS 

 

 
Encapsulamento, Nomeação e 

Rotulação 

- Retomar segmentos textuais, sumarizando-os. 
- Introduzir novo referente textual. 
- Conectar porções textuais. 
- Organizar o discurso, evidenciando o tópico de um parágrafo ou 
porção textual de maior ou menor extensão. 
- Evidenciar a interpretação do autor para o conteúdo proposicional 
encapsulado. 
- Imprimir o ponto de vista do autor do texto; principalmente, na 

utilização de um núcleo nominal. 

 
Anáfora Indireta 

- Ativar um novo objeto de discurso. 
- Reativar o referente que ancora a anáfora. 
- Manter a relação referencial entre os elementos e as sequências 
do texto. 
- Evidenciar associações entre os objetos de discurso introduzidos. 

Tabela 14: Principais funções das formas de introdução referencial – do autor. 

 

 

Há, contudo, funções específicas de certas formas de manutenção referencial 

– conforme pontuamos na tabela a seguir.  
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FORMAS DE MANUTENÇÃO 

REFERENCIAL 

PRINCIPAIS FUNÇÕES COGNITIVO-DISCURSIVAS 

Formas pronominais - Podem (re)categorizar o objeto de discurso, transformando-o em 
uma “coisa” – o que, em geral, aponta uma valoração negativa. 
- Nesse caso, a forma pronominal colabora para o movimento 

persuasivo do texto. 

Elipse - Realizar uma remissão a partir de uma economia de termos. 

Repetição  
Funções gerais dos nomes remissivos: 
 
- Evidenciar a manutenção temática. 
- Recategorizar o referente textual (função preditiva). 
- Contribuir para a argumentação. 

Expressões sinônimas 

Expressões nominais 

definidas 

Expressões nominais 

indefinidas 

Hiperônimos - Atualizar o conhecimento dos interlocutores (além das três funções 

gerais dos nomes remissivos). 

Hipônimos - Refinar a categorização, especificando o referente textual (além das 

três funções gerais dos nomes remissivos). 

Paráfrases anafóricas 

definicionais e didáticas 

- Apresentar definições para o objeto de discurso (além das três 

funções gerais dos nomes remissivos). 

Tabela 15: Principais funções das formas de manutenção referencial – do autor. 

 

 

Partindo do pressuposto de que “o mundo comunicado é sempre fruto de um 

agir comunicativo construtivo e imaginativo e não de uma identificação de realidades 

discretas e formalmente determinadas” (MARCUSCHI, 2007, p. 75), a interpretação 

dos referentes não se faz apenas por intermédio da expressão referencial ou do(s) 

elemento(s) linguístico(s) que, pontualmente, identifica(m) as anáforas. Por esse 

motivo, entende-se a referenciação como um processo e não apenas como 

categorias operadas linguisticamente, tampouco restritas, de maneira pontual, ao 

termo ou à expressão que as materializa, como podemos observar no exemplo que 

se segue: 
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Figura 110: Capa do jornal Meia Hora de 12 de dezembro de 2014. 

 

 

No título desta capa-cartaz, por meio da expressão nominal que o constitui, 

operam-se, simultaneamente, a introdução do objeto de discurso e a sua 

qualificação: não nomeado textualmente, o referente é categorizado por sua violenta 

obsessão e, consequentemente, como uma ameaça à segurança pública. Sua 

psicopatia é reforçada pela transcrição de suas falas, na parte inferior da página, nas 

quais o próprio executor confessa o prazer em exterminar suas vítimas. Dessa 

forma, no lide, em que se sublinham sua frieza e o longo período de seus atos 

violentos, o “assassino” é caracterizado como “monstro”. Paralelamente, no 

sobretítulo, atribui-se a denominação de “demônio da Baixada”, haja vista as 

dezenas de vidas por ele ceifadas. Nesse sentido, tais recategorizações instauram 

uma gradação (assassino > monstro > demônio), que revela o ponto de vista do 

jornal acerca desse objeto de discurso. Ressalta-se, a propósito disso, o fato de ele 

não ser nomeado, corroborando a ideia de que não possui condições mínimas de 

civilidade e que, portanto, aproxima-se de um animal selvagem.  Assim, sem ser 

nomeado, esse referente é construído cognitivamente por meio das expressões que 

o categorizam.  

Dessa forma, observamos que o uso de formas nominais em cadeias 

referenciais atribui traços/características ao objeto de discurso. Por meio dessa 

estratégia, destacam-se as marcas ou o estado mais relevante do referente 

discursivo. Tais descrições possuem, portanto, uma evidente função preditiva e 
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argumentativa: dentre uma multiplicidade de formas para caracterizar o objeto, a 

seleção lexical feita pelo enunciador aponta uma avaliação.  

Tal processo textual-discursivo dialoga, pois, com a descrição, na Análise do 

Discurso de Charaudeau, do processo de semiotização do mundo. Como pontuamos 

na seção 2.3 deste trabalho, no processo de transformação, “o mundo a significar” 

passa a ser um “mundo significado” por meio da nomeação, da qualificação, da ação 

e da causação. Se, somente pela linguagem, há a percepção dos seres do mundo 

(nomeação) e de suas propriedades (qualificação), compreendemos que a 

referenciação é uma atividade discursiva estratégica, na qual o sujeito enunciador 

realiza escolhas significativas de acordo com seu projeto de discurso, apontando 

caminhos para a concretização da sua proposta de sentido.  

Logo, a referenciação não só colabora para a organização do texto, nos laços 

coesivos que estrutura, como também representa uma forma de descrição, por meio 

da qual se constroem representações para os objetos de discurso: 

 

PROPÓSITOS 

COMUNICATIVOS 
CATEGORIAS DE 

DISCURSO 
CATEGORIAS DE 

LÍNGUA 
MODOS DE 

ORGANIZAÇÃO DO 

DISCURSO 

NOMEAR Denominação Nomes  
(próprios e comuns) 

 
 

DESCRITIVO 
(construção do mundo 
descrito, por meio da 

identificação e da 
qualificação, objetiva 
ou subjetiva, de seres 

e coisas) 

DETERMINAR  
(modo de 

identificação) 

Pessoa 
 

Pronomes pessoais 

Atualização 
Designação 

Dependência 

Artigos 
Demonstrativos 

Possessivos 

Qualificação 
Identificação 

indeterminada 
Apresentação 

Qualificadores 
Indefinidos 

Apresentadores 

QUALIFICAR 
(maneira de ser ou de 

fazer) 

Definir 
Caracterizar (de 

maneira objetiva ou 
subjetiva) 

Nomes 
Adjetivos 
Relativos 
Particípios 

Tabela 16: Categorias da língua e do discurso e o modo de organização descritivo (CHARAUDEAU, 
2012b). 

 

Mas, sendo a referenciação uma teoria originariamente centrada na 

materialidade das formas linguísticas, “uma questão que se lança logo de início é 

verificar se o escopo teórico aplicado aos enunciados verbais escritos é válido 

também para os de cunho visual ou verbo-visual” (RAMOS, 2012, p. 744). Em outras 

palavras, questionamos: em que medida a aplicação da teoria sobre referenciação 

seria adequada à análise da relação de complementariedade entre as parcelas 
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verbais e visuais estruturantes de gêneros híbridos como as capas de jornal? Na 

investigação da referenciação em tiras cômicas, demonstra o autor que as formas de 

introdução e de manutenção referenciais podem também ocorrer por signos 

imagéticos.  

Correlativamente, revisitando as abordagens textual-discursivas e cognitivo-

discursivas sobre o processo de recategorização referencial, Lima e Cavalcante 

(2015, p. 309) demonstram a evolução nos parâmetros de definição do conceito e 

explicitam que “considerando a natureza dinâmica da construção dos objetos de 

discurso, estes podem ser também recategorizados por meio da semiose imagética”. 

Atesta-se, nessa perspectiva, duas possibilidades: a recategorização sem menção 

referencial, como ocorre na capa-cartaz do jornal Meia Hora do dia 30 de novembro 

de 2016; ou a convergência dos signos imagéticos e verbais em um processo de 

correferenciação, como no exemplo destacado acima, no qual a fotografia do 

assassino, além de atuar como forma de introdução referencial, revela, em super 

close a enfatizar seus olhos dispersos e distendidos, a frieza de um psicopata e, 

portanto, sua perversidade, ampliando o sentido das formas linguísticas de 

referenciação.  

 

5.2.2 O emprego dos verbos (suporte) na ação 

A fim de inscrever os objetos de discurso “em esquemas de ação 

conceitualizados que lhes conferem uma razão de ser, ao fazer [ou sofrer] alguma 

coisa”, transformando-os em “identidades narrativas” (CHARAUDEAU, 2005b, p. 14), 

há diferentes categorias verbais – dentre as quais, os verbos plenos (que distribuem 

os papéis sintáticos e semânticos dos termos que a eles se subordinam, sendo, por 

isso, o núcleo da oração) e os verbos suporte (que se configuram pela articulação de 

um verbo leve a um elemento de base nominal). 

Para a investigação das formas verbais, por meio das quais se expressa a 

operação de ação, recorremos, portanto, à Linguística Funcional. Dessa maneira, 

convém, antes de tudo, ressaltar que essa vertente dos estudos da linguagem 

dialoga, diretamente, com a Semiolinguística, visto que “se pretende uma teoria 

geral concernente à organização gramatical das línguas naturais encaixada em uma 

teoria pragmática de interação verbal” (VIEIRA, 2000, grifo nosso). Na perspectiva 

funcionalista, parte-se do pressuposto de que a linguagem é um produto da 
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interação humana – o que permite concluir que as estruturas da língua são 

moldadas nos seus diferentes usos concretos. 

Martelotta e Areas (2003, p. 23-24) sumarizam que o Funcionalismo é: 

 

uma linguística baseada no uso, cuja tendência principal é observar a língua 
do ponto de vista do contexto linguístico e da situação extralinguística. De 
acordo com essa concepção, a sintaxe é uma estrutura em constante 
mutação em consequência das vicissitudes do discurso. Ou seja, a sintaxe 
tem a forma que tem em razão das estratégias de organização da 
informação empregadas pelos falantes no momento da interação discursiva. 

 

Logo, se, conforme Charaudeau (2009, p. 20, grifo do autor), o objeto de 

estudo da Semiolinguística é o “do que fala a linguagem através do como fala a 

linguagem”, os estudos da Linguística Funcional podem representar importantes 

contribuições à análise da relação entre as estruturas linguísticas, o contexto 

discursivo e os objetivos dos interlocutores. 

Dentre os diferentes temas explorados pela Linguística Funcional, 

destacamos, nesta pesquisa, a descrição dos verbos suporte (ou verbos funcionais). 

Isso porque, em primeiro lugar, desde o início do século XX, o uso dessa perífrase 

verbo-nominal é bastante recorrente em jornais impressos, tanto no Português do 

Brasil como no de Portugal (VIEIRA, 2000). Além disso, tal estrutura sintática pode 

substanciar diferentes efeitos discursivos (CHISHMAN; ABREU, 2014). 

Do ponto de vista estrutural, os verbos suporte configuram-se pela articulação 

de um verbo leve a um elemento de base nominal. Recebem essa nomenclatura 

porque, além de indicarem o tempo e o aspecto, dão suporte ao elemento nominal 

predicado, que possui carga semântica mais expressiva. Consistem, portanto, em 

uma perífrase verbo-nominal cujos elementos “se fundem semanticamente em um 

novo predicado, compondo uma unidade sintática, semântica e funcional”, um novo 

núcleo predicativo responsável pela seleção de argumentos e pela atribuição de 

papéis temáticos. Trata-se, portanto, de um processo de expansão do conjunto de 

predicados de uma língua (VIEIRA, 2000). 
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Figura 111: Capa do jornal Meia Hora de 26 de março de 2018. 

 

 

A fim de ilustrar tal construção, destacamos a capa acima, em que, para 

noticiar a vitória do Fluminense na final da disputa pela taça Rio, utiliza-se o verbo 

suporte “dá um sacode” (equivalente aos verbos plenos “sacudir”, “dominar”, haja 

vista o placar da partida: 3x0). Tal perífrase verbo-nominal estrutura-se a partir de 

um verbo leve, de valor semântico tênue e/ou esvaziado, que se funde a um 

elemento nominal. Desse modo, o verbo “dar” não pode, nessa construção, ser 

concebido como um verbo pleno; e, paralelamente, o sintagma nominal “um sacode” 

não deve ser analisado como um mero complemento verbal (objeto direto) – 

conforme evidencia o quadro-síntese a seguir. 
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VERBO PLENO VERBO FUNCIONAL (OU SUPORTE) 

Licencia um SN/SAdj/SP, cada um 
conservando sua autonomia. 
 

Associa-se a um acusativo "especial", formando uma 
expressão sintática que tem significação particular e 
"indissolúvel". 

Tem, primordialemente, comportamento 
lexical. 

Tem comportamento “léxico-gramatical”: por um lado, 
contribui em algum grau para a formação semântica do 
predicado verbo-nominal, apesar de o elemento 
nominal ser o principal responsável pelas propriedades 
semânticas do predicado; por outro lado, como 
apresenta esvaziamento semântico, atua na lexia 
verbo-nominal, principalmente,  para codificar as 
categorias gramaticais do verbo e, assim, dar suporte 
gramatical ao elemento nominal ao qual se alia. 

É o principal responsável pela atribuição 
de papel temático ao(s) seu(s) 
argumento(s). 

Partilha com o SN/SAdj/SP  a  função de atribuir papel 
temático ao(s) argumento(s). 

Não há restrições quanto à estrutura 
morfossintática do sintagma com que se 
combina no âmbito do SV: o constituinte 
que complementa esse verbo pode 
apresentar-se em qualquer de suas formas 
(flexionado, determinado ou modificado). 

Há restrições quanto à estrutura morfossintática do 
sintagma com que ele se combina no âmbito do SV: o 
elemento nominal que se incorpora a esse verbo é, 
prototipicamente, não-flexionado, não-determinado e 
não modificado, haja vista o fato de que quanto mais 
referencial, menor sua contribuição para a composição 
do predicado derivado. 

Tabela 17: Diferenciação dos verbos plenos e funcionais (VIEIRA, 2000). 

 

Desse modo, é a expressão “dá um sacode” que, como uma unidade 

significativa, atua como núcleo da predicação: semanticamente, expressa a ação de 

“dominar a partida” ou “ganhar de lavada”; e, sintaticamente, projeta não só um 

argumento externo (neste caso, o sujeito simples “Time de Guerreiros”), como 

também um argumento interno (o sintagma preposicionado “no Botafogo”, 

equivalente a um objeto indireto ou complemento relativo). Verificamos, assim, que, 

na comparação das estruturas projetadas por verbos plenos e verbos suporte, o 

modo de representação do complemento é diferente nos dois tipos de enunciado se 

o verbo pleno é transitivo direto, como o verbo “sacudir”. Isso porque, conforme 

explica Neves (1997, p. 203), o complemento que se subordina ao verbo suporte, 

diferentemente, comporta-se como um complemento subordinado à base nominal da 

perífrase, sendo, dessa forma, regido por preposição.    

Aprofundando a distinção entre tais categorias verbais, Mateus et alii (2003) 

esclarecem que, de um lado, os verbos plenos (ou principais) constituem, de per si, 

o núcleo semântico de uma oração, sendo responsáveis pela seleção dos 

argumentos (internos e externos) e pela categorização destes termos quanto a seus 

papéis temáticos e sintáticos. De outro lado, os verbos leves, situando-se entre os 

principais e os auxiliares, resultam de um processo de esvaziamento lexical (uma 
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forma de gramaticalização), imputando às expressões nominais a que se fundem a 

posição de centro semântico da oração. Em outros termos: 

 

[...] o Vsuporte manifesta algum grau de perda/alteração semântica em 
comparação com o Vpredicador; assume valor mais genérico/abstrato que o 
deste. Passa a ter, portanto, significado “instrumental/gramatical”, já que 
funciona como instrumento morfossintático na formação/expressão de 
predicado complexo derivado. (VIERA, 2004, p. 85-86)  

 

 

Destacam Mateus et alii (2003, p. 312), contudo, que, nas construções com 

verbos leves, “o processo de esvaziamento lexical não é total, sendo preservada a 

grelha [grade] argumental que o verbo tem como um verbo pleno”. 

Consequentemente, na articulação que estabelecem junto aos elementos nominais, 

os verbos suporte concretizam: i) uma situação eventiva transferencial, como “dar 

um soco”, “meter bala”; ii) uma situação eventiva resultativa, como em “levar um 

susto”, iii) uma situação eventiva causativa, como “fazer denúncia”; ou iv) uma 

situação estativa de posse, como em “ter influência”, “ter preocupação”. 

O maior ou menor grau de esvaziamento semântico dessas formas verbais 

pode, como salienta Vieira (2014), configurar uma expressão idiomática (ou 

cristalizada). A lexicalização de uma construção verbo-nominal ocorre por meio do 

congelamento semântico e formal do verbo e do nome que a constituem, apontando 

um novo sentido global.  

 

O grau de congelamento semântico e a cristalização da expressão 
colaboram para que se torne uma nova unidade lexical [...], ou seja, para 
que passe pelo processo de lexicalização e, então, se torne um pareamento 
formanova-sentidonovo no polo das unidades lexicais ou uma construção 
lexical. Afinal, uma expressão mais lexicalizada é a que revela 
idiomaticidade lexical, morfossintática, semântico-pragmática e de 
frequência. (VIEIRA, 2014, p. 110) 

 

 Nessa perspectiva, a autora analisa as perífrases verbo-nominais, dentre 

outros critérios, segundo a possibilidade de: i) substituição da construção por 

predicador simples, ii) substituição do componente verbal ou do não verbal 

(nominal), iii) inserção de outros elementos e iv) anteposição do componente não 

verbal, categorizando-as como expressões não lexicalizadas, semilexicalizadas e 

lexicalizadas/idiomáticas. 
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A título de exemplificação, destacamos a capa-cartaz a seguir, em que a 

expressão “meter a mão”, equivalendo a “furtar” ou “desviar”, i) dificilmente, teria, 

como um sinônimo próximo, um verbo pleno, ii) não licenciaria a substituição de 

seus constituintes, o que, se ocorresse, implicaria a construção de outras relações 

metafóricas, como em “meter o pé”, “meter o nariz” ou ainda “meter o pau”, bem 

como não iv) permitiria a anteposição da base nominal ao verbo. Logo, não obstante 

iii) a possibilidade de inserção de modificadores do verbo (como em “meter sempre a 

mão”) ou do nome (“meter a sua mão”), a perífrase em análise poderia ser 

classificada como uma expressão idiomática. Com base em evidências como essa, 

Vieira (2014) propõe um continuum tipológico de gramaticalização-lexicalização 

referente à categorização das expressões verbais que se fundem a bases nominais.  

 

Figura 112: Capa do jornal Meia Hora de 18 de novembro de 2017. 

 

 

Mas, se já existem, no sistema da língua, verbos plenos com sentido próximo 

àqueles expressos pelos verbos suporte, por que “o falante opta pelo emprego do 

verbo-suporte?”. Ampliando a interrogação de Chishman e Abreu (2014), 

questionamos, sob a perspectiva da Análise Semiolinguística do Discurso: Se todo 

texto é dotado de intencionalidade, de que maneira a utilização de verbos suporte 

pode representar uma estratégia para que se atinjam os propósitos discursivos do 

jornal que analisamos? As possíveis respostas a essa pergunta são apontadas pelos 

próprios autores, que, apoiando-se em Neves (1997), destacam estes quatro 

principais efeitos semântico-discursivos: i) não só indicar intensificação ou 
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qualificação do nome, como também apontar afetividade, brevidade da ação ou 

atenuação da carga semântica – como em “dar umas risadinhas irônicas” (em vez 

de “rir”); ii) operar modalização discursiva (objetividade X subjetividade); iii) apontar 

diferentes graus de formalidade – como em “dar uma surra” (mais informal) e não 

“surrar” (mais formal); iv) oferecer precisão semântica, como, por exemplo, na 

comparação entre “tomar conhecimento” e “conhecer”. 

Considerando tais funções discursivas, salientamos, ainda, a possibilidade de 

as construções verbo-nominais contribuírem para a construção de jogos de palavras, 

como na capa esportiva abaixo. A fim de tomar (mais) polêmica a saída do técnico 

Abel e sua substituição pelo português Jesus, a capa, acionando saberes de 

conhecimento e de crença referentes ao cristianismo, explora a homonímia não só 

entre o novo técnico rubro negro e o Salvador do Mundo, como também entre o 

treinador carioca e o segundo filho de Adão e Eva, morto por seu irmão mais velho, 

Caim. Nesse “barraco bíblico”, à Diretoria do clube atribui-se, pela reenunciação da 

fala de Abel Braga, a figura de Judas, o discípulo traidor; ao ex-técnico cabe a 

crucificação feita pela torcida; e a Jesus, esperança de melhores resultados para o 

time, cabe a fé dos torcedores rubro-negros. Nesse sentido, no lide, optou-se pela 

expressão cristalizada “bota fé”, que corrobora tal jogo de palavras, contribuindo 

para a construção de efeitos de humor. 

 

Figura 113: Capa do jornal Meia Hora de 30 de maio de 2019. 
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Portanto, como uma estratégia de captação, o uso de construções com 

verbos-suporte, em detrimento de um verbo pleno, permite enfatizar a ação, visto 

que esta não só é (pelo uso de perífrase verbo-nominal) expressa por uma forma de 

maior massa fônica, como também se torna (pelo uso de elementos de base 

nominal) menos abstrata. Paralelamente, tais predicados complexos possuem um 

forte componente discursivo e pragmático, atrelado a diferentes intenções 

comunicativas em um dispositivo narrativo:  

 

PROPÓSITOS 

COMUNICATIVOS 
CATEGORIAS DE 

DISCURSO 
CATEGORIAS DE 

LÍNGUA 
MODOS DE 

ORGANIZAÇÃO DO 

DISCURSO 

DESCREVER A 
AÇÃO 

Actantes (agentes e 
pacientes) 

Relações actanciais 
Configurações 

Tipos de construções  
 

NARRATIVO 
(construção do mundo 

narrado, a partir de 
uma história no tempo) 

SITUAR 
(localizar no tempo e 

no espaço) 

Localização no 
espaço 

Situação no tempo 

Preposições 
Advérbios e 

indicadores de tempo 
e de espaço 

Tempos e Modos 
verbais 

Tabela 18: Categorias da língua e do discurso e o modo de organização narrativo (CHARAUDEAU, 
2012b). 

 

5.2.3 A tessitura das relações lógicas na causação 

Visto que, pelos processos de nomeação, qualificação e ação, “seres, com 

suas qualidades, agem ou sofrem a ação em razão de certos motivos (humanos ou 

não humanos)”, são as formas de causação que “os inscrevem em uma cadeia de 

causalidade” (CHARAUDEAU, 2005b, p. 14), contemplando, além da sequenciação 

dos fatos ou das proposições apresentados, certos mecanismos de coesão textual. 

Com o advento das pesquisas sobre cognição, os estudos textuais passaram 

a analisar não só processos de macroestruturação dos textos, mas também 

aspectos de ordem cognitiva. Nessa perspectiva, inserem-se Beaugrande e Dressler 

(1981), que buscaram representar os complexos processos de produção de sentido, 

apresentando, além da coesão e da coerência, outros princípios para que uma 

manifestação linguística tenha valor comunicativo. Definindo o texto como “uma 

ocorrência comunicativa que satisfaça sete condições de textualidade”30 

(BEAUGRANDE; DRESSLER, 1981, p. 17), individualizam-se os fatores 

responsáveis pela textualidade: cinco relacionados às condições de produção e 

                                                           
30

 Livre tradução de: “una ocorrenza comunicativa che soddisfa sette condizioni di testualità”. 
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centrados nos usuários da língua, a saber: a intencionalidade, a aceitabilidade, a 

situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade; e outros dois, centrados no 

texto: a coerência e a coesão. 

Quanto à coesão, esta representa:  

 

o modo como os componentes da superfície textual, ou seja, as palavras 
que efetivamente ouvimos ou vemos, são ligados entre si. Uma vez que os 
elementos cotextuais dependem um do outro segundo aspectos formais e 
convenções gramaticais, a coesão funda-se sob tal dependência 

gramatical
31

. (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1981 p. 17, grifo dos autores) 

 

Nesses termos, poderíamos julgar que a conceituação acerca da coesão se 

limitaria ao entorno verbal (cotexto). Contudo, como salientam os autores (1981, p. 

17), “o uso que fazemos desse termo é muito mais amplo, pois ele compreende 

todos os meios capazes de marcar as dependências/relações da superfície 

textual”32. Assim, no capítulo que trata, especificamente, da coesão textual, 

observamos uma integração de fatores textuais e cognitivos. 

Fazendo referência à estrutura da memória, explicita-se que, durante o 

processo de processamento do texto, insere-se, na memória de trabalho, um 

elemento textual que, a partir do uso de itens coesivos, poderá ser reempregado, 

modificado ou relacionado a outros. Assim, pontua-se que os mecanismos 

linguísticos de coesão contribuem para a unidade estrutural do texto e para a 

economia de formas, potencializando o processo de elaboração de sentido. 

 Dentre os mecanismos de coesão, destacam-se: i) a repetição, isto é, re-

ocorrência de formas linguísticas, a fim de se ratificar um ponto de vista, demonstrar 

surpresa ou refuto por uma ideia ou fato, e, nos textos poéticos, construir certa 

iconicidade, uma relação plástica entre o conteúdo e a forma linguística que o 

veicula; ii) a repetição parcial, que se traduz pela retomada de um conceito já 

ativado por elementos da superfície textual, a partir do emprego do mesmo material 

linguístico, isto é, palavras – em especial, verbos e substantivos – que se estruturam 

sob o mesmo radical; iii) o paralelismo, a apresentação de novos elementos 

linguísticos, sob uma mesma estrutura; iv) a paráfrase, que consiste na repetição de 

                                                           
31

 Livre tradução de: “il modo in cui le componenti del testo di superficie, ossia le parole che 
effettivamente udiamo o vediamo, sono collegate fra di loro. E dal momento che le componenti di 
superficie vengono a dipendere l’una dall’altra in base a forme e convenzioni grammaticali, la 
coesione si fonda su dipendenze gramaticali”. 
32

 Livre tradução de: “L’uso che noi facciamo di questo termine è molto più ampio poiché esso 
comprende tutti i mezzi atti a segnalare le dipendenze di superficie”.  
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um conteúdo equivalente/próximo (não idêntico) com uma mudança na expressão; 

v) o uso de pro-formas, palavras econômicas, breves e destituídas de significado em 

si mesmas (como pronomes, advérbios, adjetivos e alguns verbos); vi) a elipse; vii) 

os tempos e aspectos verbais; viii) o uso de conectivos, expressões que relacionam 

ideias, conceitos e fatos apresentados no cotexto, subdividindo-se em conjunção, 

disjunção, contrajunção e subordinação; e, nos textos orais, ix) a entonação, a 

variação de contornos acústicos que fornecem informações quanto à intenção, à 

postura e à relação dos falantes. 

 No que concerne, especificamente, ao uso de conectivos, recuperamos este 

diagrama33:  

 

Figura 114: Representação esquemática de relações lógicas. 

 

 

 Recuperando e aprofundando essas formas de coesão, Charaudeau (1992), 

ao tratar, em sua Gramática do sentido e da expressão, da argumentação e das 

relações lógicas, define-as como o estabelecimento de relação entre duas asserções 

sobre o mundo, de modo que a existência de uma dependa da existência da outra. 

Esclarece o autor que “essas duas asserções são unidas por um elo conceitual (e 

não formal). Resultantes de operações do pensamento, estabelecem relações de 

sentido entre os seres, as propriedades e as ações – e, por isso, essas relações são 

chamadas de ‘lógicas’”34 (CHARAUDEAU, 1992, p. 495).  

                                                           
33

 Esta representação esquemática foi proposta pela profa. Dra. Rosane Monnerat, em suas aulas do 
curso de Mestrado e Doutorado A interface discurso e gramática: do processo de representação ao 
processo de expressão nos Modos de Organização do Discurso: aspectos morfossintáticos e 
semântico-discursivo-pragmáticos das categorias gramaticais, ministrado no Instituto de Letras da 
UFF, no 2º semestre de 2017. 
34

 Livre tradução de: “Ces deux assertions sont donc unies par un lien qui n’est pas formel, mais 
conceptuel. Celui-ci résulte d’operations de pensée, qui construisent des rapports de sens entre les 
êtres, les propriétés et les actions, ce pourquoi ce lien est appelé ‘logique’”. 
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 Se a linguagem é expressão de processos cognitivos e, ao mesmo tempo, 

matéria para discurso, os três níveis de construção das relações lógicas – o 

cognitivo, o linguístico e o discursivo – estão, obviamente, interligados. Na tradição 

gramatical, no entanto, a abordagem de tais relações limita-se, não raro, à 

apresentação de listas de conjunções e de conectivos, sugerindo, por exemplo, que 

a expressão “e” indicaria tão somente a adição de termos; e a expressão “mas”, 

oposição/contraste. Dessa maneira, Charaudeau (1992) explicita que, no nível 

linguístico, não há uma relação biunívoca entre as palavras gramaticais e as 

relações lógicas que explicitam. Assim como os conectivos não são formas 

monossêmicas, também uma mesma relação lógica pode ser expressa, 

linguisticamente, por diferentes marcas formais, como os morfemas gramaticais e 

lexicais, construções frasais e, até mesmo, a pontuação.   

 Nessa perspectiva, são propostas cinco categorias lógico-linguísticas: a 

conjunção, a disjunção, a restrição, a oposição e a causalidade – cujas 

caracterizações apresentamos na tabela-síntese abaixo: 

 

RELAÇÕES LÓGICAS (CHARAUDEAU, 1992) 

Conjunção Disjunção Restrição Oposição Causalidade 

Articulação em 
que um dos 
elementos 
constitutivos de 
uma asserção é 
semanticamente 
idêntico a um dos 
elementos 
constitutivos de 
outra. 

Relação entre 
duas asserções 
em torno de um 
elemento 
constitutivo 
comum posto 
em alternância. 

Ligação entre 
duas asserções 
em que uma 
nega a 
consequência 
implícita 
apontada pela 
outra asserção. 

Cotejo entre 
dois elementos 
explícitos e 
contrários que 
constituem duas 
ou mais 
asserções. 

Relação lógica 
entre duas 
asserções em 
que uma implica 
a existência de 
outra. 

Tabela 19: Relações lógicas (CHARAUDEAU, 1992) – do autor. 

 

  

Dada a complexidade e as especificidades de cada uma das relações lógicas, 

não realizaremos uma descrição exaustiva de suas marcas formais, de seus efeitos 

contextuais ou de suas subcategorias. A fim de observarmos como essas 

articulações se concretizam, propomos, a seguir, uma breve análise linguística 

destas duas capas-cartazes do jornal Meia Hora. 
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Figura 115: Capa do jornal Meia Hora de 22 de 
janeiro de 2019. 

 

Figura 116: Capa do jornal Meia Hora de 03 de 
maio de 2017. 

 
 

 Na primeira capa, ligam-se as asserções (1) “Troca de presidente, governador 

e tal” e (2) “Mas algumas coisas não mudam no Rio...”, de forma que a primeira 

apontaria, como consequência implícita, a compreensão de que (3) os novos 

governantes combateriam, mais intensamente, os problemas do estado e do país, 

mudando-os “para melhor”. Essa terceira asserção é, no entanto, negada pelo 

conteúdo expresso na asserção (2). Em uma lógica argumentativa, concede-se 

razão/voz à apresentação de um fato, para, em seguida, introduzir um argumento 

(mais forte), a favor da orientação argumentativa do enunciado (graficamente, posto 

em evidência pela dimensão e cor dos grafemas). Essa relação lógica, 

linguisticamente marcada por um conectivo adversativo, configura-se, pois, como 

uma forma de restrição.    

