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Prefácio
A análise do discurso jornalístico que se vai ler neste livro
tem méritos muito particulares: a adequação da escolha teórica, a
riqueza original da análise e a clareza da exposição das idéias. Por
meio da observação de mais de 200 exemplares de jornais de circulação nacional, no período de 1998 a 2004, a autora analisa os modos
de integração entre as linguagens fotográfica e verbal na produção de
sentido do texto jornalístico.
Não se trata nem de uma leitura ideologizante que reduz o
discurso a um reflexo do contexto histórico, nem de uma análise formalista em seu sentido de enquadramento do texto em categorias e
relações previamente constituídas. Ao contrário dessa previsibilidade
redutora, o livro de Regina Souza Gomes transita pela teoria semiótica
e pela compreensão histórica do discurso jornalístico com amplitude,
desembaraço e originalidade.
Já na introdução, percebe-se a preocupação da autora em articular de modo denso as relações entre as linguagens que dão corpo e
presença ao jornal. A manifestação verbal e a fotografia, consideradas,
no material impresso, como uma unidade de sentido sincretizada por
uma estratégia enunciativa, são logo de início caracterizadas em sua
especificidade e nas articulações que estabelecem uma com a outra
na página do jornal. No Capítulo 1, essa discussão é alargada, por
meio de reflexão que articula teorias como a semiologia de Barthes
e a sociologia de Bourdieu a estudos sobre a mídia impressa e seus
poderes de manipulação.
Seria simplificador, entretanto, aderir a teses largamente difundidas de um poder determinante da mídia sobre o comportamento
social. Com a base da semiótica discursiva, à qual se submetem todas
as demais incursões teóricas, o texto é analisado em suas relações
internas e, a partir delas, em suas articulações com o contexto sóciohistórico. Desse modo, a metodologia de análise vai considerar a
manipulação como uma etapa da transformação que se processa nos
sujeitos envolvidos na produção e recepção das notícias, após submetidas ao tratamento discursivo que lhes confere cada jornal. Mais que
identificar um poder manipulador abstrato e contundente da imprensa
mostram-se aqui os mecanismos discursivos por meio de quais ocorre
a interação entre os sujeitos envolvidos, considerando-se o confronto
de valores e o embate das diferentes formações discursivas em jogo.
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No Capítulo 2, expõem-se os princípios teóricos que não só
permitirão compreender melhor a análise, mas também servirão
de apresentação, a leitores das mais variadas formações, de uma
teoria sólida e coerente de análise de textos. Ao examinar um objeto
semiótico em que fotografia e texto verbal constituem uma unidade
sincrética, foi necessário lançar mão de uma teoria geral da significação, cujos princípios são capazes de dar conta de textos de variadas
materialidades significantes.
É nesse capítulo que a autora propõe uma tipologia dos modos
de articulação entre fotografia e linguagem verbal na página do jornal
que foge à clássica compreensão de que a fotografia ilustra ou completa a compreensão do que diz a notícia. Contrapõe-se a essa redução
simplificadora a tese de que as articulações ocorrem sob a forma de
quatro regimes de sentido: redundância, oposição, redimensionamento e ressignificação.
A redundância, que seria o modo pelo qual fotografia e texto
verbal reduplicam ou redizem determinada informação, normalmente
considerado o modo fundamental de relação entre as duas linguagens
no jornal, curiosamente não ocorre no corpus analisado, constituído
de amostras de diferentes reportagens selecionadas nos jornais O
Globo e Folha de S. Paulo.
A oposição é o regime pelo qual a imagem fotográfica desdiz o
enunciado lingüístico ou vice-versa. O resultado pode ser a polêmica, no
caso em que há informações e valores diferentes em confronto, ou a ambigüidade, que pode gerar o humor e a ironia, por meio de implícitos.
No redimensionamento, há duas formas de integração: um dizer
a mais e um dizer a menos. No primeiro caso, ocorre um acréscimo
que redimensiona conteúdos. Nesse caso, o leitor pode, ao contemplar
uma fotografia que passou por determinado tratamento, sentir certa
emoção que dê novo sentido ao que leu na matéria. O modo oposto
de integração é o da restrição, em que uma das linguagens reduz as
possibilidades de leitura abertas pela outra. Uma legenda que fixa a
leitura de uma foto em determinada direção, impedindo a livre interpretação do leitor, é um bom exemplo.
O quarto regime de integração entre as linguagens é o da ressignificação, em que a não-redundância determina um sobredizer,
que acaba por construir uma fala metafórica ou metonímica. É nessas
situações que a linguagem jornalística é capaz de criar efeitos poéticos
e provocar leituras desestabilizadoras.
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Todas as possibilidades de integração são, em seguida, nos
Capítulos 3 e 4, examinadas em análises demonstrativas feitas com
rigor e sensibilidade. A exploração, no Capítulo 4, dos efeitos de sentido decorrentes de mecanismos de exacerbação das possibilidades
significantes do plano da expressão enriquece ainda mais os caminhos
da análise.
Estarão neste último capítulo talvez as surpresas maiores do
livro, com a exploração de recursos estéticos para os quais não se
costuma dar a atenção necessária na análise da mídia impressa. Papel
com que se embrulha o alimento no mercado no dia seguinte? Parece
que não mais – ou não só. O papel em que se escreve hoje o jornalismo
brasileiro pode merecer tratamento mais cuidadoso e destino menos
prosaico. Lá poderão estar recursos de chamamento e apelo que fogem
à obviedade das manchetes em letras imensas ou das fotos escandalosas, para aderir à cuidadosa exploração das combinações de cor,
dos jogos de luz e sombra, das composições originais de manchetes,
boxes, texto e ilustrações.
Eis aí mais um grande mérito do livro: mostrar que a imprensa
brasileira, mesmo que ainda ligada a uma certa simplificação de gostos e valores, oferece também a possibilidade de enriquecimento do
debate público e da livre circulação das idéias. Para isso contribuem,
mais que os jogos de palavras ou o relato dos acontecimentos, o tratamento visual cuidadoso e os efeitos poéticos por meio dos quais a
fotografia se articula ao texto verbal.
Somente uma análise cuidadosa e bem fundamentada como a
que se apresenta neste livro poderia colocar em cena esse novo papel
que a imprensa brasileira está apta a desempenhar.

Lucia Teixeira
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Introdução

[...] o sentimento vívido que temos atualmente de uma “ascensão”
das imagens leva-nos a esquecer que nessa civilização de imagem, a
imagem, precisamente, nunca está, por assim dizer, privada da palavra
(fotografia legendada, publicidade anunciada, cinema falado, histórias
em quadrinhos); chegamos a pensar que o estudo desse universo moderno da imagem – que ainda não foi realmente empreendido – corre o
risco de ser falseado de antemão, se não trabalharmos imediatamente
num objeto original, que não é nem a imagem nem a linguagem, mas
essa imagem acompanhada de linguagem, que poderia chamar de
comunicação logoicônica. (BARTHES, 2005, p. 79)

Explorar, estudar esse “objeto original” de que fala Barthes, a
“imagem acompanhada de linguagem” (essa última aqui considerada
como a linguagem articulada, verbal), que o autor considera característico de nossa “civilização da imagem”, é o objetivo deste livro.
Não todos os universos de imagens acompanhadas da palavra, pois
se faz necessário estabelecer um recorte nessa multiplicidade de
objetos, mas apenas os que constituem a mídia impressa, especificamente as matérias jornalísticas acompanhadas de fotos (notícias,
reportagens, artigos).
No fragmento transcrito na epígrafe, publicado em 1964, Barthes
já anuncia a necessidade de não mais se estudar a imagem e o relato
verbal apenas separadamente mas de observar a unidade constituída
da inter-relação entre um e outro. Afastamo-nos, é verdade, da sua proposta, ao analisar, em outro texto – A retórica da imagem (BARTHES,
1990, p. 32) –, a relação entre, segundo suas palavras, mensagem lingüística e imagem. Para esse autor, há, fundamentalmente, dois modos
de relação: de fixação e relais. No primeiro caso, a palavra funciona,
em relação à imagem, como um modo de “combater o terror dos signos incertos”, de fixar os sentidos possíveis, de denominar formas e
de orientar a sua interpretação, exercendo, assim, um controle sobre
a imagem, restringindo a “liberdade dos significados”. Afirma, ainda,
que esta é a relação presente na fotografia jornalística e na publicidade. No segundo caso, que considera mais raro, a palavra e a imagem
têm uma relação de complementaridade, sendo a unidade da mensa-
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gem formada em um nível superior, abrangendo as duas instâncias
expressivas. Para o autor, este último tipo de relação é característico
da imagem em movimento (como o cinema), mais rara na imagem fixa
(como nos quadrinhos). Neste caso, a palavra faz progredir a ação,
acrescentando sentidos não contidos na imagem.
Sugerimos outros modos de relação, sem deixar de apontar
as funções de restrição e complementação apontadas por Barthes.
Também as identificamos, todas, no mesmo conjunto de textos, os
da mídia impressa, e não em universos de textos distintos, como ele
propõe, ao indicar espécies diferentes de relações entre fotojornalismo e publicidade impressa, de um lado, e o cinema, as charges e os
quadrinhos, de outro.
No entanto, se há divergência de abordagens, tanto quanto de
referencial teórico, reafirmamos a importância de enfrentar o desafio
de estudar esses conjuntos significantes que articulam a linguagem
verbal a outras, de natureza não-verbal, como uma totalidade. Se
textos com essa especificidade, cada vez mais, preenchem o espaço
que nos cerca e se impõem à leitura, torna-se imprescindível abordálos à luz de fundamentos teóricos capazes de explicar sua forma
de constituição e seus efeitos. Acreditando nisso, tomamos o texto
jornalístico como unidade de análise, como um todo constituído de
uma expressão verbo-visual.
Percebidos, no modo do parecer, como textos distintos, postos
lado a lado na página do jornal, gozando de certa autonomia, fotografia
e narrativa verbal formam um todo de sentido por ação – e escolha – de
um sujeito da enunciação. Isso significa dizer que, ao conjugar imagem
fotográfica e palavra, o sentido produzido não pode prescindir nem
de uma nem de outra linguagem, ambas apresentando uma relação
necessária e uma função particular no todo que é o texto sincrético
(verbo-visual).
Com essa finalidade, de início, selecionamos, aleatoriamente,
cerca de 200 textos de diferentes jornais, tanto de circulação nacional
(O Globo, Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo), principalmente, quanto
de circulação restrita ao Rio de Janeiro (O Dia, Extra), por seis anos
(1998 a 2004). Privilegiamos as edições mais recentes, já que este
veículo de informação pode apresentar modificações, mesmo que
superficiais, com o decorrer do tempo, dada a natureza mesma da
linguagem jornalística, sempre em busca da atualização e da captação
do momentâneo. Não sendo nosso objetivo determinar as diferenças
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estilísticas entre os jornais, nem sua identidade semiótica, mas sim
verificar as possíveis inter-relações entre linguagens (não mais tomadas no sentido restrito a que se refere Barthes) em textos midiáticos,
esse corpus serve bem como exemplificação dessas possibilidades.
A escolha desse objeto de análise se deveu, primeiramente, à
importância e influência que ainda possui a mídia impressa na sociedade, mesmo num cenário em que os meios de comunicação social
se diversificam em múltiplos canais de difusão, com uma tecnologia
que permite encurtar distâncias e presentificar os fatos, transmitidos quase simultaneamente aos acontecimentos, como ocorre, por
exemplo, com a televisão e a internet. Constituindo, num só exemplar,
diversos universos de referência (tratando de política, esportes, economia, culinária, televisão, cultura etc.), dirigindo-se a um público
variado, apropriando-se de diversas linguagens que se integram, o
jornal participa, também, da reconstrução simbólica e simulada da
realidade cotidiana, dando-lhe uma feição e uma interpretação autorizada. Ademais, por representar uma instância de poder extremamente
concentrada e centralizada, como se verá mais detalhadamente no
primeiro capítulo, tornam-se relevantes e pertinentes a ampliação, o
aprofundamento dos estudos do discurso de textos dessa natureza
e a conseqüente compreensão de seus mecanismos de estruturação
e persuasão.
Ao construir um simulacro do mundo por meio de figuras
(palavras de sentido concreto no verbal ou imagens que possam ser
reconhecidas segundo uma grade de leitura do mundo natural, como representação dos objetos do mundo, no visual), produzindo uma ilusão
referencial, o jornal também difunde um conjunto de valores, crenças,
comportamentos, pontos de vista que constituem as ideologias.
Portanto, sob uma aparência de objetividade e neutralidade,
sob uma suposta verdade testemunhada pelo jornalista, há o ruído
da heterogeneidade de vozes, há, em alguma medida, a fluidez e a dispersão de sentidos, infundindo o “terror dos signos incertos” de que
fala Barthes, para os quais a articulação entre a fotografia e o relato
verbal, muitas vezes, mais contribui do que impede.
Afirmada a importância e o valor do estudo das relações entre
linguagens no texto jornalístico, faremos um comentário sobre o
aparato teórico a que recorremos para a análise: a semiótica de linha
francesa. Por ser uma teoria que tem como projeto estudar a significação, aborda, a partir dos mesmos fundamentos teóricos, não apenas
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a linguagem verbal, mas outros tipos de objetos capazes de produzir
sentido, sendo, portanto, adequada para servir de base para nossa
análise. Essa teoria observa, na produção do sentido, três patamares
de diferentes níveis de abstração, do mais profundo ao mais superficial
– o fundamental, o narrativo e o discursivo. É nesse último nível que
deteremos nosso olhar, sem que deixemos de mostrar as interações
com os outros níveis, a partir das quais o sentido emerge. No segundo
capítulo, explicitaremos com maiores detalhes seus princípios norteadores e sua adequação aos nossos objetivos.
Verificaremos, então, à luz da semiótica, partindo da análise
do conjunto mais geral de textos jornalísticos a que aludimos anteriormente, como se constroem as possíveis relações entre o verbal
e o visual fotográfico, identificando recorrências, reiterações, modos
de integração e os diferentes efeitos produzidos. Selecionamos como
amostragem representativa desse conjunto amplo e diversificado
um corpus para análise mais minuciosa, constituído de 16 textos, que
talvez não esgotem a observação de todas as possíveis variáveis que
realizam os modos de relação entre linguagens no texto jornalístico,
mas que supomos apresentar, de forma consistente e dedutiva, a partir
das ocorrências anotadas no amplo conjunto de textos examinados
previamente, as suas invariantes, permitindo-nos alcançar o objetivo de propor um modo de descrição dos modos de relação entre as
linguagens verbal e fotográfica nos jornais.
Para alcançar esse objetivo, organizaremos, além dos dois capítulos a que aludimos anteriormente – um que tratará da linguagem
jornalística, especialmente os gêneros notícia e reportagem e o fotojornalismo, e outro que tratará do embasamento teórico a partir do
qual será elaborado um modelo de abordagem das variadas estratégias
de interação dessas linguagens (visual fotográfica e verbal) –, mais
outros dois. Estes se pautam num preceito teórico que considera o
sentido como resultante da reunião de dois planos que toda linguagem
possui: o plano do conteúdo e o plano da expressão. Segundo Floch,
esses planos podem ser assim conceituados:
O plano da expressão é o plano onde as qualidades sensíveis que possui a
linguagem para se manifestar são selecionadas e articuladas entre elas por
variações diferenciais. O plano do conteúdo é o plano onde a significação
nasce das variações diferenciais graças às quais cada cultura, para pensar
o mundo, ordena e encadeia idéias e discurso. (FLOCH, 2001, p. 9)
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Compreendendo esses conceitos, a teoria também supõe
a possibilidade de separação analítica desses dois planos e sua isonomia. Partindo disso, os dois últimos capítulos contemplarão, assim, os
modos de integração das linguagens: primeiramente, no plano do conteúdo e, a seguir, alguns aspectos relevantes do tratamento do plano da
expressão das linguagens. Ao abordarmos o plano da expressão, ainda
não chegaremos a explicar, no entanto, o sincretismo de linguagens,
considerado um modo de estruturação das substâncias do plano da
expressão que instaura uma só forma, responsável pela manifestação
e percepção da unidade global constituída das diferentes linguagens.
Faremos apenas algumas considerações possíveis neste momento
sobre esse problema difícil e instigante que, se afinal enfrentado
e explicitado, daria conta, radicalmente, desse “objeto original” sugerido por Barthes na epígrafe desta introdução.
Enfim, os devidos esclarecimentos sobre as categorias discursivas pertinentes para a análise que procederemos e os recursos
e estratégias próprios dos tipos de relação entre linguagens serão
oportunamente dados no capítulo “pressupostos teóricos”, posteriormente a uma síntese dos princípios, conceitos e metodologia próprios
da teoria que fundamenta este trabalho.
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O texto jornalístico:
fotografia e narrativa verbal

Do primeiro grito ao último suspiro, a vida nos coloca em muitos ambientes e nos permite testemunhar muitas situações. A descoberta da
luz, da forma, do seio materno, da própria identidade; os jogos da infância, o espaço da casa, da rua, da escola; o amor, o trabalho, a vivência
particular dos fatos políticos e sociais de nosso tempo, como os vemos
e provamos: os soldados que desfilam, os poderosos que passam, o
rosto dos maltrapilhos, o povo nas ruas, o efêmero gesto de vitória.
Por mais fortes que sejam esses quadros, por quanto determinem de
nosso comportamento, de nossas angústias e esperanças, são apenas
parte daquilo que sabemos. A parte menor. Muito mais nos chega
por notícias, testemunhos, em palavras ou representações icônicas.
(LAGE, 1999a, p. 5)

A constatação feita por Nilson Lage, de que a maior parte do que
sabemos nos chega por meio de “notícias, testemunhos, em palavras
e representações icônicas”, reflete a dimensão do papel dos meios de
comunicação de massa na formulação do conhecimento que temos do
mundo. Rompendo as barreiras de espaço e tempo, utilizando imagens
produzidas por intermédio de uma tecnologia que as torna cada vez
mais “realistas” (de acordo com os padrões do que consideramos
“fiel” à realidade), os mass media, ao nos saturarem diariamente de
informações e valores, constroem representações de realidade que
funcionam como modelos de referência, interferindo, portanto, no
nosso cotidiano.
Entretanto, a ilusão de estarmos em constante sintonia com
os acontecimentos do mundo mascara a percepção de que, embora
tomadas como os fatos em si, as notícias e reportagens não são mais
do que relatos dos eventos, ou seja, uma interpretação de quem os
relata, sob certo ponto de vista, determinados por uma perspectiva
social e política específica:
O universo das notícias é o das aparências do mundo; o noticiário
não permite o conhecimento essencial das coisas, objeto do estudo
científico, da prática teórica, a não ser por eventuais aplicações a fatos
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concretos. Por detrás das notícias corre uma trama infinita de relações
dialéticas e percursos subjetivos que elas, por definição, não abarcam.
(LAGE,1999a, p. 22)

Além disso, essa “interpretação” não nos chega tal qual foi
elaborada pelo repórter que presenciou ou apurou o fato, ao contrário, ela está subordinada a uma estrutura de produção da notícia
que “filtra” o seu conteúdo, modificando a primeira versão formulada do acontecimento e limitando a liberdade e independência dos
jornalistas.
Primeiramente, tudo o que deve e pode ser publicado obedece
ao que se chama de pauta, que é uma orientação dada ao repórter
sobre a matéria a ser coberta, incluindo a forma e enfoque que devem
ser seguidos. Mas, segundo Rossi (1998, p. 17-18), “de mero instrumento de orientação para repórteres e de informação para as chefias, a
pauta acabou se transformando numa espécie de Bíblia, ocasionando
distorções e limitações no trabalho jornalístico”.
Rossi constatou, entre as distorções, que a pauta gera “um círculo vicioso”, pois é elaborada levando em conta o que os outros jornais
noticiam, fazendo com que a maioria deles publique, basicamente, os
mesmos fatos e atenda apenas parcialmente ao conjunto de assuntos
que poderia despertar o interesse do público em geral.
Outra limitação da pauta é que sua elaboração é feita a partir
das informações que são enviadas às redações por determinados
repórteres que cobrem setores específicos, geralmente oficiais, e de
press-releases (que são boletins enviados por grandes empresas e
organizações que possuem, em sua estrutura, um setor de comunicação), deixando à margem outras áreas de atividades e setores da
comunidade que raramente têm algum espaço nas pautas e, conseqüentemente, nos jornais, revistas ou redes de televisão.
Por fim, as pautas têm sido, ultimamente, tão detalhadas que
condicionam o repórter a seguir a linha por elas prevista e, ao mesmo tempo, permitem aos proprietários e diretores das empresas de
comunicação um efetivo conhecimento e controle sobre tudo o que
se vai publicar e como.
Além da pauta, a própria forma padronizada de apresentação
das notícias, obedecendo ao estilo de redação do jornal e ao espaço a
elas destinado são fatores de conformação e seleção do material publi-
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cado, dando à matéria a forma, o tamanho e o enfoque determinados
pelos editores aos quais o jornalista está subordinado.
O tamanho e a quantidade de notícias, por sua vez, são limitados
pelo espaço reservado à informação nos jornais, regido pelo montante
de publicidade a ser veiculada:
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E cada jornal publica não tudo aquilo que ocorre no mundo, mas apenas aquilo que cabe no espaço destinado à informação (nos grandes
jornais, esse espaço varia de 40 a 60% do total de páginas de cada
edição; o espaço restante é preenchido pela publicidade. E, a não ser
em circunstâncias excepcionais, ou seja, quando há um acontecimento
extraordinário a ser noticiado, é a publicidade e não a redação que comanda o total de páginas com que será publicado o jornal: um grande
volume de anúncios traz consigo um relativo aumento no número de
páginas, mas um grande volume de notícias não tem a mesma conseqüência, a não ser, repito, no caso de um assunto de extraordinária
importância). (ROSSI,1998, p. 29-30)

Outros mecanismos, como o tamanho do título e da matéria, sua
colocação na página, a aparição ou não de uma chamada na primeira
página, a possível utilização de fotografias, irão configurar pistas da
importância que deve ser dada à notícia, direcionando o fazer interpretativo do leitor, denunciando o jogo de subjetividades e interesses
que constrói a “realidade” dos fatos e sua importância social.
Se apenas considerarmos esse complexo conjunto de interferências e de escolhas que torna um acontecimento notícia, já se percebe
um pequeno indício das modificações e direcionamentos que influem
na composição do texto que acreditamos retratar a realidade. Mas,
acrescido a tudo isso, há o fato de que a maioria das notícias, especialmente as internacionais, nos é transmitida por algumas agências
de notícias estrangeiras (na verdade, muito poucas, entre as quais
podem ser citadas Associated Press e United Press International nos
EUA, a francesa France Presse, a alemã DPA e, na Inglaterra, a Reuters),
que distribuem informações para o conjunto de empresas de comunicação a elas associadas em todos os continentes. Essas agências
têm o poder de selecionar, dos diversos dados que apuram no mundo
(incluindo fotografias), aqueles que merecem – e podem – virar notícia,
enviando-os a milhares de veículos noticiosos do mundo.
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Do mesmo modo, no Brasil, há centros distribuidores de notícias
nacionais às diversas empresas de comunicação regionais, que, com exceção das notícias locais, são meras repetidoras das informações recebidas
das agências nacionais que controlam os jornais de maior circulação no
país (principalmente Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo e O Globo).
Aos receptores das mensagens da mídia, resta acolher as notícias
e informações como os únicos dados da realidade que merecem sua
atenção, como os únicos representativos do momento e da sociedade em
que vivem. Quando algum acontecimento não é noticiado para grande
parte da população, mesmo se considerado muito importante pelos
grupos atingidos (como uma greve de bancários ou professores), isso
funciona como se seus desdobramentos tivessem sido insignificantes ou
mesmo como se o fato simplesmente não tivesse existido. Ao contrário,
muitas vezes, apenas noticiar suspeitas e suposições é o suficiente para
dar existência a fatos. Em matéria da revista Veja sobre a atuação dos
procuradores do Ministério Público, esse procedimento está explicitamente comentado, deixando entrever, além disso, os tipos de relação
que podem ser estabelecidos entre jornalistas e suas fontes:
Quase todo mundo já percebeu – inclusive a imprensa, que prefere
silenciar sobre o assunto com receio de perder o acesso às informações
– que os procuradores têm tido uma atuação leviana em alguns casos.
Há vezes em que apresentam denúncia à Justiça apenas com base em
uma notícia de jornal, que eles mesmos trataram de deixar vazar por
baixo do pano. É comum um jornal divulgar uma denúncia hoje e, no
dia seguinte, publicar a notícia de que um procurador “vai investigar o
assunto”, num círculo de compadrio entre repórteres e procuradores
que, muitas vezes, arrasa reputações com base em indícios frágeis.
(Veja, 10/ 01/ 01, p. 47)1

Visto desse modo, pode-se acreditar que não haja nenhuma possibilidade de interferência dos destinatários dos meios de comunicação
na escolha dos acontecimentos noticiados. De fato, essa questão é mais
complexa. Muitas vezes, certas situações ganham maior visibilidade
na imprensa exatamente para responder a determinada demanda da
população. Um exemplo disso é um conjunto de reportagens do jornal
O Globo sobre jovens que criavam brigas e confusões nas noites da
Zona Sul do Rio, denominados pelos cariocas de pitboys, entre março e
abril de 1999. Organizando as vozes divergentes que circulavam sobre
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os fatos, as notícias, que anteriormente apareciam esporadicamente,
em pequenos espaços nos cantos dos cadernos sobre o Rio, passaram
a figurar com maior freqüência e com colocação mais destacada nas
páginas, incluindo até entrevistas com juízes e com o Secretário de
Segurança. A polêmica que parecia haver entre as posições de diferentes grupos sociais, perceptível por meio dos conteúdos implícitos
espalhados pelos textos, diluía-se, entretanto, no consenso entre as
falas autorizadas das figuras públicas entrevistadas e nas explicações
dadas por médicos, psicólogos e educadores, alinhadas ao ponto de
vista demonstrado nos editoriais.
Em qualquer dos casos, mesmo quando as decisões sobre o
que vai se tornar notícia não partam das inquietações e das necessidades da maioria da população, essas escolhas se revestem de uma
suposta preocupação em atender aos “interesses” do público leitor.
Afirmando-se, pela própria atividade profissional que exercem, como
autorizados e competentes para perceber e representar os interesses
da população, os jornalistas, sujeitos que concretizam e individualizam, no cenário da comunicação de massa, as empresas em que atuam,
constituem-se também em porta-vozes da opinião pública, que, apesar
de não ser mais do que uma construção discursiva, possui um papel
importante no jogo político que permeia os veículos de comunicação.
Apoiamo-nos em Landowski (1992, p. 20), que demonstra claramente
esse fato num texto dedicado à análise semiótica da opinião pública
e seus porta-vozes: “... cumpre admitir a evidência de que, enquanto
realidade sêmio-lingüística, a ‘opinião pública existe’: mesmo privada
de referência, a expressão não é desprovida de sentido”.
Dentro do sistema de representação midiático, a “opinião pública” figura como mediadora entre o “público”, considerado como uma
coleção de indivíduos, desorganizados, desqualificados, portanto,
como emissores, e a classe política, que vê na opinião a personificação
do “povo”. O discurso da opinião, construído “no âmbito de uma teatralização da comunicação social” (LANDOWSKI, 1992, p. 26), abrange,
então, ao mesmo tempo, uma competência cognitiva, interpretativa e
persuasiva, ora voltando-se ao público, fazendo-o assumir sua “identidade”, ora interpelando a “classe política”. O jornalista, porta-voz
da opinião, qualificado como “locutor autorizado” (apoiado, muitas
vezes, em instrumentos sofisticados – amostragens, pesquisas, análises, tipologias –, outras vezes na “intuição privilegiada”, no “faro” de
representante da imprensa), ao mesmo tempo que se torna intérprete
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das condutas políticas, faz conhecer à classe política as reações do
público. A opinião, assim representada no jogo político, torna-se, por
intermédio de seu fazer persuasivo, a grande manipuladora do cenário político, com o qual o “poder” deve negociar para legitimar suas
ações. Entretanto, segundo Landowski (1992, p. 43),
essa encenação recobre, por sua vez, uma estrutura de manipulação
segunda, ao mesmo tempo menos evidente e mais real, propondo aos
que dela são testemunhas uma representação normativa de seu próprio
modo de existência político

constituindo, portanto, uma das estratégias manipulatórias “das
multidões”.
Conseqüentemente, os mass media tornam objetivos e “naturais”,
por meio da construção discursiva da neutralidade e da “fidelidade”
à realidade, nos textos informativos e interpretativos dos jornalistas,
posicionamentos políticos e econômicos particulares, de acordo com
valores de um grupo social restrito ao qual as empresas midiáticas
se alinham, reforçando-os.
Como efeitos desses procedimentos e inter-relações, as opiniões e fatos que circulam nos veículos de comunicação de massa
transformam-se em temas a serem incluídos nas conversas dos seus
destinatários e, muitas vezes (por exemplo, nas eleições), seus conteúdos passam a ser considerados nas suas ações políticas, econômicas e pessoais cotidianas. A divulgação e massificação de certos
comportamentos, fatos e pontos de vista, geralmente polarizados e
simplificados, acabam por exigir também dos leitores, ouvintes ou
telespectadores um posicionamento claro e público, que se limita, no
entanto, às opções maniqueístas oferecidas pela mídia, transitando
entre o socialmente (e moralmente) aceito e a transgressão. Esta é,
segundo Merton e Lazarsfeld, uma das funções sociais dos mass media – o reforço das normas sociais:
A publicidade, ou seja, o reconhecimento reforçado por membros do
grupo de que estas divergências [entre as normas sociais e as que as
contrariam] ocorreram, exige que cada indivíduo assuma uma posição
clara. Ele deve ou se colocar do lado dos não-conformistas, proclamando assim seu repúdio às normas do grupo e, conseqüentemente,
também afirmando que está fora do enquadramento moral ou, indepen-
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dente de suas predileções particulares, deve-se enquadrar apoiando
as normas. A publicidade elimina o hiato existente entre as “atitudes
particulares” e a “moralidade pública”. A publicidade exerce pressão
para que haja uma moralidade única ao invés de uma moralidade dual,
impedindo a contínua evasão do problema. Suscita a reafirmação pú-
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blica (embora esporádica) e a aplicação da norma social. (MERTON;
LAZARSFELD, 1990, p. 112-114) 2