 Já na segunda capa, consideramos, incialmente, haver, entre as asserções 

(1) “O tráfico aterroriza”, (2) “Cidadãos roubam” e (3) “A PM enxuga gelo” a relação 

lógica de conjunção, considerando que tais enunciados, junto às fotos, apontariam 

diferentes e isolados “retratos” da violência no Rio de Janeiro. Observando, no 

entanto, o lide, verificamos que a ação policial implica os atos criminosos35, que, por 

sua vez, motivam o saqueio de carga. Logo, há, entre essas três asserções, uma 

relação lógica de causalidade. De forma semelhante, talvez seja possível considerar 

                                                           
35

 Sequestrar e incendiar transportes teria sido uma “resposta” da facção criminosa Comando 
Vermelho à operação policial que visava a impedir a invasão de uma favela rival; uma estratégia para 
desviar a atenção da Polícia e tentar facilitar a fuga de traficantes. 
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que, entre tais afirmações e o título central (“INFERNO”), haja, também, uma relação 

de causalidade: (1.consequência) O Rio está/é um inferno (2.causa) PORQUE se 

constatam tais fatos; ou, invertendo a ordem: SE (1.causa) se constatam tais fatos, 

LOGO (2.consequência) o Rio está/é um inferno. Na análise do lide em específico, 

também reformulamos a classificação da relação lógica que o constitui: se, a 

princípio, havíamos considerado uma relação de oposição, verificamos, 

posteriormente, que a explicitação das ações militares (“Polícia impede guerra entre 

facções rivais na Cidade Alta, prende 45 e apreende 32 fuzis”) implica a construção 

de uma asserção como “A violência/criminalidade foi combatida”, que é negada, no 

entanto, pela menção dos crimes contra o transporte público e bens privados. Trata-

se, pois, de uma relação de restrição. Por fim, o último período do lide estabelece 

junto aos anteriores uma relação de causalidade: dada a inocuidade da ação policial, 

que “enxuga gelo”, o Rio vive “mais um dia de pânico”. Ressaltamos, assim, que a 

junção de asserções apenas pela pontuação (ou por conectivos “frouxos”, como o 

“e”) pode dificultar a identificação das relações lógicas do texto ou representar uma 

forma de apagamento/mascaramento em relação à intencionalidade do enunciador. 

  Logo, dentre as marcas linguísticas para a expressão das diferentes relações 

lógicas, a utilização de orações assindéticas e dos conectivos “mas” e “e” – 

considerados por Monnerat (2003a), respectivamente, como conector de “contra-

expectativa”, dada a geração e a negação de uma asserção implícita, e conector 

“coringa”, dada a amplitude de seus empregos e de sentidos –, além de contribuir 

para a construção de enunciados mais sucintos, pode, em manchetes jornalísticas, 

representar uma estratégia de captação, a partir da qual a argumentação (menos 

comum em exemplares desse gênero) configura-se de forma mais sutil. Tais formas 

mais ou menos explícitas de causação consubstanciam, portanto, o modo de 

organização argumentativo:  

 

PROPÓSITOS 

COMUNICATIVOS 
CATEGORIAS DE 

DISCURSO 
CATEGORIAS DE 

LÍNGUA 
MODOS DE 

ORGANIZAÇÃO DO 

DISCURSO 

EXPLICAR 
(as relações lógicas) 

Causalidade 
Restrição  

(contra-expectativa) 
Oposição 
Condição  
(hipótese) 

Conjunções 
Proposições e 

orações 

ARGUMENTATIVO 
(construção do mundo 

comentado, pela 
comprovação racional 

de causalidades) 

Tabela 20: Categorias da língua e do discurso e o modo de organização argumentativo 
(CHARAUDEAU, 2012b). 
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5.2.4 A composição da intertextualidade sob o princípio da alteridade 

 Partindo do pressuposto de que “todo ato de linguagem é um fenômeno de 

troca entre dois parceiros [...] que devem se reconhecer como semelhantes e 

diferentes” (CHARAUDEAU, 2005b, p. 15), compreende-se que a troca linguageira 

exige o compartilhamento de um universo de saberes e de textos, que, 

genericamente, pode-se denominar intertextualidade. Dessa forma, ampliando a 

concepção do termo apresentada por Beaugrande e Dressler (1981), Koch e Elias 

(2006, p. 86) pontuam que esse fator de textualidade, para além de uma remissão a 

textos produzidos anteriormente, consiste em:  

 

elemento constituinte e constitutivo do processo de escrita/leitura e 
compreende as diversas maneiras pelas quais a produção/recepção de um 
dado texto depende de conhecimentos de outros textos por parte dos 
interlocutores, ou seja, dos diversos tipos de relações que um texto mantém 
com outros textos. [grifo nosso] 

 

 Nessa perspectiva, Koch, Bentes e Cavalcante (2008) estabelecem que, em 

sentido restrito, a intertextualidade apontaria para a retomada de textos integrantes 

da memória social ou discursiva de uma coletividade, ao passo que, em sentido 

amplo, representaria um componente fundamental à composição de qualquer texto, 

uma vez que todo dizer pressupõe um já dito, como em um “mosaico de citações, de 

outros dizeres que o antecedem e lhe deram origem” (KOCH; ELIAS, 2006, p. 86). 

Focalizando, pois, a intertextualidade stricto sensu, Koch, Bentes e 

Cavalcante (2008) sistematizam uma ampla tipologia acerca da intertextualidade, 

segundo a qual: 

i. A intertextualidade temática, de natureza ampla, pode ser observada em 

textos de uma mesma área do saber, de um mesmo domínio discursivo, de 

um mesmo gênero e/ou de uma mesma tipologia que compartilham conceitos, 

terminologias e/ou assuntos. No discurso jornalístico, por exemplo, há 

evidente compartilhamento temático entre as manchetes e as notícias às 

quais aquelas se referem, bem como entre notícias pertencentes a um 

mesmo assunto (como política, esporte, crimes).  

ii. A intertextualidade estilística efetua-se pela repetição, imitação ou paródia de 

certos estilos ou de variedades linguísticas. Partindo do pressuposto de que 

“toda forma necessariamente emoldura, enforma determinado conteúdo, de 

determinada maneira” (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2008, p. 19, grifo 
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das autoras), observamos que, nas manchetes populares, a incorporação de 

formas linguísticas hipoteticamente pertencentes à norma linguística das 

classes C e D, além de aproximarem esse público-alvo, poderiam 

apontar/fixar a maneira como os fatos noticiados devem ser interpretados. 

iii. A intertextualidade explícita é identificada pela menção ao texto fonte, isto é, a 

citação (direta ou indireta) de um discurso atribuído a outro enunciador. 

Salientam as autoras, todavia, que tal movimento textual-discursivo não se 

limita à mera réplica, podendo evidenciar adesão, discordância, dúvida etc.  

iv. Finalmente, a intertextualidade implícita, ao contrário, realiza-se por um 

movimento intertexto sem a menção explícita ao texto fonte, com objetivos de 

confirmar sua orientação argumentativa, contradizê-lo ou ridicularizá-lo. 

Nesse caso, o sujeito comunicante espera que o interpretante seja capaz de 

ativar, em sua memória discursiva, o texto fonte, uma vez que sua não-

ativação compromete a construção do sentido e/ou implica, por completo, o 

malogro da comunicação. 

Uma forma de intertextualidade implícita pouco explorada na tradição 

gramatical é o detournement: a produção de enunciados a partir de marcas 

linguísticas de uma enunciação proverbial. Tal aproximação de dizeres, seja 

de caráter lúdico ou militante (na confirmação ou na negação de sua 

autoridade/legitimidade), orienta a construção de novos sentidos e concretiza-

se por: i) substituição de fonemas ou de palavras; ii) acréscimo de 

formulações adversativas ou de expressões que invertem a polaridade 

negação/afirmação; iii) supressão; e iv) transposição. 

 

Reportando o resultado do jogo entre o Brasil e a Bélgica na Copa do Mundo 

de Futebol de 2018, a segunda capa destacada a seguir, por exemplo, constrói-se, 

em primeiro, pela intertextualidade temática que estabelece junto às diferentes 

manchetes sobre o campeonato ou mesmo sobre esportes. Em segundo, 

considerando a capa à esquerda, publicada há menos de um mês da que lhe 

sucede, retoma, em um movimento paródico, um dos símbolos da Seleção Brasileira 

de Futebol, conhecida, desde 1954, como “seleção canarinho”, devido às cores de 

seu uniforme naquele ano: camisa amarelo-canário com detalhes verdes e calção 

azul. Após o desempenho e o resultado superiores da seleção adversária, que 

dominou a partida, o Canarinho (apelidado de Pistola pelos torcedores, dada sua 
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expressão brava e comportamento irritadiço) é servido decapitado, assado e pronto 

a ser comido com farofa, expressão que funciona como um intensificador. Se, na 

capa à esquerda, o Canarinho Pistola mostra-se determinado e pouco amistoso, na 

seguinte, revela-se exterminado. Nesse sentido, o núcleo do sintagma nominal que 

intitula a 2ª capa reforça a derrocada da campanha brasileira em busca do título de 

hexacampeã. Ao mesmo tempo, o título retoma uma obra consagrada da literatura 

pré-modernista nacional, o romance O triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima 

Barreto. Estabelece, então, uma intertextualidade implícita: ainda que, 

possivelmente, a obra literária não esteja no repertório cultural dos leitores-alvo da 

publicação, o jornal sugere uma aproximação entre o protagonista, que lutava pela 

valorização da cultura do país, e a forte postura nacionalista do mascote oficial, que 

busca(va) elevar a titulação da seleção de futebol. Nessa 2ª capa, ressaltamos, 

ainda, as outras formas de intertextualidade que compõem o lide: a referência à 

crucificação de Jesus Cristo como forma de caracterizar o péssimo desempenho do 

capitão Gabriel Jesus e a menção às postagens racistas do youtuber Júlio Cocielo, 

ao afirmar, por exemplo, que, por ser negro, o jogador francês Kylian Mbappé 

“conseguiria fazer um arrastão top na praia”36. 

 
Figura 117: Capa do jornal Meia Hora de 17 de 

junho de 2018. 

 

Figura 118: Capa do jornal Meia Hora de 07 de 
julho de 2018. 

 
 

                                                           
36

 Cf. notícia “Youtuber Júlio Cocielo é criticado por comentário sobre Mbappé: 'conseguiria fazer uns 
arrastão top na praia'”. Disponível em: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/youtuber-julio-cocielo-e-
criticado-por-comentario-sobre-mbappe-conseguiria-fazer-uns-arrastao-top-na-praia.ghtml. Acesso 
em: 02 jan. 2019.  
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Além dessas quatro tipologias, destacam-se, ainda, a intertextualidade 

tipológica e a intertextualidade intergenérica (ou intergenericidade). De um lado, a 

intertextualidade tipológica consiste na observação, entre determinadas sequências 

ou tipos textuais, de “um conjunto de características comuns, em termos de 

estruturação, seleção lexical, uso de tempos verbais, advérbios e outros elementos 

dêiticos, que permitem reconhecê-las como pertencentes a determinada classe” 

(KOCH, BENTES; CAVALCANTE, 2008, p. 75-76). De outro, a intergenericidade 

consiste, em linhas gerais, na mescla estrutural e funcional de gêneros.  

No que diz respeito aos gêneros midiáticos, Marcuschi (2008, p. 168) pontua: 

 

É bastante comum que nos órgãos de imprensa se usem as contaminações 
de gêneros ou se proceda à hibridação como forma de chamar mais a 
atenção e motivar a leitura. De algum modo, parece que essa estratégia tem 
o poder quase mágico de levar as pessoas a interpretarem muito mais e 
com mais intensidade o que ali está. Esse aspecto mereceria um estudo à 
parte. [grifo nosso]  

 

Assim, os gêneros imbricam-se na formulação de outros gêneros. Nesse 

sentido, a intergenericidade é o fenômeno textual-discursivo que se caracteriza por 

uma mescla de funções e formas de gêneros diversos; trata-se de uma configuração 

híbrida, na qual o predomínio da função supera a forma na determinação do gênero. 

A fim de exemplificarmos esse conceito, propomos uma breve análise da 

capa-cartaz a seguir. Nela, como estratégia de desinformação e manipulação da 

opinião pública sobre o ex-presidente, constrói-se um movimento intergenérico pela 

mescla estrutural entre os gêneros capa de jornal e uma antiga coleção de livros de 

autoajuda nomeada minutos de sabedoria.  
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Figura 119: Capa do jornal Meia Hora de 17 de 
março de 2018 

 

Figura 120: E-book Minutos de sabedoria.  
 

 
 

 Disponível em: 
http://pt.slideshare.net/1950/minutos-de-
sabedoria-1. Acesso em: 07 nov. 2017. 

 

A constituição híbrida dessa capa-cartaz recupera, sobretudo, a estruturação 

sintática do gênero de autoajuda. Tal como no texto ao lado da capa – marcado por 

frases curtas, pelo predomínio de orações coordenadas e pelo uso de verbos no 

modo Imperativo –, na capa-cartaz em análise, os enunciados ora implicam, 

diretamente, o leitor e lhe propõem “reflexões” sobre a nomeação de Lula ao 

Ministério da Casa Civil – como, por exemplo, “Não existe governo feio, você que 

bebe pouco” (comportamento alocutivo) –, ora sugerem representar possíveis falas 

do ex-presidente – tal como “No palácio tem goteira? Pinga ‘nimim’” (comportamento 

elocutivo) –, ora sugerem o apagamento dos sujeitos interlocutores – como em 

“Novo cargo desce quadrado”. Considerando, entretanto, o fato de as frases 

apontarem, quase que exclusivamente, referências intertextuais ao álcool (como 

músicas populares, nomes e slogans de bebidas alcoólicas e, até mesmo, 

propagandas institucionais), tais enunciados, que deveriam provocar reflexões e/ou 

proferir ensinamentos morais, acabam, ironicamente, por ridicularizar o político, 

atribuindo-lhe o vício do alcoolismo e, assim, questionando sua legitimidade para 

atuar como ministro. 
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Figura 121: Capa do jornal Meia Hora de 31 de 
janeiro de 2017. 

 

Figura 122: Capa do jornal Meia Hora de 17 de 
novembro de 2017. 

 
 

De forma semelhante, os dois exemplos acima demonstram como, por meio 

da intertextualidade intergenérica, o jornal propõe que seus leitores compartilhem 

um ponto de vista sobre os fatos político-policiais noticiados: a ridicularização de 

milionários (o empresário Eike Batista e Jorge Picciani, por anos presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), em suas “estadas” em 

presídios no Rio de Janeiro. Conforme ilustração seguinte, o jornal popular retoma, 

sobretudo, o design da revista de celebridades Caras, atualmente do grupo Perfil, 

construindo a revista-manchete Celas: a revista dos presos VIPs, cujo título guarda 

significativa proximidade fônica com o da revista original. Tal construção 

intergenérica foi explorada em outras capas, fixando a oposição entre as restrições 

impostas pelo confinamento e os luxos e privilégios de que usufruíam as 

personalidades do crime – muito dos quais obtidos às custas das ações ilegais que 

pratica(ra)m. Dessa forma, além de ser uma forma de intergenericidade, as duas 

capas anteriores constroem-se pela intertextualidade temática, pela recorrência de 

assuntos políticos, e estilística, pela paródia da revista-fonte. 
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Figura 123: Capa da revista Caras de 27 de setembro de 2019. 

 
Disponível em: https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/caras/2019-09-26.html. Acesso em: 07 nov. 
2017. 

 

 
Considerando tais exemplos, Koch et alii (2008, p. 146) postulam que:  

 
Há que se chamar a atenção ainda para o caráter “militante” da 
intertextualidade: seja por meio da manipulação de determinados 
intertextos, seja por meio da manipulação de modelos gerais de produção e 
recepção dos discursos, a construção de relações entre textos pode 
provocar uma adesão ao discurso proferido em função, por exemplo, do tipo 
de formatação produzida [...]. 

  

Como forma intertextual de manipulação de modelos textuais visando à 

adesão do público-leitor, destacamos, por fim, a capa que se segue. 

Correlativamente às duas últimas, esta, acionando, novamente, a possível memória 

do leitor acerca da revista Caras, sublinha a consequência mais imediata da greve 

dos caminhoneiros: a crise no fornecimento de alimentos, de combustíveis e de 

remédios – que afetou, sobremaneira, as pessoas de baixa renda. De forma 

hiperbólica, caracteriza-se o cenário como uma volta à Idade da Pedra, quando os 

homens, nômades, alimentavam-se, principalmente, da caça – o que ancora o título 

e subtítulo da nova revista, Caças: a revista do homem primata, bem como o título 

da manchete. Nesse sentido, se, na revista Caras, as matérias dessa imprensa rosa 

referem-se e destinam-se à elite econômica, nas revistas Celas e Caças, ecoam-se 

os pontos de vista e as preocupações das classes populares. Atrelada a efeitos de 

humor, a intertextualidade revela-se, pois, como uma forma de compartilhar valores 

emocionais e racionais, configurando-se como importante estratégia de captação. 
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Figura 124: Capa do jornal Meia Hora de 26 de maio de 2018. 

 
 

 

5.2.5 A seleção e a hierarquização da informação sob o princípio da pertinência 

Uma vez que “os parceiros do ato de linguagem devem poder reconhecer os 

universos de referência que constituem o objeto da transação linguageira”, 

oferecendo recortes do mundo apropriados ao contexto e à finalidade do ato de 

linguagem em que se inserem (CHARAUDEAU, 2005b, p. 15), para iniciarmos esta 

seção, que trata da seleção e da hierarquização como estratégias de captação 

relacionadas ao princípio da pertinência, recuperamos os cartazes referentes à 

campanha de 2015 da ONG internacional TETO. A fundação, atuante em 

comunidades precárias de 19 países da América Latina e do Caribe, tem como 

missão combater a pobreza, por meio de ações conjuntas e da mobilização de 

jovens voluntários37. Dessa forma, a fim de conscientizar a população acerca da 

miséria de milhões e de captar voluntários, parceiros e patrocinadores, a ONG 

realizou um ensaio fotográfico junto a moradores da comunidade Malvinas, em 

Guarulhos (São Paulo), no qual se destacam frases semelhantes a manchetes sobre 

celebridades. A campanha chama a atenção, portanto, não só por evidenciar a 

irrelevância de tais publicações – em especial, se comparadas à urgência de 

medidas públicas destinadas a comunidades carentes –, mas principalmente por 

ressaltar o silenciamento dessa problemática em textos jornalísticos.  

                                                           
37

 Informações disponíveis no site da ONG: http://www.techo.org/paises/brasil/. Acesso em: 07 nov. 
2017. 
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Figura 125: Cartazes da campanha de 2015 da ONG Teto. 

 

Disponível em: http://blog.cidadedemocratica.org.br/wp-content/uploads/campanha-teto.jpg. Acesso 
em: 07 nov. 2017. 

 

Se “O problema não é o que vira notícia, mas o que deixa de ser”, 

compreendemos que, sobretudo no discurso jornalístico, a escolha do que é digno 

de ser transformado em texto-mercadoria implica, necessariamente, o apagamento 

de outros fatos e temas. Questionamo-nos, assim, junto a Charaudeau (2006a, p. 

133), sobre “o que preside às escolhas efetuadas pela instância midiática”. 

 De acordo com o autor, a seleção dos acontecimentos do mundo 

considerados pertinentes às publicações do jornal é feita segundo três fatores 

centrais: o tempo, o espaço e a hierarquia do fato. Quanto à temporalidade, isto é, o 

grau de proximidade entre o surgimento do acontecimento e o consumo da notícia, 

destacam-se a efemeridade (a fugacidade “dura tanto quanto um relâmpago”) e a a-

historicidade (a focalização da atualidade e a consequente ausência de explicações 

históricas e/ou de projeções futuras) como traços da informação midiática 

alicerçados sob o imaginário da urgência. Uma vez que cada publicação encerra um 

fato, gera, na instância de recepção, uma nova urgência em saber o que ocorre no 
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presente: “assim, de vazios em urgências constrói-se a atualidade com uma 

sucessão de notícias novas, em uma avançar sem fim” (CHARAUDEAU, 2006a, p. 

134). 

 No que tange à espacialidade, ou seja, à maior ou menor distância entre a 

posição do público-alvo e o local do acontecimento a ser noticiado, a máquina 

midiática, por meio de seus diferentes recursos humanos e tecnológicos, constrói o 

efeito de ubiquidade/onipresença, sugerindo à instância de recepção ser testemunha 

de fatos locais e mundiais. Contemplando os imaginários sobre a aldeia 

(representação das raízes, da família, da ancestralidade) e sobre o planeta (símbolo 

da expansão, do distante, do exótico), a instância midiática compõe sua identidade 

(se local e/ou global) e, paralelamente, a representação de seus prováveis 

consumidores (se interessados em uma imprensa regional, nacional e/ou 

internacional). 

 Por fim, concernente à hierarquização da informação, distinguem-se dois 

critérios. O primeiro, externo à ação midiática, consiste no modo de aparição do 

acontecimento: acidental, programado ou suscitado institucionalmente. O segundo, 

interno ao processo de (re)significação da realidade, congrega as escolhas feitas 

pela instância de produção midiática segundo o interesse, a emoção e/ou os 

comportamentos que ela espera despertar em seu leitor ideal.  

É exatamente nesse amálgama “seleção-construção-tratamento do fato” que 

se operam diferentes formas de captação. Em uma atitude de dramatização, 

recorrente no discurso jornalístico (em especial, nos periódicos populares), ganham 

destaque, então, fatos incomuns e/ou comoventes, comportamentos anormais, 

catástrofes, dentre outras proposições apresentadas a partir de um tom humorístico 

ou emocional (ANGRIMANI, 1995; AMARAL, 2010). Nessa perspectiva: 

 

[...] todos [os fatos] devem ser tratados segundo categorias [não 
mutuamente excludentes] próprias a evocar os dramas do destino humano: 
o insólito, que desafia as normas da lógica; o enorme, que ultrapassa as da 
quantidade, obrigando o ser humano a se reconhecer pequeno e frágil; o 
misterioso, que remete ao além como lugar de poder [...]; o repetitivo, que 
transforma o aleatório em fatalidade; o acaso, que faz coincidir duas lógicas 
em princípio estranhas uma à outra [...]; o trágico, que descreve o conflito 
entre paixão e razão, entre pulsões de vida e pulsões de morte; o horror, 
enfim, que conjuga exacerbação do espetáculo da morte com frieza no 
processo de exterminação. (CHARAUDEAU, 2006a, p.140-141, grifo do 
autor)   
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A partir desses valores-notícia, ou seja, critérios para a seleção do que 

ocupará as páginas dos jornais, um segundo questionamento desponta: Como 

avaliar a hierarquia dos temas e dos acontecimentos semiotizados nos textos 

jornalísticos? Tendo em vista a análise das capas de jornal, corpus desta pesquisa, 

voltamo-nos aos pressupostos de sua organização gráfica, tal como fez Silva (2015), 

em sua tese de doutoramento. 

 Inicialmente, ao tratar da tensão entre as parcelas verbal e imagética que 

estruturam as capas jornalísticas, destaca a autora o fato de, a partir da década de 

1950, haver significativa mudança na configuração gráfica:  

 

não só o estilo de apresentação da notícia se alterou, passando a incorporar 
o lide e distanciando-se do teor verborrágico e rebuscado do jornalismo em 
voga, mas também a apresentação gráfica do conteúdo publicado, que 
ganhou contornos mais planejados e criativos (SILVA, 2015, p. 87). 

  

 

 Nesse sentido, a compreensão acerca da leitura das páginas jornalísticas 

mostra-se fundamental à exploração das estratégias de captação – sobretudo no 

que se refere à articulação das palavras e das imagens. Sobre o percurso de leitura, 

Silva (1985; apud SILVA, 2015, p. 89) postula que, inicialmente, o leitor volta sua 

atenção para a massa gráfica como um todo (visão panorâmica), individualizando, 

logo em seguida, as imagens, os títulos, os espaços em branco etc., para, enfim, 

ater-se a detalhes dessas subáreas. Logo, a exploração de hipertextos, como as 

capas jornalísticas, implica uma construção não-linear do sentido. 

 Aprofundando a sistematização do processamento textual referente à 

ordenação, na página impressa, de parcelas textuais ou mesmo de textos inteiros, 

Silva (1985; apud SILVA, 2015, p. 89-90) descreve seis zonas de visualização, que, 

na escrita ocidental, são delimitadas a partir do lado superior esquerdo – conforme 

esta representação:        
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Figura 126: Sistematização das zonas de visualização.  

 
 Fonte: SILVA, 1985; apud SILVA, 2015, p. 89. 

 

Sob essa perspectiva teórica, cada uma das zonas de visualização apontaria 

maior ou menor potencialidade de atrair a atenção do leitor. A primária ou principal, 

portanto, costuma ser ocupada por fotos e/ou por títulos. As manchetes principais 

localizar-se-iam no centro geométrico (zona 6) ou no centro ótico (zona 5), espaços 

de maior destaque. As zonas 3 e 4, por sua vez, seriam consideradas zonas mortas 

e exigiriam elementos de maior grau de atração, sem, contudo, operarem um 

deslocamento abrupto do olhar (SILVA, 2015, p. 91). Assim, mesmo nas capas-

cartazes, constituídas por um único fato/tema ou por tópicos relacionados, tais zonas 

de visualização podem apontar o maior ou menor destaque que se deseja conferir a 

certa informação ou elemento textual.  

Após verificarmos, segundo a Semiolinguística, critérios para a seleção dos 

fatos a serem reportados e, segundo a Comunicação Social, uma proposta para a 

análise da hierarquia das manchetes na página impressa, apresentamos uma 

terceira e última interrogação: Como tratar daqueles acontecimentos que deixam de 

ser veiculados pelo jornal? Em resposta, recorremos à Análise de Discurso de linha 

francesa, que – embora conceba um sujeito determinado por formações ideológicas 

– compreende  o discurso como um efeito de sentido entre locutores, que “se produz 

nas relações: dos sujeitos, dos sentidos” (ORLANDI, 2007, p. 20). Partindo do 

pressuposto de que o silêncio é uma condição fundamental e indissociável à 

linguagem, Orlandi (2007), em seu premiado livro As formas do silêncio: no 
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movimento dos sentidos, defende ter o silêncio um sentido próprio e outros que são 

produzidos em relação ao dito.  

Concebendo-o como “o espaço diferencial da significação: lugar que permite 

à linguagem significar”, a autora (2007, p. 68) propõe uma tipologia acerca do 

silêncio: o silêncio fundador, que significa por/em si mesmo, e a política do silêncio, 

que emerge de uma bipartição entre o que se diz e o que se não diz.  

De um lado, o silêncio fundador é o “princípio de toda significação”, “a própria 

condição de produção de sentido” (ORLANDI, 2007, p. 68). Pode ser verificado em 

sua ausência (quando, por exemplo, o excesso de informações/explicações 

compromete a coerência de um texto) ou em sua presença (por exemplo, na 

plurissignificação de um texto, somente possível pelo silêncio ao redor das 

palavras).  

De outro lado, a política do silêncio manifesta-se no silêncio constitutivo e no 

silêncio local. O primeiro concerne a tudo o que precisou não ser dito para que se 

pudesse dizer algo: “é o não-dito necessariamente excluído”, por meio do qual “se 

apagam os sentidos que se quer evitar” (ORLANDI, 2007, p. 73). Logo, todo dizer 

cala outro, todo dito pressupõe um não-dito, cujo sentido é silenciado. O segundo, 

por sua vez, emerge por alguma forma de proibição do dizer, uma cesura. Tal 

interdição é, pois, uma estratégia consciente e política que “sempre se dá na relação 

do dizer e do não poder dizer, do dizer de um e do dizer do outro. É sempre em 

relação a um discurso outro – que, na censura, terá a função do limite – que um 

sujeito será ou não autorizado a dizer.” (ORLANDI, 2007, p. 105). 

Em síntese: 

 

Figura 127: Diagrama das formas do silêncio (ORLANDI, 2007) – do autor. 
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A fim de exemplificarmos, minimamente, esses conceitos, propomos uma 

breve comparação entre a capa do Meia Hora e as de outros quatro jornais 

publicadas em 18 de maio de 2017. 

   

Figura 128: Capa do jornal Meia Hora de 18 de maio de 2017. 

 

 

Nessa publicação, quanto à seleção e à hierarquização das manchetes, 

observamos, na parte superior da página, correspondente à zona de visualização 

primária e próximo ao centro ótico, o destaque dado ao resultado do último jogo do 

Flamengo: perdendo de 2 a 1 para o San Lorenzo, o time de futebol carioca foi 

eliminado da Copa Libertadores da América, ainda na fase de grupos. Já na parte 

inferior, destacam-se duas notícias policiais: à esquerda, o relato de um roubo de 

carro; à direita, de um roubo de carga. Por fim, no canto inferior direito, no extremo 

da zona secundária, uma breve notícia política sobre a delação do empresário 

Joesley Batista em que denuncia o presidente Temer pelo crime de corrupção.  

Confirmamos, portanto, a postulação de que, nos jornais populares, ganham 

maior ênfase os fatos locais (referentes à aldeia), como a derrota no esporte 

(CHARAUDEAU, 2006a). Pelo tom dramático conferido ao texto (como evidenciam 

as expressões “mais querido” e “pecado de eliminação”), tal manchete poderia 

aproximar-se da categoria do trágico, pondo em evidência o conflito entre a 

expectativa/esperança (o time carioca como vencedor da Libertadores) e a 

realidade/frustração (sua eliminação logo na primeira etapa da Copa). De forma 

semelhante, as manchetes policiais também focalizam acontecimentos circunscritos 
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à cidade do Rio de Janeiro. No entanto, esses dois textos inserem-se, 

respectivamente, nas categorias do repetitivo, dada a recorrência de assaltos a 

veículos, e do insólito, visto que o assalto, ocorrido “em área vigiada pela Força 

Nacional” (uma das maiores organizações militares nacionais), desafia a lógica. 

Consequentemente, a manchete política (referente ao planeta ou, ao menos, à 

esfera nacional) – embora possa se inserir na categoria do insólito, por apresentar 

um crime praticado pelo chefe do Estado – ganha menor ênfase. Seja pela posição 

que ocupa na mancha, seja pela economia das palavras que a constituem, seja pelo 

uso de elementos visuais (como cores e fontes) menos apelativos, essa manchete é 

apresentada pelo jornal como um fato menos importante e/ou de menor interesse de 

seu público-alvo.  

Paralelamente, quanto às formas de silêncio, verificamos o silêncio fundante, 

por exemplo, na não-explicitação de termos/conceitos que o jornal julga serem de 

conhecimento do leitor. Dentre as diversas formas linguísticas, destaca-se “fica no 

cheirinho”, que se refere, metaforicamente, à expectativa de o Flamengo disputar a 

Copa Libertadores da América de 2017. O silêncio constitutivo, por sua vez, releva-

se não só no silenciamento dos tantos outros fatos anteriores à publicação do 

periódico, como também na seleção de formas referenciais, tais como “mais querido” 

e “Fla” (e não “Flamengo”, “Rubro-negro”, “o time do professor Zé Ricardo”, “o tri-

eliminado” etc.) ou “o time do Papa” (e não “San Lorenzo”, “os argentinos”, “os 

donos da casa”, “o time vitorioso” etc.). Por fim, o silêncio local poderia ser 

reconhecido na possibilidade de alguma orientação proibitiva do jornal sobre quais 

fatos não pode(ria)m ocupar suas capas. 

Nessa perspectiva (talvez estereotipada), em detrimento dos fatos políticos, o 

esporte e o crime possuiriam maior potencialidade de atração junto aos leitores das 

classes C e D. Ao contrário, nos jornais voltados, especialmente, à classe média 

(como o Extra e O Dia) e às classes B e A (como o O Globo e o Folha de São 

Paulo), observamos, nitidamente, uma inversão dessa hierarquia. Como se pode 

notar, mesmo nas publicações das duas primeiras empresas de informação, que 

integram o jornalismo popular, a manchete sobre o (possível) crime de corrupção 

praticado pelo presidente Temer ganha significativa ênfase, sendo apresentado em 

capas-cartazes monotemáticas. Já nas capas dos jornais de (maior) referência, 

apontam-se, além da delação, suas possíveis consequências na política nacional. 
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Figura 129: Capa do jornal Extra de 18 de 
maio de 2017. 

 

Figura 130: Capa do jornal O Dia de 18 de 
maio de 2017. 

 
  

Figura 131: Capa do jornal O Globo de 18 de 
maio de 2017. 

 

Figura 132: Capa do jornal Folha de São 
Paulo de 18 de maio de 2017. 
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 Por meio dessa breve análise, compreendemos, portanto, que as mídias, “ao 

selecionar as informações e apresentá-las como o que realmente aconteceu, 

impedem que outros acontecimentos cheguem ao conhecimento do cidadão. Elas 

determinariam, impositivamente, o cardápio evenemencial38 do cidadão.” 