Assim, se, por um lado, já são notórios, mesmo para o senso
comum, o poder e a influência que a mídia exerce na vida das pessoas,
por outro lado, nem sempre são tão evidentes não só os mecanismos
pelos quais exerce esse poder, mas também o alto índice de centralização e controle que algumas poucas empresas representam na área
da comunicação/informação. Segundo Brasil (1997, p. 242), nos países
da Comunidade Européia, por exemplo, “os índices de concentração
dos meios audiovisuais alcançam o extremo de 90%, na Irlanda, ou
pouco menos, como 75%, no Reino Unido; 65%, na Itália e 50%, na
Bélgica, Dinamarca e Holanda”.
Essa tendência à concentração da mídia em “poderosos conglomerados” (PAES; DUARTE; VANNUCHI, 2000, p. 4) 3 também se verifica
nos EUA, onde a companhia Time-Warner, comprada pela AOL – empresa proprietária do provedor de internet paga, com uma clientela de
54% dos usuários no país –, administra uma gravadora de discos, canais
como HBO, Cartoon Network e CNN, uma rede de televisão a cabo, 32
revistas, entre elas a Time, congregando, portanto, vários tipos de
linguagens midiáticas sob a administração de uma única companhia.
Um caso emblemático do poder que os meios de comunicação
podem exercer na sociedade foi a eleição de Silvio Berlusconi, proprietário da empresa que controlava três redes nacionais de televisão, da
maior editora de livros italiana e de uma produtora e distribuidora de
filmes, para chefe de Estado na Itália. Em artigo publicado pelo Jornal
do Brasil em 13/5/01 (antes, portanto, do resultado das eleições), Umberto Eco alertava para o fato de que um eleitorado “fascinado” por uma
Itália “em que a televisão rica e colorida distribui facilmente a riqueza a
quem é capaz de responder que o nome de Garibaldi é Giuseppe, uma
Itália do espetáculo” daria a vitória a Berlusconi. E discutia o risco que
essa vitória traria à democracia, dizendo que “nunca se viu, na história
de país algum, um jornal ou uma rede de televisão que empreendesse
espontaneamente uma campanha contra o próprio dono”.
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Neste contexto, por meio dessa complexa e centralizada rede
de informações, pode-se imaginar a uniformização de discursos que
chega mesmo a traçar, especialmente nos centros urbanos, “estilos
de vida universais” (MORAES, 1997b, p. 20), buscando a homogeneização de gostos, comportamentos, visões de mundo, mesmo que com
a aparência de diversificação e ampliação de opções:
Os meios de comunicação são, hoje, um dispositivo que simula o
mundo para melhor espacializá-lo e administrá-lo. Os esquemas de
poder prescindem de um centro único, disciplinador. As unidades
operacionais de negociação com o público são a persuasão, a sedução
e o convencimento. (MORAES, 1997b, p. 45-46)

Ademais, a quantidade de informações que nos atinge é enorme
e constante, os veículos de comunicação, especialmente os audiovisuais, estão sempre em busca da novidade, da notícia original e exclusiva, dos “furos”, logo ultrapassados, transmitidos numa velocidade
incomparável para dar conta do considerável fluxo de informação que
chega diariamente às agências de notícias. Afinal, esse bombardeio
de valores e informações tão numerosos, diversificados e fugazes
chega mesmo a causar um efeito de “desinformação” (BRASIL, 1997,
p. 245), concomitante ao de conformação, por falta de possibilidade
de apreensão crítica de suas mensagens. Antes que se possa reter
uma informação recebida na memória ou refletir sobre ela, muitas
outras solicitam instantaneamente nossa atenção: imagens que se
sucedem, outra notícia, o apelo de uma propaganda, uma manchete,
fragmentos que apenas são captados superficialmente, muitos dos
quais já não podemos lembrar mais ao final do dia. Não há tempo para
compreender a rede de valores que une informações tão diversificadas,
forçando-nos a acatá-la.
Nesse cenário de efemeridade alucinante de informações,
para que possa haver a compreensão instantânea de seus conteúdos
pelo público, fazem-se necessários a banalização dos conteúdos,
a superficialidade e o convencionalismo em sua abordagem. Bourdieu refere-se a essa característica da “urgência”, especialmente na
televisão (podendo ser estendida à mídia impressa, nosso objeto
de estudo), que condiciona o conteúdo da mensagem a apenas
“idéias-feitas”, e a sua incompatibilidade com o “pensamento”
propriamente dito:
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Os “lugares comuns” que desempenham um papel enorme na conversação cotidiana têm a virtude de que todo mundo pode admiti-los
e admiti-los instantaneamente: por sua banalidade, são comuns ao
emissor e ao receptor. Ao contrário, o pensamento é, por definição,
subversivo: deve começar por desmontar as “idéias-feitas” e, em segui-
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da, demonstrar. Quando Descartes fala de demonstração, ele fala de
longas cadeias de razões. Isso leva tempo; é preciso desenvolver uma
série de proposições encadeadas por “portanto”, “em conseqüência”,
“dito isso”, “estando entendido que”... Ora, esse desdobramento do
pensamento pensante está intrinsecamente ligado ao tempo. (BOURDIEU, 1997, p. 40-41)

A linguagem jornalística concretiza, portanto, essa tensão entre
a busca do inusitado que “dá notícia”, provoca a curiosidade e vende
jornal (e, conseqüentemente, faz ver os produtos anunciados) e o seu
ajustamento ao conhecido e ao cotidiano, à preocupação na conservação das normas sociais dominantes. Como diz Landowski:
[...] a narrativa jornalística valoriza por princípio a irrupção do
inesperado, do singular, do a-normal, para, depois, tornar a situar o
sensacional no fio de uma História que lhe dá seu sentido e o traz de
volta à norma, à ordem das coisas previsíveis – ou seja, do “cotidiano”,
que, no entanto, lhe é, a priori, como que a antítese.(LANDOWSKI,
1992, p. 120)

Dentro deste quadro, percebe-se, também, a co-ocorrência de
diversas linguagens que se reiteram e se integram na divulgação de
mensagens, envolvendo o destinatário pelos diversos sentidos que a
tecnologia midiática possibilitou atingir: sons, palavras e imagens se
associam e se fundem nas transmissões de televisão, nos computadores e, dentro dos limites dos meios e suportes materiais, nos jornais,
revistas etc.
É crescente a escolha de textos não verbais para integrarem
a veiculação de conteúdos em livros e jornais que são, tradicionalmente, suportes da linguagem verbal escrita, como procedimentos
argumentativos e apelativos. Ampliou-se a quantidade de fotografias
nos jornais diários e algumas delas, já há algum tempo, são coloridas;
enciclopédias são reeditadas, fazendo-se acompanhar de um CD-ROM,
enquanto livros didáticos de literatura trazem, além da ilustração vi-
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sual, como brinde para professores, uma fita cassete com a gravação
de alguns textos com fundo musical, para citar alguns exemplos.
Essa tendência, possibilitada pelo avanço da tecnologia em
comunicação que, além de atingir grande quantidade e diversidade
de pessoas, permite concretizar conteúdos em imagens e sons com
maior definição, produzindo a ilusão de um convincente “retrato” da
realidade, modifica o próprio conceito de informação:
[...] o próprio conceito de informação viveu uma mutação radical,
abandonando os critérios da descrição contextualizada que permitia
a compreensão do que era transmitido, para um conceito que é o de
“assistir” ao acontecimento, ou seja, cria-se a trapaça de que ver é,
sobretudo, compreender e que qualquer informação, por mais abstrata
que possa ser, deve ter uma “visibilidade”. (BRASIL, 1997, p. 235)

Estamos mergulhados, portanto, numa época em que os
meios de comunicação que associam imagem – de preferência, com
movimento – e som têm uma penetração social muito grande, como
vemos acontecer com a televisão, que transforma em espetáculo os
mais diferenciados conteúdos culturais, informações, serviços etc.,
apelando à atenção do telespectador, pressionada pela exigência da
publicidade que rege sua programação de atingir o mais alto índice
de audiência possível.
O jornal, que escolhemos como objeto de pesquisa, possui
um papel específico neste contexto: informa sobre diversos assuntos (economia, lazer, moda, culinária, esporte etc.) e divulga acontecimentos cotidianos e atuais, ainda não substituídos por outra
modalidade de comunicação social, por seu poder “de integração de
múltiplos universos de referência que ele toma como objeto” (LANDOWSKI, 1992, p. 117), conjugados como um todo de sentido. Atinge,
também, numerosos e diferentes destinatários, que buscam nele a
informação episódica, mas sempre atualizada dos acontecimentos,
e a construção de uma “identidade” (LANDOWSKI, 1992, p. 119) e
representação social.
Apesar de outros veículos, como a televisão ou o rádio, também
poderem integrar, de certa forma, vários assuntos e “universos de
referência”, e de forma mais eficiente, se pensarmos na rapidez com
que podem ser transmitidas as notícias por intermédio do rádio ou na
possibilidade da utilização de imagens (muitas vezes ao vivo, tão logo
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sejam superadas as dificuldades referentes às condições técnicas de
transmissão de imagens), no caso da televisão, atingindo um número
muito maior de pessoas, fazem isso, entretanto, diferentemente do jornal, que congrega, simultaneamente, toda essa variedade de assuntos
e aspectos do cotidiano. Na televisão e no rádio, os vários assuntos e
matérias se distribuem em diferentes programas que são transmitidos
em horários diversos, determinados pela direção de programação
das emissoras (com exceção das situações e dos acontecimentos
excepcionais, que são transmitidos em boletins especiais no decorrer dos programas). Além disso, o jornal é portátil, o que não deixa
de ter importância nas sociedades contemporâneas. Permite ao seu
público escolher o momento, o lugar e a ordem de leitura dos textos:
pode-se começar a ler o jornal, por exemplo, pela seção de economia,
no metrô, a caminho do trabalho.
Assim, apesar da abrangência e penetração da televisão, a ponto
de o jornalista Nilson Lage levantar a questão sobre o futuro da notícia
nos jornais diários (LAGE, 1999a, p. 46), a especificidade da imprensa
não se restringe aos aspectos acima citados (integração simultânea de
assuntos diversificados, grande penetração, não restrição de tempo e
espaço para recepção da informação, por ser portátil).
Outro aspecto relevante e diferenciador é o fato de os outros
veículos, especialmente os audiovisuais, dirigirem-se “para todo
mundo” (BOURDIEU, 1997, p. 23), ou seja, devem abranger todos os
tipos de pessoas, com diferentes formação cultural e interesses, pertencentes aos mais variados grupos sociais. Essa exigência, associada
à “urgência”, à rapidez na transmissão dos conteúdos, faz com que
haja uma tendência maior à simplificação e à repetição do que já foi
dito – sendo, por isso mesmo, mais facilmente compreensível – e ao
mais amplamente aceitável, ao consensual.
Neste ponto, o jornal se afirma como um veículo – embora
limitado, considerando-se as condições de produção da notícia anteriormente descritas – em que ainda há lugar para a polêmica, para o
maior detalhamento das notícias e sua interpretação e para matérias
especializadas – ou faz crer que isso ocorre –, dirigidas a um destinatário seleto, com até, em alguns casos, um considerável grau de
profundidade e sofisticação (como, por exemplo, as que ocorrem no
caderno “Mais!” da Folha de S. Paulo, publicado aos domingos). Segundo Clóvis Rossi, a ênfase no “porquê” dos acontecimentos é imperiosa
para a imprensa, apesar de admitir as dificuldades e limitações dos
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jornalistas (de natureza política ou de domínio das diversas áreas de
conhecimento) na realização dessa tarefa:
Mas é razoável supor que o universo restrito dos leitores de jornais
busque um aprofundamento e queira entender melhor o que “aconteceu”. E é tamanha a complexidade e diversidade de assuntos que afetam
diretamente a rotina dos cidadãos ou lhes interessam pela curiosidade e/ou necessidade de conhecimento que ele precisa ser ajudado a
entendê-los. Ele merece explicações dos jornais. Seria impensável que
um leitor qualquer, por mais ilustrado, culto e bem informado que fosse,
pudesse acompanhar e entender informações secas sobre medicina
e política, energia nuclear e Afeganistão, educação e meio ambiente.
Não. Ele necessita de um aprofundamento, um questionamento que
o jornal (ou revista) deveria estar em condições de fornecer. (ROSSI,
1998, p. 37-38)

Percebe-se, desse modo, que a imprensa ainda tem um espaço
específico entre as mídias de maior penetração social como o rádio
e a televisão, que, em vez de ameaçar sua sobrevivência, acabam
“funcionando como uma espécie de propaganda para o jornal do dia
seguinte” (ROSSI, 1998, p. 36), no qual o público, movido pela curiosidade, busca maior detalhamento, aprofundamento e esclarecimento
dos acontecimentos já noticiados nos outros veículos.
Esses conteúdos desconhecidos e diversificados que envolvem
o noticiário, dados a conhecer por meio das “explicações” e “interpretações” simplificadas do jornal, acabam, no entanto, por uniformizar
juízos, aprisionando o destinatário numa determinada perspectiva e
num sistema de valores específico.
Mesmo mantendo uma identidade determinada pela sua função
social na concorrência com as outras mídias (especialmente a televisão), estas, inegavelmente, influenciam a linguagem do jornalismo
impresso, já que buscam, igualmente, atender às necessidades das
sociedades mergulhadas na era tecnológica e globalizante. Além da
importância maior das imagens (alguns jornais, como, por exemplo,
a Folha de S. Paulo, chegam a dedicar 45% de sua área a imagens)
(PAES; DUARTE; VANNUCHI, 2000, p. 28), que estão mais bem produzidas, tanto do ponto de vista técnico quanto estético, obedecendo
à tendência, já citada, de “visibilidade” na informação, os textos das
reportagens e notícias tornam-se cada vez mais curtos, subdivididos
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em pequenos quadros independentes, prescindindo de uma leitura
linear e ordenada, aproximando-se da fragmentação e fugacidade próprias da televisão ou de novos meios de comunicação, como a internet.
Logo, ao mesmo tempo que busca afirmar-se pelo “aprofundamento”
das notícias e pela abertura à polêmica (mesmo que disciplinada ou
diluída na organização dada aos textos, sua colocação em página,
sua contraposição com dados concretos etc.), tende a atender às exigências de simplificação, fragmentação e visualidade impostas pela
publicidade e pela velocidade própria da sociedade tecnológica.
Portanto, não só o fato de abranger, de modo singular, esses
“múltiplos universos de referência” a que nos reportamos merece
investigação no texto jornalístico, mas também a visualidade presente tanto nos textos escritos (nas descrições pormenorizadas, no
detalhamento concreto das informações) quanto nos textos visuais
(desenhos, charges, fotografias etc.) que compõem o texto mais global,
no qual as duas linguagens coexistem, observando suas inter-relações
e os efeitos de sentido resultantes dessa interação.
Dentre as diversas imagens utilizadas como concretização de
conteúdos jornalísticos, a fotografia tem um lugar privilegiado, pois é
tomada, pelo senso comum, como imagem coincidente ao referente.
Marca fixada da emanação luminosa do próprio objeto fotografado,
surge como prova irrefutável da “verdade” dos fatos ou, pelo menos,
de sua efetiva existência,4 não importa sob qual ponto de vista. Assim,
a imagem fotográfica, por ser produto de um procedimento técnico e
mecânico, constrói a ilusão de que é fiel ao real e de que deixa pouca
margem para a interferência de seu produtor: “A fotografia fornece
provas. Determinada coisa de que ouvimos falar, mas que nos suscita
dúvidas, parece-nos comprovada quando dela vemos uma fotografia”
(SONTAG, 1981, p. 5).
A fotografia de jornal, portanto, mais que “ilustrar” a notícia,
como pode parecer, por sua iconicidade, simula o máximo de “denotação” (BARTHES, 1990a, p. 307), desempenhando um papel persuasivo
importante, fazendo crer nos dados apresentados no texto escrito e
na imparcialidade do jornal. Esse efeito de iconicidade, entretanto, é
apenas um dos recursos argumentativos desse tipo de texto para fazer
crer na verdade de seu conteúdo, como veremos adiante.
Obedecendo a um conjunto de crenças comuns tradicionalmente compartilhadas por empresa jornalística e público leitor, que
interpreta as narrativas impressas como informações fiéis sobre os
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acontecimentos cotidianos considerados verdadeiros, diariamente
atualizados, objetividade e imparcialidade são valores inerentes à
produção do discurso jornalístico, prezados pelo jornal e exigidos
pelo leitor, como se pode observar no discurso dos profissionais dessa
área, veiculados pelos manuais de estilo dos jornais e pela literatura
especializada. Entende-se, então, por que a fotografia ocupa um papel
especial para a eficácia desse tipo de discurso:
O acordo entre as exigências da imprensa e as possibilidades socialmente atribuídas à fotografia parecem efetivar uma harmonia
preestabelecida. Tudo se passa como se a fotografia realizasse providencialmente, no tempo apropriado, certas virtualidades essenciais
da imprensa. (BOLTANSKI, 1965, p. 176) 5

Antes mesmo da invenção da fotografia, desde meados do
século XIX, a imagem já tinha seu espaço garantido nas reportagens
jornalísticas, reproduzida, de acordo com as possibilidades técnicas
do momento, com grande exatidão. Os procedimentos de criação das
gravuras tornam-se cada vez mais mecânicos e cada vez mais “fiéis” à
realidade, de tal modo que as primeiras fotografias impressas pouco
se distinguiam das imagens gravadas sobre a madeira, da mesma
época:
Essa mudança não provoca uma ruptura na evolução iniciada antes
da invenção da fotografia: as principais características exteriores das
revistas, a diagramação, a apresentação da capa permanecem idênticas. Tudo se passa como se a fotografia viesse se inserir num quadro
preparado há longo tempo para recebê-la; um procedimento técnico
substitui a outro sem que as imagens nem a visão do mundo que eles
exprimem sejam radicalmente transformadas. A fotografia atende a
exigência de produzir imagens “objetivas”; não faz outra coisa senão
sistematizar essa exigência, oferecendo-lhe os meios de se exprimir.
(BOLTANSKI, 1965, p. 77-178) 6

Tanto a fotografia quanto o texto escrito impressos são lidos
como concretizações de um testemunho dos eventos que, em princípio, já não podem ser comprovados tal qual aparecem nas páginas do
jornal pelo leitor, que se encontra deles afastado no espaço e/ou no
tempo. O leitor, motivado por um desejo de informação (um querer
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saber), é aprisionado, entretanto, por um dever crer: é a condição
necessária para tornar as narrativas e imagens relatos e retratos
de acontecimentos. A construção da credibilidade pelo jornal, por
um lado, e a confiança do leitor, por outro, são, então, facetas de
um acordo tácito, primordial para a existência do próprio discurso
jornalístico.
Embora autorizados a testemunhar, por terem presenciado
os fatos, o fotógrafo e o jornalista devem, no entanto, obedecer a
determinadas convenções ao relatá-los e captar-lhes as imagens. Em
relação à foto, o verossímil, a reprodução realista de um objeto, um
fato, um cenário são, em princípio, assim interpretados segundo um
conjunto de padrões social e culturalmente construídos. A focalização exageradamente próxima ou afastada do que se vai fotografar, a
disposição de elementos ou utilização de determinado efeito de luz
não convencionais, ou mesmo um enquadramento inesperado resultam em fotos que geralmente são rejeitadas por serem consideradas
distorcidas, não fidedignas à realidade retratada. Esse tipo de efeito
de distorção (levando-se em conta um crivo de leitura do mundo
natural) pode, entretanto, construir, também, um efeito de sentido
de verdade, mobilizando outros procedimentos de concretização de
temas abstratos, fazendo o leitor não só tomar conhecimento dos
acontecimentos e temas veiculados por meio de um reconhecimento
da realidade retratada, mas também senti-los, como veremos adiante. Ordinariamente, fotos que acentuam recursos de natureza mais
sensível ou “artística” dirigem-se a um leitor capaz de interpretar
as distorções como tendo um caráter temático, simbólico (ou semisimbólico), obedecendo, assim, a outro tipo de convenção, em que
a montagem e o tratamento especial de tonalidades, luz e texturas
são até esperados.
Na reportagem jornalística, podem surgir fotos que, parecendo
ser instantâneas, tiradas sem preparação, captando um movimento
inesperado e expressando naturalidade, produzem melhor um efeito
de sentido de realidade.7 A construção da ilusão de movimento é sugerida, segundo Lage (1999b, p. 26), “pelas posições de desequilíbrio
ou pelo dinamismo atribuído aos elementos” como se pode ver na
fotografia da Figura 1.8 A centralização do tema principal, a definição
das figuras, a presença de um cenário que permite uma contextualização (indicação de tempo, espaço, condições em que se dá o evento
etc.) são também características comuns das fotos que acompanham
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as notícias. Os detalhes que formam a imagem remetem sempre a
elementos da realidade reconhecíveis pelo leitor, ajustando-se a uma
visão preconcebida em relação à matéria noticiada, o que permite uma
apreensão mais imediata do seu conteúdo. Na Figura 2, por exemplo,
a fotografia que compõe a notícia sobre o desabamento de um templo
da Igreja Universal do Reino de Deus é tomada de cima, a uma distância que permite o enquadramento do cenário de modo que se possa
perceber a dimensão do estrago causado e a localização do templo
(por meio da inclusão da construção como um todo, centralizada, e
as ruas adjacentes). Deixa também visível a frase fixada nas paredes
do templo (“Jesus Cristo é o Senhor”), comprovando as informações
dadas pela legenda (nomeação precisa da rua e do bairro, especificação da Igreja e momento do desabamento).
Mesmo nessa foto, que parece reproduzir “fielmente” os fatos,
tais como aconteceram, pode-se perceber, para além do efeito de
realidade, a escolha do ângulo que ressalta a frase em oposição às
imagens da tragédia (o teto desabado, os destroços etc.), evidenciando
um tratamento irônico dado à fotografia, reforçado pelo texto verbal,
como se verá adiante. O teor icônico que constitui a foto constrói,
então, uma espécie de comentário ao relato verbal da notícia, instaurando um determinado ponto de vista.
Nas fotos que recorrem a um alto grau de iconicidade, como
numa matéria sobre as conseqüências das chuvas no Rio, não é rara
a retomada de certos elementos simbólicos ou certas composições
de figuras que reenviam a outras imagens às quais já se associam,
tradicionalmente, temas ou conteúdos preestabelecidos, tornando
possível uma rápida apreensão dos temas veiculados. Imagens como
as de profissionais fotografados junto a objetos que simbolizem o
seu campo de trabalho (camponeses empunhando uma foice ou um
escritor rodeado de livros, por exemplo) ou uma mãe que acolhe
o filho vítima de algum tipo de violência em seu colo, lembrando
a composição da Pietà de Michelangelo (MACHADO, 1984, p. 62),
remetem a uma memória visual ou a estereótipos sociais que despertam uma sensibilidade acostumada a certos padrões estéticos
ou culturais já assimilados. Segundo Boltanski: “Mas a imagem
deve ser também ‘simbólica’: alguns dos objetos da fotografia devem reenviar a um arrière-fond, a uma ‘memória’ e resumir para o
sentido conotado a matéria da reportagem” (BOLTANSKI, 1965, p.
179-180).
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Desse modo, apesar de parecer apenas reproduzir mecanicamente o referente, a fotografia reforça ideologias e confirma realidades
que podemos enxergar e nas quais acreditamos. Somente percebemos
aquilo que podemos compreender, aceitar e “ler”, em determinadas
condições históricas e sociais:
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Fotos que, fazendo uso das possibilidades técnicas reais, rompem,
mesmo que levemente, com o academicismo da visão da fotografia
corriqueira, são recebidas com surpresa. Porque, o que é visível é
sempre apenas o que é legível [...]. (BOURDIEU, 1990, p. 75) 9