(CHARAUDEAU, 2006a, p. 139). E tal jogo de falas e silêncios orienta-se, 

sobretudo, à captação do público-consumidor idealizado pela instância midiática. 

 

5.2.6 A constituição discursiva e linguística do humor sob o princípio da 

influência 

  
 Dentre as estratégias para o sujeito que produz um ato de linguagem “atingir 

seu parceiro, seja para fazê-lo agir, seja para afetá-lo emocionalmente, seja para 

orientar seu pensamento” (CHARAUDEAU, 2005b, p. 15), destacam-se, segundo o 

corpus desta pesquisa, as formas de humor. Dessa maneira, salienta Silva (2012, p. 

24): 

 
[...] é através do cômico, do humor, do chiste, enfim, é através do riso, que a 
realidade pode ser plenamente apreendida, ou seja, é justamente ao se 
desprender do sério socialmente estabelecido, da rigidez cotidiana, das 
limitações racionais, que se pode acessar a verdade que rege o universo. 

 

Nessa perspectiva, compreendemos a comicidade como uma forma de 

revelação do real, recuperando, nesta seção, primeiramente, as contribuições do 

filósofo e diplomata francês Henri Bergson, cuja filosofia, em negação ao 

Determinismo de Auguste Comte, focaliza a liberdade humana. Dentre as inúmeras 

publicações, destacamos, nesta pesquisa, sua obra O Riso: ensaio sobre a 

significação do cômico, que se baseia na concepção de que a comicidade é uma 

manifestação crítica, a partir da qual se restabelece a ordem social. 

Nesse sentido, inicialmente, Bergson (1983, p. 07 e 08) sistematiza os três 

componentes da comicidade, a saber: o humano (“não há comicidade fora do que é 

propriamente humano”), a insensibilidade (“o cômico exige algo como certa 

anestesia momentânea do coração para produzir todo o seu efeito”) e a 

                                                           
38

 Esse termo, que não consta do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, é uma tradução da 
expressão francesa histoire événementielle, cunhada pelo sociólogo François Simiand (1873-1935). 
Designa, portanto, um relato superficial/simplificado da história, que, por desconsiderar, por exemplo, 
as relações de causalidade entre os fatos históricos, limita-se à listagem de acontecimentos (cf. artigo 
“Qu'est-ce que l'histoire événementielle?”. Disponível em: http://terrain.revues.org/1929. Acesso em: 
08 nov. 2017). 
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cumplicidade (“o nosso riso é sempre o riso de um grupo”). Em síntese: “o cômico 

surgirá quando homens reunidos em grupo dirijam sua atenção a um deles, calando 

a sensibilidade e exercendo tão-só a inteligência” (BERGSON, 1983, p.09). 

Em seguida, sistematizando os principais mecanismos de produção do risível, 

explicita que ele pode decorrer das diferentes formas de infringir alguma das leis que 

regem a sociedade, quais sejam: i) a identificação de uma rigidez mecânica, ii) uma 

distração, iii) uma repetição sem propósito, iv) um isolamento involuntário ou v) a 

idealização, a irracionalidade, a fuga da realidade. 

A partir disso, após apresentar a comicidade das formas, das atitudes, dos 

movimentos, das ações, das situações e da linguagem, focaliza, no capítulo 3, a 

comicidade de caráter, destacando estas três principais significações sociais do riso: 

i. humilhar: “Mistura-se a ele [o prazer de rir] uma segunda intenção que a 

sociedade tem em relação a nós quando nós mesmos não a temos. 

Insinua-se a intenção inconfessada de humilhar e, com ela, certamente, 

de corrigir, pelo menos exteriormente.” (BERGSON, 1983, p.65) 

ii. apontar defeitos: “Podemos, pois, admitir que via de regra são mesmo os 

defeitos alheios que nos fazem rir – cabendo acrescentar, sem dúvida, 

que esses defeitos nos fazem rir em razão de sua insociabilidade mais do 

que por sua imoralidade.” (BERGSON, 1983, p.67) 

iii. castigar: “O riso é, antes de tudo, um castigo. Feito para humilhar, deve 

causar à vítima dele uma impressão penosa. A sociedade vinga-se através 

do riso das liberdades que se tomaram com ela. Ele não atingiria o seu 

objetivo se carregasse a marca da solidariedade e da bondade.” 

(BERGSON, 1983, p.92) 

 

Nessa perspectiva, recuperando a capa “Lula ministro... se não for a saideira”, 

apresentada na seção 5.2.4 deste capítulo, verificamos que sua comicidade é 

construída a partir de um comportamento humano – o possível alcoolismo do ex-

presidente – que, para ser risível, exige o silenciamento da sensibilidade dos 

leitores, os quais não podem, por ele, ter compaixão. Cria-se, então, uma 

cumplicidade entre o jornal e seu público-alvo, pois, ainda que momentaneamente, 

compartilhem uma mesma imagem acerca de Lula. Confirma-se, assim, que “o 

humor é mais uma forma de dizer que se insere em distintas situações, resultando 
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em um jogo que aproxima os interlocutores, com o propósito de envolvê-los em uma 

cumplicidade estratégica” (SILVA, 2012, p. 26). 

Quanto aos mecanismos de comicidade, a capa trata de uma repetição 

despropositada e, ao mesmo tempo, de uma rigidez mecânica, uma vez que o 

alcoolismo pode ser compreendido como um vício, um ato inveterado que culmina 

em danos significativos à saúde física, mental e social. Rir dessa possível doença de 

Lula é, portanto, não só lhe apontar um defeito que implica sua insociabilidade e, 

obviamente, sua incapacidade de assumir um cargo público de expressiva 

importância nacional, como também o humilhar, divertindo-se com um escárnio que, 

ao que parece, pouco visa à correção. 

Dessa forma, fomos levados a inserir, a princípio, o humor no rol das 

estratégias de captação. No entanto, como bem nos advertiu a Profa. Dra. Patricia 

Ribeiro no Exame de Qualificação desta tese, o humor, na perspectiva 

semiolinguística, não deveria ser compreendido como uma estratégia, mas como um 

efeito visado pelo sujeito comunicante. Revisitando, então, tal conceito, recorremos 

às categorias do humor propostas pelo fundador da Semiolinguística do Discurso, 

apresentadas a seguir. 

Charaudeau (2011) distingue, inicialmente, o riso do fato humorístico, 

afirmando que este não necessariamente desencadeia aquele. Atrelado a isso, 

destaca ser ambígua e imprecisa a terminologia referente ao humor, propondo, 

portanto, pela compreensão da encenação do discurso humorístico, a revisão 

dessas categorizações linguísticas. 

Nesse intento, pontua que a significação do ato de humor, como qualquer ato 

de linguagem, resulta da relação que se estabelece entre a situação de 

comunicação, seus protagonistas e a maneira como manipulam as expressões 

linguísticas. Dessa forma, os jogos de palavras, por exemplo, embora de caráter 

essencialmente lúdico, não produzem, necessariamente, um efeito humorístico. 

Como produtos de uma relação entre três protagonistas – o locutor, que, 

desfrutando ou (re)afirmando sua legitimidade, é responsável pelo ato de humor; o 

destinatário, que, projetado como cúmplice, é convidado a ser conivente com o 

locutor, sendo testemunha ou mesmo vítima de seu projeto de dizer; e o alvo, aquilo 

de que trata o humor –, os procedimentos que visam à construção do humor são de 

natureza discursiva ou linguística.      
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Os primeiros “dependem do conjunto do mecanismo de enunciação e, 

portanto, da posição do sujeito-locutor e de seu interlocutor, do alvo visado, do 

contexto de emprego e do valor social da área temática referida”39 (CHARAUDEAU, 

2011). Os procedimentos linguísticos, por sua vez, baseiam-se em “um mecanismo 

léxico-sintático-semântico que concerne ao explícito dos signos, à sua forma e ao 

seu sentido, bem como às relações forma-sentido”40, explorando um mesmo 

significante, como na construção de trocadilhos, ou a relação significante-significado 

de palavras homônimas ou polissêmicas (CHARAUDEAU, 2011). Esses 

procedimentos não carregam, em si, efeito humorístico, podendo ser observados em 

gêneros “sérios”, como a poesia. A potencialidade de tais enunciados suscitarem o 

humor é, pois, condicionada pelas circunstâncias sociocomunicativas em que se 

inscrevem.  

A partir de tais premissas, Charaudeau (2011) propõe algumas categorias do 

discurso humorístico, distinguindo as que concernem ao jogo enunciativo daquelas 

que despontam de jogos semânticos. Ao primeiro grupo pertencem a ironia, o 

sarcasmo, a zombaria e a paródia. A ironia emerge por duas dissociações: entre o 

sujeito enunciador e o sujeito locutor, que, oculto na enunciação, deve ter sua 

intenção descoberta pelo sujeito destinatário; e, paralelamente, entre o que é dito e 

que é pensado. O enunciado dito pelo enunciador sempre se apresenta como uma 

apreciação positiva que mascara a apreciação pensada pelo locutor, e que é, 

portanto, sempre negativa – como ocorre no título “Dia de festa no castelo de Celas”, 

da capa apresentada na seção 5.2.4. No sarcasmo, ao contrário, o que é dito é 

negativo, consistindo em uma hiperbolização de um traço do alvo, convocando o 

destinatário-testemunha a ser cúmplice de uma difamação, que, em muito, distancia-

se do decoro. Difere-se, portanto, da zombaria por seu grau de exagero e de 

agressividade – o que, somado a questões éticas e jurídicas, justifica a não 

ocorrência nas capas analisadas. Finalmente, a paródia, destacada nas 

reconstruções da revista Caras, consiste na produção de um texto de humor por 

meio da troca de elementos de um texto-base, de modo que a referência a esse 

                                                           
39

 Livre tradução de: “Les procédés discursifs, eux, dépendent de l’ensemble du mécanisme 
d’énonciation et donc de la position du sujet parlant et de son interlocuteur, de la cible visée, du 
contexte d’emploi et de la valeur sociale du domaine thématique concerné.”, feita por Luísa Zanini 
Vargas. 
40

 Livre tradução de: “Les procédés linguistiques relèvent d’un mécanisme lexico-syntaxico-
sémantique qui concerne la forme des signes et les rapports forme-sens.”, feita por Luísa Zanini 
Vargas. 
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texto original possa ser resgatada pelo destinatário. Dessa maneira, tal forma de 

humor apoia-se na coexistência e na alimentação recíproca de dois textos: o 

original, que permanece como referência, e o paródico, que encontra naquele o seu 

fundamento, até mesmo quando dele debocha. As categorias de humor referentes a 

jogos semânticos, por seu turno, exploram a polissemia de palavras, cujo sentido é 

duplo ou triplo, apontando diferentes níveis de leitura ao longo da construção 

frástica. Desse modo, não raro, aproximam-se universos temáticos de forma bizarra, 

insólita ou mesmo paradoxal, como as ironias do destino. 

Considerando, pois, tais categorias, Charaudeau (2011) lista os efeitos 

possíveis do ato humorístico, compreendidos como os resultados do tipo de 

questionamento do mundo e do contrato de apelo à conivência proposto ao 

destinatário. São eles: a conivência lúdica, uma brincadeira restrita a si mesma, na 

aproximação emocional entre o enunciador e o destinatário, livre de qualquer 

espírito crítico; a conivência crítica, a proposição de uma denúncia polêmica, 

pressupondo uma contra-argumentação implícita e visando a um ataque 

compartilhado à ordem estabelecida e aos falsos valores; a conivência cínica, o 

compartilhamento de uma desvalorização/destruição de valores considerados 

socialmente como positivos e universais; e a conivência de derrisão, a 

desqualificação de um alvo geralmente superestimado, sobressaltando sua 

insignificância. Como último possível efeito de humor, destaca-se, ainda, a 

“brincadeira”, que, embora não seja um termo muito preciso, como bem pontua o 

próprio autor, visa a explicitar a supressão da seriedade do que é enunciado, 

neutralizando seu caráter demasiado agressivo ou mesmo sua incoerência. Comum 

em comentários metadiscursivos, trata-se, pois, de uma reivindicação do direito de 

fazer piada gratuitamente. Ressalta, todavia, Charaudeau (2011) que tal gratuidade 

é tão somente uma aparência, estando a “mera brincadeira” sempre associada a 

certa crítica, ainda que subjacente. 

Com vistas a demonstrar, mais concretamente, tais postulações 

semiolinguísticas acerca do humor, destacamos as duas capas esportivas seguintes, 

que tratam do jogo entre Vasco e Palmeiras e a consequente possibilidade de o 

Flamengo vencer o Campeonato Brasileiro de Futebol. Dessa forma, na primeira 

capa, explora-se a polissemia do termo “porco”, por meio da qual se constrói um 

jogo de palavras. A expressão, grafada em caracteres verdes e brancos, nomeia não 

só o Palmeiras, pelo apelido pejorativo que lhe foi atribuído, no final da década de 
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1969, por seu maior rival, o Corinthians, como também o bar dos sócios 

entrevistados e, ainda, o alimento/prato posto em destaque pela fotografia. 

Aproximando, portanto, elementos de universos diferentes – o futebol e a culinária –, 

tal expressão ancora as metáforas “um prato capaz de abrir o apetite”, referente ao 

Palmeiras, “engolir”, referente à vitória do Vasco sobre o time paulista, e “ficar 

satisfeito” e “cheirinho”, referentes à desejada conquista do título nacional pelo time 

rubro-negro. Com a vitória do Palmeiras sobre o Vasco e, pela pontuação no 

campeonato, também sobre o Flamengo, conforme evidencia a segunda capa, 

publicada no dia seguinte à anterior, tal jogo semântico é mantido e ampliado. No 

lide, afirma-se que, para o time carioca, o ano termina “com cheirinho de porco 

campeão”. E no título, emerge uma nova construção metafórica: o “Flariz” – forma 

construída por meio do cruzamento vocabular (ou blend lexical) entre os 

substantivos “Fla” e “nariz” (GONÇALVES, 2003) – caracterizado como “entupido”, 

uma vez que não pôde sentir o “cheiro da vitória”. A metáfora do “cheirinho”, muito 

recorrente em manchetes sobre os resultados do Flamengo, é, então, posta a 

serviço da ênfase sobre a posição de vice-campeão do time rubro-negro, tomado 

como alvo do humor. Como principal efeito desse ato humorístico, o jornal busca 

estabelecer – sobretudo junto aos torcedores dos três outros principais times 

cariocas – a conivência lúdica, uma brincadeira que se finda em si mesma, sendo 

destituída de (significativa) crítica social. Todavia, o emprego desses mecanismos 

léxico-sintático-semânticos pelo locutor não garantem, como evidencia Charaudeau 

(2011), a geração do riso, que é dependente de outros fatores, como, por exemplo, a 

identidade do destinatário: Afinal, estariam os torcedores flamenguistas dispostos a 

assumirem o papel de vítima (alvo e testemunha) do ato de humor, rindo de si 

próprios? 
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Figura 133: Capa do jornal Meia Hora de 25 de 
novembro de 2018. 

 

Figura 134: Capa do jornal Meia Hora de 26 de 
novembro de 2018. 

 
 

Consoante a tais postulações teóricas, concluímos que os atos de humor – 

em geral, estruturados por mais de uma categoria e, paralelamente, suscitadores de 

diferentes efeitos de conivência – não representam estratégias de captação: são, 

portanto, seus procedimentos linguísticos e discursivos que podem constituir jogos 

de espelhamento entre os parceiros da troca comunicativa, tornando-os cúmplices 

de determinado ponto de vista sobre o alvo do humor. 

Concluído esse percurso teórico, apresentaremos, nos capítulos seguintes, a 

metodologia de análise referente às estratégias de captação presentes nas capas-

cartazes. 

  



223 

 

6. METODOLOGIA 

 

A fim de explicitar o percurso teórico-metodológico que delineou esta 

pesquisa, retomaremos, neste capítulo, nosso principal objetivo e os critérios de 

constituição e organização do corpus e, em seguida, destacaremos as categorias e 

os procedimentos de análise qualitativa e quantitativa que adotamos. 

 

6.1 OBJETIVO CENTRAL 

Conforme explicitamos no título e na introdução deste trabalho, nosso objeto 

de pesquisa são as estratégias de captação. Concretamente, desejamos investigar, 

em capas-cartazes do jornal popular Meia Hora, quais e como estratégias 

linguístico-textual-discursivas contribuem não só para atrair a atenção do público-

leitor, como também para lhe propor valores e comportamentos, incitando-o à 

compra do jornal e ao compartilhamento de sua proposta/perspectiva sobre o mundo 

noticiado.      

 

 

6.2 CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CORPUS 

Como afirmamos, esta pesquisa concebe as capas de jornal como um gênero 

textual/discursivo/situacional, cujas características funcionais, temáticas, estruturais 

e estilísticas já foram descritas na seção 4.4. Nesse mesmo item, tratamos, 

especificamente, das capas-cartazes, pontuando sua constituição 

predominantemente monotemática. Ratificamos, também, o fato de o corpus ser 

formado pelas capas-cartazes publicadas pelo jornal Meia Hora entre 09 de julho de 

2014 e 09 de julho de 2019, totalizando 125 exemplares e reunindo publicações no 

intervalo de exatos cinco anos. Como critério para esse recorte temporal, 

consideramos, como data inicial, a publicação da capa vencedora do Prêmio Esso 

na categoria Melhor primeira página e, como dada final, o ano de 2019, 

considerando o prazo para a análise dos exemplares e para a conclusão desta 

pesquisa.  

 Ressaltamos, no entanto, que, na análise qualitativa do corpus, 

investigaremos seis das 125 capas-cartazes, haja vista o detalhamento analítico que 

lhes desejamos atribuir e o julgamento de que a exploração de um número maior de 

capas, provavelmente, tornaria este texto repetitivo ou mesmo enfadonho. Para tal 
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recorte, utilizamos como principal critério o fato de essas seis peças jornalísticas 

estruturarem-se por meio de recursos verbo-visuais de grande potencialidade de 

captação, constituindo um corpus representativo das estratégias apresentadas no 

capítulo anterior e, por isso, sendo suficientes à comprovação da tese que 

defendemos.  

Paralelamente, a fim de compor um corpus contrastivo (CHARAUDEAU, 

2005b, p. 22) e investigar como tais estratégias se relacionam a diferentes domínios 

do conhecimento, agrupamos as capas-cartazes segundo estes quatro propósitos 

comunicativos, que, já em uma primeira análise, revelaram-se recorrentes: “A 

(in)segurança pública”, as ações marginais e/ou militares, “As paixões no esporte”, 

relatos sobre atletas nacionais, e “A Política (na Polícia)”, as sanções legais 

impostas aos representantes políticos. O corpus para a análise qualitativa organiza-

se, portanto, da seguinte maneira: 

 

TEMÁTICAS TÍTULOS DAS MANCHETES 
DATAS DE 

PUBLICAÇÃO 

A (in)segurança 

pública 

“Exército ficha moradores do Rio” 24.02.2018 

“Rouba-se de tudo no Rio” 06.07.2019 

As paixões no 

esporte 

“Tiro, porrada e bomba” 09.08.2016 

“[Brasil vence a Copa América, mas]  

quem brinca com o Peru é você!” 
08.07.2019 

A Política  

(na Polícia) 

“Garotinho é acusado de se ferir de propósito” 25.11.2017 

“Sombra de Cabral vai em cana” 30.11.2018 

Tabela 21: Corpus para análise qualitativa. 

 

 

6.3 CATEGORIAS E PROCEDIMENTOS DA ANÁLISE QUALITATIVA 

Como já indicado na introdução e detalhado no capítulo anterior, segundo a 

conceituação das operações de transformação e dos princípios de transação, 

constituintes do processo de semiotização do mundo (CHARAUDEAU, 2005b), 

analisaremos as estratégias de captação sistematizadas na tabela-síntese a seguir. 
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DISTRIBUIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO  
SEGUNDO AS OPERAÇÕES E OS PRINCÍPIOS CONSTITUINTES DO PROCESSO DE SEMIOTIZAÇÃO 

 
NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO: 

Operações de transformação: VISADA DE INFORMAÇÃO: ESTRATÉGIAS DE 

CAPTAÇÃO: 

 
 
 
Identificação: a nomeação dos elementos 
do mundo. 
 
 
Qualificação: a atribuição de 
características/especificações às 
identidades nominais. 

 
QUEM? 

 
Quais seriam os 
actantes narrativos de 
que trata a manchete?  
 
E como eles seriam 
caracterizados ou 
descritos? 
 

 
Emprego de formas 
referenciais (verbais e 
visuais), principalmente 
conotativas, segundo a 
imagem que o jornal 
deseja construir sobre 
os temas e os 
personagens de que 
trata. 

 
Ação: a inserção das identidades 
descritivas em esquemas narrativos, 
conferindo-lhes razão de ser. 

 
FAZ OU SOFRE O QUÊ? 

 
Quais seriam as ações 
executadas ou sofridas 
por esses actantes? 
 

 
Seleção de verbos 
plenos e de verbos 
suporte (sobretudo 
metafóricos) como 
formas de ratificar a 
caracterização dos 
objetos de discurso.  
 

 
Causação: a explicitação/construção de 
relações de causalidade entre as ações. 

 
POR QUE TAL AÇÃO FOI 

PRATICADA? 
e/ou 

QUAL A CONSEQUÊNCIA 

DESSA AÇÃO? 
 

 
Constituição de relações 
lógicas entre as 
asserções constituintes 
das manchetes – em 
especial, a utilização de 
orações assindéticas ou 
de conectivos de 
“semântica esvaziada”. 
 

NO PROCESSO DE TRANSAÇÃO: 
Princípios de transação: ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO: 

 
Alteridade: o reconhecimento dos 
parceiros da troca linguageira. 

 
Intertextualidade: inserção da voz/do discurso das 
classes C e D (público-alvo do jornal) e/ou de 
personalidades (ou discursos) com quem esse 
público se identifica. 
 

 
Pertinência: a adequação do projeto de 
fala ao contexto sociodiscursivo e aos 
objetivos dos interlocutores. 

 
Seleção e hierarquização das manchetes de capa 
do jornal: preferência por fatos exóticos, 
comportamentos incomuns etc. 
 

 
Influência: a captação/adesão do 
enunciatário (sujeito interpretante) ao 
projeto de fala do enunciador (sujeito 
comunicante). 
 

 
Emprego de procedimentos discursivos e 
linguísticos que visam ao humor e à conivência 
entre o sujeito enunciador e o interpretante. 
 

Tabela 22: Distribuição das estratégias de captação no processo de semiotização. 
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A fim de sistematizarmos a apreciação qualitativa do corpus, retomamos os 

questionamentos desta pesquisa e, por meio deles, destacamos as seguintes etapas 

de análise para cada uma das capas-cartazes, segundo a sistematização do duplo 

processo de semiotização (CHARAUDEAU, 2005b, p. 13-17): 

 

A. Contextualização referente à tematização da capa-cartaz, haja vista a distância 

temporal de alguns exemplares e, sobretudo, a importância dessas informações na 

interpretação das estratégias empregadas pelo jornal. 

 

 

B. Análise das estratégias de captação inseridas no processo de transformação: 

 

i. Identificação e interpretação das formas verbo-visuais de introdução e de 

manutenção referencial, tendo em vista não só a função desses signos na 

organização textual, como também suas potencialidades patêmicas e 

persuasivas. 

 

Considerando o predomínio do modo de organização narrativo do discurso 

nas manchetes, individualizaremos os seguintes objetos de discurso: i) o 

fato narrado (que corresponderia ao próprio enredo), ii) os agentes 

responsáveis pela ação noticiada (os quais equivaleriam aos personagens 

da história) e iii) o espaço físico em que se desdobra tal ação. 

 

Quanto à interpretação das expressões linguísticas, daremos ênfase às 

expressões nominais, por serem mecanismos de referenciação por meio 

dos quais, mais facilmente, despertam-se emoções e explicitam-se as 

orientações argumentativas dos textos. 

  

Quanto à interpretação das expressões imagéticas, analisaremos as 

cores, as fotografias e a composição visual, em conformidade com a 

descrição triádica das propriedades fundamentais dos signos (PIERCE, 

2008) – i) o poder sugestivo dos quali-signos, ii) o poder indicativo dos sin-

signos e, por fim, iii) o poder representativo dos legi-signos – e os 

possíveis interpretantes dinâmicos por eles suscitados: i) emocionais, 
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simples qualidades de sentimento, ii) energéticos, ações físicas e mentais, 

e iii) lógicos, acionamento de generalidades (SANTAELLA, 2002; 2009). 

 

No que diz respeito aos signos cromáticos, observaremos sua constituição 

como códigos primários, tendo em vista o comportamento motor do 

aparelho óptico; secundários, considerando as categorizações linguísticas; 

e terciários, pondo em evidência possíveis ações negativas (a saturação, 

a redução, a omissão, a dissonância, a maquiagem, o falseamento e a 

deformação) ou positivas (a antecipação, a discriminação e a 

condensação) no uso da cor-informação, conforme Guimarães (2000; 

2003) e Csillag (2015). Quanto aos códigos terciários, apontaremos a 

significação simbólica e os efeitos psicológicos do signo cromático 

baseando-nos em Heller (2008) e em Farina et alii (2011). 

 

No que concerne aos signos fotográficos, investigaremos: i) o possível 

emprego dos procedimentos de conotação descritos por Barthes (1990): a 

trucagem, a pose, a inserção de objetos, o esteticismo e a sintaxe – 

desconsiderando a fotogenia, dada a dificuldade de se identificarem os 

retoques digitais; ii) as relações lógicas entre as linguagens verbal e 

fotográfica postuladas por Gomes (2008): a redundância, a oposição, o 

redimensionamento de conteúdos (por complementação ou por restrição) 

e a ressignificação de conteúdos; e iii) os traços estruturais da fotografia 

indicados por Sousa (2002) que, mais diretamente, implicam efeitos de 

sentido: o enquadramento, o ângulo, a composição, o foco de atenção e 

as relações figura e fundo. 

 

A esses aspectos que tangem à fotografia serão somadas as 

contribuições da Gramática Visual de Kress e van Leeuwen (2006) – em 

seus três níveis de significação dos signos visuais: o representacional 

(referente às imagens dos participantes representados), o interativo 

(concernente à relação entre os participantes representados e os 

participantes interativos) e o composicional (tocante à organização dos 

elementos visuais de uma imagem). Paralelamente, servir-nos-emos dos 

princípios visuais postulados por Dondis (1997). 
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ii. Investigação do uso de verbos plenos e de perífrases verbo-nominais na 

construção de objetos de discurso e na orientação argumentativa do texto. 

 

A partir da descrição da estrutura sintática das manchetes, exploraremos 

os efeitos semântico-discursivos dos verbos – em especial, dos verbos 

suporte –, considerando não só a possibilidade de construções 

metafóricas, como também sua relação com as expressões imagéticas 

(CHISHMAN; ABREU, 2014; NEVES, 1997; VIEIRA, 2004; 2014). 

 

 

iii. Análise das relações lógicas estabelecidas entre as asserções 

constituintes das manchetes, tendo em vista, principalmente, as formas 

não-marcadas de argumentação: o uso de orações assindéticas e dos 

conectivos “mas” e “e”, de acordo com Charaudeau (1992) e Monnerat 

(2003a). 

 

 

C. Análise das estratégias de captação inseridas no processo de transação:  

 

iv. Identificação e classificação das diferentes formas de intertextualidade.  

 

Focalizando a intertextualidade stricto sensu, em que há a incorporação 

de um texto em outro, classificaremos, segundo Koch, Bentes e 

Cavalcante (2008), os movimentos intertextuais (temáticos, estilísticos, 

explícitos, implícitos, tipológicos e/ou intergenéricos) e analisaremos a 

ratificação ou a transformação do conteúdo apresentado no texto fonte. 

Verificaremos, ainda, em que medida tal estratégia representa uma forma 

de mascaramento da orientação argumentativa do texto.  

 

 

v. Observação da seleção e da hierarquização das manchetes. 

Inicialmente, de acordo com Charaudeau (2006a), discutiremos qual(is) 

dos três fatores – o tempo, o espaço e a hierarquia do fato – foi(foram), 

provavelmente, preponderante(s) na seleção da informação midiática. 
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Paralelamente, inseriremos o fato noticiado em uma das sete categorias 

de dramatização propostas pelo autor (o insólito, o enorme, o misterioso, o 

repetitivo, o acaso, o trágico, o horror). Em seguida, abordaremos a 

organização gráfica das capas do jornal, comentando, segundo Silva 

(1985; apud SILVA, 2015, p. 89-90), a zona de visualização ocupada pela 

manchete em análise. Por fim, conforme Orlandi (2007), trataremos do 

silêncio constitutivo, focalizando as temáticas silenciadas em função 

daquela(s) selecionada(s) pela instância de produção midiática. Para tal, 

compararemos as capas do Meia Hora àquelas de seu maior concorrente: 

o jornal Extra. 

 

 

vi. Interpretação da construção e dos efeitos do humor. 

 

Apontaremos, em consonância com Bergson (1983), os mecanismos de 

produção do risível e, assim, descreveremos as possíveis significações 

sociais do riso mobilizadas em cada uma das seis capas selecionadas 

como corpus desta análise qualitativa.  

 

Aprofundando tal investigação, verificaremos, conforme Charaudeau 

(2011), os processos de construção do humor concernentes ao jogo 

enunciativo (a ironia, o sarcasmo, a zombaria e a paródia) e a jogos 

semânticos (como construções metafóricas e metonímicas, jogos de 

palavras e a exploração de termos polissêmicos). Paralelamente, 

destacaremos os possíveis efeitos de conivência instaurados no ato 

humorístico. 

 

 

D. Descrição dos possíveis efeitos de sentido gerados pela articulação dessas 

estratégias de captação: 

 

vii. Indicação dos possíveis efeitos patêmicos gerados por meio das 

estratégias de captação empregadas em cada capa-cartaz 

(CHARAUDEAU, 2007). 
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viii. Identificação das atividades constituintes da argumentação (a 

problematização, o posicionamento e a prova) e, assim, da 

projeção/imposição da proposta sobre o mundo construída pela instância 

midiática (CHARAUDEAU, 2004; 2016).   

 

 

6.4 CATEGORIAS E PROCEDIMENTOS DA ANÁLISE QUANTITATIVA 

Construiremos gráficos estatísticos e, por meio deles, formularemos hipóteses 

sobre:  

i. os eixos temáticos em que se inserem as 125 capas-cartazes; 

 

ii. a maior/menor recorrência das estratégias de captação referentes, 

especificamente, aos processos de transação (haja vista a dificuldade de 

quantificar as formas de nomeação, qualificação, ação e causação);  

 

iii. a distribuição numérica das 125 capas-cartazes entre os anos 2014 e 

2019.  

 

Em síntese, buscaremos responder qual e por que cada estratégia linguístico-

textual-discursiva opera, em um determinado eixo temático, como recurso de 

captação e de fixação do público-leitor.  

 

Dito isso, apresentamos, no capítulo seguinte, a apreciação crítica das capas-

cartazes. 
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7. ANÁLISE 

 

 Conforme os parâmetros metodológicos explicitados no capítulo anterior, 

desenvolveremos, neste, a análise qualitativa e quantitativa das capas-cartazes 

publicadas pelo jornal Meia Hora entre 09 de julho de 2014 e 09 de julho de 2019. 

Não obstante acreditarmos que as categorias de investigação propostas podem 

alicerçar uma investigação consideravelmente consistente do corpus desta 

pesquisa, ressaltamos, oportunamente, em primeiro lugar, que, consoante aos 

princípios semiolinguísticos, “interpretar é criar hipóteses” (CHARAUDEAU, 2009, p. 

31). Nessa perspectiva, como bem salientou a Profa. Dra. Maria Aparecida Lino 

Pauliukonis no Exame de Qualificação desta pesquisa, não se pode precisar a 

significação de um texto, sempre determinada por suas circunstâncias enunciativas: 

o trabalho do analista é, portanto, conjecturar, segundo a relação entre a 

materialidade linguística e os dados externos do ato de linguagem, os possíveis 

efeitos de sentidos a serem coproduzidos pelos sujeitos linguageiros 

(CHARAUDEAU, 2005b). Corroborando tal pressuposto, sublinhamos, em segundo, 

que, nesse levantamento das possibilidades apresentadas pelos signos, 

construímos sempre uma leitura particular sobre os fenômenos da linguagem. Logo:  

 

[...] uma interpretação singular é um indicador de um certo teor de 
humildade que deve sempre nos acompanhar, pois interpretações 
singulares são sempre incompletas e falíveis. Mas é a consciência mesma 
da falibilidade que deve nos munir de energia e empenho para que a análise 
seja tão cuidadosa e escrupulosa quanto possível (SANTAELLA, 2002, p. 
39). 

 

 Lançando-nos em tal desafio, passemos à análise das capas-cartazes. 
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7.1 QUE DIZEM AS LETRAS E AS IMAGENS? 

 

7.1.1 A (in)segurança pública: 

 

CAPA 1: “EXÉRCITO FICHA MORADORES DO RIO” 

 
 

Figura 135: Capa do jornal Meia Hora de 24 de fevereiro de 2018. 
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A. Contextualização temática: 

 

Figura 136: Capa do jornal Meia Hora de 17 de fevereiro de 2018.

 
 

Como evidencia a polêmica capa acima, publicada no dia seguinte ao Decreto 

n.º 9.288, outorgado, em 16 de fevereiro de 2018, pelo então Presidente da 

República, Michel Temer, a segurança do estado do Rio de Janeiro, conforme a 

solicitação do governador Luiz Fernando Pezão, foi confiada ao general de exército 

Walter Souza Braga Netto, que passou a assumir o comando da Polícia Militar, da 

Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, respondendo, direta e exclusivamente, ao 

Presidente da República. Considerando os alarmantes números de casos de 

violência no estado no ano de 2017 – como o maior índice desde 2009: 6.731 

mortes; dentre as quais, 2.301 na Baixada Fluminense e 1.127 por intervenção de 

militar41 –, a intervenção, que visava ao fortalecimento da segurança pública e à 

diminuição da criminalidade, despertou opiniões controversas: de um lado, foi 

assumida como uma medida adequada ao cenário caótico do estado, de forma a 

garantir a lei e a ordem; de outro, indicava-se não só o provável aumento de mortes 

em comunidades carentes, como também a inocuidade da ação, que, além de custar 

milhões aos cofres públicos, não combateria, efetivamente, a marginalização e as 

causas da violência.  

                                                           
41

 Dados fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Disponíveis em: 
http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/SeriesHistoricasLetalidadeViolenta.pdf. Acesso em: 20 out. 
2019. 
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Dentre as estratégias utilizadas pelos interventores, destaca-se o “fichamento” 

de moradores de três comunidades da Zona Oeste do Rio. Como resposta às 

recentes mortes do sargento do Exército Bruno Albuquerque Cazuza, em 20 de 

fevereiro daquele ano, e do subcomandante da UPP da Vila Kennedy, Guilherme 

Lopes da Cruz, no dia seguinte, os militares, no dia 23, utilizaram-se de um 

aplicativo de celular para identificar os moradores, checando possíveis anotações 

criminais e somente permitindo que deixassem suas regiões após passarem por 

esse cadastramento das Forças Armadas. É dessa ação militar que trata a capa 

selecionada como objeto desta primeira análise. 

 

 

B. Análise das estratégias de captação inseridas no processo de 

transformação: 

 

i.  A construção verbo-visual dos objetos de discurso na nomeação e na 

qualificação: 

Quanto aos principais objetos de discurso dessa manchete de capa, 

observamos, antes de tudo, a introdução, no título, dos dois actantes principais do 

fato noticiado: o “Exército” e os “moradores do Rio”. O primeiro, nomeado por uma 

expressão que aponta, a princípio, uma das três Forças Armadas do Brasil com um 

todo, é retomado, no lide, por meio dos hiperônimos “Forças de segurança” e 

“militares”, a partir dos quais, como referências ainda mais amplas, evocam-se 

outras instituições, como a Polícia Civil e Militar, por exemplo, que igualmente 

participaram da intervenção. De forma semelhante, o termo “Comando Militar do 

Leste”, no sobretítulo, embora opere uma restrição, informando o pertencimento da 

maior parte dos interventores ao Comando do Exército sediado no Rio de Janeiro 

(especificamente, no Palácio Duque de Caxias, na Central do Brasil, por onde, 

diariamente, passam milhares de moradores de diferentes regiões do Grande Rio), 

realiza uma designação também vaga. Tais formas nominais de referenciação 

inscrevem-se, dessa maneira, em uma relação metonímica (o todo pela parte) e 

evidenciam o status institucional dos responsáveis pelo cadastramento da população 

carioca, executado pelo poder público e não por iniciativas individuais. Ao mesmo 

tempo, sublinham o poderio das forças militares em comparação ao alvo de sua 

ação. O segundo objeto de discurso, ancora, no lide, a introdução de um novo 
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referente: “27 pessoas”, que indica, dentre os resultados da operação, o quantitativo 

de moradores presos. Além desses actantes narrativos, verificamos que a “ação”, 

principal propósito comunicativo da manchete, é retomada pelos termos “medida” 

(no lide) e “o procedimento” (no sobretítulo), que, ao contrário de palavras 

carregadas/marcadas (loaded words) de tonalidades afetivas atribuídas por 

convenções (CAMARA JÚNIOR, 1997, p. 50), apontam, a princípio, para um efeito 

de imparcialidade. Pontuamos, ainda, o fato de o espaço da narrativa, “o Rio”, ser, 

no lide, especificado pelas expressões locativas “na Vila Kennedy, na Coreia e na 

Vila Aliança”. Tais formas, ancorando-se à anterior, funcionam, segundo Marcuschi 

(2005a), como anáforas indiretas, uma vez que introduzem novos objetos de 

discurso que mantêm uma associação cognitivo-discursiva com o elemento nominal 

presente no cotexto antecedente (“o Rio”). Dessa forma, “Entre uma AI e um cotexto 

antecedente (uma âncora), há um vínculo coerente, embora não haja uma relação 

explícita [direta] com um antecedente” (MARCUSCHI, 2005a, p. 91). Considerando 

que traços semânticos do elemento âncora são recuperados pelo item anafórico, 

Marcuschi (2005a, p. 60) defende que, na construção e no processamento de 

anáforas indiretas, há “uma ativação-reativação na continuidade do domínio 

referencial”. Logo, a anáfora indireta pode ser compreendida como “uma espécie de 

ação remática e temática simultaneamente, uma vez que traz a informação nova e a 

velha, produzindo uma ‘tematização remática’”. Nesse sentido, o Rio fichado pelo 

Exército é, por meio das anáforas indiretas, recategorizado: ao contrário do que 

afirmavam as autoridades militares, o alvo da intervenção não foi toda a cidade, mas 

somente “toda a comunidade pobre”.  

Como legi-signos, tais expressões referenciais significam a partir dos 

princípios que definem o sistema linguístico e a textualidade da manchete. À luz da 

semiótica de Peirce, contudo, compreende-se que tal síntese intelectual emerge da 

experiência imediata com o signo e do reconhecimento de suas semelhanças e 

diferenças junto aos demais (PEIRCE, 2008). Isso significa dizer que, em um texto 

escrito, por exemplo, a identificação e a interpretação de um simples vocábulo 

dependem, antes de tudo, de seus quali-signos – dentre os quais, os signos 

cromáticos. Dessa forma, observamos que os grafemas que compõem o título se 

constituem pela cor amarela, que, pelo contraste junto às demais, aponta seus 

limites, individualizando-os. No que tange à captação da atenção do leitor, o 

emprego de tal signo cromático justifica-se, em primeiro, pelo comportamento motor 
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do aparelho óptico. Assim, o uso da cor mais luminosa confere ao enunciado 

expressivos destaque e visibilidade, uma vez que formas de maior luminosidade 

permitem o relaxamento dos músculos da íris e o alargamento da pupila, gerando 

menor esforço da visão. Além disso, essa cor quente, em oposição ao fundo em 

preto, torna-se ainda mais clara e luminosa, gerando um efeito de aproximação: os 

tipos gráficos desprendem-se da superfície, apontando um movimento excêntrico. 

Paralelamente, o título ocupa o centro da página e, assim, torna-se mais nítido, por 

ser a parte central da retina a área de maior concentração de células receptoras da 

informação luminosa (GUIMARÃES, 2000, p. 24-33). O título da manchete pode, 

então, mesmo de longe, ser mais facilmente visto, permitindo que, dentre os 

inúmeros produtos que ocupam as bancas de jornal, sobressaiam-se as publicações 

que usam esse recurso. 

Paralelamente, visto que fundos mais escuros dão maior vibração às figuras e 

que, simultaneamente, esse contraste tonal sobressalta a profundidade e a relação 

figura e fundo (CSILLAG, 2015, p. 69-81), a sobreposição do amarelo ao preto, além 

de enfatizar o título, alça-o à frente dos demais enunciados que compõem a capa. 

Isso porque, conforme este recorte da tabela de Karl Borggrafe (apud FARINA et alii, 

2011, p. 122), tal combinação cromática tem altíssimo grau de legibilidade, ao passo 

que fontes tipográficas brancas sobre fundo cromático vermelho, principalmente com 

fontes menores e mais aproximadas (como no sobretítulo da capa em análise), 

tornam-se, praticamente, ilegíveis.  

 

LEGIBILIDADE DAS CORES 

Classificação Cor da letra Cor do fundo 

1ª. Preta Amarela 

2ª. Amarela Preta 

3ª. Verde Branca 

4ª. Vermelha Branca 

5ª. Preta Branca 

6ª. Azul Amarela 

7ª. Azul Branca 

8ª. Branca Preta 

[...] [...] [...] 

21ª. Branca Vermelha 

[...] [...] [...] 

Tabela 23: Graus de legibilidade de letras sobre fundos cromáticos.  
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Nessa perspectiva, se as expressões verbais são lidas de forma não 

simultânea, o uso adequado da cor pode “organizar e hierarquizar informações ou 

lhes atribuir significado, seja na sua atuação individual e autônoma ou integrada e 

dependente de outros elementos do texto visual em que foi aplicada” (GUIMARÃES, 

2003, p. 31). Consequentemente, a oposição entre matizes, valores e cromas pode 

não só indicar uma sequência de leitura de uma capa de jornal, como ainda reforçar 

a estrutura desse gênero, hierarquizando, dentre outros elementos, o sobretítulo, o 

título principal, o subtítulo, o lide e as formas figurativas, como as fotografias. A fim 

de ilustrarmos essa dupla função das cores (orientar a leitura e, ao mesmo tempo, 

estabilizar a estrutura do gênero), destacamos, no esquema a seguir, os diversos 

planos de percepção da capa em análise. Representados por camadas, tais planos 

apontam uma provável sequência de leitura, condicionada, sobretudo, pelo uso das 

cores, as quais podem “aprofundar um plano, fazendo-o passar para as últimas 

camadas, ou ressaltá-lo, fazendo-o avançar em direção ao receptor, sobrepondo 

todas ou algumas das outras camadas” (GUIMARÃES, 2003, p. 69). 

 

Imagem 137: Sistematização dos planos de percepção da Capa 1. 

 

 

 

 Além desses aspectos físico-neuro-biológicos referentes à percepção da cor-

informação, o recorrente emprego de fontes amarelas para compor títulos de capas-

cartazes pode ser motivado, também, pelo simbolismo desse signo cromático. Nesse 

sentido, cumpre salientar que o amarelo é a mais ambígua das cores. De um lado, 

associado ao fogo e ao sol, transmite a sensação de calor e de luminosidade, 

podendo, por isso, remeter à alegria, à ação e à impulsividade, além de aproximar-

se do ouro, sendo símbolo de riqueza. De outro lado, é também a cor da inveja, do 

ciúme e da hipocrisia e, quando combinado ao preto, da impureza (HELLER, 2008, 
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p. 85-89). Logo, seu simbolismo depende, mais do que qualquer outra cor, da 

relação que estabelece junto às demais.  

Observando as cores a que o amarelo se funde na capa em análise, 

verificamos, como também ocorre em outras publicações do jornal, a composição do 

acorde cromático vermelho-preto-amarelo, que, segundo Heller (2008), remete ao 

ódio. Nesse sentido, estaria o jornal conferindo aos fatos noticiados essa conotação 

negativa ou a própria recorrência de temas violentos engendraria o emprego dessas 

cores? De qualquer forma, “por seu efeito ideal de visibilidade à distância e seu 

caráter penetrante quando visto de perto, o amarelo foi eleito a cor internacional das 

advertências”, como na identificação, por exemplo, de áreas restritas ou de materiais 

explosivos e radioativos ou ainda nas advertências com o cartão amarelo que 

ocorrem em vários esportes (HELLER, 2008, p. 91). Por fim, além de atrair a 

atenção e recomendar alerta, o amarelo é a cor de maior retenção mnemônica 

(GUIMARÃES, 2000, p. 29), contribuindo para a fixação na memória dos elementos 

por ela constituídos. 

No que tange aos signos fotográficos, embora a pose do jovem sendo 

cadastrado pelo militar e a disposição das duas fotos sejam significativas para a 

construção do sentido da capa em tela, analisando, isoladamente, cada registro 

fotográfico, compreendemos que eles não espelham o emprego de procedimentos 

de conotação, haja vista o efeito de apresentação literal e analógica da realidade. 

Obviamente, como postulam Barthes (1990) e Santaella e Nöth (1998), não 

ignoramos o fato de uma fotografia, aproximando-se da terceiridade, apresentar uma 

mensagem conotada, alçando-se à categoria de símbolo, mas, destacamos, nessas 

duas, um efeito de objetividade – como evidenciam seus traços estruturais.  

Entrelaçando as postulações de Sousa (2002) e Kress e van Leeuwen (2006), 

observamos que a fotografia à esquerda apresenta: i) plano médio, enquadrando o 

militar dos joelhos para cima (medium shot) e o jovem da cintura para cima (medium 

close shot) e, assim, conferindo-lhes uma representação objetiva; ii) ângulo frontal, 

paralelo à superfície, convidando o intérprete a envolver-se, mais diretamente, com 

os participantes representados sob uma perspectiva objetivante da realidade; iii) a 

composição equilibrada pela disposição dos dois homens em cada uma das 

extremidades do enquadramento fotográfico; iv) o foco de atenção sobre a figura do 

militar, que, além de mais nítida, ocupa o lado esquerdo, zona de visualização mais 

propícia à captação de imagens (DONDIS, 1997; GUIMARÃES, 2000); e v) a 
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apresentação, em primeiro plano, da figura do morador da favela, com quem o 

participante interativo pode se identificar, e, em segundo plano, a figura do 

interventor. Os dois participantes representados, engajados em uma ação, inserem-

se, pois, em uma estrutura narrativa bidirecional na qual se tornam, pela 

(pressuposta) troca de olhares, atores e meta simultaneamente. Em paralelo, como 

não há olhar direto entre os participantes representados e o participante interativo, o 

objeto da imagem é tomado por este como um elemento de informação, 

estabelecendo uma oferta. Tais traços representativos culminam, quanto à 

modalidade, em uma representação de grande valor de verdade, estabelecendo 

uma “verossimilhança realista” (CHARAUDEAU, 2009, p. 121).  

A fotografia à direita, por sua vez, apresenta: i) plano aberto, capturando o 

cenário (a orla do Leblon e o Morro Dois Irmãos) de forma distanciada e impessoal 

e, ao mesmo tempo, tornando-o um personagem; ii) ângulo normal, indicando uma 

visão objetivante do objeto fotografado; iii) a composição equilibrada pela disposição 

da praia no centro geométrico, da alta formação rochosa na parte superior central 

(centro ótico), e do calçadão e da Av. Delfim Moreira na parte inferior; iv) o foco de 

atenção sobre a via livre de veículos (militares), sugerindo a tranquilidade do local; e 

v) a disposição, em primeiro plano, dessa avenida, e, em segundo plano, da praia e 

do Morro Dois Irmãos. Não havendo um vetor entre participantes representados, o 

cenário, em uma descrição estática, é inscrito em uma estrutura conceitual por meio 

de um (possível) processo simbólico acerca da relação entre os moradores desse 

bairro da Zona Sul da cidade (portadores) e a própria paisagem (atributo simbólico). 

Portanto, tal como a outra fotografia, esta possui expressivo valor de verdade.  

No que tange à composição visual da capa, sublinhamos o fato de, quanto ao 

valor da informação, isto é, aos valores informacionais sugeridos pelo 

posicionamento dos elementos visuais na página, a fotografia à esquerda ser 

concebida como “dado” (informação conhecida) ao passo que aquela à direita ser 

compreendida como informação nova (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). Como 

explicita a proposta de sistematização a seguir, de acordo com tal postulação, a 

presença dos militares em comunidades carentes do Rio é apresentada como um 

dado já conhecido pelos leitores do jornal, diferentemente da distante realidade de 

um dos bairros mais caros da cidade – ratificando o efeito de aproximação entre o 

jovem fichado e os consumidores do jornal.  
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Imagem 138: Sistematização da composição da Capa 1. 

 

 

Aprofundando tal observação, constatamos que, na articulação com a parcela 

verbal da manchete de capa, essas duas imagens fotográficas estabelecem uma 

relação de oposição. Em paralelo à apresentação, no lide, de avaliações 

antagônicas sobre a ação de cadastramento apenas dos moradores de 

comunidades da Zona Oeste, verifica-se a relação antitética entre o conteúdo 

expresso pelo sobretítulo (“Comando Militar do Leste garante que o procedimento é 

legal”) e o registro imagético do diferente tratamento conferido pelo Exército à 

população de baixa renda e à elite econômica. Tendo em vista a ilegalidade não só 

de considerar, previamente, “toda a comunidade pobre como suspeita”, como ainda 

cercear o seu direito de ir e vir, impondo-lhe um cadastramento, as fotografias 

acabam por “desdizer” o enunciado linguístico que reporta a fala dos responsáveis 

pela intervenção, indicando (sutilmente) a avaliação do jornal sobre o fato noticiado 

(GOMES, 2008). 

 

ii. O emprego dos verbos (suporte) na ação: 

As formas verbais que contribuem, mais significativamente, para a construção 

dos principais objetos de discurso da capa em análise são o verbo “ficham” e a 

perífrase “deu resultado”, de orientação argumentativa distinta. De um lado, a 

primeira expressão de ação, ao imputar, no título, os papéis sintático-temáticos de 

sujeito-agente ao termo “Exército” e o de objeto-alvo ao sintagma nominal 
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“moradores do Rio”, atribui, também, a esses actantes os respectivos papéis 

narrativos de malfeitor e de vítima, dadas as circunstâncias em que se concretizou a 

ação. A checagem de antecedentes criminais foi feita por militares fortemente 

armados e por meio da impositiva captura de imagens fotográficas. O procedimento 

implicou, assim, o constrangimento e o acuamento dos moradores abordados pelos 

agentes da intervenção federal. De outro lado, a forma perifrástica – estruturada pela 

fusão do verbo “dar”, de significação vaga, ao elemento nominal “resultado”, centro 

semântico da oração – aponta uma situação eventiva causativa de caráter positivo 

(MATEUS et alii, 2003, p. 312). Isso porque, esse verbo suporte, equivalente ao 

verbo pleno “resultar”, pressupõe um consequência benéfica (“27 pessoas foram 

presas”) segundo a lógica da Secretaria de Segurança. Essas duas formas verbais 

reforçam, portanto, a caracterização dos personagens e da própria ação, 

apresentando-os, contudo, sob perspectivas antagônicas: de um lado, a voz do povo 

ecoada no jornal; de outro, a voz da instituição responsável pela intervenção. 

 

iii. A tessitura das relações lógicas na causação: 

Entre os dois últimos períodos que compõem o lide, há uma relação lógica de 

restrição (CHARAUDEAU, 1992, p. 514-520), uma vez que a asserção de base (“[...] 

segundo a secretaria de Segurança, deu resultado: 27 pessoas foram presas.”) 

pode, relacionada à seguinte, fazer emergir uma asserção implícita – como, por 

exemplo, “O fichamento dos moradores de comunidades da Zona Oeste foi positivo.” 

–, que é negada pela asserção restritiva (“[OAB e Defensoria Pública] denunciaram 

violação de direitos e acusaram os militares de tratar toda a comunidade pobre como 

suspeita”). Portanto, por meio de tal mecanismo de contra-expectativa (MONNERAT, 

2003a), introduz-se, incialmente, como um contra-argumento, a prisão de suspeitos, 

para, em seguida, opô-lo a um argumento mais forte: o descumprimento das leis que 

asseguram a igualdade cidadã motivado por uma avalição preconceituosa acerca 

dos mais pobres. Há, dessa forma, um movimento argumentativo polifônico no qual, 

de início, o jornal reproduz a fala dos responsáveis pela intervenção militar para, na 

sequência, invalidar a consequência (implícita) dessa afirmação – como explicita o 

operador argumentativo “no entanto”. Pressupondo que a argumentação está 

inscrita na própria língua, Anscombre e Ducrot (1976) postulam que a seleção lexical 

e o uso de elementos gramaticais representam marcas da subjetividade e das 

relações entre o locutor e seu alocutário; são, pois, essencialmente estratégias 
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argumentativas. Nessa perspectiva, no que tange às formas verbais comentadas 

acima, verificamos que o verbo “ficham”, constituinte do título, elemento de (maior) 

destaque na composição visual da capa, aponta para a avaliação negativa da ação 

militar – em oposição ao verbo suporte “deu resultado”, que, no lide, ocupa o período 

anterior a uma asserção restritiva, figurando como parte do argumento mais fraco.   

 

 

C. Análise das estratégias de captação inseridas no processo de transação:  

 

iv. A composição da intertextualidade sob o princípio da alteridade: 

 Além da intertextualidade temática (pelo diálogo junto a outras manchetes 

sobre a segurança pública e, mais especificamente, sobre a intervenção militar no 

Rio de Janeiro) e tipológica (pelo emprego dos modos de organização narrativo e 

argumentativo), a capa em tela apresenta a intertextualidade explícita. Retomando, 

em discurso indireto, a fala de instâncias militares que respondem pela operação 

federal (o Comando Militar do Leste e a Secretaria de Segurança) e de órgãos de 

regulação e de assistência jurídicas (a OAB e a Defensoria Pública), evidenciam-se 

vozes dissonantes apresentadas em um discurso relatado, isto é, como “o 

encaixamento de um dito no outro e de uma sobreposição de locutores e de 

interlocutores, ora explicitados, ora apagados” (RIBEIRO; CAMPOS, 2018, p. 138). 

Opondo perspectivas, o jornal, como destacamos acima, questiona (ou mesmo 

invalida) a ação militar, assumindo, ainda que de forma menos explícita, a defesa 

dos direitos individuais e coletivos e de grupos em situação vulnerável, como os 

moradores pobres das favelas do Rio. 

 

v. A seleção e a hierarquização da informação sob o princípio da pertinência: 

 Como principais valores-notícia da manchete de capa em análise, 

sublinhamos o tempo e o espaço. O relato do evento suscitado institucionalmente 

aponta a focalização da atualidade e, ao mesmo tempo, a maior proximidade entre o 

local em que ocorreu (comunidades do Rio de Janeiro) e a região em que mora 

parte considerável dos consumidores do jornal (conforme a caracterização de seu 

público leitor, apresentada na seção 4.3 deste trabalho). Dessa forma, tal como 

postulam Amaral (2010) e Charaudeau (2006a), o jornal popular assume o interesse 

e o ponto de vista do seu público, privilegiando os fugazes fatos da aldeia. 
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No cotejo entre a capa do jornal Meia Hora e a de seu principal concorrente, 

verificamos o não silenciamento da ação militar: sob o título “Moradores de favela 

são fichados”, o jornal Extra, sintaticamente, põe em evidência o sujeito paciente, 

omitindo os executores do cadastramento. Em paralelo, a chamada dessa 

manchete, em relação de complementariedade à imagem fotográfica, destaca que, 

na operação, “até idosos eram fotografados”. No entanto, tendo em vista, sobretudo, 

sua dimensão significativamente menor em relação aos demais elementos da capa e 

sua apresentação na área inferior esquerda da página, zona de visualização morta 

(SILVA, 1985; apud SILVA, 2015, p. 89), essa manchete não figura como as 

principais da capa, que sobressalta as consequências do temporal em Niterói e em 

São Gonçalo, a denúncia de gastos com auxílio-moradia de altos oficiais da Polícia 

Militar, a publicidade da promoção promovida pelo jornal e, principalmente, o 

“rebolation de Anitta”.  

 

Figura 139: Capa do jornal Extra de 24 de fevereiro de 2018.

 

 

 



244 

 

vi. A constituição discursiva e linguística do humor sob o princípio da 

influência: 

 Nessa capa, que denuncia possíveis abusos de autoridade e desrespeito aos 

direitos humanos, não são empregados procedimentos que visam a efeitos de 

humor.  

 

 

D. Descrição dos possíveis efeitos de sentido gerados pela articulação das 

estratégias de captação: 

 

vii. Sobre o fazer-sentir (possíveis efeitos patêmicos): 

Na indicação dos possíveis efeitos emocionais despertados a partir da capa 

em análise, uma questão subjacente deve ser considerada: Qual a identidade do 

sujeito interpretante? Em se tratando, hipoteticamente, de membros da elite 

socioeconômica – como (a maior parte dos) moradores do Leblon –, podem ser 

suscitadas a tópica da esperança, na figura da “confiança”, pressupondo que, por 

meio da ação militar, poder-se-ia, efetivamente, identificar os criminosos moradores 

da favela, prendê-los e, assim, diminuir a violência na cidade. De forma semelhante, 

na interpretação de um agente de segurança pública, mesmo não pertencente a 

essa restrita classe econômica, a manchete poderia suscitar a tópica da atração, nas 

figuras da “admiração” ou mesmo do “maravilhamento”, dada a proximidade desse 

interpretante à imagem dos militares, que, tomados como benfeitores, aproximar-se-

iam, nessa perspectiva, de heróis. Considerando, no entanto, não só os efeitos 

programados pela confluência de todos os elementos verbais e imagéticos que 

constituem a capa, como também a projeção do destinatário-ideal do jornal, 

consideramos serem mais prováveis as seguintes tópicas: i) a repulsa, na figura do 

“desgosto” ou da “fobia”, tendo em vista a recusa da imagem do actante-malfeitor, 

que, contudo, não pode ser impedido; ii) a sin-patia, na figura da “compaixão”, uma 

vez que, pela proximidade (geográfica e/ou econômica) às vítimas da ação militar, 

esse observador-testemunha manifestaria a intenção de aliviar o sofrimento dos 

perseguidos; e iii) a angústia, isto é, um “esperar-ameaçado”, nas figuras do 

“aborrecimento” ou do “medo”, haja vista a possibilidade de se adotarem novas 

medidas de controle que, perigosamente, poderiam, no limite, aproximarem-se de 

um regime militar, como ocorreu no país entre 1964 e 1985.  
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viii. Sobre o fazer-crer (projeção/imposição de uma proposta sobre o mundo): 

E uma manchete de jornal pode veicular opinião? A capa em análise, como 

demonstramos, caracteriza o “fichamento” da população de baixa renda como uma 

ação intimidatória, violenta, preconceituosa e desigual assumida pelos governos 

estadual e federal. Ainda que não explicite tal posicionamento, o jornal denuncia o 

desrespeito aos moradores de favelas da Zona Oeste. Se, em manchetes anteriores, 

como nas duas primeiras capas a seguir, legitimou-se a participação das Forças 

Armadas em operações militares na cidade (como na implantação do Plano Nacional 

de Segurança no Rio, em julho de 2017, e na ocupação do Complexo do Alemão e 

da Maré, em setembro do mesmo ano), nas duas outras capas (tal como naquela 

analisada nesta seção), sublinham-se a desigualdade e a inocuidade das ações de 

intervenção militar. Logo, podemos dizer que, não raro, o jornal veicula, de forma 

mais ou menos explícita, uma avaliação, bem como reconstrói sua proposta sobre o 

mundo; em outras palavras: julga e ainda pode mudar de opinião. 

 

Figura 140: Capa do jornal Meia Hora de 29 de 
julho de 2017. 

 

Figura 141: Capa do jornal Meia Hora de 23 de 
setembro de 2017. 
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Figura 142: Capa do jornal Meia Hora de 18 de 
fevereiro de 2018. 

 

Figura 143: Capa do jornal Meia Hora de 27 de 
março de 2018. 
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CAPA 2: “ROUBA-SE DE TUDO NO RIO” 

 

Figura 144: Capa do jornal Meia Hora de 06 de julho de 2019. 
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A. Contextualização temática: 

A capa em destaque apresenta, como principal fato noticiado, o roubo de uma 

catraca do BRT (Bus Rapid Transit), o sistema de Transporte Rápido por Ônibus, 

implementado, em 2012, na cidade do Rio de Janeiro. A notícia referente ao crime, 

intitulada “Cidade Maravilhosa cheia de roubos mil”42, afirma que um morador de rua 

furtou uma catraca do BRT no Terminal Centro Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona 

Oeste da cidade, sendo flagrado e monitorado até a estação Capitão Menezes, de 

onde foi levado pelos policiais.  

 

 

B. Análise das estratégias de captação inseridas no processo de 

transformação: 

 

i.  A construção verbo-visual dos objetos de discurso na nomeação e na 

qualificação: 

Nessa manchete de capa, destaca-se, em primeiro, no título, como forma de 

introdução referencial, o pronome indefinido “tudo”, um encapsulador projetivo, que 

aponta não só para os inusitados itens roubados (“catraca do BRT” e “as vigas da 

Perimetral”), como também para a possibilidade de o próprio Cristo Redentor ser 

igualmente alvo de crimes. Em paralelo, o núcleo do sintagma preposicionado “no 

Rio” é, no lide, ampliado em sua significação pela anáfora direta “na cidade onde até 

as vigas da Perimetral sumiram”. A cidade é, então, recategorizada como um lugar 

de constantes crimes inusitados, que, como bem explicita o operar “até”, de grau 

máximo em uma escala argumentativa (ANSCOMBRE; DUCROT, 1976), 

ultrapassam as expectativas mesmo dos cariocas, que testemunham e sofrem com 

diferentes formas de violência. Se tais expressões, ao referirem-se, respectivamente, 

ao alvo e ao local da ação noticiada, já indicam a orientação argumentativa do texto, 

a referência a seu agente-voluntário-agressor (CHARAUDEAU, 2009, p. 162 e 163) 

restringe-se ao termo genérico “homem”, sem qualquer determinante, haja vista a 

não identificação do morador de rua.  

Os signos linguísticos empregados no título e no lide, por meio dos quais se 

tecem esses processos referenciais, são, do ponto de vista imagético, grafados em 

                                                           
42

 Disponível em: https://meiahora.ig.com.br/geral/policia/2019/07/5660868-cidade-maravilhosa-cheia-
de-roubos-mil.html. Acesso em: 10 out. 2019. 
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letras na cor preta, de menor luminosidade. Dessa forma, em relação ao claro e 

luminoso fundo predominantemente azul, os grafemas tornam-se mais nítidos e 

enfáticos, uma vez que, pela oposição claro/escuro, amplia-se a percepção de 

profundidade e a relação figura e fundo (CSILLAG, 2015, p. 71). Ao mesmo tempo, o 

título, em tipos gráficos maiores e mais próximos ao centro da página, torna-se ainda 

mais nítido (se comparado ao lide), por sua dimensão e pela posição mais central no 

campo visual, em que há maior concentração de células receptoras da informação 

luminosa (GUIMARÃES, 2000, p. 27). A constituição cromática desses tipos gráficos 

pode, ainda, ser tomada pelo sujeito interpretante como um signo simbólico. Nesse 

caso, a cor preta estaria inserida em uma generalidade, um princípio de lei: a 

compreensão de que esse signo cromático, tomado, no senso comum, como a 

ausência de luz, remete, em nossa cultura ocidental, às sombras e à escuridão, 

sendo, portanto, símbolo para a morte, a destruição e o tremor (FARINA et alii, 2011, 

p. 98). A utilização dessa cor pode, nesse sentido, ser avaliada como um uso 

adequado da cor-informação, uma vez que, ao direcionar, pela sua simbolicidade, a 

tematização de crimes que transpassam a cidade do Rio, consiste em uma forma de 

antecipação (GUIMARÃES, 2003, p. 124-128). 