Pelo mesmo motivo, as imagens que devem e podem figurar nas
páginas de jornal se adaptam a um determinado regime de visibilidade, que varia de acordo com o perfil do jornal. Na chamada “grande
imprensa”, dirigida a um público “selecionado”, observa-se uma quase
absoluta ausência de fotos muito chocantes, escandalosas ou brutais,
que causem asco ou rejeição, em vez de aguçar a curiosidade e convidar à leitura, enquadrando-se em padrões éticos e morais específicos.
Ao contrário, as publicações consideradas “populares”, que se voltam a
um leitor considerado não “civilizado”, “inculto”, exploram exatamente
esse tipo de imagens. A dramaticidade causada pelas imagens que
mostram a violência e o erotismo, em toda a sua crueza, geralmente
expostas nas bancas em locais visíveis ao passante, é o apelo utilizado
para reter o olhar desse destinatário e mobilizá-lo para a aquisição e
leitura do jornal.10
Na linguagem verbal, esses mesmos tipos de padrão se repetem.
O emprego de uma linguagem culta, “refinada”, nos jornais “sérios”,
aliado a um afastamento elegante do sujeito da enunciação em relação
aos fatos narrados, opõe-se aos procedimentos de aproximação dos
jornais ditos “populares”. Nestes, é comum o emprego da linguagem
coloquial, de expressões verbais corriqueiras e até vulgares; julgamentos parciais e envolvimentos passionais também são explícitos.
É pertinente ressaltar que a expressão visual do verbal escrito também
segue essa tendência à exacerbação no modo de dizer, pela presença
de letras maiores, espessas e de colorido forte.
A dramatização, espetacularização ou sensacionalismo, apesar de serem a marca registrada dos jornais ditos “populares”, não
estão, todavia, totalmente ausentes, mesmo que de forma mais sutil,
na “grande imprensa”. Na Figura 2, na notícia sobre o desabamento
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do teto da Igreja Universal em Osasco, publicada na Folha de S. Paulo,
em 6/9/98, por exemplo, a redação jornalística explora a oposição
que se estabelece entre a expectativa da proteção divina (cerca
de 1.300 pessoas faziam uma “vigília espiritual”) e a destruição do
templo. Essa oposição, somada ao momento peculiar em que ocorre
a tragédia – durante a madrugada – e aos fatos, citados no jornal, de
que o desabamento ocorrera a “menos de 100 metros do Osasco Plaza
Shopping, cuja explosão, em junho de 96, deixou 42 mortos” e de que o
barulho das preces em voz alta impediu os fiéis de escutarem os estalos das vigas que cediam, aumenta a dramaticidade do acontecimento,
provocando perplexidade diante da improbabilidade dos eventos, o
que pode suscitar a manifestação de interpretações estereotipadas
(infalibilidade do destino, castigo divino etc.).11
Esse regime de visibilidade diz respeito também aos procedimentos enunciativos que regulam, além da escolha das figuras, o
modo como seus elementos constitutivos, no plano da expressão
(linhas, formas, cores, luminosidade, texturas etc.) distribuem-se
engendrando efeitos de sentido mais sutis e sensíveis, envolvendo o
leitor. Na Figura 11, por exemplo, abordando as causas da tontura, a
deformação das imagens concretiza a sensação de tontura.12 Nesse
caso, mais importante do que fazer ver, é fazer sentir, produzindo
um efeito de cumplicidade, despertando a sensibilidade do enunciatário para os problemas colocados em questão. A distorção, que
quebra a expectativa de representação realista e fiel das imagens
do mundo pela falta de nitidez, infringindo os padrões culturalmente esperados, causa estranhamento, mas, produzindo efeitos
curiosos, é perfeitamente aceitável – e desejável até – dependendo
das relações estabelecidas com o enunciado verbal e de seu ajustamento aos mecanismos argumentativos escolhidos para dar ao
texto credibilidade.
Apesar da variedade de recursos de concretização de conteúdos em imagens, desde os que permitem uma apreensão inteligível
dos fatos aos que colocam em funcionamento uma abordagem mais
estética dos elementos visuais, pode-se dizer que há uma convenção,
um acordo entre os participantes da comunicação midiática que rege
o que é verossímil e aceitável em relação ao visível.
Assim também acontece com a linguagem escrita, que obedece
a um modelo talvez mais rígido e menos original do que o “permitido”
à fotografia. Na narrativa dos acontecimentos, com poucas exceções,
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há a exigência da existência de lides, do veto ao uso de vocabulário
que denuncie uma visão passional e subjetiva dos fatos, da presença
de detalhes como nome completo e idade dos envolvidos no evento,
de informações precisas sobre o tempo e espaço em que ocorre a
ação principal etc. que funcionam como garantias de sua veracidade.
Nilson Lage, em Estrutura da notícia, enumera e desenvolve, por meio
de uma análise da “gramática da notícia” (nas palavras do autor),
as restrições lingüísticas que se impõem na narrativa jornalística,
dentre as quais:
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A limitação do código – reduzindo tanto o número de itens léxicos
(palavras e expressões) quanto de operadores (regras gramaticais)
de uso corrente – aumenta a comunicabilidade e facilita a produção
da mensagem, o que é útil no caso de um produto industrial como a
notícia. (LAGE, 1999a, p. 22)
As restrições mais gerais do jornalismo noticioso referem-se à linguagem jornalística, sobretudo quando impõe o uso de vocabulário
e gramática tão coloquiais quanto possível nos limites do que se
considera socialmente correto e adequado à abrangência do veículo.
(LAGE, 1999a, p. 23)					
O uso da terceira pessoa é obrigatório, a tal ponto que, modernamente,
o jornal, emissora ou agência, quando envolvido no acontecimento que
está expondo, chama a si próprio pelo nome. (LAGE, 1999a, p. 23)
Conceitos que expressam subjetividade são excluídos: não é notícia
o que alguém pensou, imaginou, concebeu, sonhou, mas o que alguém
disse, propôs, relatou ou confessou. (LAGE, 1999a, p. 25)		
Não basta ser verdadeiro; é preciso parecer. Daí a aversão a referências imprecisas. Não se escreve alguns manifestantes mas, sempre
que possível, 10, 12 ou 15 manifestantes. Não se diz que uma vila está
perto de uma cidade; antes, procura-se informar qual a distância em
quilômetros ou tempo de viagem. A placa do carro, a hora exata do desastre, o número de desabrigados pela enchente cumprem, no veículo
de massa, um efeito de realidade. (LAGE, 1999a, p. 26)
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Assim, além do emprego da terceira pessoa, da voz passiva e
de outros recursos gramaticais que também simulam o afastamento
do sujeito, os julgamentos, quando ocorrem, devem ser balizados por
informações precisas de dados, resultados de pesquisas e fotografias
que os sustentem.
Da mesma forma, a imparcialidade é sublinhada pelo espaço
dado a várias vozes discordantes, que representam diferentes visões
e interpretações dos fatos narrados. Entretanto, essas vozes, necessariamente organizadas numa linha argumentativa que dá coerência ao
texto, acabam por ser disciplinadas de modo a confirmarem o ponto
de vista do jornal.
Percebe-se, desta maneira, que a objetividade e a imparcialidade que caracterizam o discurso jornalístico (tanto visual quanto
verbal) são construções textuais, efeitos de sentido obtidos pelo
emprego de determinados recursos discursivos (como os já citados
anteriormente). Segundo a fala dos profissionais da área, verificável
nos manuais de estilo, em artigos metalingüísticos publicados nos
próprios jornais ou na literatura especializada, os traços de subjetividade que constituem esse tipo de discurso devem ser “camuflados”, devem tornar-se velados para não ameaçar a credibilidade
do texto.
Referencialidade, objetividade e neutralidade, seja no texto
verbal, seja no fotográfico, são efeitos de sentido produzidos por
determinadas construções discursivas. Na fotografia, quando se
mobilizam procedimentos que criam efeito de iconicidade, construindo a “perfeição analógica” que, segundo Barthes, “para o senso
comum, define a fotografia” (BARTHES, 1990a, p. 304), parece haver
um mascaramento eficaz das diversas escolhas da enunciação na
composição da imagem aparentemente tão fiel à realidade captada. Mesmo diante de uma foto considerada realista, a impressão
corrente de que o fato ocorreu daquela maneira é uma ilusão que
faz esquecer a distância que separa a imagem do real, perceptível
pelo “congelamento” do instante, por sua bidimensionalidade, pelo
recorte e deslocamento do contexto. A foto dos dois jogadores,
por exemplo, publicada no caderno “Folha Esporte” da Folha de S.
Paulo, em 6/9/98 (Figura 1), apenas retrata uma ínfima fração do
tempo de duração dos movimentos contínuos, em que o goleiro do
Sport brinca com o artilheiro, que não poderiam ser reproduzidos
nem por uma seqüência ininterrupta de fotos. Estampada numa pá-
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gina de jornal, emoldurada pelo texto escrito (manchete, legenda e
notícia), a imagem, um recorte no tempo e no espaço, encontra-se
também recontextualizada, extraída do ambiente em que ocorreu o
fato, o estádio (que só pode ser percebido por manchas ao fundo da
foto, distorção provocada pelo tipo de focalização, lente utilizada,
angulação etc.). A profundidade, projetada na bidimensionalidade do
suporte, não passa de um efeito textual “que se obtém pelo domínio
da perspectiva e dos planos” (LAGE, 1999b, p. 26).
Ao fazer um corte na continuidade espaço-temporal do mundo
natural, o processo de apreensão do instante, do acontecimento, por
intermédio da máquina fotográfica, já denuncia um posicionamento
e uma leitura da realidade retratada, feita por um sujeito fotógrafo.13
Segundo as palavras do fotógrafo e cameraman Edgar Moura, “Se
a foto não é a imagem da realidade, ela tem, no entanto, um ponto
de contato com a realidade – é a idéia que fazemos desta realidade”
(MOURA, 1985, p. 20).
O enquadramento da imagem, com a seleção de certas figuras
do mundo e a exclusão de outras, a perspectiva em que se toma a
cena, dando determinado arranjo às figuras que a compõem, ressaltando e aproximando umas e afastando outras, os efeitos de luz que
recaem sobre os objetos e a contraposição de texturas e formas, tudo
isso contribui para a constituição de estratégias argumentativas e a
instauração de uma hierarquização de elementos que interferem no
fazer interpretativo do enunciatário e comunicam valores, crenças
e ideologias.
No caso do texto jornalístico, a subjetividade das escolhas de
um sujeito “jornalista” na produção do texto também se faz notar
pela seleção da foto, no universo de todas as que foram tiradas, que
irá compor a notícia ou reportagem, revelando um ponto de vista
específico diante da matéria enfocada:
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[...] o papel do fotógrafo se limita a tirar o maior número possível de
imagens (por vezes, 600 ou 700), como uma metralhadora giratória.
Os jornalistas e os editores escolhem, no meio desse enorme material,
uma fotografia capaz de “contar a história”, e se tornam os condutores
de sua significação à custa de certos tratamentos. (BOLTANSKI, 1965,
p. 181).14
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Logo, mesmo a foto escolhida pode ser modificada, reenquadrada, de modo a eliminar as figuras que estejam em desacordo com
o sentido desejado.
Pode-se considerar, entretanto, que, exatamente pelo fato de
terem sido eliminados (deixados “fora” do quadro) elementos espaciais
e temporais que precedem e sucedem o instante captado e o local
enquadrado, não permitindo uma visão mais abrangente e completa
do fato, delimitando, assim, os sentidos a serem interpretados, a foto
deixa implícitos que permitem imaginar o que não está em presença.
Para Sontag, “A fotografia, na verdade incapaz de explicar o que quer
que seja, é um convite inexaurível à dedução, à especulação e à fantasia” (SONTAG, 1981, p. 22).
A especulação e a fantasia decorrentes do elíptico e do alusivo,
decorrentes do espaço e do tempo deixados “de fora” (assim como
pessoas e objetos que neles se incluem), constitutivos de toda foto,
essa ausência (ou silêncio) característica da linguagem mesma, são
“preenchidas”, moldadas e limitadas, porém, pelos próprios elementos
concretos espalhados no visível e pelas possibilidades impostas por
um conjunto de crenças, conhecimentos e valores ideológicos partilhados em determinadas condições sociais e históricas.
Na linguagem verbal, a simulação da ausência de um eu que
engendra o discurso não resiste, igualmente, a uma leitura mais atenta. No texto do caderno “Folha Esporte”, anteriormente comentado
(Figura 1), a manchete (“Vila tem hoje clássico de emergentes”) já denuncia a presença desse sujeito dissimulado. O mecanismo lingüístico
de circunstancialização da narrativa, com o emprego do advérbio hoje
e do presente do indicativo do verbo, demonstra, explicitamente, o
tempo a partir do qual o enunciador fala.
Em outra notícia, que trata da divergência no número de assentados entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Incra
(Figura 15), a escolha vocabular é o elemento que, discretamente, faz
ver a intromissão subjetiva do enunciador. Na passagem “O balanço
do número de famílias supostamente assentadas em 2001, divulgado
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em fevereiro...”, pela escolha do advérbio por nós grifado, percebe-se um julgamento sobre
os dados divulgados, colocando-os sob suspeita.
Não se pode, como se vê, reduzir o papel da imprensa ao de um
veículo de transmissão de informações objetivas e neutras, apesar de
ela assim querer parecer. Ao conjugar palavra e imagem, extrapola
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também a simples relação entre os relatos dos fatos e ilustração comprovativa. Tanto as narrativas verbais quanto as fotografias, em suas
inter-relações e papéis específicos no discurso, podem direcionar o
enunciatário, por meio de diversos procedimentos, a um modo de ler
e ver os “acontecimentos”.
Em várias partes do jornal, as fotografias apresentam configurações e produzem efeitos diferentes dos convencionais, como já
mostramos anteriormente. Em todos os cadernos, as montagens e
intervenções que, de certo modo, subvertem o efeito de “realidade” das
fotos são cada vez mais constantes. Os mecanismos argumentativos
se modificam, as montagens, denunciando perspectivas e escolhas,
surgem, apelando já à sensibilidade do seu destinatário e instigando
sua curiosidade, selecionando e inscrevendo no texto um “leitor” que
domine um conjunto de conceitos, conhecimentos e valores que permitam interpretar os jogos simbólicos lançados por alguma alteração na
fotografia ou pelo desconcerto provocado pelo aparente descompasso
entre o fotográfico e o verbal escrito.
É comum, também, as fotos apresentarem enfoques inusitados,
fundos neutros (totalmente escuros, por exemplo), sem nenhuma
indicação contextual, ausência de detalhes, implicando em “silêncios”, “vazios” que não permitem o “resumo narrativo” dos fatos e
outros recursos que propiciam uma maior abstração, tendendo mais
à tematização15 ou à sensibilização do que à representação figurativa
da realidade, como já dissemos, o que exige uma nova postura interpretativa do leitor.
O texto da Figura 1416 exemplifica isso. Contrastando com o
flagrante efeito de espontaneidade da imagem da Figura 1, a fotografia
que ocupa quase toda a página do “Segundo Caderno” é uma imagem claramente construída de modo que o leitor a apreenda como
conotação. O jogo de sombra e luz, as oposições claro versus escuro
criam uma atmosfera peculiar, misteriosa, na qual as relações entre
os elementos que compõem a foto (figuras, fundo etc.) e suas possibilidades de significação não são únicas nem evidentes. A própria
figura humana retratada é ambígua: representa, ao mesmo tempo, o
ator Marco Nanini e a personagem que encena na peça teatral sobre
a qual a matéria jornalística fala (ambigüidade reforçada pelo subtítulo da matéria: “Marco Nanini interpreta em monólogo um homem
tão distraído quanto ele”). Outra peculiaridade da foto: o olhar que
se dirige à figura do ator é surpreendido pela ilusão de que também é
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visto por ele. O leitor, portanto, deixa de ser um observador distante
de uma cena objetiva para ser inscrito no texto como um interlocutor
para o qual a figura do ator se volta.
A ausência de contextualização e a ênfase na tematização nas
fotos não são, entretanto, exclusividade dos cadernos culturais,
como pode parecer pelo exemplo acima. Na Figura 3, a fotografia do
presidente Bill Clinton, cabeça e olhos baixos, boca comprimida, é
a própria imagem do constrangimento, da humilhação, do arrependimento. A focalização que destaca a expressão facial conjugada à
postura cabisbaixa do então presidente dos Estados Unidos coadunase com o relato verbal que noticia, com detalhes constrangedores,
o escândalo sexual no qual estava envolvido. Ao mesmo tempo que
é um registro do discurso de Clinton a líderes religiosos na Casa
Branca (segundo informa a legenda, preenchendo a ausência de
contextualização do texto visual), tornando-se uma simulação do
mundo “real”, do desenrolar dos fatos, a fotografia, ao projetar a
figura de um homem falível, mas contrito, que busca a reconciliação
com a sociedade pela qual foi sancionado negativamente quando da
exposição de sua intimidade e humilhação pública, também reforça
os valores considerados caros pela moral burguesa e pela religião,
tanto quanto enfoca um sujeito movido pelas paixões acima aludidas.
Assim, além de fazer o leitor saber e compreender os fatos, a imagem promove um fazer sentir – piedade pela dor e constrangimento
do sujeito e/ou mordacidade e censura pelo grotesco da situação e
pela teatralidade do comportamento do presidente (na qual pode
se supor hipocrisia).17
Aliás, a força da imagem fotográfica, como uma presença que
se impõe, não raro traz um acréscimo ao que se pode compreender
pela narrativa verbal, dando uma dimensão do papel que cada linguagem pode desempenhar no todo da notícia. Reafirmando a força
das imagens, o texto de Roberto Pompeu de Toledo sobre os “escândalos” que envolveram Antônio Carlos Magalhães e José Roberto
Arruda, publicado na revista Veja, em 23/05/01, chama a atenção
para a divulgação das imagens dos dois senadores pela TV Senado
como motivadora da mobilização da opinião pública, o que não se
deu em outros casos (que envolviam “roubo do dinheiro público”,
por exemplo), tornando-se espetáculo, sem perder, entretanto, seu
valor de verdade. Diz ele:
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Enquanto o escândalo permanece só em letras impressas, ou mesmo
só na palavra do apresentador do telejornal, sem a crueza das imagens,
é uma coisa. Outra, de teor explosivo muitas vezes potencializado, é
quando se personifica em imagens.
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Observa-se, portanto, que os diferentes tratamentos discursivos dados tanto à linguagem verbal quanto à linguagem visual e,
principalmente, os procedimentos de interação dessas linguagens,
na textualização dos conteúdos, constituem um caminho que orienta
o leitor a abordar os textos e interpretá-los.
É preciso, por isso, refletir e analisar os modos de integração
entre as linguagens visuais e verbais, observando até que ponto uma
reitera e cria redundâncias que garantam, ao mesmo tempo, a coerência e o enquadramento do conteúdo da outra, reduzindo ao máximo
os silêncios instaurados em cada manifestação ou, ao contrário, em
que momentos a sua coexistência redimensiona os sentidos, desencadeando outras isotopias possíveis e, conseqüentemente, outros
planos de leitura.
A possibilidade de percepção e a existência desses efeitos estão,
entretanto, vinculadas às representações do “leitor” inscrito nos textos
que, parece-nos, constitui-se diferentemente nas várias partes em que
o jornal se divide. Os cadernos de economia, esportes, os direcionados
para jovens ou donas-de-casa, ao apresentar escolhas diferenciadas
tanto em relação aos procedimentos argumentativos utilizados no
texto verbal (como o uso de vocabulário técnico, por exemplo) quanto
em relação ao tipo e complexidade de ligação simbólica que estabelece
o verbal escrito com o fotográfico, selecionam – e até excluem – certos
destinatários. Porém, esse enunciador/enunciatário18 assim multifacetado não pode deixar de integrar um sujeito semiótico concretizado
por um determinado jornal, possuindo um “perfil” específico que
permite conjugar todos esses “discursos”, pois, do contrário, perderia
sua coerência e identidade.
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É relevante, também, a manifestação do conteúdo ideológico da matéria: ao “revelar” tais fatos, põe sob suspeita a seriedade de qualquer denúncia dos procuradores, criando um efeito de neutralização dessas denúncias e amenização do
impacto que possam causar na sociedade.
É necessário observar que a palavra publicidade no texto citado tem o sentido mais
amplo de tornar algo público através da mídia e não o sentido restrito que utilizamos no decorrer do trabalho, significando propaganda comercial.
Todos os dados são referentes à data de publicação dessa obra.
Barthes aponta, como “ordem fundadora da Fotografia”, a sua intencionalidade, a
exigência de uma referência. Diz que o “referente fotográfico” é “não a coisa facultativamente real a que remete uma imagem ou signo, mas a coisa necessariamente
real que foi colocada diante da objetiva, sem a qual não haveria fotografia. A pintura pode simular a realidade sem tê-la visto. O discurso combina signos que certamente têm referentes, mas esses referentes podem ser e na maior parte das vezes
são ‘quimeras’. Ao contrário dessas imitações, na Fotografia jamais posso negar
que a coisa esteve lá.” (1984, p. 114-115). A coerção da presença do objeto passa
a ser, segundo o autor, “por redução, como a própria essência” (BARTHES, 1984,
p.115). As possibilidades de montagens e interferências tanto na construção do
cenário (colocação dos objetos e pessoas em “pose”) quanto na revelação ou nas
imagens já reveladas, através de um programa de computador, não são percebidas
pelo leitor comum.
Tradução nossa do original em francês: “La concordance entre les exigences de la
presse et les possibilités socialement accordées à la photographie paraît l’effet d’une
harmonie préétablie. Tout se passe comme si la photographie réalisait providentiellement et en temps voulu certaines des virtualités essentielles de la presse.”
Tradução nossa do original em francês: “Ce changement n’entraîne pas de rupture
dans une évolution commencée avant l’invention de la photographie: les principaux caractéres extérieurs des magazines, la mise em page, la présentation de la
couverture, demeurent identiques. Tout se passe comme si la photographie venait
s’insérer dans un cadre préparé de longue date à la recevoir; un procédé technique
en remplace un autre sans que les images ni la vision du monde qu’elles expriment
soient radicalement transformées. la photographie satisfait l’exigence de produire
des images ‘objectives’ ; elle ne fait pas autre chose que systematiser cette exigence en lui donnant les moyens de s’exprimer.”
Nem sempre foi assim. Na década de 1920, os jornais, por questões técnicas, eram
ilustrados com gravuras e somente apresentavam fotos de personalidades, “ilustradas num único portrait, formal e padronizado, semelhante aos retratos de documentos, que fazia parte do arquivo do jornal” (PAES; DUARTE; VANNUCHI, 2000, p.
27). Somente ao longo dos anos 1930 esses retratos foram substituídos por outras
fotos, “mostrando cenas mais vivas”.
As figuras, numeradas de 1 a 22, constam do anexo.
Essa “surpresa” de que nos fala Bourdieu nem sempre é rejeitada pela linguagem
jornalística. Muitas vezes ela atende à necessidade de despertar a curiosidade
e manter a atenção do público leitor, construindo um efeito de originalidade no
enunciado. Esse procedimento será melhor explicitado posteriormente. Tradução
nossa da edição em inglês: “Pictures which, making use of real technical possibilities, break even slightly away from the academicism of vision and ordinary photography, are received with surprise. Because that which is visible is only ever that
which is legible [...].”
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Sobre as diferenças de estilo entre a imprensa chamada “séria” e a “popular”, cf.
Discini (2003).
11 Esse recurso teórico de utilização de antíteses (o esperado versus o acontecido) e
coincidências inusitadas é capaz de elevar o que se chama, na retórica do jornalismo, taxa de informação: “unidade inversamente proporcional à probabilidade dos
eventos” (LAGE, 1999b, p. 48), que representa um fator importante na conquista do
interesse do destinatário.
12 A análise desse texto será desenvolvida adiante.
13 Edgar Moura alerta para o fato de que algumas fotos que simulam captar o “acontecimento”, o “inusitado”, na verdade são preparadas pelo fotógrafo, ou seja, são
fruto de uma técnica que ele sintetiza como “prever e esperar” (MOURA,1985, p.
20) – o fotógrafo coloca-se num ponto de observação e aguarda o momento ideal
para tirar a foto, de modo que ela revele os valores que deseja. A cena que parece
ser obra do acaso, na verdade, é prevista e esperada pelo fotógrafo.
14 Tradução nossa do original em francês: “[...] le rôle du photographe se borne à
prendre le plus grand nombre de vues possibles (parfois 600 ou 700), à ‘mitrailler’.
Les journalistes et les metteurs en page choisissent dans cet énorme matériel une
photographie chargée de ‘raconter l’histoire’, et ils se rendent maîtres de sa signification au prix de certains traitements.”
15 A tematização é um procedimento discursivo que consiste na disseminação de temas no discurso. O tema, segundo Fiorin (1992, p. 65), “é um investimento semântico, de natureza puramente conceptual, que não remete ao mundo natural”. Para
melhor compreensão do conceito, citamos a exemplificação dada por Greimas e
Courtés, no Dicionário de semiótica ([19--], p. 454): “... a tematização permite também formular diferentemente, mas de maneira ainda abstrata, um mesmo valor.
Assim, por exemplo, o valor ‘liberdade’ pode ser tematizado [...] seja como ‘evasão
espacial’ (e figurativizada, numa etapa posterior, como embarque para mares distantes), seja como ‘evasão temporal’ (com as figuras do passado, da infância etc.)”.
16 A análise desse texto será desenvolvida posteriormente.
17 Nesta notícia, o texto escrito configura um contraste curioso em relação ao fotográfico: este representa o comportamento do ex-presidente dos Estados Unidos,
submisso aos valores moralistas e puritanos; aquele apresenta detalhes picantes
que envolvem o escândalo sexual, satisfazendo a curiosidade do público leitor,
denunciando, na oposição estabelecida pela figuratividade construída nas duas
linguagens, a hipocrisia que permeia a distância entre a defesa desses valores morais e o desejo de sua prática efetiva.
10
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Enunciador e enunciatário são desdobramentos do sujeito da enunciação, instância pressuposta ao enunciado. O enunciador corresponderia à instância produtora
do discurso, destinador implícito da enunciação, e o enunciatário, o destinatário,
instância da interpretação, também participante da produção do discurso. Considerando as edições dos jornais, o enunciador e o enunciatário são cobertos por
um sujeito da enunciação que subsume cada uma de suas partes, seções e textos
num todo de sentido.
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Pressupostos teóricos

Portanto, a teoria da linguagem desempenha de uma maneira de início não-suspeitada todas as obrigações que ela se impusera [...]. Em
seu ponto de partida, ela se baseara na imanência, atribuindo-se por
único objetivo a constância, o sistema e a função interna; aparentemente, isso deveria ser feito às custas das flutuações e dos matizes,
às custas da vida e da realidade concreta, física e fenomenológica.
Uma limitação provisória de nosso campo visual era o preço que se
devia pagar para arrancar da linguagem seu segredo. Ora, é graças a
este ponto de vista imanente que a linguagem devolve generosamente
aquilo que, de início, ela exigira. A linguagem, considerada num sentido
mais amplo que aquele que lhe é atribuído pela lingüística contemporânea, retomou sua posição-chave no domínio do conhecimento.
Em vez de impedir a transcendência, a imanência, pelo contrário,
deu-lhe uma base nova e mais sólida. A imanência e a transcendência
juntam-se numa unidade superior baseada na imanência. A teoria lingüística, por necessidade interna, é levada a reconhecer não apenas
o sistema lingüístico em seu esquema e seu uso, em sua totalidade
assim como em seus detalhes, mas também o homem e a sociedade
humana presentes na linguagem e, através dela, a atingir o domínio
do saber humano em sua totalidade. Com isso, a teoria da linguagem
atingiu a finalidade a que se tinha atribuído: humanitas et universitas.

(HJELMSLEV, 2003, p. 132-133)
Hjelmslev, neste belo e lúcido parágrafo final de seus Prolegômenos a uma teoria da linguagem, que nos serviu de epígrafe, aponta
para o movimento necessário de uma teoria que quer dar conta
da linguagem em sua complexidade. Baseada na imanência, “para
arrancar da linguagem seu segredo”, encontrando sua invariância,
não abandona as “flutuações”, os “matizes”, a “vida”, “o homem e
a sociedade humana” presentes nela. Ao contrário, partindo-se de
sua imanência, necessariamente nos deparamos com as marcas do
homem, seu saber, sua história.
Assim também a semiótica aborda o texto, partindo de sua imanência, buscando nele as marcas do humano e do histórico deixadas
pelo sujeito que o produz. Não se restringe, também, ao lingüístico,
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mas, partindo dos mesmos fundamentos teóricos, estuda a significação na linguagem, tomada em seu sentido mais amplo, incluindo os
textos não-verbais.
Para proceder à análise dos textos fotográficos e verbais dos
jornais escolhidos (Folha de S. Paulo, O Globo, Jornal do Brasil, O
Dia e Extra), portanto, apoiar-nos-emos na teoria semiótica, de base
greimasiana, cujos princípios metodológicos possibilitam a análise
tanto do visual quanto do verbal, assim como de suas inter-relações.
A escolha teórica se justifica, pois a semiótica greimasiana, concebida
como uma teoria geral da significação, como dissemos, postula que
uma mesma unidade elementar de sentido pode ser manifestada por
diversos planos de expressão, separadamente ou até mesmo simultaneamente (como é o caso do texto jornalístico que pode reunir,
numa unidade textual, fotografia e texto escrito, por exemplo). Essa
teoria não se restringe, portanto, ao lingüístico, e o texto visual, tanto
quanto outros tipos de textos, será visto como um processo complexo
de produção de sentido, cujas etapas ou níveis de geração do sentido
não diferem das dos textos lingüísticos.
Da mesma forma, os diversos tipos de textos visuais (fotografias, pinturas, quadrinhos e outros), ainda que considerados
semióticas particulares, constituem todos objetos de análise de
uma semiótica plástica. Segundo Greimas e Courtés (1986, p. 169), o
termo semiótica plástica pode também aplicar-se a uma linguagem
particular que se define como uma segunda linguagem, elaborada a
partir da dimensão figurativa de uma primeira linguagem, seja ela
visual ou não, ou a partir do significante visual da semiótica do mundo
natural. Portanto, pode-se dizer que nem todo sistema visual faz parte
de uma semiótica plástica (certos sistemas gestuais, por exemplo),
assim como se pode reconhecer uma semiótica plástica na dimensão
figurativa de um romance.
Essa teoria, apesar de postular a possibilidade de se manifestar,
por diferentes planos de expressão (pictórico, lingüístico etc.), uma
mesma unidade de conteúdo, não nega que as coerções do material utilizado e os efeitos estilísticos obtidos na relação entre o conteúdo e sua
expressão possam alterar e acrescentar sentidos à unidade invariante
do conteúdo. Esses elementos significantes (sons, cores, formas) que,
acrescidos de limitações e possibilidades impostas pelo suporte utilizado, implicam o redimensionamento dos conteúdos, serão observados
nos estudos da semiótica semi-simbólica, explicitada adiante.
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A teoria semiótica parte do texto (realização material do processo lingüístico) para analisar o percurso do conteúdo, procurando
depreender os diversos patamares de construção do sentido, conforme o nível de abstração em que é tomado o conteúdo. Considera três
níveis de abstração: o nível fundamental, mais profundo e gerador
dos demais; o nível narrativo, intermediário; e o nível discursivo, mais
concreto e complexo. Todos esses níveis são constituídos de uma
sintaxe e uma semântica.
Mesmo que queiramos apenas nos deter na análise do nível
mais próximo da manifestação textual, a inter-relação necessária que
se estabelece entre os níveis não permite que se ignore qualquer dos
patamares da construção do sentido, sem o que se comprometerá a
compreensão dos elementos a serem estudados e a própria coerência
da análise. Em vista disso, explicaremos, a seguir, resumidamente,
cada um dos patamares da geração do sentido dos textos.
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O nível fundamental
O nível fundamental é a etapa mais abstrata e simples do
percurso gerativo do sentido, em que se determinam as oposições
fundamentais, a partir das quais se estrutura o texto.
Os critérios que devem ser levados em conta para a depreensão
dos termos estruturadores são dados pelos próprios textos a serem
analisados. O levantamento dos elementos concretos que se espalham
na superfície textual apontará os termos fundamentais estruturadores
do sentido, que estarão em relação de pressuposição mútua. No caso
do texto sobre a peça encenada por Nanini (Figura 14), por exemplo,
a oposição /realidade/ versus /imaginação/ é a que abarca a sua
significação básica. Esses termos podem ser apreendidos por meio
da observação da tensão representada, na superfície do texto, pela
necessidade de lidar com as situações do cotidiano, o mundo “real”
(lembrar nomes, telefones, documentos, em relação à vida pessoal
do ator Marco Nanini ou enfrentar a dor do abandono da mulher, em
relação ao personagem na peça que o ator encena), e o mergulho no
mundo ficcional, fecundado pelo “pensamento”, necessário para a
criação (representado pela distração, pelo esquecimento, pelo perderse no “mundo da lua”, tanto pelo ator quanto pelo autor e personagem
principal da peça em que o texto jornalístico se baseia como matéria
de crítica teatral).
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Contrárias entre si, essas categorias opositivas básicas podem
ser organizadas logicamente no quadrado semiótico. As operações
de negação e asserção realizadas no quadrado semiótico dão-lhe
dinamicidade e fazem surgir os termos contraditórios (no caso do
exemplo dado, /não realidade/ versus /não imaginação/). As interrelações entre os termos contrários e contraditórios podem, por sua
vez, gerar outros, hierarquicamente superiores (dêixis, surgidas dos
termos complementares, e termos complexos e neutros, surgidos nas
relações entre os termos contrários e subcontrários):

Os termos e operações constitutivos de uma sintaxe fundamental, organizados pelo quadrado semiótico, portanto, longe do
que pode parecer, não são limitadores da análise. Ao contrário,
tornam-se um ponto de partida metodológico que possibilita o
desvendamento dos procedimentos de geração do sentido dos diversos tipos de texto, tomados em sua riqueza de complexidades
e particularidades.
As categorias semânticas, de caráter abstrato, e suas operações
que caracterizam a sintaxe fundamental podem ser axiologizadas por
meio da projeção das categorias tímicas /euforia/ versus /disforia/,
constituindo uma semântica fundamental. No texto contido na Figura 14, o termo /imaginação/ primeiramente aparece como disfórico,
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negativo (viver perdido em pensamentos, na imaginação, ou seja,
“viver no mundo da lua” era considerado um “empecilho”) para depois
tornar-se eufórico (“...hoje é um trunfos [sic] de Nanini nos ensaios
de ‘Uma noite na lua’...”)
Nesse primeiro patamar da geração do sentido, esses termos,
axiologizados como valores virtuais, não se encontram ainda atualizados ou realizados por intermédio da intervenção de um sujeito, o
qual os assuma como valores descritivos, o que ocorrerá na semântica narrativa, patamar intermediário da geração do sentido do qual
iremos tratar a seguir.

Regina Souza Gomes

51

O nível narrativo
A análise do nível narrativo se caracteriza pela identificação
dos sujeitos, no seu fazer transformador, em busca de certos valores
investidos nos objetos que circulam entre esses sujeitos, e os pactos
firmados entre eles.
Nesse estágio da significação do texto, os termos opositivos
básicos, caracterizados como valores virtuais, inscrevem-se nos objetos, transformando-os em objetos-valor que se relacionam com os
sujeitos por meio de uma operação de junção (conjunção ou disjunção)
do sujeito com o objeto. Esses valores, ao serem assumidos por um
sujeito, convertem-se em valores ideológicos. As operações lógicas,
mais abstratas, do nível fundamental, adquirem, então, caráter antropomórfico, pois formulam, sintaticamente, “a relação básica do homem
com o mundo” (BARROS, 1988, p. 27). As estruturas narrativas seriam,
portanto, uma representação do fazer transformador do homem no
mundo, em constante busca de sentido.
Para examinar essa procura de sentido pelo sujeito, deve-se
partir do conceito de narratividade, imprescindível para o estudo
das estruturas narrativas, que não estão presentes apenas nos textos
narrativos, mas em todo tipo de texto. A narratividade compreende
qualquer “transformação situada entre dois estados sucessivos e
diferentes” (FIORIN, 1992, p. 21). Tomando ainda o texto da Figura 14
como exemplificação, o sujeito ator, que estava em disjunção com o
objeto-valor /criação artística/, passa a estar em relação de conjunção
com esse objeto, ao interpretar um monólogo na peça “Uma noite na
lua”, a convite de um sujeito autor e diretor de teatro.
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O conceito de narratividade abarca, assim, tanto as relações
de transitividade entre sujeitos – e seu fazer – e objetos quanto as
relações de comunicação entre sujeitos (tomados como destinador e
destinatário). Tomando como base esse conceito, o trabalho do analista
consiste em observar as relações entre sujeitos e objetos (enunciados
de estado) e as operações que permitem a passagem de um estado
a outro (enunciados de fazer) que, organizados, se estruturam em
programas narrativos (um enunciado de fazer que rege outro enunciado de estado). Delinear-se-ão, então, os percursos narrativos, que
se organizam pelo encadeamento lógico dos programas narrativos,
configurando uma seqüência canônica: manipulação, competência,
performance e sanção.
A manipulação é a fase em que um sujeito – compreendido aqui
como um papel narrativo – é levado por outro sujeito a um querer e/ou
dever fazer. Estabelecidas as relações contratuais entre o destinador
(sujeito manipulador) e o destinatário (sujeito manipulado), sucede
a fase da competência.
A competência é a etapa de dotação de um saber e um poder
que permitam a realização da ação principal da narrativa pelo sujeito
manipulado. Tornado competente, o sujeito concretiza a performance,
a etapa em que se dá a transformação principal da narrativa. O sujeito
do fazer, então, estabelece uma relação de conjunção ou disjunção
com o objeto-valor. A etapa que se segue é a da sanção.
Nessa fase, o fazer do sujeito será julgado positiva ou negativamente, de acordo com o sistema de valores acordados na
manipulação. A sanção, podendo ser pragmática (recompensa) ou
cognitiva (reconhecimento), assegura a manutenção dos valores
contratados.
Todas essas fases (ou percursos) estão logicamente encadeados (constituindo o esquema narrativo), mas não são, necessariamente, textualizados nessa ordem, assim como nem todas elas são
concretizadas na superfície do texto. Muitas vezes, as fases apenas são
apreendidas pela análise, pois se encontram pressupostas. No texto
sobre Clinton, da Figura 3, os percursos da manipulação e do sujeito
estão pressupostos, textualizando-se apenas a etapa da sanção: a
fotografia que compõe o texto revela o presidente Clinton cabisbaixo,
contrito, ao ser exposto à “maior humilhação pública já imposta a um
presidente americano”, segundo o texto verbal, ao ter “sua vida sexual
apresentada ao mundo em detalhes constrangedores”. O sujeito,
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concretizado pela figura do presidente, foi sancionado negativamente
por não ter agido de acordo com os valores morais definidos por um
destinador-julgador, que, no caso desse texto, apresenta-se sob a forma
da sociedade americana.
Além disso, o esquema narrativo canônico apresenta desdobramentos, desencadeando outras seqüências narrativas que podem
ser polêmicas, engendrando o texto. Cabe à estratégia narrativa a
organização das seqüências, em suas inter-relações possíveis.
O nível narrativo não é só formado por uma sintaxe, cujos movimentos descrevemos até então, mas também por uma semântica,
que se ocupa dos valores inscritos nos objetos com os quais os sujeitos mantêm uma relação de transitividade. Os objetos podem ser de
valor ou modais. Os últimos caracterizam-se por serem necessários
para se adquirir outro objeto, para a realização da ação principal:
o querer, o dever, o poder e o saber. Os primeiros são aqueles com
que os sujeitos entram em conjunção ou disjunção na realização da
performance.
Para a compreensão adequada dessa etapa da geração do
sentido é necessário compreender, primeiramente, que os sujeitos
envolvidos nos enunciados, programas e percursos narrativos não
equivalem, necessariamente, a personagens do nível discursivo,
mas sim a papéis actanciais que podem ser concretizados por uma
fantasia, ou pela consciência, ou pela ambição, por exemplo (no caso
da reportagem sobre o presidente Clinton, Figura 3, como vimos, o
sujeito manipulador e o sujeito julgador concretizam-se discursivamente como a sociedade americana). Uma mesma personagem
do nível discursivo pode subsumir dois diferentes sujeitos no nível
narrativo. Da mesma forma, os objetos devem ser considerados em
relação aos valores que representam, podendo um mesmo objetovalor ser concretizado no discurso por meio de diferentes objetos
concretos. Levando em conta o texto sobre Nanini, Figura 14, o valor/
criação artística/ pode ser concretizado pela escritura da peça de
teatro pelo autor João Falcão ou pela interpretação da personagem
Ele no monólogo “Uma noite de lua”.
A abstração que caracteriza sujeitos, seus percursos e suas
relações com objetos descritivos (de valor) ou modais recobre-se
de maior concretude e variedade na superfície discursiva, etapa da
produção do sentido em que um sujeito da enunciação converte as
estruturas narrativas em estruturas discursivas.
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O nível discursivo
Constitutivas da existência do homem no mundo e de toda a
linguagem, as relações entre sujeitos, que no nível narrativo se estabeleciam entre um destinador e um destinatário, se transformam, no
nível discursivo, no diálogo entre enunciador e enunciatário, freqüentemente identificados com a produção e interpretação do discurso,
respectivamente. Aparentemente em oposição, essas instâncias se
conjugam, mesmo em tensão, como parceiras na responsabilidade
pela construção do enunciado.
Cumprindo o papel de manipulador, o enunciador persuade
o enunciatário a crer na verdade do seu discurso, direcionando a
sua interpretação. Ao mesmo tempo, porém, submete-se ao enunciatário, subordinando suas escolhas à representação que dele é
construída no texto. As relações que se estabelecem entre essas
duas instâncias da enunciação tornam-se possíveis por meio da
instauração de um contrato de veridicção, determinado por um
conjunto de referências contextuais e situacionais necessariamente
inscritas no discurso.
As relações acima referidas podem ser depreendidas através
das marcas deixadas pela enunciação no enunciado, na projeção
dos actantes do discurso e na instauração das coordenadas espaçotemporais (procedimentos denominados debreagens), constituindo
“o sujeito da enunciação por tudo aquilo que ele não é” (GREIMAS;
COURTÉS, [19--], p. 147). É importante salientar que a enunciação está
sempre pressuposta no enunciado, aí deixando suas marcas e traços,
que nos possibilitam recuperá-la na descrição.
Essas marcas e traços são espalhados no discurso através de
procedimentos de actorialização, temporalização e espacialização, que
se dão fundamentalmente por dois mecanismos: debreagem e embreagem. A debreagem, por sua vez, pode ser enunciativa ou enunciva. Por
meio da debreagem enunciativa, o sujeito da enunciação projeta um
eu-aqui-agora que produz um discurso em primeira pessoa, criando o
efeito de sentido de subjetividade. Pela debreagem enunciva, é projetado um ele-lá-então, produzindo um discurso em terceira pessoa, que
cria o efeito de sentido de objetividade. A embreagem ocorre quando
há uma suspensão das oposições de pessoa, de tempo ou de espaço.
A embreagem actancial surge, por exemplo, no emprego da terceira
pessoa pela primeira.
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O texto jornalístico, objeto de nosso estudo, privilegia a debreagem enunciva, necessária para produzir o efeito de sentido de
neutralidade, essencial para fazer crer na verdade do discurso. No
entanto, pode apresentar efeitos interessantes por meio da alternância
controlada com a debreagem enunciativa, criando um efeito de aproximação que conquista a atenção e a curiosidade do destinatário do
jornal. A debreagem enunciativa, utilizada com parcimônia pela chamada imprensa “séria”, é freqüente, contudo, na imprensa “popular”,
sendo um fator de construção da identidade estilística do jornal.
Outra possibilidade de utilização desse tipo de procedimento
é o emprego de debreagens internas, estabelecendo simulacros de
diálogos nos textos para criar o efeito de sentido de verdade, construindo um jogo de vozes. Ou marcada pelo diálogo e pela citação ou
não demarcada, diluída por meio de procedimentos como a retomada
de conteúdos de outros discursos e traços do plano da expressão de
outros textos, essa multiplicidade de vozes simula, então, o diálogo
consensual ou polêmico que travam na sociedade os diversos sujeitos
que assumem diferentes ideologias, determinados pelo lugar sóciohistórico que ocupam.
Configurando-se como opções entre as diversas formas de
projeção possíveis, essas marcas são condicionadas por uma intencionalidade subjacente, revelando sempre uma busca pela adesão
ao que foi dito e aos valores comunicados. Observando-as, depreendemos, na análise da sintaxe discursiva, os procedimentos de
persuasão utilizados pelo destinador para fazer o destinatário crer
nos valores disseminados no discurso. O texto jornalístico emprega
constantemente citações como procedimento para instaurar os efeitos
de imparcialidade e realidade, característicos desse tipo de discurso.
No texto sobre o desabamento do templo da Igreja Universal do Reino
de Deus, Figura 2, por exemplo, há a contraposição de duas falas: a
do secretário de Segurança Pública de São Paulo e a do bispo Edir
Macedo, dois importantes protagonistas, por estarem diretamente
implicados no desabamento do templo. A projeção das falas, que assumem diferentes visões dos fatos, simula a ausência de tomada de
posição por parte de um enunciador que faz parecer que apenas diz a
realidade, deixando para o enunciatário a tarefa de julgá-la. Mas, para
que esse procedimento tenha eficácia, é necessário que as opiniões
invocadas e reproduzidas no discurso sejam autorizadas: no caso,
ambos os sujeitos são reconhecidos como atores que podem repre-
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sentar as instituições socialmente solicitadas a assumir a responsabilidade pela tragédia.
Na relação persuasiva entre os sujeitos que representam as
instâncias da produção e interpretação do discurso, instauram-se os
mecanismos argumentativos que, como vimos, já se fazem presentes
a partir da própria projeção actancial, temporal e espacial do sujeito
da enunciação. Dentre os mecanismos argumentativos compreendidos pela sintaxe discursiva, também podem ser citadas a utilização
de determinadas variantes lingüísticas, a qualificação do enunciador
ou do enunciatário, a ancoragem actorial e espacial e a implicitação ou
explicitação de conteúdos.
A implicitação de conteúdos é um procedimento argumentativo
de grande eficácia no discurso. Greimas e Courtés referem-se ao papel
do implícito na significação: “O explícito do enunciado aparece como
a parte visível de um iceberg, tamanho é o papel da informação veiculada implicitamente em toda comunicação” (GREIMAS; COURTES,
[19--], p. 229).
Esse jogo de conteúdos que ora se revelam, ora se ocultam não
só diz sobre a imagem que o destinador faz do destinatário (e também
da situação e do contexto em que se dá a comunicação), indicando as
informações que devem (e podem) ser dadas ou caladas (implicitadas
ou silenciadas), mas também captura o destinatário, aprisionando-o ao
sistema de valores do destinador, no caso do pressuposto, ou delega
a responsabilidade pelo dito ao destinatário, à interpretação por ele
realizada, resguardando o destinador, no caso do subentendido.
O pressuposto e o subentendido são maneiras de implicitar
conteúdos. A pressuposição constitui-se de um conjunto de crenças
e conhecimentos considerados comuns ao enunciador e ao enunciatário, sendo parte integrante do enunciado. O conteúdo pressuposto
não pode ser negado sem colocar em risco a continuidade da própria
interlocução. Na manchete do texto da Figura 3 (“Divulgação de relatório humilha Clinton”), não se pode negar que o relatório do promotor
Kenneth Starr havia sido divulgado, que é o conteúdo pressuposto.
O subentendido é um implícito da enunciação e se dá quando o
enunciador organiza o discurso de tal forma que leva o enunciatário
a interpretá-lo da maneira que pretenda. Por isso, o conteúdo subentendido pode ser negado, pois, surgindo da interpretação, permite
ao enunciador abster-se da responsabilidade do que foi dito. Na fala
do secretário da Segurança Pública (“Nenhum teto cai por acaso”),
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que ocorre na Figura 2, há uma insinuação de que houve desleixo
por parte dos responsáveis pelo templo, conteúdo subentendido nas
palavras “reproduzidas” do secretário e tornado explícito na interpretação dada no texto da reportagem (“...acredita que pode ter havido
negligência na manutenção do prédio”). Por outro lado, há o risco de
o destinatário não ter a perspicácia necessária para compreender o
conteúdo implicitado, o que exige a identificação prévia do enunciatário, de modo a estabelecer condições que instalem uma linguagem
comum, tornando possível a comunicação de valores e a interpretação
“adequada” do enunciatário.
Diferentemente do implícito, que é “a parte não manifestada,
mas diretamente ou indiretamente implicada pelo enunciado produzido” (GREIMAS ; COURTÉS, [19--], p. 229), o silêncio é “aquilo que é
apagado, colocado de lado, excluído” do discurso (ORLANDI, 1995a,
p. 106). Entre as formas de existência do silêncio, Orlandi distingue o
silêncio fundador (“aquele que torna toda a significação possível”) e
a política do silêncio (“dispõe as cisões entre o dizer e o não-dizer”).
A política do silêncio comporta, por sua vez, como subdivisões, o silêncio constitutivo, definido em relação ao fato de que “todo o dizer cala
algum sentido necessariamente”, e o silêncio local, que corresponde à
censura (ORLANDI, 1995a, p. 105). A escolha dos conteúdos a serem
silenciados também depende da construção do enunciatário inscrita
no texto e as relações que este estabelece com o enunciador. Assim,
se, por um lado, o silenciado limita o enunciatário ao dito, vetando-lhe
um poder saber, por outro lado, o que é relegado ao silêncio está diretamente relacionado às representações do enunciatário no discurso,
influindo no que o enunciador pode e deve dizer, tomado em relação
ao que ele sabe e quer dizer.
Na escolha das matérias que serão veiculadas no jornal, por
exemplo, muitas delas são excluídas, relegadas ao silêncio, ou por não
estarem de acordo com o conjunto de valores aceitos pela empresa
jornalística, ou por não corresponderem às expectativas supostas
do enunciatário inscrito no texto. Da mesma forma, alguns atores
envolvidos nos fatos narrados pelas notícias não têm direito a voz,
enquanto outros, com a autoridade atestada pelos jornais, têm espaço
garantido para a divulgação de suas opiniões e posições.
Porém, o sujeito da enunciação não engendra apenas as relações sintáticas dos elementos do discurso, mas instala também sua
coerência semântica, possível pelo revestimento dos valores do nível
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narrativo em temas (disseminados em percursos temáticos) e o seu
recobrimento por figuras (disseminadas em percursos figurativos),
produzindo a ilusão referencial e criando efeitos de sentido de realidade que asseguram “a relação entre o mundo e o discurso” (BARROS,
1988, p. 113).
O papel especial da semântica discursiva na análise, por alinhavar e ressaltar as inter-relações entre os mecanismos sintáticos e
semânticos do discurso, assim como entre os diversos patamares da
geração do sentido, foi bem percebido e explicitado por Lucia Teixeira
em As cores do discurso:
Eis-nos de volta à análise semiótica, agora para fixarmo-nos na semântica discursiva, a ser tratada como lugar de convergência de todos os
outros níveis da produção e análise dos textos: percursos temáticos e
figurativos concretizam os percursos narrativos abstratos construídos
a partir das categorias semânticas fundamentais, atores constituem-se
na junção de papéis actanciais e temáticos, a recorrência de temas e
figuras recupera, enfim, as categorias sintáticas e semânticas disseminadas nos patamares de construção dos textos para construir os efeitos
de verdade e de realidade do discurso. (TEIXEIRA, 1996c, p. 179)

A tarefa do analista, ao enfocar a semântica discursiva, consistirá na identificação desses temas e figuras, suas relações e formas
de encadeamento no texto. Temas e figuras têm funções próprias no
discurso: os primeiros, mais abstratos, categorizam e classificam o
mundo, interpretando-o; as segundas, concretizações dos temas, o
descrevem e representam. Como ilustração, pode-se citar o texto
da Figura 2: o tema da destruição pode ser apreendido por meio
das figuras do “desabamento do teto”, das 22 pessoas mortas e dos
467 feridos.
A dominância dos procedimentos de tematização ou figurativização constituirá tipos determinados de discursos: os temáticos,
de natureza conceptual, ou os figurativos, que criam uma ilusão
referencial. Isso não implica, entretanto, que em discursos temáticos
não ocorram figuras, embora esparsas. Em relação aos textos preponderantemente figurativos, não se pode esquecer que as figuras
são recobrimentos mais concretos dos temas que lhes subjazem.
“O nível temático dá sentido ao figurativo e o nível narrativo ilumina
o temático” (FIORIN, 1992, p. 67).
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Para a construção da ilusão referencial, as figuras devem
ser reconhecidas, interpretadas como reproduções dos objetos do
mundo. Essa interpretação, fruto de um contrato fiduciário entre
enunciador e enunciatário, num jogo em que o primeiro faz crer,
por intermédio de procedimentos convencionados culturalmente, e
o segundo crê, deve indicar que houve uma representação fiel dos
objetos do mundo. O efeito de referente, num discurso figurativo,
entretanto, se faz não apenas pelo estabelecimento de correspondências entre figuras isoladas e objetos do mundo (natural ou ficcional, imaginário), mas pelas conexões entre figuras, as chamadas
isotopias, constituindo a coerência figurativa do discurso, dando-lhe
credibilidade e consistência.
Por outro lado, a figurativização não pode ser apreendida
simplesmente como um procedimento de revestimento concreto de
temas, criando efeito de realidade. Esse procedimento tem um papel
mais complexo na geração da produção do sentido, possibilitando,
por intermédio das relações temas/figuras, de maneira privilegiada,
a organização e a percepção de uma determinada visão de mundo,
de uma ideologia.
Outra questão importante a observar é que o processo de figurativização pode ocorrer em graus variáveis de concretude, determinando diferentes modos de figurativizar. As figuras podem ter desde
a presença de um excesso de traços necessários para que se possa
lê-las (sempre de acordo com um estatuto veridictório previamente
firmado entre um enunciador e um enunciatário, relativamente variável, conforme a cultura) como “imitação” do mundo, criando um efeito
de iconização, até a presença de apenas traços mínimos – chegando
ao figural, representação que, ao dissolver os contornos definidos,
remete a um conteúdo de natureza temática, mais profunda.
O figurativo, portanto, refere-se ao reconhecimento, pelas imagens, de objetos do mundo natural, a partir do recorte usual que se
faz deste; já o figural é uma espécie de figurativo “abstrato”, e implica
uma articulação, produzida ou percebida, entre um mundo visível
construído (mas cujas unidades não estão “prontas”) e as figuras do
mundo natural, como se observa, por exemplo, na pintura abstrata.
No pólo oposto ao figural, o icônico se constrói por uma “sobrecarga
de traços visuais” (GREIMAS, 1984, p. 27), capaz de criar a ilusão
analógica. É o caso, por exemplo, da fotografia, texto que opera com
um acúmulo desses traços.
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Por causa das características acima mencionadas e para além
delas, o componente figurativo dos textos visuais permite, a partir
das qualidades visuais que formam suas figuras, a constituição de um
discurso plástico, exigindo uma abordagem específica dos elementos
significantes, cuja estruturação interfere na construção do sentido dos
textos, tais quais os textos poéticos da linguagem verbal.
Ao lado do recorte dos elementos constituintes da superfície
dos textos visuais por meio do crivo de uma leitura figurativa, outro
tipo de segmentação, instaurando novas relações entre o plano da
expressão e o do conteúdo, é possível: não somente pela conformidade entre unidades de cada um dos planos, mas sim por meio de
suas categorias relevantes, estabelecendo os chamados sistemas
semi-simbólicos.

Os sistemas semi-simbólicos
Antes de explicitar as relações entre expressão e conteúdo que
caracterizam os sistemas semi-simbólicos, é preciso distingui-los
de outros tipos de sistemas, em oposição aos quais se definem: os
simbólicos e os semióticos. Os sistemas simbólicos são “linguagens
cujos dois planos estão em conformidade total: a cada elemento da
expressão corresponde um – e somente um – elemento do conteúdo”
(FLOCH, 2001, p. 28). Os sinais de trânsito são um bom exemplo
desse tipo de linguagem. Os sistemas semióticos, ao contrário, são
linguagens em que não há essa correspondência termo a termo. As
línguas naturais e mesmo linguagens não-verbais, como a fotografia,
são exemplos desses sistemas.
O estudo dos sistemas semi-simbólicos obriga o analista a tomar inicialmente cada um dos planos da linguagem separadamente,
impedindo, assim, a redução da análise a observações sobre a manifestação textual, que se caracteriza pela união da forma da expressão
e da forma do conteúdo, constituindo o signo. Levando em conta as
particularidades de cada plano da linguagem, deve-se, então, descobrir
que homologações podem ser feitas, percebendo no texto a construção
“de uma fala mais profunda” (FLOCH, 1985, p. 15).
Partindo da observação dos elementos significantes, é necessário encontrar, no tratamento e no arranjo das formas, cores, texturas
e suas disposições topológicas, os elementos pertinentes, suas oposições e contrastes, suas relações sintagmáticas que permitam uma
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segmentação, tornando possível a análise. É certo que nem todo texto
plástico atualiza todos os elementos e possibilidades combinatórias
das categorias plásticas, mas cada texto indicará, a partir de seus
elementos concretos, dos contrastes que ressaltam, o que deve ser
considerado no momento de análise.
Essa segmentação se confirma pela apreensão do conjunto de
unidades discretas menores percebidas por intermédio de categorias
das qualidades plásticas dos textos visuais. Essas unidades, neste
primeiro momento, serão consideradas ainda provisórias e só poderão ser consideradas pertinentes se puderem ser correlacionadas a
categorias do conteúdo, constituindo os formantes, que nem sempre
se prestam a uma lexicalização fácil. Podem ser figurativos, quando
se associam a unidades do conteúdo que remetam a figuras do mundo natural, ou plásticos, manifestando diretamente conteúdos mais
abstratos. Um formante não necessariamente corresponde a apenas
uma unidade do conteúdo, do mesmo modo que mais de um formante
pode associar-se a apenas um conteúdo.
A análise do plano da expressão se dá, então, pela descrição
de seus componentes, servindo-se de categorias específicas (cromáticas, eidéticas, topológicas) que se organizam em hierarquias cujas
combinações designam os numerosos e variados efeitos plásticos.
Entre as categorias constituintes dos elementos visuais dos textos
plásticos, podem-se considerar as eidéticas e cromáticas, que formam
o nível profundo do plano da expressão. As qualidades eidéticas
podem ser organizadas em categorias como /reto/ versus /curvo/, /
longo/ versus /curto/, /contínuo/ versus /descontínuo/, /arredondado/
versus /anguloso/, /segmentado/ versus /não segmentado/ (esta última
subsume as oposições /mudança de orientação/ versus /não mudança
de orientação/). Da mesma forma, as qualidades cromáticas podem
se estruturar em um certo número de oposições tais como /claro/
versus /escuro/, /saturado/ versus /não saturado/, /luminoso/ versus
/não luminoso/. Identificadas essas categorias, chamadas plásticas,
resta ainda determinar as combinações dessas unidades mínimas em
configurações mais complexas.
Esses termos opositivos de cada categoria plástica podem,
portanto, relacionar-se paradigmaticamente (pela sua co-presença nos
textos, formam os contrastes plásticos) ou sintagmaticamente (pelas
combinações de termos dessas categorias, fazendo surgir as figuras de
expressão), constituindo o nível superficial do plano da expressão.
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As combinações de categorias eidéticas, formando sintagmas
lineares e de categorias cromáticas, cujas unidades sintagmáticas formam figuras chamadas de áreas ou regiões, permitem a identificação
e descrição precisa e funcional de unidades dos textos plásticos.
Os sintagmas lineares, tanto quanto os cromáticos, não ocorrem,
entretanto, isolados, mas podem manter entre si relações diversas
que explicam a organização do texto visual ao se articularem por
meio de regras de iteração e de disposições topológicas, formando,
por exemplo, simetrias ou paralelismos. As possibilidades combinatórias, originadas das relações entre sintagmas eidéticos e cromáticos,
definem, enfim, os desenhos.
Na fotografia, as oposições /claro/ versus /escuro/ podem estabelecer um contraste complexo que resulta na oposição /modelado/
versus /achatado/, por exemplo.1 O modelado permite a tomada de
objetos em volumes, pela organização das partes claras por meio
de uma orientação sistemática, resultando num efeito de luminosidade vindo de determinada direção (esquerda ou direita), capaz de
produzir, nas composições, o efeito de sentido de profundidade que
funciona como um procedimento de iconização do figurativo. Ao contrário, o termo /achatado/ dá às figuras que o realizam um aspecto de
desenhado, ocorrendo quando as regiões representadas não são mais
claras ou escuras segundo uma orientação à esquerda ou à direita.
Esses termos, se co-ocorrentes, tornam-se, assim, unidades do plano
da expressão que indicam o modo de segmentação da composição
em partes que possibilitem a análise. Em relação a essas unidades
do plano da expressão, é necessário notar que não há necessidade
de haver continuidade para a sua constituição nem correspondência
necessária a uma unidade léxica imediata.
Resta agora refletir mais um pouco sobre as regras de disposição
e relações topológicas das categorias eidéticas e cromáticas, cujas
diferentes realizações nos textos visuais acarretam variados arranjos,
funcionando como elemento determinante tanto para a segmentação
do conjunto em unidades discretas quanto na orientação da leitura.
As categorias topológicas dos objetos semióticos planares
bidimensionais podem ser retilíneas, tais como /alto/ versus /baixo/,
/direito/ versus /esquerdo/, /intercalado/ versus /intercalante/ ou
curvilíneas, totais (podendo ser concêntricas, como /central/ versus /
periférico/ ou não concêntricas, como /englobado/ versus /englobante/) ou parciais (/cercado/ versus /cercante/).
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Além das categorias relativas à posição das figuras plásticas, a
orientação tem importante papel na configuração de estruturas mais
complexas, constituindo conjuntos significativos, conjugados a diferentes figuras plásticas, sejam eidéticas, sejam cromáticas.
Se, nesse tipo de texto, as categorias da expressão são particularmente importantes por possuírem especial relevância na constituição global do texto, elas só se constituem como tal por se associarem
necessariamente a uma determinada unidade de conteúdo.
Exatamente por sua especificidade, os objetos plásticos, muitas vezes, apresentam dificuldades na apreensão da estruturação
do conteúdo: ora ocorre o rompimento de uma relação imediata das
figuras com a grade de leitura do mundo natural, tendendo a uma
não figuratividade, como nas pinturas abstratas, ora a falta do apoio
circunstancial de elementos espaço-temporais, impossibilitando a
reconstrução de uma linha narrativa, mesmo em textos figurativos de
natureza icônica, como a fotografia (um exemplo é a foto maior que
compõe a Figura 13). Entretanto, essas particularidades, se, por um
lado, constituem obstáculos à análise por não trazerem a facilidade
de uma lexicalização imediata, por outro lado instigam a uma leitura
menos simplista e superficial de suas figuras e temas. Não se pode
deixar de considerar, ainda, que a um objeto visual se acrescentam,
muitas vezes, elementos verbais, como título ou legenda, que, como
mecanismos também constitutivos do sentido, serão incorporados
à análise.
O processo de figurativização pode se dar diferentemente, em
cada tipo de objeto plástico. Na fotografia, a figuratividade remete a
figuras do mundo natural, facilmente reconhecíveis, própria à iconicidade deste tipo de linguagem. Ao contrário, na pintura abstrata,
a identificação das figuras com outras correspondentes do mundo
natural não é tão imediata, podendo ser recuperada, por exemplo,
por intermédio do seu cotejamento com outras obras com que trava um diálogo intertextual (cf., por exemplo, a análise que Floch
faz de Kandinsky, em FLOCH, 1985, p. 41) ou por meio da titulação
(ver análise de Teixeira sobre quadros de A. Bandeira em TEIXEIRA,
1998). Entretanto, a leitura de uma pintura não figurativa não depende simplesmente do reconhecimento de figuras, como se a opção
por expressá-las por traços mínimos não fosse relevante. Além da
reconstrução dos percursos figurativos e dos percursos temáticos
que recobrem, é importante descobrir a construção de uma outra
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linguagem, que remete a um conteúdo de natureza mais profunda,
temática. Muitas vezes, mesmo no texto visual, o temático encontra-se
diretamente manifestado, sem ser recoberto por uma figura reconhecível como imagem do mundo.
Não se pode esquecer, enfim, do papel dos elementos virtuais
que participam da constituição do sentido dos textos tanto quanto os
elementos realizados. A diluição de contornos ou a ausência de figuras
esperadas segundo o conjunto de saberes relativos ao mundo natural
podem tornar possível a interpretação da falta como a representação
de um conteúdo abstrato, conceptual.