Quanto aos signos fotográficos, observa-se, na imagem do Cristo Redentor, o 

emprego de diferentes procedimentos de conotação, a saber: a trucagem, na 

retirada do monumento de sua posição original e em seu deslocamento à esquerda; 

a pose, considerando a personificação da estátua que, sendo sequestrada, tem os 

braços levantados, indicando rendição; a inserção de objetos, especialmente do 

guindaste por meio do qual se iça e se transporta uma das sete maravilhas do 

mundo moderno; e a sintaxe, a disposição, em primeiro plano, da obra que 

representa o salvador cristão (BARTHES, 1990).  

Dessa forma, a imagem constitui, em si mesma, uma metáfora acerca do 

cenário de criminalidade que identifica a cidade do Rio. Tal imagem-símbolo, como 

uma evidente transformação do real – haja vista a impossibilidade (ou, pelo menos, 

significativa dificuldade) de se guinchar o monumento Cristo Redentor, símbolo 

maior do Rio de Janeiro –, possui efeito hiperbólico, podendo ser interpretada, 

metonimicamente, como o completo acometimento da cidade. Consequentemente, a 

fotografia não simplesmente replica o conteúdo afirmado pela parcela verbal; muito 

além disso, atribui-lhe caráter igualmente metafórico, especialmente ao sobretítulo 

“Mãos ao alto”, reforçando a total vulnerabilidade do Rio de Janeiro em relação à 
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violência. Confirma-se, assim, uma tendência: “nos textos jornalísticos 

particularmente, [...] no caso da recriação (ou ressignificação), é a imagem que, mais 

radicalmente, promove a produção de uma fala mais metafórica”. (GOMES, 2008, p. 

78).  

Além disso, essa forma figurativa simbólica pode fazer referência a um outro 

crime recente: a tentativa de, por meio de guindastes, roubar uma caixa d’água de 

um condomínio na Zona Norte do Rio. Como destaca o jornal Extra, o flagrante do 

crime, praticado três dias antes da publicação da capa em análise, foi, amplamente, 

divulgado pela mídia – inclusive pela televisiva, com cobertura ao vivo. 

 

Figura 145: Capa do jornal Extra de 04 de julho de 2019. 

 

 

Assim, as semelhanças constitutivas entre as imagens do Cristo e da caixa 

d’água roubados – como a altura, a forma cilíndrica e a cor branca acinzentada – 

podem acionar, na mente do leitor, seu “museu visual”, isto é, ativar, pelo princípio 

da intericonicidade, seu acervo imagético (COURTINE, 2013; apud SILVA, 2015, p. 
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61). Tal construção verbo-visual corrobora, pois, a ideia de que o Rio, em seus 

diferentes bairros e de diferentes formas, está à mercê das ações criminosas. 

Paralelamente, os aspectos estruturais da fotografia apontam para essa 

mesma orientação de sentido. Isso porque, entrecruzando as postulações de Sousa 

(2002) e a descrição da metafunção interativa constituinte da Gramática visual de 

Kress e Van Leeuwen (2006), observamos que a fotografia do Cristo-sequestrado 

apresenta: i) plano geral (aberto), a partir do qual o objeto/local fotografado se torna 

a própria personagem, sendo representado de forma impessoal; ii) ângulo picado 

(ou alto), que sugere desvalorização e inferioridade do motivo da fotografia; iii) 

disposição dos elementos em diagonal (da direita à esquerda), que sugere 

movimento e assimetria; e iv) o foco de atenção sobre o monumento, v) mostrado 

em primeiro plano. 

A imagem do Cristo Redentor, dada a expressão de movimento, insere-se 

em uma estrutura narrativa. Nesse sentido, consideramos, em primeiro, a 

possibilidade de esse participante representado, ao sofrer ação criminosa, voltar seu 

olhar a um outro participante tematizado, que, embora não explicitamente 

representado, poderia ser pressuposto como o ator, isto é, o responsável pela ação. 

Neste caso, o direcionamento do fenômeno do olhar do reator para um alvo 

específico configuraria uma reação transacional. Como segunda hipótese 

interpretativa, consideramos a possibilidade de o olhar do reator não se projetar para 

algo específico, estabelecendo, dessa forma, uma reação não-transacional. Além 

disso, tendo em vista o contato entre os participantes representado (o objeto 

fotografado) e o interativo (o intérprete desse signo), o objeto da imagem, haja vista 

a inexistência de um vetor entre seus olhares, é apresentado como um elemento 

impessoal de contemplação, estabelecendo uma oferta (KRESS; VAN LEEUWEN, 

2006). 

Na composição verbo-visual desse principal objeto de discurso, ressaltamos, 

por fim, as categorias abstratas que estruturam sua parcela imagética: i) a quebra de 

equilíbrio, visto que, sob o constructo horizontal-vertical, reproduzido a seguir, a 

representação do Cristo não possui firme verticalidade; ii) a tensão e iii) o 

aguçamento produzidos pela ausência de tal regularidade, apontando uma forma 

instável e inesperada, de alta potencialidade de captação; iv) a zona de visualização 

esquerda ocupada pela imagem do Cristo-sequestrado; v) a baixa forma de atração 

entre a estátua e a sua base, que, embora similares, são dispostas distantes uma da 
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outra; e vi) a positividade do monumento, elemento nuclear, em oposição aos 

elementos periféricos (DONDIS, 1997).  

 

Figura 146: Representação de movimento (DONDIS, 1997, p. 33). 
 

 

 

ii. O emprego dos verbos (suporte) na ação: 

 Consoante à caracterização do Rio como actante-paciente-vítima e de seus 

malfeitores como capazes de praticar crimes extraordinários, o título da capa é 

composto pelo verbo “roubar” (obviamente previsto em uma temática policial). A 

sentença estruturada por tal verbo é, no entanto, passível de diferentes 

interpretações. Isso porque, se, como sabemos, as gramáticas descrevem a voz 

passiva sintética como a fusão de um verbo transitivo direto conjugado na 3ª pessoa 

gramatical a um pronome “se” apassivador, projetando um sintagma nominal com 

função de sujeito, observa-se, nessa manchete, a anteposição da preposição “de” ao 

pronome “tudo”, constituindo um sintagma preposicionado. Uma vez que, segundo 

apregoam as próprias gramáticas normativas, o sujeito gramatical não pode ser 

regido por preposição, essa construção poderia ser interpretada como uma das 

formas de indeterminação do sujeito? Ou a preposição “de”, sendo compreendida 

como uma expressão de realce ou mesmo como mero elemento facultativo à 

estruturação da oração, não implicaria uma mudança estrutural da voz passiva 

sintética? Ou ainda: como ressaltou a Profa. Dra. Beatriz Feres na defesa desta 
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tese, haveria a elipse da expressão “um pouco (de tudo)”, que, nessa construção, 

figuraria como o núcleo do sujeito gramatical? De qualquer forma, a posição pós-

verbal do sujeito, prototípica de um complemento, o apagamento do agente da ação 

e, ainda, a ausência de um argumento interno do verbo conduzem à compreensão 

de que, nessa expressão com o clítico “se”, o sintagma nominal exerça a função de 

complemento verbal e que, portanto, haja um sujeito indeterminado – interpretação 

que, como destaca Mendes (2015, p. 24-43), é assumida por muitos gramáticos e 

não se limita ao nosso século tampouco aos falantes menos escolarizados e/ou de 

classes mais baixas. Considerando tal ressalva à descrição tradicional, a construção 

sintática em análise poderia reforçar não só o fato de o homem flagrado no roubo à 

roleta do BRT não ter sido identificado pela Polícia, como ainda a recorrência de 

crimes praticados na cidade. 

 Já no lide, destacam-se as expressões “vai em cana” e “tomar conta”, ambas 

formas cristalizadas. A primeira – visto que o substantivo “cana” aponta, dentre 

outras significações, a cadeia/prisão e, por metonímia, o agente policial ou, ainda, 

um contexto difícil de ser suportado – pode indicar dois sentidos não excludentes: a 

condução do infrator ao cárcere e o enfrentamento de uma dura situação. A segunda 

perífrase em tela, por sua vez, apoia-se na base nominal referente a avaliações e/ou 

a operações matemáticas, indicando a ação de “zelar”, “vigiar”, “responsabilizar-se” 

ou mesmo “dominar”. 

 

iii. A tessitura das relações lógicas na causação: 

Antes de tudo, observa-se a relação de causalidade entre as asserções que 

compõem o título e o lide, visto que aquele expressa uma conclusão deste: SE até 

vigas sumiram e SE homem rouba catraca, LOGO os roubos, no Rio, tomam como 

alvo até os bens mais inusitados. Além disso, o lide constrói-se, exclusivamente, por 

essa mesma relação lógica. Isso porque, em primeiro, “vai em cana” (independente 

de sua interpretação semântica) estabelece junto à oração subordinada reduzida de 

gerúndio uma causalidade: O homem foi preso (e/ou passa por uma situação difícil) 

PORQUE roubou a catraca do BRT. Desconsideramos, portanto, a interpretação 

segundo a qual o homem seria conduzido à prisão carregando, consigo, o objeto do 

furto, uma vez que tal cenário seria pouco coerente à ação policial. Em segundo, os 

dois períodos que compõem o lide apontam, respectivamente, uma causa e uma 
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consequência, de modo que a primeira implica a existência da segunda: SE vigas e 

catracas foram roubadas, ENTÃO “é melhor tomar conta do Cristo”.   

 

C. Análise das estratégias de captação inseridas no processo de transação:  

 

iv. A composição da intertextualidade sob o princípio da alteridade: 

 Construída sob a intertextualidade tipológica, tendo em vista o emprego dos 

modos descritivo e narrativo de organização do discurso, a manchete, pela 

intertextualidade temática, retoma, além da tentativa de roubo do reservatório de 

água de um condomínio da Zona Oeste, o furto de seis vigas que compunham a 

estrutura do Elevado da Perimetral, após a demolição da via, em 2013, para obras 

de revitalização da Zona Portuária do Rio, no centro da cidade. Feitas de material 

nobre, as vigas valiam cerca de 14 milhões de reais; e, dadas as dimensões e o 

peso (aproximadamente, 110 toneladas) desse material, o misterioso roubo foi 

noticiado pelo jornal Meia Hora em uma crítica humorada – como se pode observar 

na capa a seguir. Ainda não solucionado, o crime permanece na memória dos 

cariocas, sendo, possivelmente, acionado pela capa em análise, mesmo após quase 

seis anos da prática criminosa. Pontua-se, ainda, a intertextualidade implícita no 

sobretítulo, uma vez que o enunciado “Mãos ao alto”, como uma ordem (comum) em 

assaltos, é transposto a um contexto ligeiramente diferente: o sequestro do Cristo 

Redentor. Por meio de tais associações entre textos, reforça-se, assim, o fato de 

que, no Rio, qualquer coisa poder ser roubada.  
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Figura 147: Capa do jornal Meia Hora de 11 de outubro de 2013. 

 

 

v. A seleção e a hierarquização da informação sob o princípio da pertinência: 

 

 Dentre os possíveis fatores que condicionam a seleção de tal fato como 

relevante a ser noticiado e a ocupar toda a capa, destaca-se a temporalidade. Como 

ocorrências que se encerram em si mesmas, o roubo e a prisão têm traços de a-

historicidade: a manchete focaliza a atualidade, reportando um acontecimento do dia 

anterior à publicação, sem, contudo, oferecer explicações sociohistóricas, como a 

marginalização de desabrigados, e/ou projeções futuras, como a provável 

inocuidade do confinamento submetido ao infrator. A esse valor-notícia somam-se a 

maior proximidade espacial entre o público-leitor e o crime relatado (ocorrido na 

Zona Oeste, região que concentra muitos leitores do periódico e, mais 

especificamente, dentro do ônibus BRT, transporte utilizado por muitos integrantes 

das classes C e D) e o caráter acidental do fato noticiado, inscrevendo-o na 

categoria do insólito (CHARAUDEAU, 2006a, p. 140). 

 Aprofundando a observação dos critérios de seleção do fato-notícia, verifica-

se que, na capa do jornal Extra, reproduzida a seguir, o roubo sequer é mencionado. 

Dada a inexpressividade do crime, no jornal do grupo O Globo, dá-se preferência à 

prestação de serviço (informes sobre a aposentadoria), a relatos sobre o universo do 

futebol (as declarações do ator Orlando Drummond, que interpretou, por muitos 

anos, o personagem “Seu Peru”, e dos jogadores da seleção do país homônimo), a 
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casos policiais (o cemitério da milícia) e até ao cotidiano de celebridades (a 

comoção de Neymar em uma cerimônia religiosa), bem como a campanhas 

publicitárias feitas pelo próprio jornal. O silenciamento do roubo da catraca do BRT 

enfatiza, assim, sua irrelevância para a (in)formação cidadã ou o julgamento feito 

pelo jornal de que tal propósito comunicativo teria baixa potencialidade de atração 

junto a seus leitores-alvo (ORLANDI, 2007). 

  

Figura 148: Capa do jornal Extra de 06 de julho de 2019. 

 

 

 

Quanto à hierarquização da informação segundo a disposição dos elementos 

verbo-visuais nas zonas de visualização descritas por Silva (1995; apud SILVA, 

2015, p. 89), observamos, na capa do jornal Meia Hora em análise, em primeiro, a 

inserção da imagem do Cristo-sequestrado na zona primária (à esquerda da página), 

a qual, também como postulam Dondis (1997, p. 39) e Guimarães (2000, p. 51), 

consiste na área de maior potencialidade de atração, sendo, por isso, mais 

adequada à apresentação de imagens. Além disso, verificamos que o título é posto 

(próximo) aos centros ótico e geométrico, equilibrando os pontos de (a)tensão. 
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vi. A constituição discursiva e linguística do humor sob o princípio da 

influência: 

Retomando os principais mecanismos de produção do risível propostos por 

Bergson (1983), o roubo insólito origina-se de uma rigidez mecânica: a omissão das 

motivações para o crime sugere que o malfeitor se insere em uma regularidade cuja 

fixidez justificaria a prática despropositada de seu ato. Do ponto de vista 

semiolinguístico, esse ato humorístico é instaurado por um jogo semântico entre as 

expressões verbais e visuais que compõem a capa: de caráter metafórico e 

metonímico, a construção do objeto de discurso “Cristo-sequestrado” pode 

representar, para além dos crimes listados e sugeridos, o aviltamento submetido a 

todo estado do Rio. Como efeito visado de tal construção humorística, a instância de 

produção busca estabelecer a conivência crítica junto a seus destinatários-alvo, 

propondo uma denúncia polêmica sobre a condição de vulnerabilidade da cidade e, 

consequentemente, sobre a gestão e a fiscalização dos espaços e dos bens 

públicos (CHARAUDEAU, 2011).  

 

 

D. Descrição dos possíveis efeitos de sentido gerados pela articulação das 

estratégias de captação: 

 

vii. Sobre o fazer-sentir (possíveis efeitos patêmicos): 

Dentre os prováveis efeitos patêmicos programados por meio das 

construções e dos processos descritos acima, destacam-se as seguintes tópicas 

negativas: a dor, nas figuras da “tristeza” e da “vergonha” pelo triste cenário de 

criminalidade que caracteriza a cidade do Rio; a angústia, na figura do “medo” de 

que novos crimes inesperados sejam praticados; e da anti-patia, como manifestação 

da “indignação” pública e da “denúncia” feita pelo jornal. 

 

viii. Sobre o fazer-crer (projeção/imposição de uma proposta sobre o mundo): 

Apesar de a manchete não ser organizada sob o modo de organização 

argumentativo e tampouco apresentar um posicionamento explícito sobre o fato que 

noticia, aponta (ou, pelo menos, sugere) como proposta sobre o Rio de Janeiro a 

urgente necessidade de combate à violência. Ao caracterizar a cidade como vítima e 

insinuar que, nela, nem mesmo Jesus, “o salvador”, escapa de ações criminosas, 
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evidencia o martírio dos cariocas e, portanto, propõe que os responsáveis pela 

gestão pública “tomem conta” da cidade, destinando maior investimento às ações de 

prevenção e de combate à violência. 
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7.1.2 As paixões no esporte 

 

CAPA 3: “TIRO, PORRADA E BOMBA” 

 

Figura 149: Capa do jornal Meia Hora de  09 de agosto de 2016. 
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A. Contextualização temática: 

 

Figura 150: Capa do jornal Meia Hora de  
05 de agosto de 2016.

 

Figura 151: Capa do jornal Meia Hora de  06 
de agosto de 2016. 

 

 

 Na investigação do conceito de “esporte”, Melo (2010, p. 51) ressalta duas 

grandes tendências na interpretação do termo: a defesa de que as manifestações 

esportivas já existiam na Antiguidade, como os jogos chineses, egípcios, gregos e 

romanos; e a compreensão de que, mesmo mantendo similaridades técnicas com 

antigas manifestações culturais, o esporte revela-se como um fenômeno moderno, 

de significados distintos daqueles jogos antigos. Unindo pontas da linha do tempo, o 

propósito desta terceira capa é a participação brasileira na 31ª edição dos Jogos 

Olímpicos da Era Moderna. A realização da primeira Olimpíada sediada no Brasil e 

na América do Sul gerou grande expectativa e envolvimento nacional. Desde 2009, 

quando foi eleito como cidade-sede, o Rio de Janeiro, especificamente, aplicou mais 

de nove bilhões de reais em obras estruturais, como a construção do Parque 

Olímpico da Barra e a revitalização do centro portuário, intitulada “Porto Maravilha”. 

Assistindo à transformação de espaços urbanos (e, muitas vezes, experimentando 

seus impactos negativos, como os congestionamentos no trânsito) e motivados, 

também, pela intensa publicidade sobre o evento, os cariocas ansiavam, como 

destacam as duas capas apresentadas acima, pela celebração dos Jogos Olímpicos 

de Verão de 2016 e pelos resultados dos atletas nacionais – em especial, da 

seleção de futebol. No placar geral, o Brasil, em 13º lugar, ganhou dezenove 
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medalhas (seis de bronze, seis de prata, como na disputa de pistola de ar, e sete de 

ouro, como no judô feminino) – a maior conquista do país em toda a história das 

Olimpíadas. No futebol, a “seleção olímpica”, apesar do desempenho regular em 

muitas partidas, chegou à final e venceu a seleção da Alemanha. Considerando a 

superação da histórica derrota brasileira por 7x1 na Copa de 2014, o título inédito do 

futebol contribuiu para que a Rio 2016 se tornasse uma edição histórica da festa 

olímpica nos estádios, nas praias e nas comunidades. 

 

 

B. Análise das estratégias de captação inseridas no processo de 

transformação: 

 

i.  A construção verbo-visual dos objetos de discurso na nomeação e na 

qualificação: 

 Na capa em tela, a introdução dos referentes discursivos é realizada por meio 

das fotografias dos atletas, que se articulam, em relação de complementariedade, às 

expressões linguísticas constituintes do título. Dessa forma, no amálgama da verbo-

visualidade destacam-se: o TIRO, a PORRADA e a BOMBA. Considerando, 

sobretudo, o público-alvo do jornal e o sucesso da composição musical, é possível 

que, incialmente, o título ative, na memória do sujeito interpretante, a letra do funk 

Beijinho no ombro, de Valesca Popozuda. No entanto, uma vez que tais expressões 

nominais estão ancoradas, além das imagens, ao objeto de discurso “Olimpíadas”, 

presente no sobretítulo, as duas primeiras formas de referenciação apontam o 

critério de avaliação (e/ou a habilidade exigida) em cada uma das duas modalidades 

olímpicas: o tiro esportivo e o judô. Consistem, portanto, em expressões 

metonímicas, que, ao designarem a parte, referem-se ao todo. A terceira forma de 

referenciação, por seu turno, caracteriza o capitão Neymar e, por extensão, a 

seleção masculina de futebol como um artefato explosivo. Trata-se, pois, de uma 

construção metafórica estruturada sob a potencialidade destrutiva do artefato bélico 

e o desempenho insatisfatório da seleção no dia anterior à publicação da capa em 

análise. Como resume o portal G143:  

 

                                                           
43

 Disponível em: http://globoesporte.globo.com/df/olimpiadas/jogo/07-08-2016/masculino-brasil-
iraque/. Acesso em: 02 dez. 2019. 
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Apagadíssimo, o camisa 10 pouco criou e foi um dos principais alvos de 
uma torcida que perdeu a paciência com o time olímpico brasileiro. Lento e 
previsível, o capitão teve de ouvir gritos de “Marta” durante todo o segundo 
tempo. Não teve como responder: em outra atuação decepcionante, a 
equipe de Rogério Micale empatou em 0 a 0. 

 

Essas três formas nominais de referenciação, com função de relais 

(BARTHES, 1990), predicam as imagens fotográficas, operando uma ressignificação 

de seus conteúdos (GOMES, 2008). Dada a disposição muito próxima às imagens 

dos atletas a que se referem, tais expressões linguísticas, como formas de descrição 

e de avaliação, atuam como legendas. A propósito disso, ressalta Silva (2015, p. 

101-106) que, embora não se possa, categoricamente, afirmar a autonomia da 

fotolegenda em relação à manchete ou notícia da qual faz parte, o par fotografia e 

legenda é concebido como uma semiose sincrética, isto é, uma “unidade orgânica 

de sentido”. 

Investigando, mais detidamente, a composição desses signos verbo-visuais, 

destacamos o matiz amarelo que os delimita. Como já explicamos na análise da 

primeira capa, o amarelo, por sua luminosidade, seu calor, sua simbolicidade e sua 

potencialidade mnemônica, confere aos grafemas por ele tingidos, bem como aos 

enquadres atribuídos às duas menores fotografias, maior visibilidade e fixação. Na 

capa em tela, os grafemas são, inclusive, contornarmos pela cor preta; e as 

fotografias, por um fundo acinzentado – o que, segundo Csillag (2015, p. 76 e 77), é 

uma estratégia para tornar o matiz ainda mais vibrante. Atrelado a isso, pontuamos, 

ainda, o fato de os tipos gráficos empregados no título dessa capa serem de 

dimensões consideravelmente maiores, o que, iconicamente, pode sugerir um tom 

“berrante” aos enunciados. Nesse sentido, Heller (2008, p. 92) sublinha que, nas 

línguas alemã e inglesa, as palavras que designam a cor amarela remetem, em sua 

raiz, a algo estridente. Ao mesmo tempo, como dissemos na introdução do capítulo 

3, a imprensa-amarela é um rótulo internacional para os tabloides, considerados, 

muitas vezes, como a imprensa do escândalo. Logo, a grafia do título em fontes 

maiores pode conferir à capa um “ar mais espontâneo, ‘largado’, ou seja [...] um tom 

hiperbólico, gritado”, com o qual o destinatário-alvo poderia se identificar 

(PAULIUKONIS, 2003, p. 42). Correlativamente, Monnerat (2003b, p. 107), citando 

Aristóteles, explicita que a imagem do enunciador construída por sua maneira de 

dizer, de revelar-se a si mesmo, isto é, seu ethos, tem três principais formas: a 

phronesis, o ethos de ponderação, de sabedoria e de racionalidade, o areté, o ethos 
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da bondade e da franqueza, e, finalmente, o ethos da eunoia, que trata de não 

chocar, não provocar, ser simpático e cúmplice do auditório. O tom estridente do 

jornal Meia Hora afasta-o, portanto, do ethos de eunoia (observado, com maior 

frequência, nos jornais de referência), mas, nessa capa, pode sugerir, por 

similaridade, a intensidade das narrações esportivas, que, em geral, visam a 

despertar/ampliar a emoção dos ouvintes. 

 Além da cor amarela, verificamos que as fotografias inserem-se em uma 

estrutura conceitual pelo processo, predominantemente, analítico, tendo em vista o 

destaque à contiguidade entre os atributos possessivos (os uniformes olímpicos e as 

medalhas conquistadas) e seus portadores (os atletas). Os signos fotográficos 

possuem, entretanto, aspectos estruturais distintos. A imagem de Felipe Wu, ao 

fundo, apresenta-o em plano fechado (close up), sugerindo intimidade, em ângulo 

frontal, aproximando-o do intérprete, no centro visual do enquadre fotográfico, 

tornando sua expressão de contentamento e sua medalha de prata o foco de 

atenção. À segunda fotografia, embora em plano médio, é sobreposta à imagem de 

Neymar e à expressão “PORRADA”, de forma que a parte visível da atleta Rafaela 

Silva, em ângulo frontal, limita-se ao seu ombro, sua cabeça e seu braço estendido a 

erguer a medalha. Por fim, em primeiro plano, Neymar é fotografado em plano médio 

e em ângulo alto, sugerindo o poder do observador e a desvalorização do objeto 

fotografado. 

 Na relação entre essas fotografias, observamos, em primeiro, a sua 

distribuição na página, segundo as zonas de visualização. Assim, conforme proposta 

de sistematização a seguir, a imagem do atleta de tiro ocupa a zona primária, a do 

jogador de futebol, a zona secundária, e a da medalha de ouro erguida pela judoca, 

o centro ótico da página. Ao mesmo tempo, quanto à composição, constatamos uma 

maior conexão entre os elementos visuais, dada a inexistência de contrastes rígidos 

entre eles. Além disso, segundo os princípios de valor da informação, gera-se uma 

polaridade entre os elementos postos acima e abaixo, aos quais se atribui, 

respectivamente, valoração positiva e negativa, segundo os resultados obtidos nas 

disputas olímpicas. Tal composição concretiza, dessa forma, as metáforas 

conceptuais orientacionais “FELIZ É PARA CIMA” e “TRISTE É PARA BAIXO” 

(LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 22) – que, igualmente, instauram-se nas imagens 

dos dois primeiros atletas de pé (na vertical), em oposição à imagem de Neymar, 

deitado (na horizontal). O contraste é evidenciado, ainda, pela pose dos atletas, 
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procedimento de conotação por meio do qual se confrontam, nessa capa, a alegria 

dos medalhistas e o lamento do capitão da seleção de futebol. Evoca-se, dessa 

maneira, uma segunda metáfora orientacional: “ATIVO É PARA CIMA” e “PASSIVO 

É PARA BAIXO” (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 74).   

 

Figura 152: Sistematização da composição da Capa 3. 

 

 

 

Nesses termos, poder-se-ia considerar que a utilização da mesma cor-

informação para as designações TIRO, PORRADA e BOMBA consistiria em uma 

provável neutralização, isto é, no apagamento de oposições binárias; afinal, a 

expressão “BOMBA”, em representando algo negativo, poderia ser marcada, por 

exemplo, pela cor vermelha. No entanto, tal escolha cromática implicaria, muito 

provavelmente, o deslocamento do foco de atenção e, consequentemente, uma 

diferente hierarquização das informações visuais constituintes da capa. Dessa 

forma, julgamos que, nessa capa, como ação positiva, há uma antecipação: a 

composição azul e branca (no fundo e nos caracteres do sobretítulo), amarela (no 

título e nos dois enquadres fotográficos) e verde (no fundo da imagem do jogador de 

futebol e nos uniformes) retoma as cores da Bandeira Nacional, configurando-se 

como um símbolo das vitórias (parciais) do Brasil nos jogos olímpicos (GUIMARÃES, 

2003, p. 109-112; 124-128). 

  Finalmente, ressaltamos o fato de essas formas verbo-visuais de 

referenciação contribuírem para a progressão textual, uma vez que são 
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especificadas no lide. Nesse sentido, as expressões “a prata na pistola de ar”, “o 

primeiro ouro com a judoca da CDD Rafaela Silva” e “o time de Neymar” retomam e 

recategorizam os três objetos de discurso introduzidos pelo título e pelas fotografias. 

  

ii. O emprego dos verbos (suporte) na ação: 

 Não há, na capa em análise, perífrases verbo-nominais. Dois verbos plenos, 

contudo, ratificam a caracterização dos objetos de discurso “Rafaela-Porrada” e 

“Neymar-Bomba”: “atropelou” e “explodindo”. O primeiro, apresentado na legenda 

referente à imagem da atleta, projeta-a como sujeito-agente e, como objeto-alvo, 

seus rivais. Em se tratando de uma disputa, o componente semântico dessa forma 

verbal reforça a bravura e a força da “judoca da CDD”, capaz de não só subjugar 

sua adversária com um poderoso golpe de perna, como também, derrubando-a, 

conseguir um wazari, segunda maior pontuação do judô. O segundo verbo sugere 

potencialidade destrutiva. Tendo em vista, no entanto, seu objeto-alvo, “a paciência 

da gente”, o sujeito-agente por ele projetado, “o time de Neymar”, tem sua 

categorização negativa intensificada.  

Sendo conotativas essas duas formas de ação, observamos, segundo os 

pressupostos da Linguística Cognitiva, para a qual a metáfora emerge do 

cruzamento de diferentes domínios conceituais, que tais metáforas linguísticas 

substanciam a metáfora estrutural “ESPORTE É GUERRA”. Tomando como domínio 

fonte, conceito mais concreto, a GUERRA e como domínio alvo, conceito mais 

abstrato, o ESPORTE, constrói-se um paralelo entre o universo militarista/bélico e as 

práticas esportivas, haja vista suas proximidades: a competição, a existência de um 

vencedor e de um perdedor, o pensamento estratégico, o trabalho em equipe, a 

aclamação pela vitória, a decepção pela derrota. Nessa perspectiva, ao tratar, 

especificamente, das metáforas acerca do futebol (que, em grande parte, também 

são observadas na referência a outros esportes), Rocha (2016, p. 136) afirma que 

tais expressões descrevem as disputas esportivas como uma “zona de guerra 

informal”, que é “realizada, normalmente, através da utilização de várias formas de 

linguagem simbólica e dramática, incluindo desde a clara expressão metafórica até 

meras alusões a sequências, estratégias e comportamento agressivo em geral”. 

Assim, além das formas referenciais “TIRO”, “PORRADA” e “BOMBA” e dos verbos 

“atropelar” e “explodir”, termos como “capitão”, “ataque”, “falha”, dentre muitos 

outros, figuram, com frequência, nas narrações esportivas, concretizando a metáfora 
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conceitual que os licencia e, ao mesmo tempo, ampliando a dramaticidade desse 

discurso. 

 

iii. A tessitura das relações lógicas na causação: 

Na legenda “Rafaela atropelou rivais e subiu alto no pódio. Na hora do Hino, 

chorou”, observamos, a relação lógica de conjunção, pois as duas primeiras 

orações, conectadas pelo “e”, relacionam-se a partir de um elemento constitutivo 

semanticamente idêntico (CHARAUDEAU, 1992, p. 498). Ressaltamos, no entanto, 

que, embora, na tradição gramatical, o conectivo “e” seja classificado como o 

operador prototípico da coordenação aditiva, tendo como características funcionais, 

no nível sintagmático, a expansão estrutural de termos e, no nível oracional, a 

conexão/soma de orações independentes sintaticamente, em trabalhos mais 

recentes, é concebido como um “conector coringa”, dada a sua amplitude de 

empregos e de sentidos (MONNERAT, 2003a). O valor sintático-semântico e 

discursivo dessa expressão ultrapassa, portanto, a mera “adição” de termos ou de 

ideias. Nesse sentido, Charaudeau (1992, p. 493-550), ao definir que as relações 

lógicas se alicerçam sobre os níveis cognitivo, linguístico e discursivo, explicita a 

inexistência de uma relação biunívoca entre as palavras gramaticais e as relações 

lógicas. Sob o pressuposto de que os conectivos não são formas monossêmicas, o 

autor (1992, p. 503 e 504) lista os seguintes efeitos contextuais do conectivo “e”: 

sucessividade, simultaneidade, aproximação, equivalência, acréscimo/reforço 

argumentativo, oposição, restrição e consequência e surenchère (introdutor de um 

argumento decisivo). Aprofundando tal sistematização, Paula e Nogueira (2016) 

descrevem os papéis sintático-semânticos-discursivos do conector “e”, 

demonstrando que, no nível oracional, esse conectivo atua como o modo não-

marcado de conexão, podendo produzir, em determinadas sentenças, efeitos 

contextuais diversos. Dessa forma, com base na análise de corpus midiático, 

propõem o quadro-síntese a seguir. 
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VALOR PRIMÁRIO  

(SENTIDO DENOTADO):  

SOMA/ADIÇÃO 

“conector neutro” / “baixa expressividade”  

 

PRINCIPAIS VALORES  

CONTEXTUAIS 

(NUANCES 

SEMÂNTICAS): 

No nível discursivo  

(disp. argumentativo): 

Introdução de argumentos que 

orientam para uma mesma conclusão 

No nível frástico e interfrástico 

(conexão entre orações e frases): 

Oposição 

Restrição 

Consequência 

No nível sintagmático 

(conexão de termos): 

Aproximação 

Equivalência 

Oposição 

Reciprocidade 

Tanto na conexão de orações quanto 

de termos: 

Sucessividade 

Simultaneidade 

Tabela 24: Sistematização do comportamento linguístico-discursivo do conectivo “e” (PAULA; 

NOGUEIRA, 2016, p. 215) 

 

 Dessa forma, o conectivo “e”, além de unir, sintaticamente, as orações 

coordenadas, tem, na construção em análise, valores contextuais de sucessividade 

(segundo a lógica de que, em uma disputa esportiva, primeiro deve-se vencer o 

adversário para, em seguida, receber a premiação) e consequência (tendo em vista 

que a primeira oração expressa o motivo pelo qual a judoca pôde subir ao pódio).  