Do semi-simbólico ao poético
Observa-se, na contraposição das estruturas expressivas e
semânticas dos textos plásticos, que esses tipos de textos obrigam à
percepção de novos sistemas de constituição de sentido, diferentes
dos que caracterizam os sistemas simbólicos, no qual unidades do
plano da expressão apresentam uma relação de conformidade com
unidades do plano do conteúdo. Os discursos plásticos, assim como
os discursos poéticos, põem em funcionamento os chamados sistemas
semi-simbólicos, que se caracterizam pela relação de homologação
entre categorias relevantes dos dois planos, situada no nível das estruturas profundas e não no plano da manifestação.
Essa particular correlação entre o plano da expressão e o
plano do conteúdo dos sistemas semi-simbólicos, que caracteriza a
linguagem plástica, faz com que essa seja tomada como poética. Em
cada texto, o poético se manifesta à sua maneira – ou por meio de
contrastes, surgidos da projeção do paradigmático sobre o sintagmático, ou por meio da bricolagem de fragmentos de outros discursos,
ou por meio da opção por um discurso que tende ao figural e ao
temático, permitindo a homologação entre tipos de traços e cores e
conteúdos abstratos, desconcertando o enunciatário, exigindo-lhe
um esforço de competencialização mais elaborado. Em todos os
casos, podem-se descobrir também constituintes de uma linguagem
mitológica: seja pelo surgimento do elemento mediador, representado pelos termos complexos, realizados por meio da conjunção
harmônica de elementos em oposição, seja pela utilização livre de
restos de diferentes sistemas estruturados pela bricolagem (FLOCH,
1985, p. 14-15).
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Após todas essas considerações, é conveniente interrogar sobre
a adequação da aplicabilidade dos estudos da semiótica semi-simbólica,
que remete a uma “poeticidade” dos textos visuais ou lingüísticos, a este
trabalho, já que pode parecer não adequada à análise de textos jornalísticos, tanto verbais quanto fotográficos. Entretanto, mesmo utilizando
procedimentos que privilegiam a criação do efeito de referencialização
e iconicidade, as fotos de jornais e mesmo o aspecto visual do plano
da expressão dos enunciados verbais escritos, especialmente o dos
cadernos culturais, não deixam de empregar um tipo de organização
das unidades da expressão que não servem apenas de suporte para a
apreensão figurativa das unidades do conteúdo, reduzindo a leitura
a sua mera lexicalização, mas como um conjunto de qualidades visuais
com as quais o significado se relaciona de forma particular, não mais
imotivada, ampliando, aprofundando e ressignificando a interpretação
que delas se possa fazer. Não é rara a co-ocorrência, na manifestação,
desses dois “discursos paralelos” – um expressivo e outro semântico
– homologáveis no nível de suas estruturas profundas, o que deve ser
objeto de investigação, além da observação da distribuição, nos textos
jornalísticos, dos diversos modos de presença da linguagem fotográfica
e visual nos diferentes cadernos dos jornais.
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A semiótica tensiva
A semiótica tensiva é um dos caminhos mais recentemente
tomados pela teoria semiótica. Essa vertente analítica, segundo Landowski, vem
[...] concentrar-se na observação de uma (do nosso ponto de vista) entre
duas condições fundamentais de aparição do sentido, a saber sobre
as variações quantitativas de elementos qualitativamente quaisquer e
considerados como dados, mas que vêm sendo modulados por jogos
rítmicos ou por mudanças de intensidade. (LANDOWSKI, 2003, p. 12)

A semiótica tensiva deixa, então, de operar com as oposições
qualitativas (e categóricas) para ocupar-se das modulações quantitativas consideradas fundamentais para a “dinamização do modelo”
(TATIT, 1997, p. 7). Introduz, na abordagem analítica, valores de
gradação, as oscilações tensivo-fóricas, a duração e o andamento
(aceleração e desaceleração).
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Desenvolvida principalmente a partir da obra Semiótica das
paixões (GREIMAS; FONTANILLE, 1993), como prolongamento de
questões nela introduzidas, a semiótica tensiva faz uma reproposição
do nível epistemológico da teoria, com o auxílio de dois simulacros
complementares: o tensivo e o fórico. Inclui também uma dimensão
espacial e temporal profunda, concebida não mais apenas no nível
discursivo da produção do sentido. O espaço estaria relacionado à
noção de junção entre um sujeito protensivo e um objeto definido
por seu poder de atratividade, e o tempo compreenderia as noções
de duração, ritmo e andamento.
Concebe um sujeito que, mediado por um corpo que percebe
e sente, faz as primeiras escolhas relativas aos valores de natureza
tensivo-fórica, num nível mais profundo do discurso, acolhendo as
oscilações tensivas e disposições fóricas que constituem as precondições do sentido. Diz Tatit:
Desse modo, os conteúdos do mundo já são organizados em profundidade, sob o influxo das modulações perceptivas e disposições afetivas
do sujeito do saber, antes que este possa pôr em prática sua aptidão
para a categorização lógica. (TATIT, 1997, p. 37)

As flutuações tensivas são, portanto, da ordem do perceber,
responsáveis pelas alternâncias de “saliências e passâncias” (TATIT,
1997, p. 31), e os estados fóricos, da ordem do sentir, definem as predominâncias de retenções (disforia) e distensões (euforia). Essas
noções relativas às percepções e sentimentos podem ser articuladas
em termos de descontinuidades, apreendidas sob a forma de uma
concentração, abreviando as durações e produzindo uma aceleração,
e continuidades, tendendo para as expansões, recobrando as durações e constituindo um regime de desaceleração. As continuidades,
na ordem temporal, podem ser representadas figurativamente por
uma parada da parada (negando, portanto, uma descontinuidade
inaugural do sentido) e, na ordem espacial, como uma abertura; as
descontinuidades, ao contrário, por uma parada (temporal) e um
fechamento (espacial).
Esses valores acima descritos, ao se articularem sintática e
ritmicamente, geram matrizes que respondem pela estruturação do
discurso, explicando, no nível narrativo e discursivo, o surgimento
do sentimento da falta, do desejo, da espera.
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No texto da Figura 10, em que há uma reportagem sobre o
despejo de lixo nas ruas de São Paulo, por exemplo, observamos a
existência de um sujeito /população de São Paulo/ que se encontra
em disjunção com valores como higiene, saúde, vida e civilidade.
Na busca do sujeito por esses valores considerados eufóricos, atrativos, intervém a ação de um anti-sujeito, provocando uma descontinuidade que dura, instituindo uma extensão de valores disfóricos (contenção). Nesse texto, percebe-se que, em relação às primeiras escolhas
da enunciação, identificadas como pré-condições do sentido, há uma
dominância de valores disfóricos, extensos e durativos, já indicando
“o comportamento emocional do ser envolvido em todo o complexo
gerativo” (TATIT, 2001, p. 19) e determinando a organização semântica
do texto desde as estruturas profundas até as de superfície.
Essa formulação teórica de uma anterioridade ao percurso gerativo do sentido, além de convocar um sujeito “como espectro protensivo” (TATIT, 2001, p. 15), fazendo com que o processo de enunciação
abranja todas as camadas de produção do sentido, revê também a
noção de valor, que se define em relação à de valência.
Questiona-se a precedência paradigmática na concepção do
valor, discutindo-se “a relação paradigmática como ponto de partida
da organização de uma categoria, em vez de situá-la como sua simples
resultante” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 17), como querem
os teóricos desse ramo da semiótica. Os valores, portanto, surgem de
uma operação sintagmática, como uma interseção de duas valências,
grandezas que se definem por sua continuidade e “profundidade”.
Fontanille e Zilberberg assim colocam o problema:
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Quando duas profundidades se recobrem para engendrar um valor,
serão denominadas valências, na medida em que a associação e a
tensão que daí emana tornam-se a condição de emergência do valor.
(FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 20)

O surgimento do valor requer, portanto: a) ao menos dois gradientes, que representam o modo contínuo e orientado em que se dão
as valências, funcionando para um sujeito da enunciação como profundidades, e b) uma variação entre duas “profundidades”, que são,
provavelmente, identificáveis em termos de intensidade e extensidade.
Desse modo, a semiótica tensiva, ao basear-se nos valores contínuos, ao operar com adensamentos e diluições, responde também
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pela instauração das descontinuidades e demarcações observáveis
no discurso. Retomando as palavras de Fontanille e Zilberberg:
Tentamos articular aqui uma “semântica do contínuo” que possa desembocar numa semiótica do contínuo e que seja suscetível de responder pela
aparição do descontínuo (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 19)

Não pretendemos, aqui, dar conta da complexidade dos questionamentos e formulações teóricas da semiótica tensiva, dada a
extensão de suas particularidades, o que desviaria nossa atenção de
nosso objetivo principal, mas apenas, como nos outros tópicos desse
capítulo, apresentar, de forma sucinta, os princípios e modelos que
nortearam as nossas análises e conclusões.

Relações entre linguagens: uma abordagem teórica
Interessa-nos, ao escolher o jornal como objeto de estudos,
abordar, mais especificamente, a heterogeneidade de linguagens que
o constitui, manifestada por diferentes sistemas semióticos: o visual
ou imagético, que inclui as manifestações fotográficas, de que iremos
tratar particularmente, os desenhos, gráficos e outros tipos de “ilustrações”, e o lingüístico (que, no texto jornalístico, não deixa de ser
visual, fato que retomaremos adiante).
O primeiro problema que se impõe, em relação a essa coocorrência de linguagens, está, de antemão, contornado: lançando
mão da teoria semiótica, é possível abranger, a partir de uma mesma
fundamentação teórica, ambas as linguagens, a visual e a verbal, como
já observamos anteriormente, permitindo uma visão mais unitária e
coerente de análise.
O segundo problema diz respeito ao modo de presença e articulação das diferentes semióticas, já que, ao nos propormos a estudar
a produção de sentido nos jornais diários, não podemos nos furtar a
observar como se estruturam e interagem as diversas linguagens que
compõem esse tipo de texto. É preciso considerar a especificidade
desse tipo de mídia, em que cada uma das diversas linguagens muitas
vezes constitui, por si só, unidade de sentido global e coerente, apesar
de integrar um todo de sentido sincrético. Essa relativa autonomia das
linguagens, no entanto, não significa que formam textos independentes
que são postos lado a lado na página do jornal.

Livro 1.indb 68

1/10/2008 18:54:34

Uma leitura menos superficial do texto jornalístico nos faz concluir que, na sua constituição, as linguagens visual e verbal se integram
num todo de sentido. Não se trata, portanto, de um texto verbal, de
um lado, e outro visual, de outro, mas as distinções superficiais no
modo de manifestação dos conteúdos não resistem a um exame mais
acurado da estruturação do conteúdo do texto como uma totalidade.
Formando, aparentemente, unidades autônomas, fotografia e relato
verbal da notícia são partes de um todo que só significa pelas relações
particulares que as diferentes linguagens estabelecem entre si.
Em sua organização profunda, portanto, os enunciados verbais
e fotográficos atualizam, conjuntamente, uma só forma do conteúdo.
Respondem pela manifestação de uma mesma oposição fundamental
e discursivizam uma mesma estrutura narrativa, podendo assumir,
no entanto, diferentes papéis na concretização dos conteúdos mais
abstratos estruturadores do discurso.
Numa ocorrência textual, numa notícia ou reportagem, a fotografia pode textualizar uma determinada etapa da seqüência narrativa de
base, a sanção, por exemplo, se tomarmos a notícia sobre o escândalo
que envolveu Bill Clinton, em reportagem já comentada na introdução
desse trabalho (Figura 3).
Pode também concretizar uma antinarrativa, pressuposta (ou
implícita) no enunciado verbal, fazendo surgir, no nível discursivo,
vozes antagônicas que, conjugadas, criam efeitos de ironia e humor,
desvelando um posicionamento ideológico assumido pelo enunciador,
como veremos adiante.
Essa unidade de sentido ocorre, portanto, em todas as etapas da
geração do sentido. Esse fato é fundamental para justificar a abordagem que faremos, embora não tenhamos como objetivo ocupar-nos de
cada uma delas detidamente. Focalizaremos, neste estudo, particularmente, o nível discursivo do percurso gerativo do sentido, conforme já
dissemos, observando a escolha enunciativa por manifestar conteúdos
por meio de diferentes semióticas e seus efeitos de sentido.
Neste nível, encaminharemos a análise a partir da dimensão
figurativa dos textos, dada a natureza das linguagens colocadas em
relação e o seu modo de ocorrência nos textos jornalísticos.
Abordar a figuratividade na mídia impressa é tratar de uma de
suas especificidades: ao proceder a uma “saturação de traços figurativos” (TEIXEIRA, 2001, p. 416), criando um efeito de iconicidade
tanto no relato verbal na notícia quanto no retrato fotográfico, o texto
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jornalístico evidencia sua pretensa vocação para a representação fiel
e verdadeira da realidade enunciada.
No enunciado verbal, essa representação é feita por meio de
procedimentos como a concretização precisa de elementos temporais,
actanciais e espaciais, a apresentação de dados exatos, cifras, a descrição detalhada dos fatos que constroem a ilusão de realidade e, no
visual, pela escolha de determinadas convenções (tipos de enfoque,
jogos de luz e sombra, perspectivas, distribuição de figura e fundo
etc.) que confirmam a relação de analogia, no nível semântico, entre
as figuras do mundo e a imagem fotográfica.
Além disso, não se pode deixar de considerar que, particularmente no enunciado visual, é a partir da sua dimensão figurativa que
podem ser apreendidos os mecanismos próprios da sintaxe discursiva.
As operações de debreagem enunciativa ou enunciva ou de embreagem
e as relações argumentativas que caracterizam os contratos manipulatórios entre enunciador e enunciatário só podem ser examinadas a
partir da camada figurativa que envolve as manifestações fotográficas
dos textos jornalísticos,2 o que faz com que se justifique, mais uma vez,
a opção por tomar como ponto de partida de nossa análise a semântica
discursiva, com ênfase no procedimento de figurativização.
Ademais, a semântica discursiva tem um papel especial na
construção da significação do texto, de alinhavar e ressaltar as interrelações entre os mecanismos sintáticos e semânticos do discurso,
assim como entre os diversos patamares da geração do sentido,
como já foi esclarecido anteriormente, quando tratamos o componente figurativo dos textos, na síntese da teoria que fundamenta o
nosso estudo.
Ao fazer convergir, assim, os outros níveis de produção do sentido, a semântica discursiva torna-se um ponto de partida privilegiado
para fazer as necessárias inter-relações entre esse nível mais superficial do discurso e os outros, mais profundos, também estruturadores
do sentido do texto, tornando menos restritivo o seu estudo.
É também a partir do componente figurativo do discurso que
observaremos, nos enunciados visuais, as qualidades significantes
que formam as figuras do conteúdo e sua organização em sistemas
que se sobrepõem à estruturação do plano do conteúdo, construindo
uma nova maneira de dizer o mundo.
Verificamos que essa preocupação em identificar as relações possíveis entre categorias do plano da expressão e do plano do conteúdo
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nos textos jornalísticos não é, de modo algum, irrelevante. E que tais
relações não ocorrem apenas nos enunciados verbais, como veremos.
No lingüístico, os elementos significantes pertinentes para a constituição do sentido não estão tanto na dimensão sonora que suscita, apesar
de não poder ser negligenciada (especialmente no que concerne às
manchetes) como muitas vezes ocorre nos discursos publicitários (Cf.
FLOCH, 1987), mas na sua manifestação visual, por intermédio do sistema gráfico que caracteriza a escrita. Esse fato, aliás, não surpreende,
dada a vocação à visualidade própria desse tipo de mídia.
É preciso, entretanto, ressaltar que a visualidade de que é dotada a linguagem verbal escrita difere da que caracteriza as semióticas
visuais. Estas constroem uma relação de analogia semântica entre
as figuras do discurso e as figuras do mundo natural, aquela se constrói como uma “correspondência entre dois sistemas – o gráfico e o
fônico – de tal modo que as unidades-figuras produzidas por um dos
sistemas podem ser globalmente homologadas às unidades-figuras
de outro sistema” (GREIMAS, 1984, p. 21).
Evidentemente, a restrição do sistema gráfico do verbal escrito
a apenas uma correspondência com um sistema fônico não leva em
conta as possíveis relações semi-simbólicas (ou mesmo simbólicas)
que podem ser estabelecidas entre determinados traços expressivos
do aspecto visual da linguagem escrita (tipo de letra, tamanho, distribuição topológica, cor etc.) e categorias do conteúdo, o que não chega
a aproximar o tipo de visualidade concretizado pelo verbal e pelo
visual fotográfico, por exemplo. Mas, apesar de apresentar diferentes
substâncias, o plano da expressão do verbal e o do visual integram-se,
no texto jornalístico, na sua organização profunda, por meio de uma
só forma da expressão, fato observável no corpus.
Feitos esses esclarecimentos, delinearemos como um dos
nossos objetivos a explicitação dos modos de integração entre as linguagens que compõem os textos noticiosos e opinativos que incluem
a fotografia como forma de manifestação de seu conteúdo, de modo
a constituir um todo de sentido.
O caminho metodológico escolhido para cumprir esse objetivo
considera, ainda, a possível separação dos planos do conteúdo e da
expressão para apreender, mais eficazmente, o modo de organização de cada um desses planos para, posteriormente, homologá-los.
Dessa forma, observaremos, inicialmente, no plano do conteúdo, as
inter-relações possíveis entre as linguagens. Mesmo constituindo
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um só todo de sentido, tornando imprescindível, para a significação
global do texto, a coexistência das manifestações verbais e visuais,
cada linguagem tem um papel e os conteúdos que veicula interagem
de maneira específica, como veremos adiante. Posteriormente, centraremos a atenção no modo de organização do plano da expressão
do visual e do verbal, buscando verificar suas inter-relações com o
conteúdo. Quanto ao plano da expressão, serão apresentados muitos
questionamentos e alguns comentários, já que alguns problemas
teórico-metodológicos ainda precisam ser enfrentados.
Baseada nas conclusões advindas do estudo dos procedimentos
empregados para a integração entre as linguagens, especialmente no
plano do conteúdo, e seus efeitos de sentido, discutiremos em que medida os textos jornalísticos constituem-se como textos que instauram
uma só unidade de sentido.3

Modos de relação no plano do conteúdo
Já tomando como pressuposto que as diferentes linguagens
coexistentes no texto jornalístico integram uma só unidade textual
coerente, resta esclarecer de que modos essa relação é estabelecida,
quais os recursos mobilizados para isso.
Como acabamos de comentar, esses recursos tanto envolvem as
categorias e elementos do plano do conteúdo (figuras e temas e seus
modos de combinação, projeções enunciativas etc.) quanto categorias
do plano da expressão (formantes expressivos como os cromáticos,
eidéticos, topológicos etc.). Deter-nos-emos, inicialmente, no plano
do conteúdo.
Consideraremos, como relações lógicas que podem surgir da
colocação em discurso das diferentes linguagens, a redundância, a
oposição, o redimensionamento por complementação ou restrição
e a ressignificação de conteúdos. Reflitamos sobre cada uma dessas
possibilidades.
Verificamos, com base nas análises, que parece não ocorrer uma
redundância absoluta nos textos jornalísticos, mesmo que nos voltemos
apenas ao plano do conteúdo. Naturalmente, não se trata aqui de abordar
o fenômeno de reiteração de conteúdos (figuras, temas) necessário para
alinhavar a coerência discursiva, e que ocorre, evidentemente, em qualquer das suas formas de manifestação. Não existe texto sem redundância.
Uma linguagem, então, sempre retoma a outra, em alguma medida.
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A isotopia, fundamental para o efeito de continuidade e unidade
do discurso, pressuposta a partir do momento em que tomamos os
conjuntos formados por imagem e linguagem verbal nos jornais como
um só texto, não se confunde com a existência de uma relação de
redundância, em que o visual apenas dissesse exatamente (ou aproximadamente, como uma paráfrase) aquilo que está dito no verbal ou
vice-versa. É como se, de alguma forma, as coerções impostas pelo
plano da expressão de cada linguagem acabassem por impor um dizer
a mais (ou diferente) à outra.
A linguagem verbal, por exemplo, pode “dar imagem” tanto
quanto a linguagem fotográfica, a partir do componente figurativo
da produção do sentido. No entanto, essas “imagens” não se fazem
ver em cena na simultaneidade de todos os elementos, como nas
semióticas visuais. É na duração da decifração das palavras que
se sucedem, imposta pela propriedade linear da linguagem verbal,
que as figuras pouco a pouco constroem os cenários, os atores,
as ações. Essa linearidade exige – e supõe – um modo de ler contínuo, na ordem dada pelo encadeamento textual, ao contrário da
manifestação visual que imprime sobre os sentidos uma apreensão
concomitante do todo.
É claro que a imagem pode criar caminhos de entrada, ou
seja, desenha, pelos arranjos das formas, os contrastes das cores,
de sua luminosidade, sua distribuição topológica no quadro, linhas
de passagem para a contemplação e interpretação, como também
o leitor pode fazer, no verbal, uma leitura aos saltos, muitas vezes
movido pela curiosidade, pela impaciência da espera, para só depois
preencher, pelo recuo, os intervalos suscitados por esse modo de
ler.4 Nada disso invalida, porém, as observações feitas antes, já que,
no primeiro caso, a apreensão totalizante precede a percepção dos
detalhes, possibilitada pelo olhar detido e, no segundo caso, essa
leitura aos saltos, não autorizada pela ordenação linear das unidades
lingüísticas, pode tornar-se um ruído que impede a compreensão,
exigindo o recuo e a releitura.
Essa diferença, sem dúvida, imprime determinados efeitos
na construção do sentido do texto, ao conjugar as duas linguagens.
Pode fazer, por exemplo, com que o conteúdo veiculado pela imagem
fotográfica determine um modo de ler o verbal.
Outros aspectos também pertinentes devem ser levados em
conta. Ao fixar uma realidade singular, estabelecendo um recorte no
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tempo e no espaço, a fotografia é capaz de atualizar e fixar apenas um
instante fugaz do encadear de transformações de estados próprio da
narrativa. Deixa, então, pressupostas as demais etapas da seqüência,
o antes e o depois do desenrolar dos eventos, abrindo possibilidades
muitas vezes estabilizadas pelo verbal.
Reconhecemos que a fotografia não está apenas “enquadrada”
pelo relato escrito nos textos jornalísticos, mas também é determinada por uma memória visual e cognitiva relativa ao assunto atualizado na notícia e pelas fotografias publicadas em matérias de outras
edições do jornal, com as quais mantém relação de continuidade. A
fotografia, por exemplo, do presidente Lula, logo após o resultado
de sua primeira eleição, e sua esposa, num Rollys-Royce, sob uma
chuva de papéis picados, é precedida de outras, em exemplares
anteriores do jornal, da campanha, quando candidato, no palanque,
votando e retirado num hotel de São Paulo, esperando os resultados;
e sucedida pela imagem do presidente já empossado em sua sala no
Planalto, trabalhando.
Mas essas relações sintagmáticas, narrativas, construídas na
sucessividade das edições do jornal, não são comparáveis aos relatos
veiculados pela linguagem verbal. O encadeamento sintagmático das
fotos, por ocorrer pela sobreposição de diferentes números do jornal,
não está em presença no texto considerado, e apenas pode ser recuperado ou representificado na memória do leitor. Logo, não se pode
apreender, no visual fotográfico, as transformações em curso num
mesmo texto ocorrência. Já no lingüístico, atualiza-se uma sucessão
de temporalidades, o que não quer dizer que todas as etapas da estrutura narrativa sejam textualizadas ou que isso ocorra na ordem lógica
dos acontecimentos. De fato, no discurso jornalístico, sempre ficam
algumas etapas da narrativa por dizer, nessa “novela” indefinidamente
renovada no próximo exemplar, concretizando a “episodicidade” que
caracteriza o jornal, como bem observa Landowski (1992, p. 119). Mas
cada um dos “episódios” mostra uma sucessão de estados e ações
mínima, mesmo que incompleta.
Embora, numa só edição, uma seqüência de fotos possa ser
empregada para reconstruir, quadro a quadro, uma história, como
acontece no jornal O Globo, em 13/6/2000, sobre o famoso assalto ao
ônibus 174, tal seqüência forma unidades estanques, cujo encadeamento e continuidade devem ser imaginados pelo leitor – ou buscados, se
nos reportarmos ao exemplo dado, nos relatos verbais que recobrem
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nada menos do que cinco páginas internas do jornal (páginas 15 a 20,
segundo a chamada da primeira página).
A pontualidade narrativa da foto e seu efeito intensivo, acentuado pela apreensão sensível abrangente e simultânea, em oposição à
continuidade e extensividade do verbal, vão marcar, na conjugação
das duas linguagens, configurações discursivas particulares, efeitos
de sentido curiosos, conforme veremos.
Por tudo isso, em certas fotografias muito facilmente identificadas como redundantes em relação ao texto escrito, a existência de um
detalhe, de um traço expressivo que emerge da dimensão figurativa
da foto, nos provoca de uma maneira diferente, lembrando o punctum
barthesiano (BARTHES, 1984, p. 44-91), mesmo que o retomemos um
pouco livremente, desviando-nos da maneira exata como o autor o
toma e define. Esse “algo” que, sendo um “distúrbio”, um “sentido
indireto”, um detalhe irreconciliável com o resto da cena, nos toca,
nos “fere”, faz ver de modo menos prosaico o mundo.
Diferentemente de Barthes, entretanto, não o buscamos pela
subjetividade, parcialidade e passionalidade de um olhar singular,
e sim pela apreensão dos componentes perceptivos e sensíveis que
significam, de determinado modo, uma significação (re)construída,
a partir do objeto, de seus elementos constituintes, de suas pistas,
pelo olhar que o lê.
Tomemos como exemplo uma notícia publicada no Jornal do Brasil,
de 17/10/03 (Figura 4), sobre o desabamento de quatro casas na Favela
Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. A foto parece concentrar os elementos icônicos necessários para mostrar esse fato também contado pelo
verbal. Mas, para além (ou aquém) desses elementos icônicos da foto,
que “recontam” esse acontecimento, não se pode deixar de observar as
tensões entre categorias significantes: a frágil ordenação das linhas das
edificações retangulares, mesmo que inacabadas e relativamente irregulares, a verticalidade e o movimento ascendente, na metade superior,
opondo-se à indiferenciação e à diversidade de linhas, à transversalidade,
à multidirecionalidade e ao movimento descendente, na metade inferior.
Não nos estenderemos, por hora, na análise desses mecanismos de
acentuação e elaboração de categorias do plano da expressão que se
sobrepõem à organização figurativa dos textos, já que esses recursos
de recriação do sentido serão mais bem desenvolvidos, posteriormente,
num item específico, mas, sem dúvida, a sua identificação nos permite
perceber esse excedente de sentidos de que falamos.
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Enfim, seja por um arranjo inusitado de elementos do plano
da expressão e sua correlação com categorias do conteúdo, como
no exemplo acima, seja pela concretização de uma polêmica ou pelo
emprego de metáforas visuais, ou outros recursos, dificilmente as
relações entre as linguagens se restringirão somente à redundância.
Como diz Landowski:
[...] foi-nos fácil perceber que, na realidade, a imagem e o texto não
dizem exatamente a mesma coisa. A imagem, na maioria dos casos,
pressupõe o texto e, falando dele, ela faz-nos “viver” diferentemente
o que ele enuncia, seja intervindo no plano do crer, pela introdução
sistemática de rupturas entre pontos de vista, seja sobre o das paixões,
anexando pelo menos um suplemento de intensidade em sua expressão.
(LANDOWSKI, 1995, p. 88-89)

Outra forma de interação possível entre as linguagens é a oposição. Nesse caso, a imagem fotográfica desdiz o enunciado lingüístico ou
vice-versa. As diferentes linguagens, ao serem articuladas, constroem
enunciados antitéticos ou mesmo paradoxais, mas não deixam de
encadear-se numa unidade coerente. Manifestam, na verdade, diferentes perspectivas conflitantes, referentes à colocação em discurso dos
programas narrativos (geralmente, de um sujeito e um anti-sujeito),
contrapondo pontos de vista, fazendo variar o foco a partir do qual
se pode ler (ou ver) o relato jornalístico.
No enunciado visual, pode ocorrer, por exemplo, a presença de
um mesmo ator inscrito no verbal, perfazendo, entretanto, diferentes
papéis temáticos. Pode-se concretizar, por meio de uma das linguagens, o
esforço de uma personalidade pública em construir um simulacro de idoneidade, poder, competência etc., manipulado por um dever ser e/ou um
querer ser e, por meio da outra linguagem, propiciar o desmascaramento
desse simulacro, atualizando a conjunção desse sujeito, actorializado
como uma pessoa pública, com um não saber ou um não poder ser.
Postos em oposição, os enunciados verbais e visuais veiculam
vozes polêmicas, inscrevendo, no discurso, valores ideológicos contrastantes. A enunciação, ao articulá-las, pode afirmar uma delas e
negar a outra, instaurando um modo de dizer irônico. Assim, pela
combinação das diferentes linguagens postas em oposição, pode
instalar-se como uma intencionalidade enunciativa indicativa de que
um dos enunciados deve ser lido como o contrário do que diz.
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Outra possibilidade é a enunciação não assumir tão categoricamente uma posição, criando uma certa ambigüidade entre a possível
interpretação a ser dada aos enunciados contrários, produzindo o
efeito de humor.5 Neste último caso, a responsabilidade pela interpretação fica a cargo do enunciatário, de modo que o sentido a ser dado
ao enunciado fique subentendido.
De todo modo, o que fica evidente é que a existência de enunciados contrários, longe de ser uma falha ou constituir um discurso
incoerente, confere ao texto um tom humorístico, inteligente, trazendo
mais leveza a assuntos relacionados à política ou à economia, sem ferir
a seriedade da sua abordagem. Construindo ironias, instalando implícitos, abrindo espaço para a polêmica e produzindo efeito de humor,
a opção por colocar em oposição os conteúdos de cada linguagem é
um dos modos de integrá-las.
Outro modo de correlação entre linguagens se dá por redimensionamento de conteúdos. A integração, então, ocorre ou por
ampliação ou por restrição de conteúdos, que são convergentes ou
complementares. O verbal não diz o mesmo que o visual mas também
não o contradiz (e vice-versa).
Na complementação, há um dizer a mais, ou seja, uma linguagem
acrescenta sentidos ao que diz a outra. O verbal, tanto quanto o visual,
pode preencher silêncios, omissões, reticências, de modo que uma linguagem concretize aquilo que está pressuposto, sugerido ou imaginado
na outra. Pode agregar valores, criar efeitos passionais, produzir uma
intensificação do poder de atratividade ou repulsividade dos objetos
de valor inscritos no texto. Determinados tratamentos na imagem,
especialmente, podem fazer o enunciatário vivenciar, experimentar
diferentemente o que está dito no enunciado verbal, comover-se.
Na restrição, a linguagem verbal (geralmente, considerando o
texto jornalístico) reduz os planos de leitura suscitados pela imagem.
Impõe um dizer a menos, ao direcionar a leitura, reafirmando uma
possibilidade de ver e interpretar a imagem, desautorizando outras.
Os silêncios (construídos ou suscitados pelo próprio recorte imposto
pelo enquadramento fotográfico), as metáforas e conotações têm suas
reverberações controladas, delimitadas, submetidas pelo verbal, numa
tentativa do enunciador de normatizar as formas de o enunciatário
acercar-se do texto.
Esse controle, contudo, não é (nem quer ser) absoluto. De certa
forma, a enunciação, ao optar por mostrar os fatos por intermédio de
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figuras metafóricas ou espalhar na imagem vazios, faz uma concessão à imaginação, mesmo imprimindo, pelo verbal, limites ao fazer
interpretativo.
Por fim, a integração de linguagens pode também suceder por
meio de um dizer transformado, de modo que uma linguagem, ao
fazer eco a outra, ressignifica-a, transforma-a por meio de uma fala
metafórica ou metonímica. Instaura, portanto, através da elaboração
da forma do conteúdo, um outro dizer, sobreposto a um dizer mais
corriqueiro, mais “objetivo”.
Esse tipo de interação de linguagens faz evocar as relações de
redimensionamento, mas com elas contrasta. Em relação à complementação, por não haver uma adição propriamente dita de sentidos na
retomada de uma linguagem pela outra, mas a sua transfiguração, ao
redizê-los (mantendo o mesmo percurso temático, por exemplo). Em
relação à restrição, por haver uma reafirmação pelo verbal (ou pelo
menos uma não-restrição) das possibilidades abertas no visual.
Nos textos jornalísticos particularmente, se, no caso da restrição, é o verbal que, predominantemente, reduz as possibilidades de
sentido abertas pelo visual, no caso da recriação (ou ressignificação),
é a imagem que mais radicalmente promove a produção de uma fala
mais metafórica.
Para concluir, sistematizaremos a seguir o quadro de relações
entre as linguagens, a partir do emprego de mecanismos próprios da
organização do plano do conteúdo:
Quadro 2
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Esse modelo de abordagem dos modos de sincretização dos
conteúdos verbo-visuais pode ser enriquecido se incorporarmos os
caminhos recentemente tomados pela semiótica tensiva, deixando
de operar apenas com as oposições qualitativas (e categóricas)
para nos ocuparmos das modulações quantitativas, fundamentais
para dar conta da sua complexidade. Podemos, então, pensar numa
graduação que vai da redundância dos conteúdos à sua oposição,
considerando o surgimento das categorias de análise como interseções de qualidades semânticas como o contraste 6 ou contraponto, no eixo da intensidade, e a reiteração, no eixo da extensidade,
assimilando as contribuições de Lucia Teixeira para a análise dos
textos sincréticos (TEIXEIRA, 2003, p. 229-242), podendo ser assim
organizadas:
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Quadro 3

				

Essa configuração quantitativa do modelo permite considerar
cada categoria como descontinuidades, adensamentos num eixo
contínuo e não apenas uma relação de oposição absoluta, o que possibilita acolher na análise, por exemplo, as reiterações que integram
os contrapontos e vice-versa.
Tendo delineado os modos de relação entre as linguagens coexistentes na mídia impressa, no plano do conteúdo, começamos agora
a traçar as possíveis formas de interação entre elementos próprios
do plano da expressão de cada linguagem, observando até que ponto
constituem “manifestações, em materiais sensoriais diferentes, de
mesmos pacotes de qualidades (ou formas) de expressão, correlatos a
conceitos ou valores do plano do conteúdo” (BARROS, 1986, p. 36).
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Relações entre linguagens e plano da expressão

Independentemente das concepções ou dos preconceitos refletidos
no seu modo de construção, bem como daquilo que “representa”, uma
imagem é com efeito, de início, por si mesma, presença. Ela nos põe
imediatamente em contato com alguma coisa que não é um discurso
sobre algum referente suposto [...], mas que é, nem mais nem menos,
a presença da própria enquanto tal, como realidade plástica. (LAN-

DOWSKI, 2002, p. 126)
É dessa presença da imagem, vista “como realidade plástica”,
que trataremos aqui. Não mais a imagem (seja ela fotográfica ou o
conjunto de traços gráficos do verbal escrito) como suporte para
veiculação de conteúdos, mas como um conjunto de formas, cores,
tamanhos etc. que imprimem em nós sua marca significante, também
dotada de uma significação, modificando as relações de sentido mais
imediatas, concernentes às estruturas inteligíveis.
Considerando essa dimensão dos textos visuais, Floch (1985)
propõe que estes, em suas diversas manifestações (fotografias, pinturas, quadrinhos, anúncios publicitários), não sejam considerados como
semióticas particulares, mas como objetos de análise de uma semiótica plástica. Compreende que a semiótica plástica abrange não só as
condições de produção dos textos, mas também a intencionalidade de
um certo tipo de relação entre o significante (visual) e o significado,
recusando a redução da análise a uma lexicalização de sua dimensão
figurativa, em substituição à percepção da manifestação do objeto
como um conjunto constituído de um jogo de formas, cores, posições,
etc. e seu papel na produção do sentido. Refutando a confusão entre
a relação imediata e simplista entre o visível e o dizível, valoriza uma
semiótica das relações entre as qualidades visíveis (categorias significantes) e qualidades inteligíveis (categorias do conteúdo) dos objetos
de sentido visuais. Reportando-nos às palavras do autor:
Uma oposição de valores e de texturas, a saturação de um vermelho ou
de um amarelo, uma relação de posições no interior do quadro, essas
qualidades visíveis não têm nenhum papel na produção do sentido?
Pode-se, impunemente, numa busca da significação, numa abordagem
semiótica (portanto, não exclusivamente semântica) considerar o sig-
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nificante como transparente e só começar a análise no momento em
que se reconhece essa ou aquela figura do mundo natural? A semiótica
plástica começa por recusar a confusão entre o visível e o dizível; o
que não significa, muito ao contrário, que se queira fazer do visível um
modo de existência do inefável. (FLOCH, 1985, p. 13-14)7
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Por essa possibilidade de relações acima descritas é que a semiótica plástica se insere num sistema de sentidos de tipo semi-simbólico,
dentro do qual termos de uma categoria do plano da expressão podem
ser associados a termos de uma categoria do plano do conteúdo.
Não se pode deixar de ter em conta, nessa questão, uma ressalva feita por Floch (1987) em sua análise de um anúncio da campanha
publicitária de lançamento do cigarro News. Após fazer um estudo
do significante do anúncio, alerta para o fato de que nem sempre as
qualidades visíveis levantadas podem ser consideradas pertinentes
na constituição do sentido do texto. Segundo o autor:
[...] é preciso atacar a análise do conteúdo para justificar o estudo das
qualidades visuais como qualidades de expressão, isto é, como qualidades que têm algum papel na produção do sentido: não há expressão
senão em relação a um conteúdo, não há significante senão em relação
a um significado. Apenas as qualidades visuais que exercem um papel
na produção do sentido são pertinentes para o estudo da significação.
(FLOCH, 1987, p. 34)

Considerando a possibilidade de que esse tipo de pertinência
na homologação entre expressão e conteúdo tanto pode se dar no
visual fotográfico quanto em relação à manifestação visual do verbal
escrito, é lícito pensar que, no texto jornalístico, a mobilização desse
tipo de recurso ocorra de modo particular, considerando a interrelação entre as linguagens.
A focalização das correlações semi-simbólicas, dependendo
do recorte feito pelo olhar, ora mais abrangente, ora mais particularizador, pode levar a diferentes percepções. As notícias e artigos do
jornal podem ser considerados como unidades autônomas, dotadas
de coerência interna, que as identifica e distingue umas das outras,
e, ao mesmo tempo, partes de um todo constituído pela página onde
se inserem, o caderno e o próprio jornal tomado como uma entidade
semiótica. Essa especificidade do texto jornalístico (que será retomada
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e explicitada adiante) autoriza uma leitura dessas porções textuais,
ora conjuntamente, ora independentemente do todo. Ao acercar-se
do texto isolando suas unidades, por exemplo, podem-se perder as
relações mais totalizantes que permitiriam identificar uma homogeneidade formal, mais abrangente, no plano da expressão, dos elementos
verbais e visuais (gráficos, fotográficos etc.).
Considerando esse recorte, não é rara a presença, nos jornais,
de fotografias em que são acentuados determinados arranjos plásticos
(construindo contrastes, enfoques surpreendentes etc.), fazendo ressaltar um outro modo de ver o mundo. Essa estruturação significante
pode construir conformidades com categorias do conteúdo apreendidas na manifestação verbo-visual, tomada como uma totalidade. O
plano da expressão do verbal, no entanto, dificilmente apresenta uma
elaboração formal tal que possa merecer maior atenção do analista,
com exceção de casos muito particulares.
Mas se levarmos em conta a distribuição das colunas em
que se organiza o verbal gráfico na página em relação aos outros
elementos visuais (fotografias, mapas, gráficos etc.), construindo
a diagramação elaborada na edição dos jornais, outros aspectos
ressaltam, chegando a criar uma certa fisionomia que diferencia
os cadernos uns dos outros e, em relação aos diferentes jornais,
produzem identidades.
Essas especificidades ressaltam na diferença: ou ao contrapor
um caderno com outro, do mesmo jornal, ou um jornal com o outro,
principalmente no caso de se dirigirem a diferentes perfis de leitores,
como ocorre na imprensa “séria” e na “popular”. Voltemo-nos para
algumas passagens da análise comparativa entre os dois tipos de
imprensa, feita por Norma Discini, num estudo sobre estilo:
[Em Notícias Populares] Não há lides resumindo as notícias, mesmo
porque a manchete ocupa quase mais da primeira metade superior da
página, com letras duplamente maiores que os próprios logotipos dos
outros jornais. (DISCINI, 2003, p. 127)
As letras [de Notícias Populares], todas em negrito, e mais espessas
do que o “normal” instituído pelos outros jornais comentados [Folha
de S. Paulo e O Estado de S. Paulo], carregam a página de tinta preta,
enquanto as três fotos, com colorido forte, tomam o espaço que resta.
(DISCINI, 2003, p. 128)
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Voltando a falar dessas populares notícias, ouvimos aí, como dissemos,
por meio da hipérbole plástica e verbal, uma voz discursiva que grita.
(DISCINI, 2003, p. 129)
Firma-se [em Notícias Populares] o simulacro de uma enunciação acele-
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rada, avessa à autocontenção, de maneira que robustece, na totalidade,
o ator impaciente. (DISCINI, 2003, p. 134)

Por esses exemplos, percebe-se que alguns traços significantes específicos da expressão visual do verbal escrito (intensidade e
saturação das cores, tamanho e espessura das formas, distribuição
dinâmica e instável na página), que “grita”, segundo a autora, opõemse à tonicidade menos intensa da forma plástica do verbal escrito, na
imprensa dita “séria”, mais austera. Se prolongarmos nossa leitura por
toda a análise feita pela autora, não será difícil perceber que esses
mesmos traços estendem-se ao visual fotográfico, tanto na sua organização interna quanto na sua distribuição topológica na página. Essa
feição “hiperbólica” de Notícias Populares, em relação ao tom contido
dos jornais “sérios”, ainda seguindo a leitura de Discini, é homologável
à forma de abordar os conteúdos em cada tipo de jornal, segundo o
seu estilo.
Constituindo o primeiro contato intersubjetivo entre enunciador
e enunciatário, a estruturação diagramática, integral, homogênea de
um jornal (apesar da heterogeneidade aparente de que é feito) é já
um programa de manipulação para fazer crer nos valores selecionados pelo enunciador, fundando identidades às quais o enunciatário
é chamado a integrar-se. Tocando, primeiramente, o leitor por seu
aspecto sensível, antes mesmo que ele se apodere do texto através
de sua dimensão inteligível, já imprimindo sobre esta dimensão uma
sombra de significação, provocando efeitos diversos, os possíveis arranjos entre os componentes significantes das diferentes linguagens
constituem um âmbito do estudo da significação que não pode ser
negligenciado na análise.
Uma última questão ainda é fundamental ao se enfocar o texto
jornalístico como objeto de estudo: o conceito de sincretismo, que não
apresenta consenso entre os semioticistas. Seu estudo, ainda que se
abra a muitas formulações ainda não satisfatoriamente sistematizadas, oferece os fundamentos a partir dos quais nos apoiaremos para
a análise do texto jornalístico.
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Ignácio de Assis Silva (1985), em artigo intitulado “Sincretismo e comunicação visual”, aborda o conceito de sincretismo,
aproximando-o ao conceito de neutralização, assim como aparece
em Hjelmslev, como ressalta o autor no artigo. Considera, assim,
baseado nesses autores, o sincretismo como “atenuação da oposição
distintiva”, mas não um “apagamento”, havendo “uma base comum
que permanece, sobre a qual se assenta a percepção do sincretismo”
(SILVA, 1985, p. 74).
Partindo desse conceito, Silva, ao pensar os textos em que estão
em relação diversas semióticas, concebe o sincretismo como a atuação
de “uma ausência que significa”. Inclui na noção de sincretismo as
operações semi-simbólicas a partir das quais ocorre a “metamorfose
de figuras do mundo em figuras da língua” (SILVA, 1985, p. 78) e uma
espécie de “intertextualidade”, “uma operação intersemiótica”, em
que uma linguagem evoca outra, construindo uma espécie de síntese
ou conexão entre “imagens” de vários textos (pictóricos, esculturais,
verbais etc.). Ressalta, nesse último caso, que esse entretecimento de
imagens perpassa todos os níveis do percurso gerativo, não apenas a
cobertura figurativa ou temática.
Parece não haver, em Silva, a necessidade da presença concomitante das diversas linguagens numa só unidade textual para a
ocorrência do sincretismo. Basta, então, que uma semiótica, mesmo
elidida, mesmo em ausência, “atue”, de forma latente, em relação à
outra, subsumindo-a paradigmaticamente.
O problema do sincretismo é tratado diferentemente por Floch,
em verbete do Dicionário de semiótica, tomo 2, de Greimas e Courtés
(1986, p. 217-219). No verbete, as semióticas sincréticas são caracterizadas pela operacionalização de diversas linguagens de manifestação, ou seja, o plano da expressão dessas semióticas-objeto (mais
precisamente a substância do plano da expressão) é constituído de
elementos relevantes de várias semióticas heterogêneas.
A coexistência de linguagens não é, entretanto, para essa
abordagem, suficiente para a constituição de um texto sincrético.
Os procedimentos de sincretização envolvem um só enunciador,
mesmo quando actorializado diversamente, revelando uma competência discursiva que possibilita acionar – e manejar – diversas
substâncias do plano da expressão para produzir determinados
efeitos no plano do conteúdo. Não há, por isso, uma enunciação
verbal e outra visual, outra melódica, e assim por diante, mas uma
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só enunciação que mobiliza, no plano da expressão, uma pluralidade
de substâncias estruturadas sob uma só forma.
É sob essa última perspectiva que consideramos deva ser
abordado o estudo do sincretismo, observando se a conjugação entre
o verbo e a imagem, na sua manifestação, soa “como uma explosão
de discretismos” (SILVA, 1985, p. 79) ou se, ao contrário, tece uma
“acoplagem de oposições de expressão e conteúdo” (FLOCH, 1987, p.
44) que ultrapassa a pluralidade aparente de linguagens, construindo
uma só unidade profunda.
Retomando as considerações já formuladas, reiteramos que as
linguagens verbal escrita e fotográfica, pelos diversos procedimentos
já enumerados, constituem um todo de sentido. Percebemos, desde já,
a necessidade da coexistência das diferentes semióticas, sem a qual
já não se trata mais de um mesmo texto. Sendo sincrético, seguindo
a orientação dada por Floch, é preciso que haja uma “estratégia global de comunicação sincrética” (apud GREIMAS; COURTÉS, 1986, p.
118), à qual as diversas linguagens se subordinam, subsumidas sob
uma mesma forma. Os procedimentos de sincretização, portanto,
que ocorrem no plano da expressão, promovem uma espécie de homogeneização das diversas substâncias significantes a partir de sua
redução às mesmas oposições categoriais.
As dificuldades que se impõem dizem respeito à natureza
desses formantes, dessas categorias capazes de subsumir elementos
significantes tão diversos de modo a organizá-los numa forma única.
Essa é a tarefa que se abre como um desafio, que embora ainda seja
espinhoso e nebuloso, deve ser enfrentado, mas isso já é matéria para
outro livro.
Voltando ao texto jornalístico, poderíamos concluir que se trata
de um texto sincrético, fato que salta aos olhos na comparação entre
diferentes jornais. A estratégia enunciativa, ao empregar procedimentos de sincretização de linguagens, ajuda a construir a identidade
semiótica de um jornal, selecionando o enunciatário ao qual se dirige.
Empresta-lhe, também, visibilidade, acrescentando-lhe um traço diferencial no meio do ruído intermitente provocado pela saturação de
informações que circulam na sociedade contemporânea. No espaço
interno do jornal, esse mesmo efeito pode surgir na contraposição
de certos cadernos direcionados a parcelas do conjunto de leitores
que figurativiza esse enunciatário coletivo característico desse tipo
de mídia impressa.
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Entretanto, essa identidade se forma, igualmente, de um agrupamento de pequenos textos dotados de coerência interna, que, mesmo
lidos e vistos em sua descontinuidade relativa do todo, não deixam
de ser dotados dessa especificidade sincrética.
Essas e outras questões relativas à constituição do jornal e,
conseqüentemente, seus modos de leitura, suscitam uma reflexão mais
aprofundada, antes de desenvolvermos, nos próximos capítulos, as
análises que possibilitarão compreender melhor a abordagem teórica
aqui proposta e permitirão corroborá-las.

Algumas questões preliminares à análise
Antes de iniciar o estudo dos modos de interação entre as linguagens visual fotográfica e verbal em textos jornalísticos particulares (notícias, reportagens, artigos etc.), é necessário compreender o
modo de presença desses textos nas edições sucessivas dos jornais,
as interações que estabelecem entre si, constituindo uma unidade de
sentido engendrada por um enunciador que se desdobra, em outro
nível, em diferentes actantes, criando o efeito de diversidade e multiplicidade (de textos, de vozes, de linguagens, de assuntos...) numa
totalidade. A aparente dispersão que inclui, numa só página de jornal,
manchetes, fotos, relatos escritos, charges, comentários, anúncios etc.,
possui uma organização interna, de natureza mais profunda, que faz
com que as diversas matérias e textos sejam dotados de uma feição,
um ethos, que lhes dá uma espécie de homogeneidade.
Produz-se, assim, um efeito de continuidade, que tanto se
dá pela retomada das narrativas anteriores, que se encontram
em pressuposição mútua, caracterizando a linguagem jornalística
pela “episodicidade da narrativa” e “periodicidade do discurso”,
criando “condições de uma perpétua expectativa sintagmática”,
determinando “todo um programa narrativo virtual que os números
seguintes não poderão deixar de atualizar” (LANDOWSKI, 1992, p.
119), quanto pela relação entre os diversos blocos de notícias que
constituem uma mesma página ou entre diversos tipos de textos
(charges, crônicas, comentários, artigos etc.) que dialogam uns com
os outros, construindo, pela auto-referencialidade, uma espécie de
intratextualidade.
Não se pode analisar os textos da mídia impressa sem considerar essa unidade, essa totalidade que se mantém no diverso, como
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bem nos diz Discini (2003, p. 117-222), nem ignorar a heterogeneidade,
a segmentação, os inúmeros pequenos textos identificados, à primeira
vista, como independentes, que os caracterizam.
A escolha enunciativa, por constituir unidades relativamente
autônomas, se concretiza desde a manifestação até os níveis mais
profundos do discurso. Podem-se citar, como procedimentos textuais
de separação de unidades, se nos detivermos no âmbito da diagramação, a organização de segmentos por intermédio de finas linhas que
enquadram textos e fotografias (por exemplo, a chamada, na primeira
folha, da notícia sobre o jogador Robinho, Figura 5), manchetes que
abrangem determinadas colunas e excluem outras ou um fundo de um
colorido esmaecido, mas suficientemente eficaz para se estabelecer
a constituição de um texto em relação a outro (como ocorre na chamada da reportagem sobre problemas de saúde provenientes do “uso
abusivo do computador” pelos jovens, na mesma edição da Folha).
Além desses, podem-se apontar as recorrências temáticas e
figurativas, no nível discursivo, construindo uma coerência interna
de uma matéria em oposição a outra e a construção de estruturas
narrativas autônomas, no nível narrativo.
A heterogeneidade, que abrange não só diversos tipos de textos
e linguagens, mas também temas e conteúdos de naturezas diferentes, une-se ao esforço de irrupção do inesperado do acontecimento
diferenciador que choca ou assusta, construindo, paradoxalmente,
por meio da co-ocorrência da continuidade (pelo retorno do mesmo)
e da descontinuidade (pela busca do novo e do diferente ou pela copresença de diversos gêneros textuais ou narrativas), uma “tradução”
da enorme variedade das experiências vividas, da totalidade que
abrange a cotidianidade em todos os seus aspectos, dirigindo-se a
um destinatário coletivo, com seus interesses particulares. Segundo
Landowski (1992, p. 120), essas são as “duas faces complementares do
jornal”, tornando possível a construção do público leitor, abrindo:
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[...] cada vez mais generosamente suas páginas ao aqui agora, isto é, à
prospecção e à programação do “vivido” mais imediato dos seus leitores:
rubricas de informações práticas, depoimentos, curiosidades, crônicas,
correspondência dos próprios leitores, classificados e anúncios de todo
tipo, programas audiovisuais, horóscopos, prognósticos (meteorologia,
bolsa, corridas de cavalos e outros) e, é claro, anúncios publicitários –
todos esses são espaços criados visando a manipulação dos estereótipos
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sociais que configuram a imagem de um Sujeito normatizado por e para a
própria recepção do discurso “midiático”. (LANDOWSKI, 1992, p. 120)

A complexidade que caracteriza esse enunciatário não diz
respeito apenas aos diversos âmbitos do cotidiano, às variadas
vivências e interesses dos leitores considerados como indivíduos
unos, mas a diferentes tipos de leitores: crianças, mulheres, intelectuais, jovens etc. Assim, o leitor do encarte direcionado a crianças
e pré-adolescentes, por exemplo, evidentemente não é idêntico ao
do caderno cultural de um mesmo jornal. Comparemos, a título de
ilustração, o caderno “Folhinha” da Folha de S. Paulo de 6/12/03 (Figura 23) e “Mais!”, também da Folha, do dia 7/12/03 (Figura 24). No
primeiro, se apenas nos ativermos à primeira página, deparamo-nos
com o título, à direita, escrito em letras vazadas, a traço, como se
tivesse sido desenhado por uma criança (que brinca com a letra h, de
óculos e gravata). Em caixa-alta, com letras feitas a mão, logo acima
do título, em linha ondulada, há a inscrição “um jornal a serviço da
criança”. A fotografia de um bebê de chupeta, na qual se inscrevem,
do lado direito (para onde o rosto da criança está voltado), desenhos de traços infantis8 (um deles descansa sobre a mão estendida
da criança) e, abaixo, a manchete intitulada “Para minha neta ooó”,
também em caracteres irregulares (com subtítulo em letras que se
distribuem em linhas ondulares, dançantes), completa o quadro
que imita um cartão-postal, para citar apenas alguns dos elementos
emblemáticos da página. Ao colorido, excesso de figuras e dinamicidade dessa página, contrapõem-se a simetria, a economia de cores
e a sobriedade do caderno “Mais!”. Este apresenta a reprodução, na
página inteira, do Auto-retrato de Günter Brus (1964): uma fotografia
de uma face masculina, em preto-e-branco, voltada para baixo, de
modo a fazer ver a longa extensão de um crânio calvo, cindido ao
meio por um traço escuro, formado por “pinceladas” de tinta não
uniformes, em várias direções, que atravessa verticalmente todo o
rosto até o pescoço. A manchete, ao pé da página, em vermelho (tal
qual o título do caderno, à direita, de mesma fonte tipográfica), diz:
“Terapia de risco” – remetendo a artigo do psicanalista Jurandir Freire
Costa, que discute livro do sociólogo inglês Frank Furedi.
Essa distinção entre os dois cadernos, evidente para qualquer
leitor (que se identifica com a imagem inscrita em um caderno e não
em outro), permeia também a linguagem verbal utilizada – por meio
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da escolha vocabular, do efeito de aproximação/distanciamento construído, da forma de abordagem dos temas, do conhecimento de mundo implicado – como se pode perceber pela transcrição do primeiro
parágrafo dos textos que desenvolvem a matéria de capa:
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Vô tem sempre história para contar. Ainda mais quando o avô é João
Guimarães Rosa (1908-1967), escritor que brincava com as palavras
quando descrevia o sertão de vaqueiros, veredas, moças de fita. (Folha
de S. Paulo, 6/12/03, p. F 4)
Frank Furedi é professor de sociologia da Universidade de Kent, no
Reino Unido. Em seu mais recente livro, “Therapy Culture – Cultivanting
Vulnerability in an Uncertain Age” [Cultura da Terapia – Cultivando a
Vulnerabilidade em uma Era de Incerteza, ed. Routledge, 256 págs.,
14,99 libras], ele retoma as preocupações dos trabalhos anteriores, “Paranoid Parenting” [ed. Allen Lane] e “Culture of Fear” [ed. Continuum].
Nos três livros se trata de analisar o impacto das crenças culturais na
formação da subjetividade. (Folha de S. Paulo, 7/12/03, p. 5)