Por sua vez, a asserção “Já o time de Neymar continua explodindo a 

paciência da gente.”, presente no lide, estabelece, junto às anteriores, a relação 

lógica de oposição. Isso porque, por meio dessa oração, realiza-se uma comparação 

entre elementos explícitos e contrários (de um lado, os atletas exitosos; de outro, a 

malsucedida seleção de futebol), reforçando, por contraste, a caracterização desses 

objetos discursivos. Logo, o “já”, tradicionalmente descrito como um advérbio de 

tempo, explicita, nessa construção, uma oposição, equivalendo à locução adverbial 

“ao contrário”. 
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C. Análise das estratégias de captação inseridas no processo de transação:  

 

iv. A composição da intertextualidade sob o princípio da alteridade: 

  Além da intertextualidade temática, constituinte de qualquer manchete, e da 

tipológica (neste caso, construída pelo imbricamento dos modos descritivo e 

narrativo de organização do discurso), a capa sobre as Olimpíadas retoma, em seu 

título, a expressão cristalizada homônima, comum em falas informais. “Tiro, porrada 

e bomba” ganhou, no entanto, maior alcance após ser registrada no funk Beijinho no 

ombro, gravado por Valesca Popozuda, artista estampada em muitas capas do 

jornal Meia Hora. Discutindo o uso dessa composição em uma avaliação formal de 

Filosofia aplicada no 3º ano do Ensino Médio, Coppi (2014, p. 02), interpreta os 

primeiros versos da composição da seguinte forma:  

 

“Bater de frente”, embora indique um confronto, pressupõe a existência de 
duas instâncias anteriores ao embate: aquele que bate de frente e aquele 
que recebe a pancada, ou seja, os protagonistas da ação existem 
previamente a ela. Já em “só tiro, porrada e bomba”, temos desenhada a 
guerra, a disputa em que não se veem mais os polos em contenda, mas 
apenas a ação em si, irruptiva e explosiva, em movimento constante. 

 

 Nesse sentido, o acionamento do funk em questão – e das próprias 

características composicionais (como a “batida” forte e marcante), identitárias (como 

sua origem popular em um movimento de resistência) e temáticas (como o embate, 

a violência, o sexo) do gênero musical – não só inscrevem os fatos esportivos no 

universo de referência dos leitores-alvo, como também reforçam a conotação bélica 

impressa às disputas olímpicas. 

 

v. A seleção e a hierarquização da informação sob o princípio da pertinência: 

 Na capa investigada, como principais critérios para a seleção da tematização, 

figuram seu caráter histórico (as vitórias olímpicas – em especial, de uma atleta 

“lutadora”, que, de origem extremamente pobre, consagrou-se como campeã 

mundial) e as emoções (positivas e negativas) potencialmente despertadas no leitor. 

No jornal Extra, são igualmente os resultados dos jogos olímpicos as principais 

manchetes da publicação. Nesta capa, todavia, o contraste entre a gloriosa vitória da 

judoca, a representar, com sua medalha e suas lágrimas, “o Brasil que não foge à 

luta”, e o vergonhoso resultado da seleção masculina de futebol, a representar, com 
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o rosto escondido do capitão Neymar, “o Brasil que não foi à luta”, torna-se ainda 

mais enfático. 

 

Figura 153: Capa do jornal Extra de 09 de agosto de 2016. 

 

 

vi. A constituição discursiva e linguística do humor sob o princípio da 

influência: 

 A capa do jornal Meia Hora, como já demonstramos, é construída por um jogo 

semântico entre as expressões linguísticas do título e os signos fotográficos a que 

elas se referem. Essa construção visa, portanto, a estabelecer uma conivência 

lúdica, na aproximação emocional entre o enunciador e seu destinatário. Em 

específico, as referências ao time de Neymar, contudo, insuflam uma criticidade; 

neste caso, estruturada pelo mecanismo de rigidez mecânica, haja vista a 

recorrência dos resultados insatisfatórios da seleção “olímpica” – como bem 

evidencia o verbo auxiliar empregado em “continua explodindo”. Assim, os termos 

referidos aos jogadores de futebol apontam-lhes defeitos e podem provocar uma 

cumplicidade crítica (ou mesmo de derrisão) frente essa imagem. 



270 

 

D. Descrição dos possíveis efeitos de sentido gerados pela articulação das 

estratégias de captação: 

 

vii. Sobre o fazer-sentir (possíveis efeitos patêmicos): 

Em relação aos atletas vitoriosos, poderiam emergir estas duas tópicas: a 

alegria, nas figuras da “satisfação” e do “contentamento”, visto que a identificação 

para com os vencedores implicaria o gozo da vitória; e a atração, nas figuras da 

“admiração” ou do “maravilhamento”, uma vez que os agentes benfeitores são 

apresentados (quase) como heróis nacionais. Em relação à seleção de futebol, 

contrariamente, seria evocada a tópica da dor, nas figuras da “tristeza” e da 

“vergonha”, dada a insatisfação ou mesmo a ofensa em se testemunhar uma das 

melhores seleções do mundo não marcar sequer um gol, em um jogo olímpico, em 

seu próprio país, contra o Iraque, que não tem tradição no esporte.  

 

viii. Sobre o fazer-crer (projeção/imposição de uma proposta sobre o mundo): 

 Em síntese, na capa em destaque, veiculam-se categorizações axiológicas 

para os atletas, as quais, ainda que não explícitas, consistem na projeção de um 

ponto de vista específico sobre esses actantes e sobre a própria temática da 

publicação. O Brasil nas Olimpíadas é... uma sequência de resultados opostos, mas 

igualmente “devastadores”.   
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CAPA 4: “QUEM BRINCA COM O PERU É VOCÊ!” 

 

Figura 154: Capa do jornal Meia Hora de 08 de julho de 2019. 
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A. Contextualização temática: 

 

Figura 155: Capa do jornal Meia Hora de 03 de 
julho de 2019. 

Figura 156: Capa do jornal Meia Hora de 07 de 
julho de 2019. 

  

 

Mesmo com a lesão do atacante Neymar (que rompera os ligamentos do 

tornozelo direito nos primeiros minutos do jogo amistoso contra o Catar, em Brasília) 

e com seu consequente desligamento da seleção, o Brasil, vencendo a Argentina, 

chegou à final da Copa América de 2019. Essa “virada” é a temática da primeira 

capa-cartaz acima, que, estabelecendo um diálogo intergenérico com a HQ Turma 

da Mônica44, sublinha a “lavada” que o time de Gabriel-Cascão e de Everton-

Cebolinha deu nos rivais argentinos, derrotados por 2 a 0. A considerar o time 

adversário na final, o Peru, a piada, como aponta a segunda capa em destaque, já 

parecia estar “pronta”: à modelo, assim como à Seleção Brasileira de Futebol, 

caberia enfrentar o Peru sem medo e deleitar-se com o gozo da vitória. A capa-

cartaz a ser analisada trata, portanto, da vitória do Brasil sobre o Peru por 3 a 1 na 

disputa final pela taça da Copa América, sediada no Brasil. Com essa conquista, o 

país tornou-se campeão pela nona vez, sendo o terceiro maior vencedor do torneio. 

                                                           
44

 Conforme pesquisa realizada pela Profa. Dra. Glayci Xavier – a quem agradecemos pela solicitude 
–, nesta capa, reproduzem-se, especificamente, dois quadros da história Amizade, que integra a 
revista Cascão n. 305 (Ed. Globo, 1998). Disponível em: 
http://arquivosturmadamonica.blogspot.com/2018/07/cascao-e-cebolinha-hq-amizade.html?m=1. 
Acesso em: 21 jan. 2020.  
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B. Análise das estratégias de captação inseridas no processo de 

transformação: 

 

i.  A construção verbo-visual dos objetos de discurso na nomeação e na 

qualificação: 

 Na tessitura da capa em análise, revelam-se, como principais objetos de 

discurso, o “Brasil”, o interlocutor e, em especial, o “Peru”. O primeiro aponta, 

simultaneamente, para a Seleção Brasileira de Futebol e para toda a nação, 

representada por seu time vencedor. Nesse sentido, por meio da metonímia, que 

“tem, principalmente, uma função referencial, isto é, permite-nos usar uma entidade 

para representar outra” (LAKOFF; JONHSON, 2002, p. 93), sugere-se que a vitória 

da seleção de futebol na Copa (a parte) é o triunfo da nação (o todo).  

O segundo objeto de discurso, evocado pelo pronome dêitico “você”, 

referindo-se ao próprio leitor da capa, visa à captação de sua atenção e ao seu 

engajamento. Diferentemente das formas referenciais anafóricas, voltadas, 

sobremaneira, à construção de referentes cotextuais, o processo dêitico aponta para 

o universo contextual, criando um vínculo entre a materialidade linguística e a 

situação enunciativa em que se instauram os sujeitos linguageiros. Implicando 

relações espaciais e temporais, a dêixis pessoal evidencia a aproximação entre o 

enunciador, o local e instante da enunciação e o enunciatário (SANTOS; MORAIS, 

2017). Em termos semiolinguísticos, esse uso inscreve-se, quanto ao modo 

enunciativo, em um comportamento alocutivo: em um diálogo direto que implica o 

leitor, exige-se dele determinada reação (CHARAUDEAU, 2009, p. 82) – neste caso, 

a participação na brincadeira proposta em torno de trocadilhos concernentes à 

vitória brasileira sobre a seleção do Peru. 

A construção referencial do time adversário, introduzido e nomeado no título, 

por sua vez, explora a homonímia entre o topônimo e a designação da ave, que, por 

processo metafórico, cristalizou-se, em nosso país, como uma referência fálica. 

Dessa maneira, por meio dessa forma nominal de referenciação, evocam-se e 

sobrepõem-se domínios semânticos distintos – o geográfico, o culinário e o sexual –, 

que estruturarão toda a capa. Em consequência disso, “[...] quem brinca com o Peru 

é você!”45, se não ancorado aos elementos contextuais e cotextuais (em especial, às 

                                                           
45

 Consideramos ser somente essa sentença o título, ou, pelo menos, sua parte mais saliente, tendo 
em vista a maior dimensão dos caracteres e o próprio conteúdo veiculado. 
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imagens), poderia apontar uma significação de cunho sexual, distante da 

tematização que funda a capa em destaque, configurando-se, pois, como um título 

desviante (COSTA, 2013). A propósito disso, salienta o pesquisador: 

 
[...] a estratégia de construção dos referidos títulos desviantes, na vertente 
comercial em que se insere, a nosso ver, longe de ser contrária ao 
processamento do texto e prejudicar essa atividade, constituirá um estímulo 
à curiosidade do leitor. Advirta-se, no entanto, que advém de uma 
“cláusula”, por assim dizer, aprovada pelo público-leitor no contrato entre 
este e o jornal. (COSTA, 2015, p. 245) 

 

Dessa forma, de cunho sexual, a provável hipótese desviante de leitura do 

título é reformulada, sobretudo, por meio da relação de restrição que o enunciado 

estabelece junto às expressões imagéticas. Na chamada, acima do título, bem como 

em “Brasil vence a Copa América, mas”, já se evidencia o pertencimento da 

manchete de capa ao Caderno de Esportes; é, contudo, especialmente, pelos signos 

visuais que essa ancoragem temática se realiza. Em primeiro, a fotografia de Gabriel 

Jesus – em plano médio, em ângulo baixo, disposto no centro ótico e em primeiro 

plano, rompendo os limites do quadro fotográfico e sobrepondo-se ao logotipo do 

jornal – apresenta, em posição focal, o protagonista de excelentes jogadas 

comemorando, de braços abertos, seu gol. Esses fatores atribuem ao jogador, em 

uma representação de alto valor de verdade, posição de superioridade e valoração 

positiva. Paralelamente, na zona secundária de visualização da capa, projeta-se a 

imagem do Canarinho Pistola, o mascote oficial da Seleção Brasileira de Futebol, ao 

qual, por suas características comportamentais (descritas na seção 5.2.4), atribui-se 

uma fala hostil. Atrelado a isso, o personagem dirige seu olhar a uma meta, o peru já 

“morto com farofa”, configurando uma estrutura transacional. Logo, as duas 

fotografias, como uma oferta ao leitor do jornal, correspondem a uma restrição, visto 

que limitam as possibilidades de interpretação do conteúdo expresso pela parcela 

verbal da capa – especialmente, do título. Além dessas formas figurativas, as cores 

aplicadas às fontes tipográficas também ratificam a inclusão da manchete no eixo 

temático esportivo. Isso porque, o sobretítulo e a listagem dos trocadilhos são 

apresentados em fundo verde bandeira e em caracteres brancos; e o título, em 

fundo amarelo e em caracteres azuis. Como símbolos nacionais, esses matizes, em 

nada remetendo à atividade sexual, reforçam a superioridade da nação, aclamada 

pela vitória de sua seleção masculina de futebol. Funcionam, portanto, como um 

direcionamento do tema, orientando a interpretação de outros elementos cotextuais. 
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No entanto, mesmo com o estreitamento cognitivo de estabilização referencial 

(MONDADA; DUBOIS, 2003), a sugestão de Peru como órgão reprodutor masculino 

e a consequente remissão ao contexto sexual permanecem na memória discursiva 

do sujeito interpretante. A esse respeito, Koch e Elias (2006, p. 126) postulam que, 

se um novo objeto de discurso é introduzido, ele passa a ocupar a posição focal, 

reorientando a atenção do enunciatário, em uma espécie de desfocalização. Dessa 

forma, o referente textual que se encontrava anteriormente em foco passa a ocupar 

a posição marginal. Permanece, todavia, stand by, ou seja, em estado de 

semiativação, disponível para retorno na memória de trabalho dos interlocutores e, 

assim, passível de dar continuidade à cadeia referencial anteriormente iniciada. 

Nessa perspectiva, a categorização fálica do “Peru”, possivelmente ativada por meio 

do título, é modificada pelas formas visuais e, em seguida, recuperada nos 

trocadilhos propostos pelo jornal, como “Seleção põem o Peru na roda”. Ao mesmo 

tempo, exploram-se as referências geográfica e culinária passíveis de serem 

construídas pelo termo Peru: de um lado, “o que tem limite é município”; de outro, 

“Peru tá morto com farofa”, “se deliciar”, “prato cheio para zoação” e a própria 

imagem da ave servida dessa maneira. 

Entrelaçando esses domínios cognitivos, o jornal explora, nessa capa, a 

instabilidade referencial do termo “Peru”, sobrepondo e sugerindo sentidos; afinal, 

como explicita Henrique Freitas, editor executivo do Meia Hora entre 2005 e 2013, a 

finalidade (e a vantagem) de estratégias como essa é “fazer com que a maldade 

esteja nos olhos de quem lê”46.  

 

ii. O emprego dos verbos (suporte) na ação: 

Ampliando a caracterização do sujeito-agente “Brasil”, destacam-se os verbos 

plenos “vence” e “sacode” e as construções perifrásticas “põe na roda” e “bota pra 

fora”. Se o verbo “vencer”, de tão recorrente em narrações esportivas, não é, muitas 

vezes, sequer percebido como uma metáfora bélica, as três outras formas de ação, 

ao contrário, tornam (mais) evidente o domínio que o time brasileiro exerceu sobre a 

seleção adversária. Isso porque, em sendo polissêmicas, essas três formas verbais 

podem reinserir o Peru no domínio cognitivo do sexo, concebido, sobretudo do ponto 

                                                           
46

 MEIA HORA e as manchetes que viram manchete. Direção de Angelo Defanti. Produção de Angelo 
Defanti, Bárbara Defanti e Felippe Schultz Mussel. Rio de janeiro: Sobretudo Produção, 2015. 
Distribuição: Boulevard Filmes. DVD (80 min.). Minutagem: 02’ 31’’. 
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de vista masculino, não raro, como uma atividade invasiva ou mesmo agressiva. 

Paralelamente, configuram-se como expressões informais e intensificadoras, 

compondo, junto às demais formas verbais, uma gradação ascendente. Por fim, do 

ponto de vista estrutural, o Peru é o objeto-alvo das ações expressas por todas as 

quatro formas verbais, configurando as perífrases como construções de predicação 

rotinizada, em que se observam, de um lado, a integração entre verbo e o sintagma 

preposicionado e, de outro, a manutenção da grade argumental dos verbos “por” e 

“botar”. Trata-se, pois, de estruturas semilexicalizadas. 

Projetando o Peru como um argumento externo, encontram-se os verbos 

“cresce”, “dá mole” e “foi (pra casa do canário)”. Ao contrário do verbo predicador 

“crescer”, a expressão cristalizada “dar mole” emerge pela fusão de um verbo de 

semântica esvaziada ao termo “mole”, que pode, no contexto, instaurar, igualmente, 

uma referência fálica. Ao verbo “ir”, tradicionalmente descrito como intransitivo, 

subordina-se o adjunto adverbial que, sendo constituído pelo determinante “canário” 

(em substituição ao ofensivo termo “caralho”), introduz o Peru nesse mesmo 

universo de referência. 

  

iii. A tessitura das relações lógicas na causação: 

As asserções que compõem o título se inscrevem em uma relação de 

restrição, uma vez que a segunda apresenta uma contra-expectativa ao conteúdo 

implícito da primeira (como, por exemplo, “É a seleção vencedora quem vai brincar 

com o Peru”). Já em “Peru está morto com farofa. E, como o que tem limite é 

município, listamos os trocadilhos para você se deleitar.”, observa-se, entre os dois 

períodos, uma causalidade: a morte do Peru implica a feitura de trocadilhos. No 

segundo período desse excerto, em específico, instaura-se, igualmente, uma 

causalidade, como explicita o termo subordinativo “como”: uma vez que o jornal não 

tem limites, apresenta aos leitores uma lista de trocadilhos. Além disso, no rol dos 

jogos de palavras construídos pelo periódico, as orações estruturadas pelas formas 

verbais “crescer” e “dar mole” relacionam-se pela restrição, dado que o “crescimento 

do Peru” implicaria sua rigidez. Finalmente, pontua-se a causalidade entre as 

informações apresentadas no título e na chamada (o resultado do jogo e o estado 

cadavérico do time adversário) e a fala atribuída ao Canarinho Pistola: SE o Peru foi 

vencido e morto pelo Brasil, LOGO deve ir “pra casa do canário”, retornando ao seu 

país. 
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C. Análise das estratégias de captação inseridas no processo de transação:  

 

iv. A composição da intertextualidade sob o princípio da alteridade: 

 A capa em análise é construída por cinco formas de intertextualidade, a 

saber: i) temática, pela em relação às demais publicações sobre a Copa, como 

aquelas apresentadas no início desta seção; ii) tipológica, pela mescla de 

enunciados construídos por meio dos modos narrativo e descritivo de organização 

do discurso; iii) intergenérica, pela inclusão de um questionário sobre o(s) 

trocadilho(s) por que, na perspectiva do leitor, melhor se caçoaria do time peruano; 

iv) estilística, pela retomada de expressões supostamente comuns à fala dos leitores 

do jornal; e v) implícita, pela  criação, na fala do Canarinho, de um novo enunciado a 

partir de marcas linguísticas de uma expressão-fonte cristalizada. Neste caso, a 

forma “casa do canário”, construída por meio de substituições fonêmicas, implica a 

designação de um pássaro, que é o próprio enunciador. De caráter lúdico, essa 

substituição corrobora o jogo semântico que estrutura a capa, mantendo, ainda que 

de forma mais branda, o tom agressivo da expressão original. 

 

v. A seleção e a hierarquização da informação sob o princípio da pertinência: 

Como se vê na capa seguinte, também no jornal Extra, a vitória da Seleção 

Brasileira de Futebol foi apresentada como manchete central. Nesse periódico, 

entretanto, a conquista brasileira é acompanha de ressalvas: a “vergonha” pela qual 

passou nas últimas quatro Copas do Mundo e o “baixíssimo nível técnico” dos times 

adversários nesta Copa das Américas – o que justifica, portanto, o título “Uma Copa 

Camarada”, categorizando-a como um campeonato amistoso. Comparando essa 

publicação àquela do jornal Meia Hora, constata-se que, no tabloide, as orientações 

sobre taxas bancárias e as consequências da ressaca na cidade são silenciadas. 

Dessa forma, o Meia Hora dedica toda sua capa à exaltação do futebol brasileiro e, 

sobretudo, à “zoação” do Peru, tendo em vista a historicidade do fato, a proximidade 

espacial do jogo (realizado no Maracanã) e, principalmente, os efeitos de humor que 

visa a construir junto a seus leitores. 
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Figura 157: Capa do jornal Extra de 08 de julho de 2019. 

 

 

vi. A constituição discursiva e linguística do humor sob o princípio da 

influência: 

 As estratégias linguístico-textual-discursivas descritas acima confluem para a 

realização de jogos semânticos empregados no ato de humor. Como demonstramos, 

explora-se a ambiguidade referencial do termo “Peru”, a partir da qual se alternam 

ou se fundem domínios cognitivos diferentes, a serem (re)ativados na memória 

discursiva dos interpretantes. Instauram-se, dessa maneira, variadas metáforas 

linguísticas, licenciadas a partir destas possíveis metáforas estruturais: “VENCER É 

ESTAR POR CIMA”, “VENCER É FODER”, “TRANSAR É COMER” e “SEXO É 

VIOLÊNCIA”.  

É por meio de jogos de palavras e de expressões polissêmicas que o jornal 

Meia Hora, com recorrência, constrói “um prato cheio pra zoações”. Conforme 

ressalta Bakhtin (2010, p. 01-11), à época medieval, o riso opunha-se à rigidez 

feudal, sendo restrito às festas carnavalescas, feitas em praças públicas. 

Diferentemente do tom sério da liturgia cristã e das formalidades da nobreza, o riso 
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carnavalesco representava uma ruptura de diferentes padrões comportamentais e, 

portanto, uma forma de liberdade. Nesse sentido, talvez se possa considerar a 

hipótese de que o jornal popular, sobretudo na utilização desses jogos de palavras 

que remetem à sexualidade, proponha, de forma semelhante, o riso carnavalesco, 

como expressão de liberdade popular que rompe, ainda que momentaneamente, as 

diferentes formas de opressão às quais são submetidos aqueles de menor renda. 

Assim, o jornal, refletindo a projeção que faz de seu público, permitir-se-ia a 

utilização (ou sugestão) de expressões grosseiras ou até ofensivas. Nessa 

perspectiva, como uma forma de libertação, “o riso tem uma significação positiva, 

regeneradora, criadora, o que a diferencia nitidamente das teorias e filosofias do riso 

posteriores, inclusive a de Bergson, que acentuam, de preferência, suas funções 

denegridoras.” (BAKHTIN, 2010, p. 61).  

Considerando a inadequação de se relacionarem os processos linguísticos de 

construção do humor observados na capa em análise aos mecanismos de produção 

do risível descritos por Bergson (1983), consideramos, neste caso, o intento do 

jornal em estabelecer uma cumplicidade/conivência lúdica, um mero gracejo ou 

mesmo uma zombaria, destituídos de criticidade. Como o próprio jornal categoriza, a 

piada com o time perdedor é feita por meio de “trocadilhos”, que, embora 

potencialmente agressivos, são apresentados como simples “brincadeira” 

(CHARAUDEAU, 2011).  

Ao tratar, especificamente, da categoria título, Costa (2014) descreve a 

mecânica de captação desse gênero, a qual bem se aplica à constituição da capa ou 

do jornal como um todo. Como uma síntese referente à captação visada por meio da 

forma de humor presente na capa em análise, afirma: 

 

[esse procedimento] envolve um conjunto de estratégias de dramatização, 
já fixadas como marca/característica desse jornal, do seu estilo de 
apresentar os fatos. Tais estratégias correspondem a componentes do 
projeto de captação do jornal não só por serem potentes de realizar um 
apelo ao emocional do leitor pelo viés da violência, do sexo [...], mas 
também porque podem produzir humor e quebrar a expectativa 
(supostamente) apenas referencial do texto jornalístico. (COSTA, 2014, p. 
287) 
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D. Descrição dos possíveis efeitos de sentido gerados pela articulação das 

estratégias de captação: 

 

vii. Sobre o fazer-sentir (possíveis efeitos patêmicos): 

Junto a leitores brasileiros, a capa em análise, poderia despertar a tópica da 

atração, nas figuras da “admiração” e do “maravilhamento”, uma vez que, nela, 

evidencia-se a conquista dos jogadores e da nação. 

 

viii. Sobre o fazer-crer (projeção/imposição de uma proposta sobre o mundo): 

 Na inexistência de problematizações, posicionamentos explícitos ou provas, a 

projeção de uma proposta sobre o mundo restringe-se, nessa capa, à agressiva 

caracterização do Peru e à possível sugestão de que (ao menos no universo 

esportivo) os vencedores estão autorizados a escarnecer seus adversários. 
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7.1.3 A Política (na Polícia) 

 

CAPA 5: “GAROTINHO É ACUSADO DE SE FERIR DE PROPÓSITO” 

 

Figura 158: Capa do jornal Meia Hora de 25 de novembro de 2017. 
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A. Contextualização temática: 

  

Figuras 159, 160 e 161: Capas do jornal Meia Hora de 22, 23 e 24 de novembro de 2017. 

   

 

Na segunda quinzena de novembro de 2017, os cariocas assistiram a 

sucessivas prisões de representantes políticos e seus cônjuges, todos acusados por 

crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Como evidenciam as manchetes 

principais das três capas acima, foram presos sequencialmente: os deputados 

estaduais do PMDB Edson Albertassi, Paulo Melo e Jorge Picciani, presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), destituídos de seus mandatos por 

possível participação em um esquema de pagamento de propinas em troca de votos 

favoráveis a temas relacionados ao setor de transportes públicos; os ex-

governadores do Rio Anthony Garotinho e Rosinha Matheus, o casal Garotinho, por 

corrupção, organização criminosa e crimes eleitorais, como a cobrança de propinas e a 

assinatura de contratos fraudulentos com vistas a “caixa dois” de campanhas eleitorais; e 

Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, condenada a dezoito 

anos de reclusão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Todos esses 

detentos, que já haviam sido presos recentemente, foram conduzidos ao presídio 

José Frederico Marques, em Benfica, no Centro da cidade. Entre idas e vindas da 

cadeia, a capa a ser analisada nesta seção trata da queixa feita por Anthony 

Garotinho, que alegou ter sido ameaçado e agredido fisicamente em sua cela. Não 

havendo comprovação das supostas agressões, a Secretaria de Administração 

Penitenciária e a Justiça Eleitoral de Campos decidiram transferi-lo para um presídio de 

segurança máxima em Bangu.  
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B. Análise das estratégias de captação inseridas no processo de 

transformação: 

 

i.  A construção verbo-visual dos objetos de discurso na nomeação e na 

qualificação: 

No título, em amarelo, cor de advertência, é introduzido e nomeado o principal 

objeto de discurso de que trata a capa: “Garotinho”, retomado, no lide, pelo pronome 

pessoal “ele” e, em seguida, por “ex-governador”, expressão que sublinha sua 

influência na Política do estado. No entanto, a principal caracterização do detento é 

feita por meio da metáfora visual que lhe é atribuída. À esquerda da página, na zona 

primária, área que, como já explicamos, melhor se destina à apresentação de 

imagens, a figura do ex-governador integra uma montagem fotográfica, construída, 

sobretudo, pelo procedimento conotativo de trucagem. Por meio da sobreposição de 

formas figurativas, atribuem-se ao ex-governador blusa listrada, suspensórios e 

chapéu (semelhante ao modelo aviador) – roupa e acessórios idênticos ao 

personagem do seriado mexicano Chaves, televisionado no Brasil desde 1984 pelo 

SBT e, ainda hoje, mantenedor de considerável público e de uma legião de fãs. 

Gera-se, desse modo, uma aproximação entre o político preso e o protagonista da 

série, que, em seu título original, El Chavo del Ocho, tinha como núcleo sintático a 

expressão espanhola equivalente a “moleque”, “criança” ou mesmo “garotinho”, 

termo homônimo ao apelido atribuído ao ex-governador por, ainda muito jovem, 

narrar jogos de futebol na Rádio Cultura de Campos.  

Tal associação é fixada pelos enunciados “Ninguém tem paciência comigo”, 

no sobretítulo, e “Foi sem querer querendo”, atribuído ao “Garotinho-Chaves”, que 

são bordões do personagem. A propósito desses dois enunciados, cumpre destacar 

o fato de o primeiro não só ser apresentado em um balão de fala, como ainda ser 

constituído por caracteres de fonte distinta (provavelmente, a COMIC SANS MS, 

comumente utilizada para histórias em quadrinhos e em textos informais) – o que, 

além de diferenciar a voz do jornal da voz de Garotinho, ratifica a caracterização do 

personagem político feita pelo periódico. 

No entanto, pressupondo que uma construção metafórica, tal como a escolha 

de um item nominal de referenciação, implica, necessariamente, a seleção de traços 

específicos do objeto considerados mais relevantes para a orientação argumentativa 
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do texto, quais seriam aqueles evocados na capa em análise? Mais 

especificamente, em que medida Chaves, um personagem carismático, sincero e 

ingênuo, poderia assemelhar-se a um político corrupto e falaz, que retornava à 

prisão pela terceira vez em um ano? A partir desse questionamento, recorremos à 

Teoria dos Espaços Mentais e, a partir dela, à compreensão do processo de 

mesclagem conceitual (FAUCONNIER; TUNER, 1994). Partindo do pressuposto de 

que os espaços mentais consistem em domínios cognitivos de natureza semântico-

pragmática, postula-se que, pelo uso de expressões linguísticas e imagéticas, 

ativam-se relações referenciais, as quais podem emergir, a partir de um espaço 

genérico, pela mescla de dois ou mais espaços (inputs) – tal como buscamos 

representar no esquema abaixo:  

 

Figura 162: Mapeamento da mescla conceitual “Garotinho-Chaves”. 

 

 

Desse modo, verificamos que, se o protagonista da série deseja, 

sobremaneira, viver, em brincadeiras atrapalhadas, a simplicidade da infância junto 

a seus amigos, o ex-governador, em uma postura semelhantemente imatura e 

inconsequente, apronta, junto a seus pares próximos, uma “travessura” sobre um 

suposto ataque físico, apresentando queixas lamuriosas que apelam à emoção e 
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são destituídas de racionalidade e de verdade. Semelhante a uma criança que, 

imersa em um mundo fantasioso e lúdico, cria amigos imaginários, o ardiloso 

detento projeta-se como vítima de malfeitores por ele inventados, intentando 

amplificar, para além dos muros de seu cárcere, os supostos maus-tratos a que 

estaria submetido e, assim, questionar/invalidar sua prisão. Nesse sentido, a 

imagem de “Garotinho-Chaves” mostra-o em plano médio e em ângulo oblíquo (de 

perfil), apontando, respectivamente, o distanciamento intermediário e o alheamento 

do observador, que não se projeta na cena representada. 