Na “Folhinha”, a corruptela do vocábulo avô, na primeira
sentença do enunciado, cria logo, pela familiaridade do termo, uma
proximidade com o enunciatário. Simula também, por esse artifício,
falar a mesma linguagem da criança que lê, dotada de uma coloquialidade que se mantém na sentença seguinte: “Ainda mais quando o
avô é João Guimarães Rosa...” (o grifo é nosso). Soma-se a isso o uso
do presente do indicativo, em seu emprego omnitemporal, indicando
a enunciação de “verdades eternas ou que se pretendem como tais”
(FIORIN, 1996, p. 151), reforçado pelo advérbio sempre. Ter história
para contar é, portanto, uma verdade que não só diz respeito ao avô
João Guimarães Rosa, mas a todos os avôs, incluindo o da criança
que lê. Mesmo distinguido pela intensificação do ainda mais, o avô
escritor de que a reportagem fala se identifica com o do leitor, construindo uma empatia necessária para conquistá-lo. Na apresentação
da produção escrita pelo autor, a preferência é pela alusão às figuras
que recheiam o seu universo discursivo: “o sertão de vaqueiros, veredas, moças de fita”.
Em “Mais!”, também é apresentado um escritor, o sociólogo
Frank Furedi. Mas, nesse caso, a objetividade e o distanciamento
dão o tom, na sobriedade de uma linguagem acadêmica, por meio da
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qual se enumeram os títulos dos livros escritos pelo autor, em inglês
(entre eles, apenas um é traduzido, o do seu livro mais recente, objeto
da crítica publicada no jornal). Na referência ao conteúdo do livro,
informa-se, resumidamente, o tema geral (conteúdo, como sabemos,
de natureza mais abstrata) – “o impacto das crenças culturais na formação da subjetividade” – ao contrário da escolha enunciativa feita
pela “Folhinha”, que se deteve nas figuras.
Essas diferenças, no entanto, não são tão profundas quanto
parecem. Criança ou adulto, o universo sociocultural é o mesmo: o
leitor distinto, refinado, competente para ler o artigo do renomado
psicanalista não se distancia tanto daquele a quem se dirige o comentário sobre o livro póstumo do conhecido e respeitado “escritor
de Sagarana” com “as histórias, os desenhos e outras anotações”
dedicados às netas. Com informações sobre cinema, poesia, CDs e
brinquedos educativos, essa criança, actante discursivo destinatário
das notas e reportagens da “Folhinha”, simultaneamente distingue-se
do intelectual que lê “Mais!” (pela faixa etária, pelo universo de interesses particulares) e com ele se identifica.
É essa identificação que autoriza Norma Discini de Campos a
(re)construir um sujeito semiótico “como caráter de uma totalidade
enunciada” (DISCINI, 2003, p. 59), um estilo. Essa totalidade, segundo
a autora, não se forma apenas por “aquilo que diz” (no nosso exemplo,
a escolha por tratar de um universo cultural específico, associado,
segundo uma concepção ideológica dominante, a uma produção “superior”, “erudita”), mas “pelo modo que diz” (DISCINI, 2003, p. 118),
pela “recorrência de procedimentos” (no caso, a sutileza, o tom mais
sério e objetivo, construído pela debreagem enunciva, sem criar uma
intimidade excessiva, sem “vulgaridades”, tanto no caderno “Folhinha”
quanto no “Mais!”) o que melhor se pode notar pela oposição a outros
jornais, como os ditos “populares”.
Da mesma maneira que ocorre com os diferentes cadernos do
jornal, cada universo narrativo constitutivo de uma notícia, reportagem, artigo particular, estabelece relações de coerência interna, nas
suas manifestações visuais ou verbais, que delimitam uma unidade
separada do todo (a página, o caderno, o exemplar, o jornal em sua
continuidade de todas as edições) e, ao mesmo tempo, nele se insere,
como vimos, pelas recorrências estilísticas, por uma regularidade e
previsibilidade no modo de dizer. Por essa inserção, pode-se concluir
que o todo está nas partes: “O sentido é dado pela diferença, como já
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dissemos, e o todo se reconstrói nas partes, também em estilo” (DISCINI, 2003, p. 36). E o olhar atento para cada uma dessas unidades pode
dar uma visão privilegiada das totalidades, já que, primeiramente, é
assim mesmo que se constrói sua especificidade, por serem elas formadas de unidades heterogêneas, concomitantemente independentes
e integradas, metonimicamente relacionadas.
Essa relação de contigüidade entre as unidades e o todo no jornal
já foi abordada por Lucia Teixeira, ao falar da “qualidade metonímica
da crônica” no conjunto da página do jornal, considerada nos seus elementos visuais e verbais (2003a), em texto que analisa semioticamente
a função da crônica nos cadernos culturais de jornais cariocas.
Tomando-se como exemplo a análise, da primeira página da Folha
de S. Paulo de 2/11/03 (Figura 5), observamos a dimensão das relações
entre as partes e o todo de que falamos no enunciado jornalístico.
Há, como é próprio das primeiras páginas dos jornais, uma diversidade de assuntos selecionados entre os que figuram nesse número do
jornal – notícias políticas, policiais, esportivas, comportamentais – e
referências aos seus diversos cadernos e seções (Esporte, Empregos,
Imóveis, Opinião etc.) dispostos em pequenos “blocos” separados por
colunas englobadas por manchetes em letras maiores, fundos coloridos,
finas linhas retangulares, procedimentos já citados anteriormente. Alternam-se também, na página, quadros estatísticos, fotografias, desenhos
e colunas com os relatos escritos – resumo das notícias, reportagens,
comentários, índice das seções, informações de serviços.
Por suas disposições topológicas e dimensões, duas matérias
são colocadas em destaque: a primeira, ocupando toda a extensão
horizontal superior da página, abordando a pesquisa do Datafolha de
avaliação do governo Lula, e a outra, centralizada na página (pendendo um pouco à direita), sobre os problemas de saúde decorrentes do
tempo gasto pelos jovens na frente do computador.
Na reportagem sobre o governo Lula, a manchete é constituída de dois segmentos, separados por ponto e vírgula: de um
lado, há o destaque à aprovação de Lula, por 42% dos brasileiros;
de outro, ao crescimento do medo do desemprego. A ênfase nas
taxas de aprovação na manchete (deixando para o resumo do texto
as taxas piores e a tendência de queda na avaliação do governo,
tanto quanto o desempenho pessoal positivo de Lula, de 60%),
contraposta à idéia do medo do desemprego, parece produzir um
tom equilibrado e ameno na informação dos dados. Logo abaixo,
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à direita, uma manchete abrangendo apenas uma coluna (“Sem
política industrial, governo só apaga crises”) introduz outra reportagem, sobre a ineficiência da política industrial do governo Lula
que “ainda não saiu da prancheta, passados dez meses de posse”.
Apresentadas como notícias distintas (desenvolvidas, inclusive,
em diferentes cadernos do jornal), não se pode deixar de perceber, na sua justaposição, uma crítica velada, de modo implícito:
subentende-se como causa do fantasma do desemprego a falta de
política mais eficaz do governo em setores, como o industrial, que
podem aumentar a oferta de emprego.
À seriedade desses dados opõe-se, topológica e tematicamente,
a chamada para a coluna de Jânio de Freitas (posicionada na metade
inferior esquerda da página), na seção esportiva do jornal. Anunciando
que o “garoto” Robinho “deu vida outra vez” à camisa 7, no futebol,
faz referência direta à manchete principal, no alto da página: “Se em
matéria de governo, a esperança ainda não venceu o medo, na camisa
7 ela ressurge com Robinho”.
Ao peso e sobriedade dos dados preocupantes sobre o medo
de desemprego, contrapõem-se, então, a leveza e a esperança do surgimento de um jogador talentoso. Mantém-se, entretanto, na notícia
esportiva, um certo tom de crítica aos acontecimentos políticos e
econômicos, mesmo que com eles marcando oposição.
Do mesmo modo, as notícias policiais relativas à corrupção
em São Paulo e aos assassinatos praticados por traficantes do Rio
circundam a reportagem que aborda fatos do cotidiano, o comportamento dos jovens e seu uso abusivo do computador – e a ela também
se opõem.
Nesse jogo de contrastes, o mesmo tom polêmico sutil que põe
em relação os resumos das diversas matérias de várias seções do jornal
repete-se nas relações entre imagem fotográfica e linguagem verbal. Na
foto da reportagem sobre o comportamento dos jovens e crianças em
relação ao computador, a figura de uma criança sorridente, estampada
na tela de um laptop que, segundo a legenda, o “garoto William Ausenka”
segura diante de si, ocultando-o, opõe-se, pelo colorido vibrante das
figuras e teor lúdico da cena, à perspectiva da doença associada ao
uso do computador, tema principal do texto.
O olhar que segue a linha reta do rosto aos pés do menino dessa
foto maior mais uma vez encontra o contraste: nos tons mais claros,
pastéis, do colorido da fotografia de uma garçonete com um “prato
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criado por restaurante em NY para ajudar o MST”, também centralizada, na extremidade inferior da mesma folha.
A instauração de vozes conflitantes, de ironias sutis, de críticas
mais ou menos veladas, a justaposição de diferentes pontos de vista,
tudo isso de forma equilibrada, contrabalançada, constitui um modo
de ser ameno e “relativizador”,9 mas que se esforça por mostrar-se
perspicaz e crítico.
Esse passar de olhos pela página do jornal já indica as necessárias relações parte/todo na apreensão da significação nesse tipo de
mídia. Não é, entretanto, a nossa preocupação maior concluir sobre o
ethos de um jornal, construído como sujeito semiótico; antes se quer
aqui contribuir para a compreensão dos modos de integração entre
as linguagens verbal e visual, ora detendo o olhar em suas unidades
textuais, ora atentando para as relações da parte com o todo que,
como vimos, são de natureza metonímica. É o que percebemos na
reportagem intitulada “Abuso no micro afeta jovens”, já comentada,
que estabelece, no plano do conteúdo, relações de oposição entre as
figuras e temas espalhados na fotografia e o resumo escrito. A figura
alegre, sorridente da criança que se diverte com o computador, retratada pela linguagem visual, não parece concretizar os temas da
doença e da dor aludidos na linguagem verbal, mas é exatamente essa
contraposição que faz ver a verdade que se oculta em segredo (o que
parece, mas não é): a diversão do jogo e da brincadeira que causa (e
esconde) os males de que nos dá notícia o texto.
Essas relações podem ocorrer no plano do conteúdo, mas também constroem-se pela disposição dos elementos visuais e verbais no
espaço, suas especificidades expressivas, significantes, como certos
tratamentos em relação à cor e à forma. Tomando o exemplo dessa
página de jornal, observam-se os contrastes entre as cores vibrantes e
intensas (vermelho, amarelo, azul, verde, preto) da imagem do menino
com o computador e as cores menos intensas, em tons mais claros,
da figura da garçonete na outra foto, já comentada anteriormente, se
apenas nos detivermos aos aspectos cromáticos. Se verificarmos outros aspectos (a frontalidade da face do menino no laptop e a torção
do corpo que o sustenta versus a lateralidade do rosto da garçonete,
com o olhar de soslaio, suavizando o contato com o enunciatário, por
exemplo), podemos reconhecer a recorrência de procedimentos – de
colocação de elementos em oposição, nesse exemplo – que já foram
captados no plano do conteúdo.
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Obviamente, determinados procedimentos acabam por predominar em um jornal e somente são atualizados em menor medida em
outros, de acordo com suas especificidades.
Outra questão também se impõe ao tratar da produção do sentido em textos midiáticos que colocam em interação as linguagens
verbal e visual: a colocação em cena daquele que lê e vê esses textos
e o modo como o faz. Ana Claudia de Oliveira (2000, p. 177-187), em
artigo que analisa a primeira página dos jornais paulistas Folha de S.
Paulo e O Estado de S. Paulo, sugere a pertinência da abordagem da
interpretação como uma investigação importante na compreensão
das mudanças no jornalismo contemporâneo, que, ao utilizar mais as
imagens, exploram suas “qualidades sensíveis [...] em todas as suas
nuances cromáticas, mas também podendo essas serem topológica,
eidética ou mesmo matérica” (OLIVEIRA, 2000, p. 182):
Essa mudança no modo de noticiar também está gerando transformações no modo de leitura do jornal. Parece que hoje o jornal é concebido
para comportar também uma leitura pelo passar dos olhos nas manchetes e fotos. Acrescentar-se-ia então àquela leitura, a leitura do deter os
olhos, uma outra: a leitura da olhadela das páginas que poderia ser ou
não seguida da primeira leitura. Eis um tema para outra investigação
que nos restringimos aqui a destacar a sua pertinência na abordagem
do jornal. (OLIVEIRA, 2000)

Em primeiro lugar, é relevante notar que as instâncias de produção e interpretação dos enunciados são co-participantes na construção
do seu sentido, o que faz com que tanto um modo de leitura como o
outro sejam dados pelo próprio arranjo interno dos elementos textuais; ou seja, são fruto das escolhas enunciativas, ao mesmo tempo
que as delimitam.
A predominância das imagens e das chamadas das matérias de
diferentes seções dos jornais, abordando assuntos diversos, por meio
de manchetes em letras maiores, associadas a sobretítulos, subtítulos
e legendas, na primeira folha, funciona como um anúncio e uma pista
dos desdobramentos das notícias, ao mesmo tempo que oferece ao
leitor uma síntese dos acontecimentos selecionados como importantes a serem veiculados na edição do periódico. Essa apreensão geral,
totalizante, da multiplicidade de eventos que constituem matéria
para o jornal, possibilitada pelo modo de lhes dar visibilidade, não

Livro 1.indb 94

1/10/2008 18:54:39

ocorre apenas na primeira página. Nas demais, uma só reportagem ou
notícia também pode apresentar-se assim segmentada, subdividida
em pequenos blocos com submanchetes, sobretítulos, subtítulos e
destaques que dão conta de diferentes aspectos e/ou pontos de vista
de um mesmo assunto, tudo isso entremeado de desenhos, fotografias,
legendas e gráficos. Esse modo de fazer ver – e fazer saber – ligeiro,
descontínuo, abrangente, faz com que uma primeira apreensão do
sentido se dê por intermédio de apenas alguns elementos textuais
colocados em destaque, em detrimento de outros – o relato verbal
escrito, comentários de maior extensão, artigos, editoriais – que podem agregar sentido ou ressignificar essa captação mais imediata e
rápida da “olhadela”.
Essa “olhadela” é uma maneira de o leitor acercar-se dos fatos,
informar-se, tendo a ilusão de inscrever-se no mundo, participar dele,
mesmo que fazendo tudo isso muito superficialmente, pelas aparências do mundo, a partir daquilo que seu jornal diário veicula como
representação e síntese dos eventos significativos, dentre tudo o que
acontece.
A rapidez do olhar é possibilitada também pelo que tem o jornal
de previsível e normativo no modo de apresentar os fatos: espera-se
que a manchete concentre os dados mais relevantes da notícia, sintetizando-a, que a fotografia ou gráfico mostrem elementos figurativos
suficientes para a compreensão dos dados, que a legenda explique
os possíveis vazios da imagem fotográfica ou dos gráficos. Tudo isso
aliado às regularidades estilísticas do jornal, que lhe emprestam uma
previsibilidade facilitadora da leitura.
No entanto, se o leitor pode, nessa primeira olhadela, ter uma noção dos fatos, não é o bastante para saciar-lhe a curiosidade, provocada
pelo que, na sua estruturação, se deixa em aberto: reticências, silêncios,
insinuações, abordagens irônicas, fotos aparentemente incoerentes,
vários são os recursos para prender a atenção do leitor, fazê-lo deter
o olhar, como um convite irrecusável à busca de maiores detalhes.
A reportagem sobre o escândalo envolvendo o ex-presidente
dos Estados Unidos, Bill Clinton, publicada em O Globo, de 12/9/98
(Figura 3), ilustra bem isso. A enorme fotografia de Clinton, cabisbaixo, única em toda a primeira página, a manchete (“Divulgação
de relatório humilha Clinton”) e o subtítulo (“Documento expõe na
internet detalhes constrangedores da vida sexual do presidente dos
Estados Unidos”), apesar de darem uma visão geral do assunto trata-
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do, mais aguçam a curiosidade do leitor. A expectativa de conhecer
os tais “detalhes constrangedores” e a narrativa completa, da qual a
manchete e a fotografia apenas concretizam a etapa da sanção, faz o
leitor querer ler toda a reportagem. A charge maliciosa de Chico, ao
lado da fotografia, acerca desse mesmo fato, fazendo referência a um
trecho do relatório, transcrito logo acima, contribui para transformar
a olhadela numa leitura mais demorada, em busca das duas páginas
em que se estende a narrativa verbal dessa notícia.
Outro exemplo é o da fotochamada sobre as eleições na Colômbia, publicada na Folha de S. Paulo, em 25/5/02 (Figura 17), que
analisaremos mais detidamente adiante. Mostra homens agachados,
com armas na mão, cobertos de lama, num primeiro plano, tendo, ao
fundo, uma floresta. A legenda diz: “Treinamento na selva: Paramilitares
de direita sujos de lama em exercício de sobrevivência na Colômbia; em
meio a um temor crescente de fraudes, sabotagens e pressões sobre
eleitores, o país realiza amanhã eleições presidenciais”. A plasticidade
da fotografia, que retém o olhar, aliada à aparente falta de coerência
entre a informação sobre o exercício militar na selva e as eleições na
Colômbia, que demanda um esforço maior de interpretação, levam
também a uma leitura mais detida sobre a matéria, nas páginas internas do jornal.
O olhar que se demora nas notícias e reportagens, contudo, não
precisa de tanto fôlego quanto o que exige o artigo, o editorial ou o
texto opinativo. Solicitando um universo de conhecimentos mais específico, os títulos e subtítulos geralmente guardam algo de enigmático
e somente a leitura detida de todo o texto permite uma compreensão
mais abrangente de seu conteúdo. Não há o consolo dos lides, que já
trazem as indicações dos detalhes que se somarão à medida que a
leitura avança.
“Um projeto exemplar para o Brasil”, “Radicalismo despachado”
(ambos os artigos publicados no Jornal do Brasil, 7/12/03), “Terror
em alta velocidade” e “Literatura anfíbia” (esses últimos publicados
na Folha de S. Paulo, em 11/10/98 e 30/6/02; Figuras 18 e 19, respectivamente) são alguns exemplos de títulos que, diferentemente das
manchetes, dão poucas pistas até do assunto de que tratam. Essa
titulação cria um suspense, obrigando o enunciatário à leitura global
dos textos, geralmente formados de partes encadeadas e interdependentes, para que tome conhecimento das idéias defendidas por seu
“autor”. Quando acompanhados de imagens, esses textos apresentam
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fotografias e desenhos que abrem possibilidades inconclusas de leitura (quando não há apenas a figurativização do “autor” do texto pela
sua fotografia), levando sempre a uma duratividade no olhar e a uma
parada para a leitura, desacelerando a relação do sujeito que lê e o
objeto de leitura a ser decifrado.
Todas essas questões serão devidamente consideradas nas
análises que agora se seguirão. Assim, por um lado, ao analisar as
narrativas, não o faremos isoladamente do todo, mesmo porque isso
é impossível: “o todo está nas partes”, como diz Norma Discini (2003,
p. 178). Contudo, não nos furtaremos de focalizar as unidades textuais
que aparentemente são independentes, pois percebê-las e entendê-las
mais de perto é uma forma de compreender a totalidade da qual fazem
parte. Por outro lado, a análise, ao enfocar os modos possíveis de interação entre o verbal e o visual na construção do sentido dos textos
jornalísticos, não poderia deixar de voltar-se também para o leitor,
enunciatário inscrito no texto e partícipe da sua própria produção.
Apreender um modo de ver e ler – e como isso se faz – é compreender
melhor os modos de dizer e mostrar próprios da mídia impressa.
O caminho escolhido para a observação desses modos de
interação entre linguagens considera, ainda, a possível separação
do plano do conteúdo e do plano da expressão, para apreender,
mais eficazmente, o modo de organização de cada um desses planos
para, posteriormente, homologá-los. Dessa forma, observaremos,
inicialmente, no plano do conteúdo, as inter-relações possíveis entre
as linguagens. Mesmo constituindo um só todo de sentido, tornando
imprescindível, para a significação global do texto, a coexistência das
manifestações verbais e visuais, cada linguagem tem um papel e os
conteúdos que veicula interagem de maneira específica, como veremos
adiante. Posteriormente, centraremos a atenção no modo de organização do plano da expressão do visual e do verbal, buscando verificar
como se integram e suas inter-relações com o conteúdo.
No próximo capítulo, fixaremos nossa atenção nas relações que
podem ser estabelecidas pelas linguagens, observando a estruturação
do conteúdo nos textos, especialmente de seu nível discursivo. Faremos,
então, um exercício analítico, de modo que se possa verificar a adequação desse tipo de abordagem, contribuindo, conseqüentemente, para
uma melhor compreensão, a partir do ângulo escolhido, da produção
da significação na mídia impressa.
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Essas são categorias básicas de análise propostas por Floch, por exemplo, na
análise de fotografia de Boubat intitulada Nu, em Petites mythologies de l’oeil et de
l’esprit: pour une sémiotique plastique (1985, p. 21-38).
No verbal, as projeções da enunciação no enunciado podem ser recuperadas tanto por meio da dimensão figurativa do discurso quanto por meio de elementos
lingüísticos não-figurativos como pronomes pessoais (eu / tu / ele etc.), pronomes
demonstrativos (este, aquele etc.), certos advérbios (aqui, lá, ontem etc.) e outros.
Textos sincréticos são aqueles que se caracterizam por manifestar-se através
de diferentes substâncias da expressão, estruturadas sob uma mesma forma (cf.
GREIMAS; COURTÉS, 1986, p. 217-219). Trataremos melhor desse conceito posteriormente.
Não nos esquecemos de que o plano da expressão do verbal escrito é, por si só,
visual, possibilitando uma organização secundária criadora de sentidos, mas essa
questão será oportunamente discutida.
Sobre a diferenciação entre a ironia e o humor, ver Landowski (1995). Esses conceitos serão retomados e explicitados adiante.
O termo contraste não deve ser entendido aqui no sentido já estabelecido pela lingüística – relações entre unidades no eixo sintagmático – mas como contraposição, aproximação de contrários.
Tradução nossa do original em francês: “Une opposition de valeurs et de textures, la saturation d’un rouge ou d’un jaune, un rapport de positions à l’intérieur
du cadre, ces qualités visibles ne jouent-elles aucun rôle dans la production du
sens? Peut-on impunément, dans une quête de la signification, dans une approche
sémiotique (donc non exclusivement sémantique), considérer le signifiant comme
transparent et ne commencer l’analyse qu’au moment où l’on reconnaît telle ou
telle figure du monde naturel? La sémiotique plastique commence par refuser la
confusion du visible et du dicible; cela ne signifie pas, bien au contraire, qu’on
veuille faire du visible un mode d’existence de l’ineffable.”
A legenda diz ser a imagem “montagem feita com foto antiga e desenhos tirados do
livro Ooó do Vovô, de Guimarães Rosa.
Retomamos a análise da seção “Opinião” da Folha de S. Paulo, no estudo de Norma
Discini (2003, p. 178) sobre o estilo na imprensa “séria”, com que concordamos:
“Lembrando que o todo está na parte, notamos que a charge remete à totalidade
FSP, de cuja narratividade depreendemos um sujeito conjunto a um objeto, que o
constitui, mas conjunto no modo da distensão / eutensão, firmando uma espera
relaxada, oposta à tensa. Assim se constitui o simulacro da totalidade, fundante do
estilo do jornal, como tom próprio da voz, constrói editorial, primeira página, o
jornal inteiro, enfim; no caso da Folha, um tom relativizador.”
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O plano do conteúdo
O fotógrafo
Difícil fotografar o silêncio
Entretanto tentei. Eu conto:
Madrugada a minha aldeia estava morta.
Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre
as casas.
Eu estava saindo de uma festa.
Eram quase quatro da manhã.
Ia o Silêncio pela rua carregando um bêbado.
Preparei minha máquina.
O silêncio era um carregador?
Estava carregando o bêbado.
Fotografei esse carregador.
Tive outras visões naquela madrugada.
Preparei minha máquina de novo.
Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado.
Fotografei o perfume.
Vi uma lesma pregada na existência mais do que na
pedra.
Fotografei a existência dela.
Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo.
Fotografei o perdão.
Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa.
Fotografei o sobre.
Foi difícil fotografar o sobre.
Por fim eu enxerguei a Nuvem de calça.
Representou para mim que ela andava na aldeia de
braços com Maiakovski – seu criador.
Fotografei a Nuvem de calça e o poeta.
Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa
mais justa para cobrir a sua noiva.
A foto saiu legal.
(BARROS, 2000, p.11-12)
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É por intermédio da inspiração, provocada pela beleza da poesia
de Manoel de Barros, que iniciaremos a abordagem dos modos de interação entre a imagem – a fotografia – e a linguagem verbal e a ilusão
de fixação da realidade que produzem, aludidas pelo poeta. Mas a
realidade que se fixa na linguagem é a da aparência das coisas e, por
meio dela, busca-se a apreensão mesma do seu “perfume”, daquilo
que sugerem, das impressões que causam ao sujeito que se defronta
com essa representação imperfeita.
Reflitamos sobre o que as palavras do poeta revelam com
maestria: a vocação do verbal para “dar imagem”, construindo uma
visualidade que empresta concretude aos temas, conteúdos abstratos concernentes a uma interpretação e organização das coisas do
mundo. A visualidade, constitutiva, de modo mais evidente, do texto
imagético, especialmente o fotográfico, que parece ser a “reprodução”
fiel das qualidades visíveis do mundo natural, não é exclusiva desse,
como o poeta faz ver. Capaz de “fotografar”, por meio das palavras, o
“perfume de jasmim”, a “existência” da lesma, o “perdão”, o “sobre”,
emprestando ao conceitual a cobertura do visível, deixa perceber, no
entanto, a dificuldade de captar-lhes a materialidade: “Difícil fotografar
o silêncio”; “Foi difícil fotografar o sobre”.
No texto jornalístico, a ilusão de referente, a (re)construção
do mundo no texto, de modo que pareça fidedigno e credível, se dá,
no verbal, de uma forma particular: a informação precisa dos lugares
(cidade, bairro, rua, praça...), das distâncias marcadas por metros,
quilômetros etc., dos atores discursivos (nome completo, idade, ocupação) e suas ações e papéis, do tempo (dia, ano, década...) e das suas
durações contadas em meses, dias, horas, os dados exatos de cifras,
a descrição dos objetos ajudam a concretizar, a (re)criar, no discurso,
os fatos narrados, dando-lhes certa visibilidade. O conjunto desses
elementos, “ao investir figurativamente os conteúdos, cria efeitos de
realidade que ajudam a persuadir e a convencer” (BARROS, 1988, p.
110), como pode ser provado pelos exemplos a seguir:
O deputado Carlos Melles (PFL-MG), 53, novo ministro do Esporte e
Turismo, afirmou que, na pasta, vai procurar “dar alegria ao brasileiro”.
A inflação de abril em São Paulo ficou em 0,09% e foi a menor nesse
mês desde 1947, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor da
Fipe. (Folha de S. Paulo, 6/5/00)
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A fotografia, nesse contexto, produz os mesmos efeitos de referente e verdade, mas possui um estatuto diferente. Com o redimensionamento da presença da imagem nos jornais, a fotografia surge como
um dos principais recursos para dar visibilidade aos fatos, já que é
considerada, pelo senso comum, a reprodução exata de um referente,
por força das coerções técnicas que a caracterizam, e que implicam
necessariamente a existência do objeto tomado como referente.
Entretanto, mesmo a fotografia sendo vista como reprodução
exata de um referente (cuja presença é necessária para sua própria
existência), a transformação das cenas do mundo em figuras visuais
planares impõe uma redução dos traços que constituem objetos e processos captados (o volume, a profundidade, as texturas, por exemplo,
se só nos detivermos nos elementos visuais), obrigando a interposição
de um conjunto de convenções que possibilitem o reconhecimento
das figuras da imagem fotográfica como representações do mundo
natural – identificadas como fidedignas, verdadeiras. A iconicidade,
portanto, não é mais do que um efeito de sentido que se constrói por
meio de uma relação de analogia, no nível semântico, entre figuras
do mundo e imagens, já pressupondo um crivo de leitura do mundo
(relações estabelecidas entre seus elementos, classificações de objetos
ou processos etc.), que reforça crenças e ideologias e confirma apenas
as realidades que podemos – e sabemos – enxergar.
No conjunto de fotografias que integram os textos jornalísticos,
algumas delas obedecem a determinados padrões esperados, tomados
culturalmente como representações possíveis de uma realidade objetivamente captada. A centralização de figuras que se quer ressaltar,
a presença de elementos da realidade que contextualizem os fatos, a
possibilidade de percepção clara de detalhes que se ajustam melhor
a uma visão preconcebida do tema concretizado, permitem, além
de uma apreensão mais rápida do conteúdo da foto, a credibilidade
esperada.
Essa maneira de fazer ver os fatos – e, conseqüentemente, fazer
crer na sua verdade – pode ser exemplificada pela seqüência de fotos
na metade inferior da página de rosto do jornal O Globo, de 3/6/2000,
referente ao assalto ao ônibus 174, no Jardim Botânico, que durou
quatro horas e meia. Em todas as fotografias, encabeçadas pela marcação da hora em que ocorreram as cenas (16h10m, 16h40m, 17h30m,
18h50m), há uma figura recorrente: uma arma. Nas mãos de policiais
ou do assaltante, essa figura e as ações a ela correspondentes apa-
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recem tanto no texto visual quanto no escrito (“atirador”, “cano de
revólver”, “arma”, “atirar” são as expressões verbais das legendas
de cada uma das fotos). Causando impacto, apelando à curiosidade,
as fotografias não deixam dúvidas quanto ao assunto a que aludem: o
assalto, o seqüestro, a violência urbana. Na parte superior da folha, à
esquerda, duas imagens cobrem horizontalmente toda a extensão da
página: à esquerda uma foto do assaltante, que resiste, sendo capturado por quatro policiais e outra, à direita, de uma moça mortalmente
ferida nos braços do militar, completam o resumo narrativo dos fatos
e seu desfecho.
A crueza das imagens que compõem essa reportagem – a mulher
ferida, com a roupa manchada de sangue, olhos vidrados, na foto maior,
à direita, ou outra mulher, na seqüência da metade inferior da página,
no canto esquerdo, ameaçada pelo assaltante com a arma na boca –
não é comum, entretanto, num jornal como O Globo. Necessárias para
concorrer com a cobertura televisiva que transmitiu as imagens do
assalto ao vivo durante toda a tarde do dia anterior, fotos como essas
são raras nos jornais da chamada imprensa séria. Ao contrário, nos
diários ditos populares, essas fotos são freqüentes, criando mesmo
uma identidade reconhecida e aguardada por seus destinatários (Cf.
DISCINI, 2003).
Outros tratamentos também são dados às fotos, mostrando
enfoques inusitados, montagens mais ou menos explícitas, empregando figuras metafóricas ou metonímicas ou mesmo ressaltando os
elementos significantes, dando maior plasticidade às imagens, levando,
de outro modo, igualmente eficaz, o enunciatário a crer na verdade do
discurso. São muito freqüentes, não só nos cadernos culturais, como
veremos adiante, as fotografias que mobilizam esses recursos surpreendentes em relação às outras, mais tradicionais, mas são aceitas
com certas restrições, como podemos constatar, por exemplo, pelos
comentários na seção “Ombudsman”, publicados semanalmente na Folha de S. Paulo. Essas “ousadias” podem despertar a curiosidade, fazer
sentir, envolver ou comover o enunciatário, mas não devem colocar
em risco a crença na existência dos fatos e fidelidade da cena.
Um comentário, publicado nessa seção, em 24/6/01, mostra com
clareza essa preocupação. A polêmica surgiu a partir de uma foto em
que “um homem tenta se proteger do frio sob um relógio desses que
marcam também a temperatura”. A suspeita confirmada de que houve
uma “interferência, artificial, do fotógrafo”, que “pegou um conhecido e
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o plantou ali”, causou a censura do ombudsman. O fato, julgado como
“fraude”, passa a ser visto como um abalo à credibilidade do jornal,
um atentado ao jornalismo.
Outro procedimento, desta vez de manipulação de imagens,
também foi alvo de críticas na mesma seção da Folha, em 12/2/03. A
foto publicada no jornal, em que estão retratados “Lula e sua mulher,
Marisa, sob chuva de papel picado no Rollys-Royce presidencial”,
aparece retocada nas revistas IstoÉ e Veja, de modo que os papéis
picados “sumissem” ou “aparecessem” no rosto e na mão erguida do
presidente e sua esposa. A visão do jornal pode ser sintetizada pela
fala do seu editor de fotografia, transcrita no comentário:
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Para Eder Chiodetto, editor de fotografia da Folha, “nada justifica
alterar os elementos que compõem uma imagem fotojornalística por
manipulação eletrônica ou por qualquer outro meio. Ao capturar uma
imagem noticiosa, o repórter-fotográfico realiza um pacto de franqueza
com o leitor. É o que distingue o fotojornalismo da imagem publicitária,
por exemplo”.