Paralelamente, na zona de visualização secundária, “seus inimigos políticos” 

confinados no mesmo presídio são também associados, imageticamente, aos 

personagens da série: a advogada Adriana Ancelmo é mostrada como a perspicaz 

Chiquinha, autora de muitas traquinices; o experiente deputado Paulo Melo, como o 

“enrolão” Seu Madruga, que nunca paga o que deve; o rico e obeso presidente da 

Alerj, Jorge Picciani, como Nhonho; e, por fim, o ambicioso ex-governador Sérgio 

Cabral, como o egocentrado Quico. Dispostos no centro visual de cada fotografia, 

em ângulo normal e em plano fechado (close up), enquadrando somente seus 

ombros e suas cabeças, esses quatro objetos fotografados têm suas 

particularidades destacadas, permitindo que, mais facilmente, sejam identificados os 

traços físicos e as peças de vestuário que aludem aos personagens da série 

mexicana. Além desses aspectos estruturais, verifica-se que essas fotografias 

(assim como a de Garotinho) estão sobrepostas a um fundo preto, que, por 

contraste, torna-as ainda mais nítidas. Ao mesmo tempo, quanto à sintaxe 

barthesiana (ou à metafunção representativa, constituinte da Gramática Visual), os 

políticos-figurões são apresentados lado a lado, em uma cadeia geométrica, o que 

pode sugerir, em uma estrutura conceitual classificacional, o grupo a que pertencem: 

seriam todos igualmente inescrupulosos. Corroborando tal hipótese de interpretação, 

há a atração, a tendência de elementos visuais serem tão mais agrupados quanto 

mais semelhantes e próximos em determinado campo visual (DONDIS, 1997, p. 44-

46). Ressalta-se, ainda, quanto à metafunção interativa, a demanda estabelecida 

pelos participantes representados “Adriana-Chiquinha” e “Cabral-Quico”, que, 

sorridentes, voltam seu olhar, diretamente, para o leitor (participante interativo), 

instigando, mais enfaticamente, uma reação – nesse caso, provavelmente, a revolta.   

Por meio de tal estratégia, comum em manchetes do jornal Meia Hora, 

conferem-se caraterizações subjetivas aos personagens políticos por montagens 
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fotográficas simbólicas, uma expressão menos explícita de avaliação. Ao contrário 

das formas referenciais que, recorrentemente, emprega para caracterizar os 

“bandidos”, “vagabundos” e “monstros” de classe baixa e/ou sem influência política, 

o jornal prefere não qualificar, diretamente, os políticos “acusados” por roubos 

milionários, servindo-se de expressões imagéticas que operam uma 

(re)categorização cognitiva a sugerir, de forma menos comprometida, a opinião do 

veículo, que “diz sem dizer”. A relação lógica entre as linguagens verbal e fotográfica 

é, portanto, uma ressignificação de conteúdos, deslocando o signo fotográfico para a 

terceiridade de Peirce e, assim, alicerçando sua significação em princípios de leis, 

em convenções socioculturais – neste caso, referentes ao (re)conhecimento dos 

personagens da série e de suas qualidades. 

 

ii. O emprego dos verbos (suporte) na ação: 

 No título, por meio da voz passiva analítica, o sujeito “Garotinho” é 

apresentado como alvo – não da ação de um suposto malfeitor, mas da acusação de 

ter forjado agressões e feito uma falsa denúncia. Já no lide, as ações por ele 

praticadas, “disse” e “mostrou”, revelam-se inócuas, haja vista o emprego da locução 

“acabou transferido”, que, novamente, projeta-o como alvo da força de um agente – 

desta vez, a ação concreta/real da Secretaria de Administração Penitenciária. 

 

iii. A tessitura das relações lógicas na causação: 

No lide, a relação entre os dois primeiros períodos é de causalidade, visto que 

a afirmação de agressão implica a necessidade de comprovação. Como evidencia o 

operador argumentativo “mas”, a segunda frase, por seu turno, estabelece uma 

restrição em relação à seguinte, porque aponta, como consequência implícita, 

“Garotinho disse a verdade”, invalidada pela constatação de que as câmaras, como 

provas irrefutável, não mostraram o suposto agressor. Por fim, inscrevendo-se na 

relação de causalidade, a última sentença e o título expressam consequências 

dessa tentativa de fraude: a condução de Garotinho a um presídio de segurança 

máxima e a acusação de ter forjado um crime. 
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C. Análise das estratégias de captação inseridas no processo de transação:  

 

iv. A composição da intertextualidade sob o princípio da alteridade: 

Além de resgatar as sucessivas manchetes sobre as prisões de 

(ex)representantes políticos, a capa-cartaz em destaque constrói-se, como já 

explicamos, pelo diálogo junto à série televisiva. Por meio da intertextualidade 

estilística, a atribuição de balão de fala ao protagonista e a articulação das imagens 

dos possíveis antagonistas em quadros podem produzir o efeito de 

espetacularização do fato noticiado, aproximando-o de uma HQ ou de uma 

composição cinematográfica. Trata-se, pois, de um movimento paródico, cujo texto 

fonte, embora não explicitado, pode ser recuperado/acionado pelo sujeito 

interpretante. 

 

v. A seleção e a hierarquização da informação sob o princípio da pertinência: 

Tal como as capas anteriores, esta dedica-se a um fato recente e circunscrito 

ao estado do Rio de Janeiro – o que reafirma o periódico como um jornal local. 

Quanto à sua hierarquia, a capa apresenta um acontecimento que foi gerado 

institucionalmente e que pode suscitar o contentamento da população em constatar 

uma ocorrência pouco comum: um político é preso e, na apresentação de denúncias 

infundadas, tratado com ainda mais rigor. Logo, tal manchete estaria inserida na 

categoria do insólito, por apresentar um fato não ordinário, bem como uma conduta 

inadequada às regras sociais e aos preceitos éticos que rege(ria)m um 

representante político. 

 Dada a sua relevância, essa manchete também é apresentada, com 

destaque, no jornal Extra, que, de forma semelhante, sublinha, no lide, a não-

comprovação do suposto atentado ao ex-governador. Comparando as duas 

publicações, verifica-se, ainda, o silenciamento, no tabloide, do serviço referente a 

negociações de dívidas junto à Caixa Econômica Federal, de notícias policiais, de 

agenda de shows e mesmo de detalhes sobre a vida de celebridades – temas de 

potencial interesse dos leitores das classes C e D. O destaque conferido, na capa 

analisada, à estratégia obscura de Garotinho aponta, possivelmente, uma aposta do 

jornal: a espetacularização cômica de um fato insólito envolvendo pessoas públicas 

tem forte potencial de captação do público-leitor.  
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Figura 163: Capa do jornal Extra de 25 de novembro de 2017. 

 

 

vi. A constituição discursiva e linguística do humor sob o princípio da 

influência: 

Ao contrário da capa anterior, que tratava da vitória brasileira sobre o Peru, 

esta instancia uma crítica. Ao focalizar o humano, exigindo do leitor uma 

cumplicidade e o apagamento de sua sensibilidade para com o alvo do riso, 

sublinha-se, como principal mecanismo de comicidade, a rigidez mecânica a que se 

submete o ex-governador: mesmo preso por várias vezes, insiste em burlar as leis a 

fim de concretizar seus ambiciosos anseios pessoais. Tal construção cômica tem, 

nesse contexto, a função de humilhar e de castigar, como uma forma de vingança da 

sociedade carioca para com aquele que a golpeou com diferentes crimes 

(BERGSON, 1983). Na perspectiva de Charaudeau (2011), essa cumplicidade 

equivaleria à conivência crítica, como uma denúncia ao comportamento e aos falsos 

valores de Garotinho, ou mesmo à conivência de derrisão, como uma 

desqualificação do político e radialista superestimado por parte dos cariocas. Seja 

no jogo semântico (pelas metáforas visuais atribuídas aos detentos), seja no jogo 
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enunciativo (pela paródia dos personagens de Chaves ou pela ironia entre a 

afirmação “Foi sem querer querendo” e a real intenção de Garotinho), a comicidade 

dessa capa reside, principalmente, em associações intertextuais.  

 

 

D. Descrição dos possíveis efeitos de sentido gerados pela articulação das 

estratégias de captação: 

 

vii. Sobre o fazer-sentir (possíveis efeitos patêmicos): 

No que concerne à desonesta ação do ex-governador, destacam-se, como 

possíveis patemias, a repulsa, a negação da imagem de um malfeitor, nas figuras do 

“desprezo” e da “aversão”, em virtude de sua imagem essencializada em má e da 

consequente rejeição por parte do sujeito interpretante. Em correlato, no que tange à 

efetiva ação da Secretaria de Administração Penitenciária e da Justiça Eleitoral de 

Campos, emergiriam as patemias da atração, na figura da “admiração” pela imagem das 

instituições benfeitoras, capazes de reparar um sofrimento, e da esperança, pela 

expressão de “confiança” na condução das investigações dos crimes praticados pelo ex-

governador.  

 

viii. Sobre o fazer-crer (projeção/imposição de uma proposta sobre o mundo): 

Não há, nesta capa, formas nominais que indiquem, explicitamente, uma 

avaliação do jornal acerca dos objetos de discurso. A aproximação metafórica entre 

o ex-governador e o personagem mexicano é, contudo, uma expressiva forma de 

orientar conclusões ou mesmo, segundo Van Dijk (2008, p. 243), uma forma de 

manipulação da cognição (ou manipulação mental). Isso porque, nesse processo de 

recategorização de Garotinho como imaturo, inconsequente e manipulador, “a MLP 

[memória de longo prazo] armazena não apenas as experiências interpretadas 

subjetivamente, como os modelos mentais, mas também crenças compartilhadas 

socialmente de forma mais estável permanente e geral, às vezes chamadas de 

‘representações sociais’”. 

Sobre essa forma de a sociedade representar e revelar a si mesma, 

Charaudeau (2008), partindo do pressuposto de que a linguagem é fundadora de 

sistemas de valor, assume a perspectiva discursiva no estudo das representações e, 

por isso, adota o termo “imaginário (sócio)discursivo” para se referir às maneiras de 
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ver (discriminar e classificar) e de julgar (atribuir valor) o mundo. Sob esse prisma, 

as representações sociais reúnem saberes de conhecimento, classificações do 

mundo (taxionomias), e saberes de crença, relações axiológicas entre o homem e o 

mundo. Logo, nessa perspectiva, Garotinho não só é categorizado como “malfeitor”, 

como recebe conotação negativa. 
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CAPA 6: “SOMBRA DE CABRAL VAI EM CANA” 

 

Figura 164: Capa do jornal Meia Hora de 30 de novembro de 2018. 

 

 

  



292 

 

A. Contextualização temática: 

 Sérgio Cabral Filho, Anthony Garotinho, Rosinha Matheus... Completando a 

lista dos ex-governadores do Rio de Janeiro eleitos desde 1998 e presos por crimes 

de corrupção, soma-se aos três primeiros Luiz Fernando Pezão, acusado de manter 

o esquema de propinas iniciado por Cabral, do qual foi vice-governador entre 2007 e 

2014. Na Operação Boca de Lobo, um desdobramento da Lava Jato, Carlos 

Miranda, que atuava como operador financeiro no governo de Sérgio Cabral, afirmou 

que o vice-governador Pezão recebera, à época, cerca de 30 milhões de reais em 

propina. Segundo o delator, os pagamentos reuniam uma mesada de 150 mil reais e 

quantias milionárias, pagas como bônus. Acusado por associação criminosa, 

lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes em licitação, Pezão, a um mês do fim de 

seu mandato, foi preso preventivamente e conduzido à Unidade Prisional da Polícia 

Militar, em Niterói. 

 

 

B. Análise das estratégias de captação inseridas no processo de 

transformação: 

 

i.  A construção verbo-visual dos objetos de discurso na nomeação e na 

qualificação: 

O principal objeto de discurso de que trata a capa é introduzido pela forma 

nominal “sombra de Cabral”, que, pela ação a ela atribuída (“vai em cana”), revela-

se como uma expressão conotativa. Na impossibilidade de uma sombra ser 

encarcerada, o interpretante é forçado a (re)construir sua hipótese de leitura, 

concebendo essa forma referencial como uma construção metafórica. Considerando 

a nomeação “Pezão”, realizada por meio de três expressões idêntica empregadas na 

chamada, abaixo da fotografia, realiza-se a estabilização do referente textual. 

Consequentemente, no processamento cognitivo dessa referenciação, é 

fundamental que se recupere o fato de Pezão ter sido vice-governador de Cabral e 

seu afilhado político (informações não apresentadas na capa, mas provavelmente 

presentes na memória discursiva dos leitores). Dessa forma, o interpretante poderia 

reconhecer os traços de intercessão entre o contorno de um corpo opaco interposto 

à luz e a imagem do governador acusado de dar continuidade aos esquemas 

criminosos daquele que o projetou na gestão do estado do Rio. 
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Nesse sentido, a fotomontagem da capa, ancorada pelo título, configura-se, 

também, como uma metáfora. Por meio do procedimento conotativo de trucagem, 

projeta-se, como sombra do ex-governador Sérgio Cabral, a silhueta do rosto de 

Pezão, alterando, por modificação e inserção de um novo elemento visual, o registro 

fotográfico original47. Essa transfiguração da linguagem fotográfica e do próprio real, 

realizada por procedimentos técnicos e pelo acionamento de dados culturais, 

emerge pela iconicidade, isto é, pela similaridade partilhada pela sombra e pelo perfil 

do governador – especialmente, sua calvície e seu nariz protuso. À luz de Moscovici 

(2007), essa associação poderia ser compreendida como uma objetivação, isto é, 

como a transformação do abstrato (o assujeitamento de Pezão aos princípios e às 

práticas do ex-governador e a consequente perpetuidade de esquemas fraudulentos 

que os beneficiam) em algo físico (a sombra), transpondo um pensamento para algo 

que existe no universo biofísico. Revelam-se, pois, como equivalentes o conceito e a 

imagem, tornando visível e concreta a categorização do governador. 

Correlativamente, conforme sistematização a seguir, a fotografia apresenta, no 

centro geométrico, o olhar de Cabral voltado para o lado direito da página, em que 

se projeta a imagem da “sombra-Pezão”. Ambos (Cabral e sua sombra) são 

mostrados em plano fechado e em ângulo normal, de modo a destacar seus traços, 

e em perfil, de forma a sugerir um alheamento do observador em relação a essas 

figuras políticas. Por fim, quanto à metafunção representativa, o reator Cabral 

insere-se em uma estrutura não-transacional, porque seu olhar não se dirige, 

diretamente, ao segundo participante representado; quanto à metafunção interativa, 

a imagem, de baixo valor de verdade, projeta-se como uma oferta, uma informação 

a ser contemplada pelo observador, dada a inexistência de um vetor direcionado a 

ele; e quanto à metafunção composicional, pelo estabelecimento de polaridades 

entre as áreas de visualização da página, Cabral, como informação dada, posiciona-

se à esquerda, ao passo que Pezão, como informação nova (o novo governador do 

Rio preso), apresenta-se à direita – delimitados, no entanto, por contrastes 

relativamente tênues de formas, a sugerir a contiguidade (e não a individualidade) 

entre eles. 

                                                           
47

 Retomando Barthes (1990, p. 16), destaca Sousa (2002, p. 98) que essa forma de manipulação do 
registro fotográfico implica uma questão ético-deontológica: a inadvertência pública sobre a 
construção da imagem. Consideramos, todavia, o caráter essencialmente conotativo da expressão 
linguística que a ancora e a própria cena que representa evidenciam, para o leitor, não se tratar de 
um mero espelhamento da realidade, mas de sua reconstrução. 
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Figura 165: Sistematização da composição da Capa 6. 

 

 

A construção do referente “sombra de Cabral” ancora a introdução de outros 

objetos de discurso no universo cotextual. Assim, “um governo chulé”, como uma 

anáfora indireta, é o termo que designa a gestão de Pezão. O modificador “chulé” 

aponta, como uma metáfora ancorada ao apelido do governador, a “sujeira/podridão” 

e a “nocividade” de um governo tomado por “bactérias”. Nesse sentido, se, de 

acordo com Carneiro et alii (1992, p. 31), “adjetivos de conteúdo subjetivo tendem a 

exigir explicitação, levando, portanto, o texto a progredir”, verifica-se que, nesse 

sintagma nominal, o segundo termo determinante exprime, explicitamente, uma 

avaliação particular da instância de produção e, por isso, suscita o questionamento 

acerca do motivo pelo qual o governo de Pezão seria “chulé”. Assim, essa 

qualificação é justificada da seguinte forma: “Gestão de Pezão foi marcada pela 

falência do Rio, que decretou estado de calamidade, atrasou salários e sofreu a 

intervenção federal na segurança”. Outras importantes anáforas indiretas são 

“Sérgio Cabral”, “Garotinho”, “Rosinha”, “Vice Dornelles” e “Wilson Witzel”, por meio 

das quais se introduzem, respectivamente, os três ex-governadores (já presos), o 

interino e o futuro gestor do estado. 

 Finalmente, quanto aos caracteres que compõe a representação linguística 

desses referentes textuais, destaca-se o uso de fontes tipográficas brancas, ora 

sobre fundo preto, ora sobre fundo vermelho. Embora letras brancas em fundo 

vermelho, como já explicamos na análise da primeira capa, tenham baixo grau de 
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legibilidade (representando, a princípio, uma escolha inadequada da cor), 

consideramos que o uso dos matizes vermelho e preto pode funcionar como forma 

de intensificação, que “tende a chamar a atenção do leitor para a existência 

simbólica da cor e para a forma como a composição visual foi trabalhada com a 

finalidade de relacionar cor e mensagem” (GUIMARÃES, 2003, p. 137). Assim, o 

emprego desses signos legi-signos cromáticos poderia inscrever o fato noticiado no 

rol das manchetes violentas, ampliando sua dramaticidade. 

 

ii. O emprego dos verbos (suporte) na ação: 

 As expressões verbais que se referem ao governador e ampliam sua 

caracterização são: “vai em cana”, que, como já explicamos na análise da primeira 

capa, é uma forma cristalizada a indicar a condução do infrator à prisão; “é preso”, 

locução verbal de voz passiva analítica a ratificar o encarceramento de Pezão; e “é”, 

verbo copulativo, que, embora de semântica esvaziada, atribui ao detento a 

predicação “o quarto governador do Rio a ser preso”.   

 

iii. A tessitura das relações lógicas na causação: 

 Entre “Acusado de comandar esquema de propina que movimentou R$ 39 

milhões” e “Pezão é preso pela Lava Jato mesmo ainda estando no cargo de 

governador”, há uma relação lógica de causalidade, visto que a acusação implica a 

prisão. Já entre “decretou estado de calamidade”, “atrasou salários” e “sofreu 

intervenção federal na segurança”, há uma relação lógica de conjunção, já que o 

elemento constitutivo da primeira asserção é semanticamente idêntico aos 

elementos das duas outras. Considerando as datas não consecutivas de tais ações, 

consideramos a hipótese de o “e” atuar, nessa construção, como um surenchère (a 

batida final do martelo), ou seja, introduzir, em uma escala argumentativa, aquele 

que seria o argumento decisivo – neste caso, dentre as justificativas para a falência 

do Rio, a intervenção militar.  
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C. Análise das estratégias de captação inseridas no processo de transação:  

 

iv. A composição da intertextualidade sob o princípio da alteridade: 

 Como intertextualidade temática, há o diálogo com as demais notícias sobre 

política e, especificamente, sobre as ações e as prisões dos governadores. Como 

intertextualidade tipológica, há a alternância entre os modos narrativo (em quase 

toda a capa) e descritivo (por exemplo, em “Pezão é o quarto governador eleito no 

Rio a ser preso”). Como intertextualidade explícita, destacam-se as falas atribuídas 

ao governador eleito Wilson Witzel (a não interferência da prisão no processo de 

transição) e à Secretaria de Fazenda (a garantia de que os salários dos servidores 

estaduais serão pagos). Como intertextualidade estilística, pontua-se o uso da 

expressão “vai em cana”, de registro mais informal, remetendo, possivelmente, à 

norma linguística dos leitores idealizados pelo jornal. Por fim, como possível 

intertextualidade implícita, sublinha-se a proximidade entre “O triste fim de um 

governo chulé” e o romance pré-modernista de Lima Barreto. 

 

v. A seleção e a hierarquização da informação sob o princípio da pertinência: 

 Como na capa anterior, esta centra-se na atualidade e nos limites do estado, 

reportando uma ação institucionalmente programada (a recente prisão do 

governador do Rio feita, no Palácio Laranjeiras, pela Polícia Federal e pela 

Procuradoria Geral da República). O acontecimento inscreve-se, portanto, nas 

categorias do insólito, por contrariar a lógica segundo a qual um representante 

político deveria ter um comportamento exemplar, e/ou do repetitivo, dada a 

recorrência com que governadores do Rio foram acusados e presos por crimes de 

corrupção. No cotejo dessa capa àquela publicada pelo jornal Extra, verificamos, 

igualmente, o destaque dado à prisão do governador. No jornal do grupo O Globo, 

no entanto, apresentam-se, além desse fato político/policial, o serviço referente à 

aposentadoria, as mudanças no elenco de clubes cariocas de futebol, os detalhes 

sobre o nascimento da filha de uma celebridade e uma promoção promovida pelo 

jornal – temas que, embora de menor (ou nenhuma) relevância sociopolítica, 

poderiam, também, despertar o interesse dos leitores do jornal Meia Hora.  
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Figura 166: Capa do jornal Extra de 30 de novembro de 2018. 

 

 

vi. A constituição discursiva e linguística do humor sob o princípio da 

influência: 

 Como processos que visam ao ato humorístico, sobressaltam-se, na capa em 

análise, o jogo semântico que funda a metáfora (linguística e visual) “sombra de 

Cabral” e o possível jogo enunciativo que estrutura a paródia “O triste fim de um 

governo chulé”, a estabelecer, por sua vez, uma associação metonímica entre o 

governador e o personagem Policarpo, um patriota frustrado e, ao fim, preso. Ambos 

os processos poderiam suscitar uma conivência crítica, por evidenciarem a ambição 

desmedida do(s) governador(es) do Rio que o(s) motiva à prática de seguidos 

crimes (uma rigidez mecânica). Dessa forma, o efeito de humor visa a apontar os 

nocivos vícios do(s) governador(es), ridicularizando-o(s).    
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D. Descrição dos possíveis efeitos de sentido gerados pela articulação das 

estratégias de captação: 

 

vii. Sobre o fazer-sentir (possíveis efeitos patêmicos): 

Tal como na capa anterior, a manchete acerca de Pezão poderia suscitar 

efeitos patêmicos opostos. Em relação ao agente-benfeitor, a Polícia Federal, 

emergiriam as tópicas positivas da alegria, nas figuras da “satisfação” e do 

“contentamento”, da esperança, na figura da “confiança”, e da atração, na figura da 

“admiração”, haja vista a projeção de um beneficiário que, concebendo o actante 

como capaz de lhe reparar um sofrimento, espera uma melhora no destino. Ao 

contrário, em relação ao agente-malfeitor, o governador Pezão, surgiriam as tópicas 

negativas da dor, nas figuras da “tristeza” e da “vergonha”, e da repulsa, nas figuras 

do “desprezo” e do “desgosto”, haja vista a posição de vítima ofendida implicada 

pela imagem negativa desse actante. 

 

viii. Sobre o fazer-crer (projeção/imposição de uma proposta sobre o mundo): 

 Como uma proposta sobre o mundo, o jornal sublinha, em primeiro, a 

caracterização negativa de Pezão, apresentado como uma (mera) extensão danosa 

do governo e dos crimes de Sérgio Cabral. Em segundo, a partir da menção às 

práticas fraudulentas e aos resultados do “governo chulé”, evidencia os desvios 

cometidos por Pezão e, consequentemente, legitima a punição imposta ao 

governador. 
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7.2 QUE DIZEM OS NÚMEROS? 

 Nesta seção, apresentamos levantamentos numéricos referentes à 

distribuição das capas por tema, à recorrência, em cada uma das temáticas, de 

estratégias de captação inseridas no processo de transação e, por fim, à publicação 

de capas-cartazes em cada ano investigado. Por esses dados, levantaremos 

hipóteses, respectivamente, sobre o valor-notícia das manchetes, sobre possíveis 

implicações temáticas na seleção de estratégias linguístico-discursivas e sobre a 

potencialidade de captação das capas de jornal compostas como cartazes ou (como 

pôsteres). Do ponto de vista metodológico, cumpre salientar nossa opção pelo 

arredondamento dos dados percentuais, visando a facilitar a leitura dos gráficos. 

Para isso, valemo-nos de um princípio básico da Estatística: em havendo algarismo 

decimal maior ou igual a cinco, acrescenta-se uma unidade ao primeiro algarismo 

que está situado à sua esquerda (arredondamento “para cima”); ao contrário, se o 

algarismo a ser eliminado for menor que cinco, mantém-se o algarismo da esquerda 

(arredondamento “para baixo”). Detalhes mais específicos acerca dos critérios de 

quantificação serão apresentados em cada caso.  

 

7.2.1 Distribuição por eixos temáticos 

Em uma abordagem panorâmica do corpus, identificamos, inicialmente, seis 

eixos temáticos – segurança pública, esporte, política, imprensa “rosa”, tragédia e 

serviço –, a partir dos quais agrupamos as 125 capas-cartazes. Constatamos, além 

disso, capas compostas por manchetes de propósitos comunicativos distintos. 

Dessa forma, a distribuição foi feita da seguinte maneira: 

 

Eixos temáticos No. de exemplares Índices percentuais 

Segurança pública 45 36% 

Esporte 37 30% 

Política 18 14% 

Imprensa “rosa” 11 09% 

Tragédia 05 04% 

Serviço 05 04% 

Pluritemática 04 03% 

Totais 125 100% 

Tabela 25: Distribuição temática das 125 capas-cartazes. 

 

Como se pode observar, o eixo referente à segurança pública (que reúne 

ações militares e marginais, bem como qualquer ato de violência) é o mais 

recorrente nas capas-cartazes: 45 exemplares, equivalendo a 36% das publicações. 
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A expressiva apresentação de manchetes inseridas nesse universo é, certamente, 

motivada pelo próprio caos na segurança do Rio de Janeiro. Como vimos nas capas 

apresentadas ao longo deste trabalho, o estado, entre julho de 2014 e julho de 2019, 

foi cenário de diferentes ações criminosas, desde furtos e roubos a sequestros, 

assassinatos, execuções e confrontos armados, que culminaram na morte de 

dezenas de inocentes, incluindo, nessa lista, menores, cuja existência, por vezes, foi 

ceifada em suas escolas ou mesmo em suas casas. Oficialmente, decretou-se 

calamidade pública na segurança do estado, o que, como destacamos na análise 

qualitativa da primeira capa-cartaz, justificou a intervenção militar federal, sem, 

contudo, implicar resultados efetivos no combate ao tráfico e na prevenção de ações 

criminosas. Segundo o Atlas da violência 201948, em 2017, por exemplo, o Brasil 

registrou 65.602 homicídios, estando o Rio de Janeiro em 10ª posição no ranking 

dos estados mais violentos, com 6.262 registros (aproximadamente, 10% das mortes 

de todo o país). Além disso, nesse documento, tendo em vista os homicídios 

ocorridos no Brasil entre 2007 e 2017, delineou-se o perfil socioeconômico das 

vítimas, que, em sua maioria, são: homens (92%) entre 19 e 29 anos (55%), negros 

ou pardos (73,1% para homens e 63,4% para as mulheres), de baixo nível de 

escolaridade (74,6% para homens que possuíam até sete anos de estudo e 66,8% 

para as mulheres) – traços identitários que, muito provavelmente, poderiam 

caracterizar o público-alvo do jornal Meia Hora. Embora se possa considerar a 

diminuição, nos últimos, de alguns índices de violência no Rio de Janeiro (como o 

quantitativo de homicídios dolosos, que, em 2019, decresceu 19%, e o número total 

de latrocínios, que, no mesmo ano, teve queda de 34%), o clima de insegurança 

persiste – motivado, dentre outros fatores, pelo significativo aumento de mortes por 

intervenção de agentes militares do estado (em 2018, por exemplo, cerca de 1500 

casos, equivalendo a 36% a mais que o quantitativo do ano anterior) e os mais de 20 

mil furtos a transeuntes49. 

Paralelamente, além desse cenário de extrema violência, devem-se 

considerar as implicações psicológicas de manchetes sobre essa temática. 

Retomando os pressupostos freudianos, Angrimani (1995) explicita que, transpondo 

                                                           
48

 Documento organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190605_atlas_da_violencia_
2019.pdf. Acesso em: 05 jan. 2020. 
49

 Dados fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro e disponíveis em: 
https://www.ispvisualizacao.rj.gov.br:4434/index.html. Acesso em: 05 jan. 2020.  
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as manchetes sensacionalistas e os leitores com menor acesso à erudição, a morte 

e a violência exercem grande fascínio, interessando a todos. A morte, como uma 

advertência, lembra aos vivos seu inevitável destino (A VIDA É UMA VIAGEM), 

impactando-os e, ao mesmo tempo, confortando-os por ter, em seu lugar, um outro. 

Em se tratando de marginais, a morte, no entanto, assume, também, uma função 

moral, sendo saboreada como um espetáculo. Isso porque, como uma possibilidade 

transgressora, configura-se como uma condenação: “o jornal ‘mata’ alguém que o 

leitor gostaria de ter ele mesmo matado” (ANGRIMANI, 1995, p. 56). Em paralelo, a 

violência – concebida como uma resposta à tensão de que todo animal, por instintos 

sexuais e alimentares, é dotado – revela-se como forma de “favorecer o alívio de 

pulsões agressivas de natureza inconsciente”, consistindo em uma “descarga” 

culturalmente “canalizada” (ANGRIMANI, 1995, p. 57). Nessa perspectiva, a 

recorrente veiculação de fatos violentos, sobretudo se marcados pela morte, é uma 

aposta da instância de produção midiática para alcançar os instintos mais profundos 

de seus potenciais leitores. 

Em segundo lugar no gráfico, destacam-se as publicações que tratam de 

práticas esportivas em geral, com 37 exemplares (30% do total de capas-cartazes 

investigadas). Como demonstramos na análise qualitativa das duas capas 

esportivas, a esse universo de referência sobrepõe-se a temática da guerra, da 

disputa. Dessa forma, atribui-se à narração um tom de violência, que, como 

destacamos no parágrafo anterior, apela à pulsão de agressividade do leitor. Outro 

fator que motiva a considerável frequência de capas-cartazes concernentes a esse 

assunto é sua inserção no ramo do entretenimento. A propósito desse valor-notícia, 

lembra-nos Amaral (2010, p. 63 e 64): “A relação do público com a mídia em geral 

baseia-se na fruição, que significa ‘usufruir satisfatoriamente de algo’, ‘gozar e 

utilizar’. Entreter é divertir com distração, de uma forma sensória prazerosa.”. Desse 

modo, a apresentação de eventos esportivos – principalmente se semiotizados como 

“disputa”, “(contra)ataques”, “vitória” ou mesmo “humilhação” de um adversário – é 

uma forma de entretenimento, que “no jornal não gera somente prazer; provoca, 

sobretudo, sensação”.    

Aprofundando essa análise numérica, sublinhamos que tais capas tratam, 

quase que exclusivamente, do futebol: das 37, apenas 02 abordam outros esportes 

– referindo-se aos Jogos Olímpicos de 2016. No que tange ao destaque dado ao 

futebol, esporte mais popular no mundo, verifica-se o exitoso histórico da Seleção 
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Brasileira, a mais bem-sucedida na história do futebol mundial, sendo recordista em 

Copas do Mundo. Ao mesmo tempo, como se ressalta no Atlas do Esporte no 

Brasil50, o futebol é, historicamente, tomado como um espetáculo. Isso porque, nas 

primeiras décadas do século XX, tornou-se mais popular por meio de clubes de elite 

e, na década de 1930, foi adotado pelo ultranacionalista e conservador Partido 

Integralista como um meio de mobilização popular. Ao mesmo tempo, por meio da 

expressão “o país do futebol”, fixada na década de 1940, reafirmou-se esse esporte 

como principal (senão único) elemento de identificação nacional, implicando a 

exclusão de diferentes práticas físicas voltadas à saúde, à inclusão, ao lazer, à 

educação. Nesses termos, entre lances econômicos por detrás dos gramados, 

marcas são atreladas aos times, salários milionários são pagos, jogadores são 

“exportados”, milhões de reais são investidos, e outros tantos são embolsados.  

Esse jogo mercadológico torna-se ainda mais acirrado no Rio de Janeiro, 

onde se situam quatro importantes clubes do país (Botafogo, Fluminense, Flamengo 

e Vasco), cuja trajetória em campeonatos nacionais e internacionais lhes rendeu 

diferentes titulações. Nesse sentido, é oportuno salientar que, das 35 capas sobre o 

futebol, 12 tratam da Seleção Brasileira de Futebol, e outras 12, da “Fla-nação” 

especificamente. Para além das capas-cartazes, “o mais querido do Brasil” é um dos 

temas centrais das manchetes de capa do jornal Meia Hora. Isso porque, o time 

acumula diferentes títulos (05 internacionais, sendo um mundial e quatro 

continentais, 12 nacionais, 02 interestaduais e 47 estaduais), consagrando-se como 

uma das equipes mais vitoriosas do futebol nacional. Além disso, deve-se 

considerar, principalmente, a numerosa torcida rubro-negra não só no estado, como 

em todo o país – tal como explicita Washington Rodrigues, colunista esportivo do 

periódico: “Se você tem um cliente com 40 milhões de consumidores, você, 

evidentemente, tem que favorecer esse cliente. Isso é obvio”51. Embora o jornal 

também dedique suas manchetes de capa à cobertura dos demais times cariocas 

(apresentados, por exemplo, em 11 das 35 capas-cartazes em análise), a 

significativa recorrência com que pinta sua primeira página de vermelho e preto 

                                                           
50

 Documento organizado por Lamartine DaCosta. Disponível em: 
https://www.listasconfef.org.br/arquivos/atlas/atlas.pdf. Acesso em: 05 jan. 2020. 
51

 MEIA HORA e as manchetes que viram manchete. Direção de Angelo Defanti. Produção de Angelo 
Defanti, Bárbara Defanti e Felippe Schultz Mussel. Rio de janeiro: Sobretudo Produção, 2015. 
Distribuição: Boulevard Filmes. DVD (80 min.). Minutagem: 44’ 55’’. 
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consiste em uma estratégia de venda, que bem justifica sua designação pejorativa 

de “FlaPress” – como evidencia o gráfico seguinte: 

 

Figura 167: Distribuição das capas-cartazes que tratam de futebol. 

 

 

 

Em terceiro lugar, com 14% de ocorrência, estão as capas-cartazes sobre a 

política – reunindo desde análises e fatos pontuais (como resultados de eleições) até 

crimes praticados por representantes políticos. Nesse sentido, consideramos como 

possível justificativa para o baixo índice de capas sobre essa temática o fato de que 

“a cobertura de política não vende jornal”, sendo apresentada, tanto pelos veículos 

populares quanto pelos de referência, como forma de manutenção de sua 

credibilidade; afinal, “o que seria de um jornal autointitulado de qualidade, dirigido a 

formadores de opinião, que ignorasse o mundo do poder?” (AMARAL, 2010, p. 55). 

Referente a isso, ressaltamos as diferentes formas – empregadas sobremaneira no 

jornal Meia Hora – para tomar o conteúdo político mais atrativo e próximo ao público-

leitor, como, por exemplo, as metáforas visuais e os jogos de palavras destacados 

na análise qualitativa das duas capas políticas analisadas anteriormente. 

Paralelamente, verificamos que, das 18 capas sobre o tema, tão somente 05 (28%) 

sugerem alguma reflexão sobre a conjuntura do país ou do estado. A exemplo da 

análise qualitativa das duas últimas capas-cartazes, a maior parte dos exemplares 

inseridos nesse eixo temático – 07 exemplares (39%) – apresenta a prisão de 

governadores e de empresários acusados/condenados por diferentes crimes de 

corrupção. 
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Na posição seguinte, inscreve-se a imprensa “rosa”, a cobertura da vida de 

celebridades e o puro entretenimento, com 11 exemplares (9% do corpus) – dos 

quais 09 (82%) tratam dos desfiles das Escolas de Samba no Carnaval do Rio, uma 

das maiores festas do mundo. Por fim, como temáticas menos recorrentes, revelam-

se a tragédia e o serviço, ambas com 05 exemplares (equivalendo a 4% do corpus). 

Nesse sentido, não obstante a observação de que, “além da capacidade de 

entretenimento e da proximidade com o leitor, outro valor-notícia comum no 

segmento popular é a utilidade da matéria jornalística”, como “um manual de 

sobrevivência em um mundo complexo” ou como uma “referência comportamental e 

cultural” (AMARAL, 2010, p. 69), esse papel de prestação de serviços do jornal, ao 

menos nas capas-cartazes selecionadas, não é tão evidente.   

Além desses seis temas, incluímos, nesta análise percentual, a categoria 

“Pluritemática”, a fim de contemplar e destacar aquelas capas-cartazes que se 

constituem por fatos concernentes a eixos temáticos distintos, totalizando 04 

exemplares (3% do corpus).  

 

7.2.2 Distribuição das estratégias de transação por eixos temáticos 

No planejamento desta pesquisa, tínhamos o intento de quantificar todas as 

estratégias de captação e relacioná-las às seis temáticas destacadas acima. Tal 

análise, no entanto, não pôde ser contemplada em sua totalidade. Isso porque, em 

primeiro, quanto às estratégias concernentes ao processo de transformação, a 

investigação numérica de todas as formas referenciais revela-se extremamente 

exaustiva e, sobretudo, pouco adequada aos objetivos desta pesquisa. Embora, em 

estudo anterior, sob outras perspectivas teórico-metodológicas e sobre outro corpus, 

tenhamos realizado o levantamento estatístico das expressões linguísticas 

constituintes do processo de correferenciação (ORSINI et alii, 2006), acreditamos 

que, neste trabalho, a constatação, por exemplo, de maior/menor recorrência de 

formas nominais nas capas analisadas pouco contribuiria para a compreensão do 

fenômeno da captação. Em paralelo, a quantificação de verbos plenos e de 

perífrases verbo-nominais, bem como das relações lógicas estabelecidas entre as 

centenas de orações que constituem todo o corpus, apesar de representar, 

possivelmente, uma forma de pormenorizar a estruturação sintático-semântica das 

capas em análise, também não implicaria, necessariamente, um aprofundamento de 
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nosso objeto de pesquisa; afinal, de que maneira, por exemplo, a maior frequência 

de relações de causalidade pode ser compreendida como uma estratégia de 

captação? Em resumo, como explicitamos na análise qualitativa, quanto ao processo 

de transformação, é o conteúdo semântico (e não a maior/menor recorrência) das 

formas de nomeação, de qualificação, de ação e de causação que, em determinado 

co(n)texto, pode gerar efeitos que visam a captar o público-leitor.   

Em segundo, limitamo-nos à investigação estatística de somente duas 

estratégias de captação inseridas no processo de transação. Isso porque, quanto 

aos movimentos intertextuais (sob o princípio da alteridade) descritos por Koch, 

Bentes e Cavalcante (2008), a intertextualidade temática e a tipológica são, como já 

pontuamos, constituintes de todo texto; a intertextualidade estilística, de forma 

semelhante, concretiza-se em quase todos os exemplares – seja pela adequação à 

estrutura composicional do gênero capa(cartaz) de jornal, seja pela 

repetição/imitação de expressões atribuídas aos membros das classes C e D, 

destinatário-alvo do jornal em análise; a intertextualidade explícita contribui, mais 

diretamente, para a credibilidade do jornal (e não para a captação do público); por 

fim, a intertextualidade implícita poderia indicar dados percentuais imprecisos, haja 

vista a possibilidade de não (re)conhecermos os textos fonte a que, indiretamente, 

cada capa-cartaz faria referência. Restringimo-nos, assim, à intertextualidade 

intergenérica (MARCUSCHI, 2005), fusão explícita de formas e funções de gêneros 

que pode atuar, mais enfaticamente, como forma de captação. Quanto à seleção da 

informação (sob o princípio da pertinência), a análise quantitativa dos eixos 

temáticos em que se inserem as capas-cartazes, apresentada na seção anterior, 

contempla, exatamente, os valores-notícia que delimitam as manchetes de capa. 

Finalmente, quanto aos procedimentos empregados na construção do ato de humor 

(sob o princípio da influência), optamos pela análise apenas dos jogos semânticos e, 

mais especificamente, dos jogos de palavras, que, como evidenciamos nas análises 

qualitativas, são recorrentes e mais facilmente identificáveis.  

Desse modo, conforme a tabela seguinte, consideramos somente a 

distribuição, em cada um dos eixos temáticos, da intergenericidade e dos jogos de 

palavras (construídos entre os títulos e os lides de cada capa-cartaz). 
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Eixos temáticos Estratégias de captação 

Intergenericidade Jogos de palavras 

No. de ex. Ind. % No. de ex. Ind. % 

Segurança pública 03 30% 03 9% 

Esporte 02 20% 20 59% 

Política 03 30% 07 20% 

Imprensa “rosa” --- --- 02 6% 

Tragédia --- --- --- --- 

Serviço 01 10% 01 3% 

Pluritemática 01 10% 01 3% 

Totais 10 100% 34 100% 

Tabela 26: Distribuição da intergenericidade e do jogo de palavras por eixos temáticos. 

 

Como se torna evidente nessa tabela, a intertextualidade intergenérica é um 

fenômeno não tão recorrente, tendo sido observada somente em 10 exemplares 

(equivalendo a 8% de todo o corpus). Sublinhamos, no entanto, a exploração dessa 

estratégia de captação feita, principalmente, em capas-cartazes referentes à 

segurança pública – que se mesclam aos gêneros “caderno de colorir”, “9 verdades 

e uma mentira” (brincadeira/desafio veiculado em redes sociais da Internet) e “álbum 

de figurinhas – e em cartas-cartazes concernentes à política – que se fundem aos 

gêneros “minutos de sabedoria” e “capa de revista” (especificamente, da revista 

Caras). Dessa forma, verificamos o uso da intergenericidade como forma 

ampliar/dramatizar o fato reportado e zombar ou mesmo desqualificar os alvos do 

ato humorístico. 

Quanto aos jogos de palavras, destaca-se o alto índice de uso em capas-

cartazes esportivas (59%). Salientamos, portanto, que, nos exemplares analisados, 

tal estratégia semântica de construção do humor focaliza, sobremaneira, nomes de 

jogadores, de técnicos, de mascotes e de times/seleções, aos quais se mesclam 

expressões de mesmo campo semântico – como “Jesus” e “crucificação”, “pecado”, 

“salvação”. Dessa forma, o emprego desse procedimento linguístico provoca, 

possivelmente, uma conivência lúdica, destituída de criticidade. De forma 

semelhante, nas capas políticas investigadas, os jogos de palavra voltam-se para 

aqueles (representantes e milionários) que têm influência nesse campo, pondo em 

evidência suas características físicas e psicológicas e, principalmente, seus vícios 

(como o alcoolismo e a cobiça). Portanto, ao contrário do que ocorre nas manchetes 

esportivas, tal jogo semântico fomenta, nas capas políticas, uma conivência crítica. 

O mesmo pode ser observado nas capas acerca da segurança pública cujos alvos 

do ato humorístico são os criminosos. Além disso, ressaltamos, a exemplo da capa-
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cartaz sobre serviço e daquela multitemática, a implicatura entre a intergenericidade 

e os jogos de palavras, visto que estes integram e reforçam aquele processo. Logo, 

nas capas-cartazes referentes a tragédias, a inadequação de se fazerem “piadas” é, 

provavelmente, o principal condicionamento para o não emprego dessas duas 

estratégias de captação. Por fim, no eixo temático “imprensa ‘rosa’”, duas capas 

exploram, em jogos de palavras, a caracterização de uma celebridade e os símbolos 

de uma escola de samba, sem, contudo, atrelar esse procedimento de construção 

do humor à intertextualidade intergenérica.   

 

7.2.3 Distribuição das capas-cartazes por ano de publicação 

Nesta última seção, sublinhamos a distribuição numérica das 125 capas-

cartazes entre os anos 2014 e 2019, considerando como data limite o dia 09 de 

julho, que, como já explicitamos, marca a publicação da capa vencedora, em 2014, 

do Prêmio Esso e daquela outra que, em 2019, encerra o conjunto de exemplares a 

compor o corpus desta pesquisa.  

 

Intervalo de tempo No. de exemplares 

Ano 1 
(jul. 2014 a jul. 2015) 

09 

Ano 2 
(jul. 2015 a jul. 2016) 

08 

Ano 3 
(jul. 2016 a jul. 2017) 

22 

Ano 4 
(jul. 2017 a jul. 2018) 

30 

Ano 5 
(jul. 2018 a jul. 2019) 

56 

Totais 125 

Tabela 27: Distribuição anual das capas-cartazes em número de exemplares. 

 

 Em termos percentuais, esses números configuram a expressiva curva 

ascendente mostrada a seguir:  
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Imagem 168: Distribuição anual das capas-cartazes em índices percentuais. 

 

 

 

 Como se evidencia por meio da tabela precedente, ao longo do período 

analisado, a incidência de capas-cartazes tornou-se muito maior, crescendo 

potencialmente em especial nos dois últimos anos, que juntos reúnem 86% de todos 

os exemplares investigados. Tais resultados podem, assim, corroborar a avaliação 

feita pelo Doutor em Comunicação e Semiótica:  

 

A capa-pôster [ou capa-cartaz] escancara também um vício da imprensa 
brasileira, principalmente a diária – seja de papel, seja eletrônica –, que é o 
de ser monotemática. Os editores de primeira página [...] elegem um 
assunto para ser importante e relevam todos os outros, como se a vida das 
casas, das ruas e dos grotões pudesse ser simplificada e atomizada em um 
ponto só. (FERREIRA JÚNIOR, 2003, p. 10). 

 

 Ao que tudo indica, o uso das capas-cartazes na mídia impressa, sobretudo 

nos periódicos populares, revela-se uma tendência na exploração gráfica (ou mesmo 

na reconfiguração) da capa de jornal – o que confirma a necessidade e a pertinência 

de novos estudos sobre esse gênero, sendo este trabalho uma larga contribuição ao 

tema. 

 

 Encerradas as análises qualitativa e quantitativa do corpus, apresentamos, no 

capítulo seguinte, nossas considerações finais. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como a primeira página do jornal funciona como um comercial desse veículo 

e, ao mesmo tempo, propõe uma visão particular sobre o fato/tema focalizado? 

Lançando-nos nessa investigação, realizamos um estudo interdisciplinar sobre as 

estratégias de captação presentes em capas-cartazes publicadas, entre 2014 e 

2015, no tabloide carioca Meia Hora de Notícias. A fim de analisarmos recursos 

linguísticos e imagéticos capazes de atrair a atenção do público leitor e, de forma 

mais ou menos explícita, despertar valores racionais e emocionais, valemo-nos dos 

princípios teórico-metodológicas da Semiolinguística do Discurso, aos quais 

entrelaçamos contribuições de diferentes disciplinas e teorias. Inscrevendo tais 

estratégias nos processos e nos princípios de semiotização do mundo, 

demonstramos que a captação, como fundamento de todo ato linguageiro, 

concretiza-se por diferentes recursos linguístico-textual-discursivos.       

A fim de sublinharmos as conclusões obtidas a partir da análise qualitativa do 

corpus, retomamos os questionamentos apresentados na Introdução e indicamos, 

em resposta a cada um deles, alguns resultados da pesquisa: 

 

i. Como as formas verbais e visuais de referenciação, atreladas aos verbos 

(plenos e suporte) e a formas de conexão (não-marcadas), podem 

contribuir para a veiculação da imagem dos objetos de discurso e daquela 

que o enunciador deseja construir para si e para o outro? 

 

Na construção dos objetos de discurso, é frequente o uso de 

expressões nominais de forma a comunicar, tanto explícita quanto 

implicitamente, a avaliação do jornal. Observamos o emprego de termos 

polissêmicos (como “Peru”, na 4ª capa analisada), metonímicos (como 

“Tiro” e “Porrada”, na 3ª capa analisada) ou metafóricos (como “Sombra 

de Cabral”, na 6ª capa analisada), ampliando a expressividade das formas 

referenciais. Em paralelo, as fotografias empregadas em processos 

correferenciais estabeleceram, junto às expressões linguísticas, duas 

relações lógicas. Em um redimensionamento de conteúdos, mostram 

detalhes/traços específicos dos objetos a que se referem (como a imagem 

do morador, na 1ª capa) ou restringem as possibilidades de interpretação 
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das expressões linguísticas (como as imagens dos jogadores de futebol 

que, na 4ª capa, contribuem para a estabilização referencial de Peru). Em 

uma ressignificação de conteúdos, configuram-se como metáforas visuais, 

transformando as expressões linguísticas (como a imagem do “Cristo-

sequestrado”, na 2ª capa), ou como representações de efeito de realidade, 

ancorando formas conotativas (como as imagens dos atletas olímpicos 

referentes, na 3ª capa, às expressões “TIRO”, “PORRADA” e “BOMBA”). A 

oscilação das fotografias entre a reprodução (mimética e objetiva) e a 

produção (simbólica e subjetiva) do real é, em paralelo à parcela verbal, 

uma estratégia que corrobora o projeto de dizer do periódico.  

Quanto às cores, destacamos, além de seu caráter simbólico, serem 

instrumentos para destacar informações (especialmente, os títulos), 

orientar a leitura da capa e estabilizar a estrutura do gênero. Por fim, no 

que tange à composição visual, observamos, conforme Dondis (1997), a 

maior recorrência de técnicas próximas ao polo do contraste. Tal como a 

proposta de representação seguinte, à exceção do que ocorre na 1ª capa-

cartaz, a disposição dos elementos visuais estabelece, na maior parte 

delas, instabilidade, assimetria, irregularidade, fragmentação, profusão, 

exagero – o que poderia confirmar a identidade do jornal Meia Hora. 

 

Figura 169: Sistematização da composição visual das capas analisadas. 
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Por sua vez, as formas de ação – sobretudo quando de natureza 

conotativa – ratificam a imagem do objeto de discurso pretendida pelo 

sujeito comunicante (como na 3ª capa, em que “continuam explodindo” 

confirma a caracterização do “Time-bomba” de Neymar). Em se tratando, 

especificamente, das perífrases verbo-nominais (sejam verbos suporte ou 

expressões já lexicalizadas), suas bases nominais poderiam também ser 

consideradas como forma de manutenção dos objetos de discurso aos 

quais as perífrases se referem (como na 4ª capa analisada, em que “dá 

mole” reforça a referência sexual ao “Peru”). Em síntese, se, de um lado, 

as formas de referenciação abrem uma imagem mental na memória 
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discursiva do sujeito interpretante, de outro, as formas verbais corroboram 

essa imagem instaurada, ampliando sua categorização.  

Quanto às formas não-marcadas de conexão interfrástica, verificamos, 

além de orações assindéticas, o emprego do conector coringa “e” a 

apontar não só as relações lógicas de causalidade (como no lide da 4ª 

capa) e de conjunção (na 3ª chamada da 6ª capa), como também assumir 

os efeitos circunstanciais de sucessividade e de surenchère 

(respectivamente, na 2ª e 3ª chamada da 6ª capa). Tendo em vista o fato 

de os jornais, não raro, afirmarem-se como imparciais, consideramos, 

como hipótese, a baixa frequência ou mesmo o não emprego de 

operadores de restrição. Nas análises, no entanto, a negação/refutação de 

asserções implícitas, como uma forma mais explícita de argumentação, 

revelou-se comum (tal como na 1ª, 4ª e 5ª capa).  

Como vimos, tais formas de nomeação/qualificação, ação e causação 

confluem na transformação de temas, de fatos, de locais e, sobretudo, de 

actantes. Dessa forma, a instância de produção busca ou refletir prováveis 

avaliações dos destinatários-alvo (como, na 1ª capa, aquela referente à 

ação militar em comunidades da Zona Oeste), ou moldá-los sob um 

determinado ponto de vista (como, na 6ª capa, a caracterização do 

“Sombra-Pezão”). Em ambos os casos, o jornal intenta aproximar-se da 

projeção identitária dos consumidores, apresentando a informação como 

um produto potencialmente atraente.  

 

 

ii. Como a intertextualidade, a seleção e a hierarquização da informação e os 

procedimentos de construção do humor podem representar estratégias de 

captação? 

 

Ao dedicar toda a primeira página a um fato em específico, o jornal já 

evidencia a relevância de tal tematização segundo sua avaliação e/ou a 

possibilidade de tal propósito comunicativo ser explorado em sua 

dramaticidade ou comicidade. A propósito disso, cumpre salientar que, no 

corpus em análise, os jogos de palavras instauram tanto a conivência 

lúdica (como, na 4ª capa analisada, a sobreposição dos universos 
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culinário, sexual e geográfico a partir do termo “Peru”) como a conivência 

crítica (como, na 6ª capa, a referência ao governo “chulé” de Pezão). Em 

se tratando dos jogos intertextuais, a retomada de expressões informais, 

pertencentes ao universo de referência dos destinatários-alvo, pode, 

igualmente, contribuir para que se estabeleça a cumplicidade junto à 

instância de produção.  

 

 

iii. Como a articulação de signos verbais e visuais pode suscitar emoções nos 

enunciatários (instância de recepção), captando esse público-leitor? 

 

No que se refere, especificamente, à manipulação dos recursos visuais 

no processo de patemização, demonstramos que cores e fotografias 

podem, assim como certas expressões linguísticas, descrever/representar 

e/ou suscitar sentimentos e emoções, dadas suas tonalidades patêmicas. 

Na 4ª capa, as cores verde e amarela, a representar o país, reforçam a 

alegria da vitória sobre o Peru; e, na 6ª capa, o vermelho e preto, a sugerir 

violência ou ódio, sobressaltam a nocividade do governo de Pezão. De 

forma semelhante, a fotografia de Gabriel Jesus, a comemorar seu gol, 

suscitaria, na 4ª capa, tópicas positivas; e a reprodução fotográfica do 

morador “fichado”, na 1ª capa, tópicas em sua maioria negativas. Assim 

como as formas linguísticas, tais signos imagéticos configuram-se, pois, 

como símbolos, cuja interpretação depende de convenções sociais. 

Nesses termos, é tão somente quando se inserem em dado co(n)texto que 

se dotam de significações. Logo, a considerar os eixos temáticos 

“(In)segurança pública” e “A Política (na polícia)”, predominam, nas capas-

cartazes investigadas, tópicas negativas, que, suscitando o medo, o 

horror, a aversão, são importantes formas de tocar o leitor em seus 

valores emocionais.  
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iv. Como, paralelamente, pela verbo-visualidade, podem-se apontar 

avaliações subjetivas do enunciador (instância de produção)? 

 

Sob a máscara de uma produção criativa e fictícia do real, construções 

linguístico-imagéticas, como as metáforas visuais, impelem ao leitor 

categorizações e/ou generalizações (como as expressões verbo-visuais 

que caracterizam a “Sombra de Cabral” ou o “Peru”). Ao contrário, sob a 

máscara de uma reprodução mimética da realidade, o jornal, por sua 

legitimidade institucional, impõe-se como instrumento para comunicar e 

asseverar os fatos reportados. Tais efeitos de subjetividade e de 

objetividade revelam-se, portanto, como maneiras distintas (mas 

igualmente eficazes) de manipulação da opinião pública, visto que 

apontam, com maior ou menor explicitude, um ponto de vista sobre o que 

é noticiado e, necessariamente, silenciam outras tantas formas de 

interpretação da realidade. 

 

Considerando esses resultados, comprovamos que, desde a percepção da luz 

sobre signos cromáticos até a interpretação do ato humorístico, as diferentes 

estratégias de captação podem provocar, simultaneamente, afetações emotivas e 

elaborações racionais em relação ao tema/fato semiotizado pela instância midiática. 

Explorando a relação forma/conteúdo, o jornal manipula diferentes recursos verbais 

e visuais que culminam na construção de um discurso hiperbólico e, não raro, 

cômico, repleto de apelos emocionais e lógicos. Logo, a captação revela-se como 

uma forma de sedução e de persuasão. 

Isso posto, sublinhamos que, a despeito dos muitos conceitos científicos 

empregados nesta pesquisa, a exploração sistemática e fundamentada de textos 

midiáticos – em especial, das expressões imagéticas que os compõem – ainda 

representa, mesmo na educação formal, um terreno nebuloso, em que, não raro, 

predominam análises subjetivas e pouco consistentes. Revela-se, assim, a urgência 

de práticas pedagógicas que forneçam instrumentos para a interpretação dos efeitos 

de sentido programados pelo entrelaçamento das formas verbo-visuais. 

Consideramos a adequação de, assim como pontua Dondis (1997), desenvolver o 

alfabetismo visual partindo de formas e de construções elementares até se 

alcançarem estruturas altamente complexas. Ainda que esse não tenha sido o 
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objetivo central deste trabalho, acreditamos que as categorias e a metodologia de 

que nos servimos para a análise das capas-cartazes pode, se adaptada aos 

diferentes contextos educacionais, embasar a exploração de outros tantos gêneros 

midiáticos. 

Por fim, nas últimas linhas desta tese, retomamos a frase que nos serviu de 

epígrafe. Consoante aos princípios semiolinguísticos, a afirmação de que “Eu sou eu 

e a minha circunstância” pressupõe a influência daqueles com quem interagimos, do 

tempo e do espaço na constituição de nossa identidade e de nossas ações. Se não 

há sujeito que se construa isoladamente, “salvar” tais circunstâncias, isto é, 

conhecê-las é uma forma de descortinar e ressignificar a própria existência. Nesse 

sentido, são também as atuais circunstâncias culturais e políticas que, embora 

limitadoras, impõem o desafio de desenvolver a competência leitora – sobretudo 

junto aos membros das classes C e D, aos quais, historicamente, nega-se um 

ensino profícuo de leitura. 
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ANEXO 
 
CORPUS DA PESQUISA:  
 
125 CAPAS-CARTAZES PUBLICADAS ENTRE 09 DE JULHO DE 2014 
E 09 DE JULHO DE 2019 NO JORNAL POPULAR MEIA HORA. 
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Capa-cartaz de 09 de julho de 2014. Capa-cartaz de 14 de julho de 2014. 

  
Capa-cartaz de 27 de outubro de 2014. Capa-cartaz de 12 de dezembro de 2014. 

  
Capa-cartaz de 18 de dezembro de 2014. Capa-cartaz de 08 de janeiro de 2015. 
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Capa-cartaz de 15 de fevereiro de 2015. Capa-cartaz de 16 de fevereiro de 2015. 

  
Capa-cartaz de 11 de junho de 2015. Capa-cartaz de 07 de dezembro de 2015. 

  
Capa-cartaz de 09 de janeiro de 2016. Capa-cartaz de 17 de março de 2016. 
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Capa-cartaz de 02 de abril de 2016. Capa-cartaz de 22 de abril de 2016. 

  
Capa-cartaz de 23 de abril de 2016. Capa-cartaz de 04 de maio de 2016. 

  
Capa-cartaz de 28 de maio de 2016 Capa-cartaz de 09 de agosto de 2016. 
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Capa-cartaz de 20 de agosto de 2016. Capa-cartaz de 30 de novembro de 2016. 

  
Capa-cartaz de 31 de janeiro de 2017. Capa-cartaz 18 de fevereiro de 2017. 

  
Capa-cartaz 01 de março de 2017. Capa-cartaz 02 de março de 2017. 
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Capa-cartaz 06 de março de 2017. Capa-cartaz 31 de março de 2017. 

  
Capa-cartaz 01 de abril de 2017. Capa-cartaz de 03 de abril de 2017. 

  
Capa-cartaz de 11 de abril de 2017. Capa-cartaz de 12 de abril de 2017. 
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Capa-cartaz de 18 de abril de 2017. Capa-cartaz de 19 de abril de 2017. 

  
Capa-cartaz de 28 de abril de 2017. Capa-cartaz de 03 de maio de 2017. 

  
Capa-cartaz de 08 de maio de 2017. Capa-cartaz de 19 de maio de 2017. 
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Capa-cartaz de 01 de julho de 2017. Capa-cartaz de 04 de julho de 2017. 

  
Capa-cartaz de 07 de julho de 2017. Capa-cartaz de 29 de julho de 2017. 

  
Capa-cartaz de 03 de agosto de 2017. Capa-cartaz de 07 de agosto de 2017. 
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Capa-cartaz de 27 de agosto de 2017. Capa-cartaz de 22 de setembro de 2017. 

  
Capa-cartaz de 21 de outubro de 2017. Capa-cartaz de 17 de novembro de 2017. 

  
Capa-cartaz de 18 de novembro de 2017. Capa-cartaz de 25 de novembro de 2017. 
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Capa-cartaz de 04 de dezembro de 2017. Capa-cartaz de 07 de dezembro de 2017. 

  
Capa-cartaz de 31 de dezembro de 2017. Capa-cartaz de 07 de fevereiro de 2018. 

  
Capa-cartaz de 12 de fevereiro de 2018. Capa-cartaz de 13 de fevereiro de 2018. 
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Capa-cartaz de 15 de fevereiro de 2018. Capa-cartaz de 17 de fevereiro de 2018. 

  
Capa-cartaz de 24 de fevereiro de 2018. Capa-cartaz de 16 de março de 2018. 

  
Capa-cartaz de 20 de março de 2018. Capa-cartaz de 26 de março de 2018. 
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Capa-cartaz de 06 de abril de 2018. Capa-cartaz de 26 de maio de 2018. 

  
Capa-cartaz de 17 de junho de 2018. Capa-cartaz de 18 de junho de 2018. 

  
Capa-cartaz de 19 de junho de 2018. Capa-cartaz de 22 de junho de 2018. 
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Capa-cartaz de 23 de junho de 2018. Capa-cartaz de 03 de julho de 2018. 

  
Capa-cartaz de 07 de julho de 2018. Capa-cartaz de 07 de agosto de 2018. 

  
Capa-cartaz de 21 de agosto de 2018. Capa-cartaz de 04 de setembro de 2018. 
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Capa-cartaz de 07 de setembro de 2018. Capa-cartaz de 10 de setembro de 2018. 

  
Capa-cartaz de 13 de setembro de 2018. Capa-cartaz de 06 de outubro de 2018. 

  
Capa-cartaz de 08 de outubro de 2018. Capa-cartaz de 29 de outubro de 2018. 
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Capa-cartaz de 09 de novembro de 2018. Capa-cartaz de 25 de novembro de 2018. 

  
Capa-cartaz de 26 de novembro de 2018. Capa-cartaz de 30 de novembro de 2018. 

  
Capa-cartaz de 02 de dezembro de 2018. Capa-cartaz de 03 de dezembro de 2018. 
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Capa-cartaz de 13 de dezembro de 2018. Capa-cartaz de 19 de dezembro de 2018. 

  
Capa-cartaz de 24 e 25 de dezembro de 2018. Capa-cartaz de 31 de dezembro de 2018. 

  
Capa-cartaz de 02 de janeiro de 2019. Capa-cartaz de 12 de janeiro de 2019. 



345 

 

  
Capa-cartaz de 16 de janeiro de 2019. Capa-cartaz de 21 de janeiro de 2019. 

  
Capa-cartaz de 22 de janeiro de 2019. Capa-cartaz de 08 de fevereiro de 2019. 

  
Capa-cartaz de 09 de fevereiro de 2019. Capa-cartaz de 18 de fevereiro de 2019. 
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Capa-cartaz de 04 de março de 2019. Capa-cartaz de 05 de março de 2019. 

  
Capa-cartaz de 07 de março de 2019. Capa-cartaz de 01 de abril de 2019. 

  
Capa-cartaz de 09 de abril de 2019. Capa-cartaz de 10 de abril de 2019. 
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Capa-cartaz de 22 de abril de 2019. Capa-cartaz de 09 de maio de 2019. 

  
Capa-cartaz de 18 de maio de 2019. Capa-cartaz de 20 de maio de 2019. 

  
Capa-cartaz de 30 de maio de 2019. Capa-cartaz de 06 de junho de 2019. 
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Capa-cartaz de 07 de junho de 2019. Capa-cartaz de 10 de junho de 2019. 

  
Capa-cartaz de 14 de junho de 2019. Capa-cartaz de 17 de junho de 2019. 

  
Capa-cartaz de 18 de junho de 2019. Capa-cartaz de 20 de junho de 2019. 
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Capa-cartaz de 21 de junho de 2019. Capa-cartaz de 22 de junho de 2019. 

  
Capa-cartaz de 26 de junho de 2019. Capa-cartaz de 27 de junho de 2019. 

  
Capa-cartaz de 03 de julho de 2019. Capa-cartaz de 04 de julho de 2019. 
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Capa-cartaz de 05 de julho de 2019. Capa-cartaz de 06 de julho de 2019. 

  
Capa-cartaz de 07 de julho de 2019. Capa-cartaz de 08 de julho de 2019. 

 

 

Capa-cartaz de 09 de julho de 2019.  



 