Em todos esses casos, não havia na imagem nenhuma marca
aparente que possibilitasse ao leitor perceber a intervenção mais
direta do fotógrafo na cena. São montagens, retoques, manipulações
imperceptíveis e, exatamente por isso, causam ainda maior mal-estar.
Diferentemente, uma fotografia publicada na primeira página da Folha
de S. Paulo, em 7/6/03, em que a montagem é explicitada na legenda
(“Foto em dupla exposição mostra pregão e painel da Bolsa de Mercadorias & Futuros, em SP, onde projeção de juros recuou...”), torna-a
perfeitamente aceitável, servindo convenientemente para mostrar o
movimento agitado e eufórico da Bolsa em alta, ao qual se sobrepõem,
simultaneamente, os seus indicadores.
Outra questão ainda é relevante, no que concerne à conquista
da confiança do leitor do jornal: o fato de que as figuras, mesmo icônicas, além de recriar as imagens do mundo, produzindo a ilusão de
realidade, recobrem temas, veiculam uma visão de mundo.
Um incidente, comentado também na seção “Ombudsman” da
Folha de S. Paulo, em 13/7/03, ilustra bem essa questão. Refere-se à
foto da sala do comitê de imprensa do Banco Central, onde não trabalham funcionários públicos, empregada como ilustração da adesão à
greve de funcionários do banco, na edição da Folha de 9/7/03. A foto
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mostrava a sala como se se tratasse de uma sala normal de trabalho,
vazia porque os funcionários teriam aderido à greve, mas, na verdade, ela era apenas ocupada, excepcionalmente, por jornalistas, não
representando, por isso, adesão massiva à greve, como a fotografia
parecia demonstrar, o que provocou a carta indignada de uma leitora
ao jornal. Bernardo Ajzenberg, que assina a seção “Ombudsman”, faz
coro à censura da leitora, assim como o secretário de redação da
sucursal e o editor de fotografia da Folha, que aludem ao fato como
“grave erro”, servindo-lhes como alerta “para reforçar o controle
sobre as imagens” que oferecem ao leitor. Nesse mesmo texto, lemos
que o fotógrafo argumenta, em sua defesa, que “havia ali outras salas vazias, mas que aquela era a que possibilitava a melhor visão do
lado externo (a rua) onde funcionários em greve estavam parados ao
sol”. Numa nota em “Erramos”, publicada posteriormente na Folha de
S. Paulo, 11/7/03, esclarecia-se que, na legenda, faltava a informação
de que no local fotografado “funciona o comitê de imprensa do órgão,
no qual não trabalham funcionários públicos”.
Nesse caso, o reconhecimento, pela leitora, do local como uma
das salas do Banco Central não foi suficiente para dar credibilidade aos
fatos. Ao contrário, a foto não foi aceita como concretização possível
da adesão dos funcionários à greve, como queria o fotógrafo.
Além disso, percebe-se que, independentemente das intenções
do fotógrafo, a fotografia inserida na página do jornal produz sentidos
em sua inter-relação com o relato verbal da notícia e não isoladamente.
Sua significação, portanto, se constrói por meio das relações entre
suas partes constitutivas e sua inserção no todo que é a notícia e não
pela apreensão das intenções declaradas pelo fotógrafo.
Por fim, apesar da ilusão de reprodução fiel do referente, o que
se torna evidente é que tanto a foto quanto o relato verbal não passam de uma visão do evento: a dos funcionários, na rua, do ponto de
vista do interior do prédio, como afirma o fotógrafo, ou do prédio, na
perspectiva dos funcionários, apresentada na outra foto, publicada ao
lado da foto polêmica (Folha de S. Paulo, 9/7/03). Assim, necessariamente parcial, a escolha das figuras e o seu modo de ser no espaço
e no instante de sua captação fazem da notícia, na sua manifestação
visual e lingüística, um testemunho de uma maneira de ver, expressão
de uma subjetividade, de uma ideologia.
As fotos, portanto, embora pareçam gozar de autonomia, não se
apresentam isoladas no texto jornalístico: emolduradas pela manche-
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te, sobretítulo, subtítulo, legenda e relato escrito, que imprimem nas
imagens determinados efeitos, também apontam certa maneira de ler
o verbal, já que são primeiramente percebidas. Desse modo, entre a
linguagem verbal e a visual, estabelecem-se as mais diversas relações.
Mesmo criando redundâncias que garantem a coerência e reduzem
os silêncios instaurados em cada um dos textos, a sua coexistência
redimensiona os sentidos, ora desencadeando relações de complementaridade ou negação e ironia, ora restringindo as possibilidades
polissêmicas que instauram, ora, ao contrário, multiplicando-as.
São essas formas de relação, de oposição, de redimensionamento
e de ressignificação, a partir dos conteúdos veiculados por cada linguagem e sua integração na constituição de um todo de sentido (e não de
uma mensagem fotográfica, de um lado, e uma mensagem lingüística,
de outro, repetimos), que desenvolveremos nos itens a seguir.
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Relações de oposição
É inegável que a fotografia, ao estabelecer redundâncias em
relação ao texto escrito, atesta como verídicos os dados, fotos e
interpretações nele apresentados, atendendo à exigência de referencialidade e veracidade tão caras ao discurso jornalístico. No entanto,
a exemplo dos textos rapidamente examinados no capítulo anterior,
constatamos que outros tipos de relações, mais ricos e inusitados,
mesmo nos primeiros cadernos, são constantes.
Portanto, ao contrário da redundância que parece marcar a
fotografia jornalística em relação ao texto verbal, algumas vezes o
sentido da imagem pode resvalar para a direção oposta ao do texto
verbal. É o caso de uma fotografia publicada pela Folha de S. Paulo em
6/5/2000 (Figura 6). Ocupando, verticalmente, mais da metade superior do comprimento da folha de rosto do jornal, quase centralizada
(pendendo ligeiramente à esquerda), tem como tema a desocupação
do prédio do BNDES pelos integrantes do MST. A perspectiva em que
é tomada a cena, de baixo para cima, faz com que a figura do prédio
ocupe quase completamente dois terços da cena, na parte superior
da foto. Na parte inferior, pouco mais de uma dezena de pessoas, mal
vestidas, carregando sacos e colchonetes, são retratadas caminhando
em direção oposta à do prédio.
Do modo que se dá a ver a cena, o prédio oficial parece gigantesco, imponente, contrastando com a indigência, a fragilidade e o
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desamparo do conjunto de pessoas (que nada tem de amedrontador)
constituído, além dos homens, também de mulheres e crianças, deixando pacífica e ordeiramente o prédio. Oposta parece ser a relação
de forças entre os atores (integrantes do movimento e o governo,
representado na foto pelo prédio oficial) na notícia escrita (manchete,
legenda e texto de chamada). Segundo a legenda, os integrantes do
movimento “invadiram” o prédio e, conforme o resumo da notícia dado
na primeira página, a Polícia Federal havia enquadrado os líderes do
movimento “no artigo 18 da Lei de Segurança Nacional”, por terem
tentado “impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre
exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados”. Curiosamente, a imagem fotográfica faz parecer ridícula a informação de
que a ação do MST de fato represente uma “grave ameaça”, passível de
sofrer, como sanção, a intervenção da Lei de Segurança Nacional.
Contrapõem-se, assim, dois diferentes pontos de vista, relativizando sutilmente a “verdade” única e objetiva dos conteúdos transmitidos pela notícia que engloba sincreticamente as duas linguagens
(visual e verbal) na manifestação textual.
Ao contrário da reportagem sobre o assalto ao ônibus 174,
no Jardim Botânico, em que a fotografia conferia sustentação e credibilidade à avaliação dos fatos feita pelo jornal, na notícia sobre a
ocupação do prédio do BNDES pelo MST, é a foto jornalística que faz
o “comentário” sobre o conteúdo expresso pela linguagem verbal: de
certa forma, questiona tanto o grau de severidade da sanção da instituição governamental que, diante da foto, parece desproporcional e
inadequado, quanto a confiabilidade na afirmação do dirigente do MST,
José Rainha, de que os sem-terra vão voltar “com mais força”.1
Esse conflito de forças e interesses, destacado nas imagens
construídas pelas figuras verbais e visuais desse texto, explorado,
inclusive, na dimensão expressiva da imagem fotográfica, reitera-se,
como tema dominante, em toda a página do jornal em que se encontra essa reportagem, com exceção de apenas duas ou três matérias.
A contaminação de vírus na internet, tropas da ONU que se tornam
reféns em Serra Leoa, greve geral na Argentina, roubo de selos de
autenticidade usados para falsificação de documentos, insinuação
de favorecimento de uma cidade mineira pelo ministro do Esporte e
Turismo, que diz querer “dar alegria ao brasileiro” são alguns dos assuntos tratados, indicando, já pelas manchetes e resumos da notícia,
o teor polêmico de seus conteúdos.
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Quanto às imagens fotográficas que constituem a página, vale
ressaltar que, na continuidade vertical das linhas dessa primeira fotografia analisada, há outra, na extremidade oposta, ao pé da página,
mostrando o conflito nas ruas de San Miguel de Tucumán, Argentina,
onde há pneus ardendo em fogo. As labaredas em vermelho, amarelo
e laranja luminosos, que concretizam a figura do fogo, contrastam
com as cores menos fortes das figuras que recobrem a desocupação
do prédio do BNDES, do mesmo modo que a beligerância suposta na
cena “quente” da cidade argentina contrasta com a solução aparentemente pacífica dos sem-terra. Esse contraste entre as fotos acentua
ainda mais o exagero de severidade da sanção aplicada pelo governo
ao MST.
Intercalada a essas duas fotos, na metade inferior da folha,
uma fotografia retangular, que se estende horizontalmente para além
dos limites de ambas as fotos intercalantes, centralizada na página,
retrata numerosas figuras humanas que atravessam, “em procissão”,
uma extensa faixa, mar afora, até uma ilha. Formam uma linha sinuosa,
que se estende da esquerda, em linha diagonal, à direita, curiosamente
voltando-se para a mesma direção para a qual caminham os integrantes do MST, na fotografia logo acima. Na legenda, uma referência ao
episódio bíblico do êxodo – “Novo mar vermelho” – para, metaforicamente, descrever os turistas “na ilha de Chindo (Coréia do Sul) [que]
caminham sobre o leito do mar em direção à ilha de Bodo [...] durante
movimento de retração das marés”.2
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Entre a ironia e o humor
O mesmo desconcerto que parece surgir na relação entre a
linguagem verbal e a fotográfica, na notícia analisada anteriormente,
repete-se na matéria publicada no caderno de economia de O Globo,
em 22/6/2001 (Figura 7). Anunciada pela manchete “Armínio mostra
suas armas”, a notícia discorre sobre a intervenção no câmbio implementada pelo então presidente do Banco Central, Armínio Fraga,
fazendo a cotação do dólar “despencar” 3,5%.
A única fotografia da notícia, que abrange uma página inteira,
centralizada, mostra a imagem de Armínio Fraga. Seus olhos parecem
avermelhados e lacrimejantes. Uma de suas mãos, semi-aberta, projetada sobre o rosto, além de destacar a área dos olhos, demonstra
estar em posição mais de receber ajuda do que de interferir, como
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diz a manchete. A legenda confirma a postura receptiva e defensiva
de Fraga: “O presidente do BC, Armínio Fraga: dinheiro do FMI e mais
captações no exterior para preservar o real”.
Contrariamente a essa postura, na linguagem verbal, as metáforas de conteúdo bélico presentes nas expressões “mostrar as armas”,
“ataque no mercado de câmbio”, “arsenal de medidas financeiras”,
“intervenções no câmbio”, “jogar duro para segurar o dólar”, para citar
algumas, trazem uma demonstração de força, firmeza, iniciativa.
A fala de Armínio Fraga, transcrita no texto e, em parte, colocada
em destaque logo abaixo da foto, acentua a manifestação de um sujeito
decidido e dinâmico, modalizado pelo saber e pelo poder:
As intervenções no câmbio continuarão sempre que houver exagero
na cotação ou no caso de o mercado financeiro estar seco de dólares.
A decisão de elevar os juros gradualmente em meio ponto percentual
ao mês era correta naquele momento. Mas agora era preciso dar um
sinal mais firme não só sobre a meta da inflação, mas também quanto
aos juros. Acreditamos que nossa resposta agora é clara e forte.

Mais firme e incisiva parece sua fala, quando comparada com a
do ministro da Fazenda (também em destaque, logo abaixo da imagem
fotografada de Armínio) que havia, três dias antes, “sinalizado exatamente o contrário”, dizendo a investidores, em Nova York: “Toda e
qualquer vez em que haja um desses efeitos de rebanho, de manada,
em que o mercado segue todo numa direção, é melhor deixar baixar
um pouco a poeira do que tentar resolver via intervenção do BC”.
Contrariando a fala do ministro, sobrepujando-se a ela, a ação
de Armínio Fraga faz baixar a cotação da moeda americana, segundo
o enunciado escrito.
Ao empregar o argumento de autoridade, citando os elogios de
economistas, gerentes de mesas de câmbio, e até do ministro da Economia da Argentina, além de um gráfico que mostra a queda do dólar,
“maior baixa desde março de 1999”, o enunciador parece qualificar a
figura do presidente do BC, compactuando com os valores ideológicos
representados por esse ator do enunciado.
Entretanto, na fotografia escolhida para compor a notícia, a
figura do homem público, com os olhos inchados e vermelhos, induz
à interpretação de alguém que chora,3 contrastando com o papel que
parece assumir no enunciado verbal, produzindo um efeito de humor
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que se torna ainda mais ferino e eficiente se compararmos a imagem
com a própria declaração de Fraga, reproduzida no texto da matéria:
“As sucessivas crises são desagradáveis, mas o melhor é não ficar
chorando sobre o leite derramado.”
Neste tipo de contraposição que provoca o riso pelo desvelamento (ou a sua insinuação) do jogo entre o ser e o parecer, valemonos aqui da distinção entre a ironia e o humor, estabelecida por
Landowski em artigo que analisa a imprensa política e suas charges.
Os procedimentos discursivos que constroem tais efeitos são assim
explicados pelo autor:
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A receita mais elementar repousa sobre uma substituição programada
entre simulacros. Mais precisamente, trata-se de relacionar, relativamente ao terceiro que se toma por alvo, duas imagens tão claramente
antitéticas entre elas quanto possível. De um lado, a imagem agradável que a vítima potencial da operação quer mostrar de si mesma:
imagem admitida mas destinada a cair como uma máscara. De outro,
a imagem que visa justamente substituir-lhe a mudança de ponto de
vista adotado com o objetivo de provocar o riso ou o sorriso e que,
tomando sistematicamente o sentido inverso da precedente, alegará,
em compensação, desvendar a verdade que se escondia sob o “parecer”.
(LANDOWSKI, 1995, p. 66)

Tomando esse mecanismo básico de desconstrução de simulacros positivos, deixando escapar a visão do ridículo que afeta a
imagem pública de suas “vítimas”, os atores-alvos desse “desmascaramento”, o autor distingue, por sua vez, a ironia e o humor, como
modos diferentes de “gracejar”. Reserva ao termo humor a situação em
que o enunciador “se abstenha por princípio fornecer no enunciado
– na charge ou na foto – qualquer indício que possa permitir arbitrar
rápido demais entre duas ou várias leituras possíveis” (LANDOWSKI,
1995, p. 72). Diferentemente, a ironia ocorre quando uma “verdade”
desvelada é claramente assumida pelo enunciador, faltando o elemento
de “indecibilidade”, próprio do humor. Os enunciados humorísticos,
portanto, permitem uma “oscilação possível entre duas ou várias interpretações mutuamente exclusivas” (LANDOWSKI, 1995, p. 73), o que
não acontece com o irônico, que traz de forma direta e logo inteligível
a explicitação do conteúdo cômico, o desvelamento de um modo de
ler, uma denúncia clara e imediatamente apreensível.
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Dessa forma, segundo Landowski, a ironia é muito menos
perturbadora para o leitor, pois possibilita a tranqüilidade de se ter
a certeza do desmascaramento de uma “ilusão” anterior. Já o humor
provoca no leitor uma certa inquietação, uma incerteza quanto à
possível interpretação “verdadeira”, lançando à encenação mais uma
suspeita que uma denúncia.
Nos textos que exploram o humor, portanto, a insinuação e a
suspeita lançam o conteúdo “revelado” no implícito, exigindo um leitor
mais perspicaz, disposto a assumir, por sua própria conta, a responsabilidade pela interpretação do dito, mesmo que maliciosamente
engendrada, de modo sorrateiro, pela enunciação.
Considerando esses conceitos assim explicitados, pode-se
concluir que é com humor que o texto sobre a atuação de Armínio
Fraga no câmbio trata da imagem das personalidades públicas nele
concretizadas, empregando, para a construção das imagens antitéticas, o jogo entre a manifestação verbal e a visual.
À imagem positiva de decisão e poder construída no texto verbal
e esperada pela sociedade, se contrapõe, no texto visual, a figura frágil
e desamparada de um homem público que parece chorar, pondo em
dúvida o teor de suas declarações e o tipo de atitude pressuposto numa
pessoa de tal posição social e política, dessa forma desconstruindo o
“simulacro positivo” (LANDOWSKI, 1995, p. 78) exposto com seriedade
e objetividade4 pela linguagem verbal.
A distância entre o perfil retratado na foto e o construído no
discurso verbal, responsável pelo tom humorístico que ocorre tanto
quanto nos textos sobre o MST e sobre a “disposição” de Roberto Freire
de dialogar com a oposição, novamente deixa atravessar outra voz,
que brinca discretamente com a seriedade do discurso jornalístico e
possibilita outras leituras, talvez não autorizadas a serem veiculadas
pelo jornal.
Uma relação antitética menos sutil do que a que aparece nos
textos analisados acima ocorre em outra notícia do primeiro caderno
de O Globo, em 3/5/2001 (Figura 8). A fotografia englobada pela reportagem logo prende a atenção do leitor, pelo tamanho e disposição
topológica e pela maneira como retrata a cena. Colocada na região
superior da folha, à direita, abaixo da manchete e subtítulo, ocupando
quase toda a sua largura, vê-se, no extremo direito do enquadramento,
o então presidente Fernando Henrique Cardoso, sentado atrás de uma
mesa, próximo a uma bandeira nacional, apontando o dedo na direção
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de Fernando Bezerra, naquela época ministro da Integração Nacional,
que ocupa o canto esquerdo da mesma mesa. Na fisionomia do expresidente, percebe-se um ar de censura e repreensão; na do ministro,
um ar acuado de quem negaceia a culpa e exime-se do erro. Entre os
dois personagens, no modo como as figuras das personalidades são
distribuídas no quadro, há um extenso espaço vazio, ocupado apenas
pelo fundo. Na legenda, uma citação de Fernando Henrique: “Não é do
meu estilo estar apontando com o dedo quem é ladrão”.
Na contradição entre o dito e o visto, deixa-se evidente a polêmica entre dois diferentes discursos: o do ex-presidente, transcrito
na legenda e repetido, em destaque, abaixo da fotografia e o que se
deduz da sua imagem ao apontar o dedo para Fernando Bezerra (que,
curiosamente, naquele momento, ainda não estava envolvido em nenhum esquema de corrupção ou fraude). O efeito cômico, produzido
pela foto que nega figurativamente a citação, ressiginifica-a. A força
da imagem, geralmente tomada como “prova de verdade”, acaba por
dirigir e apontar a interpretação do conteúdo do texto verbal como
duvidoso.
O gracejo, que coloca sob suspeita o discurso de Fernando
Henrique Cardoso, não deixa de afetar indiretamente a sua credibilidade como homem público que preza o limite das suas atribuições
e o respeito às instituições democráticas, segundo sua própria fala,
transcrita, em destaque, abaixo da foto:
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Uma coisa é a aliança política para mudar o Brasil. Outra coisa são
erros pessoais, cometidos por quem quer que seja, que não têm por
que ser acobertados. O governo nada fará para encobrir.
A mim ninguém vai dar, nunca, lição de como combater a corrupção e
o clientelismo. Ninguém! Não é do meu estilo estar apontando com o
dedo quem é ladrão. À polícia e à Justiça cabe fazer isso.

Essa imagem positiva que, segundo o texto, o ex-presidente
queria manter a todo custo, em meio aos escândalos e irregularidades
cometidos por seus aliados, concretiza-se na foto pela posição em
que se encontram os dois atores na cena enquadrada, mostrando a
distância que o presidente quer fazer marcar das irregularidades e
fraudes, eximindo-se da responsabilidade sobre elas. No enunciado
verbal, esse esforço afetado demais do presidente para resguardar
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sua imagem concretiza-se ora pela citação do seu discurso na solenidade de extinção da Sudam e da Sudene, em que enumera as ações do
governo para combater a corrupção, ora na “crítica velada ao antigo
aliado”, Antônio Carlos Magalhães, ou ao Congresso, acentuando o
caráter elevado e desinteressado de suas decisões, em oposição às
de Antônio Carlos Magalhães e do Congresso.
O tom jocoso surgido da relação quase paradoxal entre legenda e imagem e da preocupação um pouco exagerada do presidente
em evitar que as denúncias de fraudes e corrupção maculem sua
“máscara” positiva de estadista é extensivo à expressão coloquial
escolhida para manchete, em letras maiores que as habituais em
reportagens internas do jornal (“Salve-se quem puder”). Brincando
zombeteiramente com a situação delicada e constrangedora em que
se encontra o presidente – assunto, na verdade, bastante sério – o
enunciador não assume, no entanto, explicitamente, a crítica e a
denúncia. Ora relativizando sutilmente a “verdade absoluta” do dito,
ora insinuando informações não ditas verbalmente, esconde-se no
subentendido.
É também por meio do subentendido que o enunciador antecipa,
sutilmente, a suspeita de envolvimento de Fernando Bezerra em corrupção na Sudene, conforme aparece em reportagem da revista Veja,
em 5/5/2001, menos de uma semana depois.5 Informação silenciada no
verbal, insinuada pelo apontar de dedo do ex-presidente, deixa o leitor
inquieto, indeciso quanto ao que deve compreender a partir da imagem.
Mas também curioso, pronto para comprar o exemplar seguinte do
jornal diário, esperando o próximo capítulo dessa novela política.
Observa-se que, construindo como efeitos de sentido a ironia
ou o humor, as relações de oposição aqui analisadas denunciam uma
intromissão mais ostensiva do sujeito da enunciação na aparente objetividade e neutralidade desses textos, também estas tomadas como
efeitos de sentido, produzidos por meio de determinados recursos
sintáticos e semânticos, já explicitados no capítulo anterior.
Esse efeito de humor de que falamos torna-se tanto mais mordaz
e audacioso por surpreender o leitor, ao ser explorado exatamente
no espaço reservado às notícias “sérias” e mais “elevadas” do jornal,
sempre tratadas com circunspecção e cuidado – as que abarcam assuntos como economia e política, por exemplo. O gracejo, nos jornais
diários, não é “marginal nem completamente zombeteiro” (LANDOWSKI, 1995, p. 88).
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Tendo o seu lugar no espaço nobre do jornal, o recurso ao humor, nos textos analisados, ora simula um “ar” de independência do
jornalista em relação aos valores ideológicos oficiais, já assentados,
ou os assumidos pelo próprio jornal, ora parece mostrar a “verdade”
por trás da aparência das coisas, o que se deve ver para além da encenação testemunhada e contada pelos jornalistas.
Abrindo espaço para a polêmica, a concorrência de vozes, a
ambigüidade, em vez de defeito, de um atentado à objetividade, instaura a oposição de conteúdos e torna-se um recurso importante para
a reafirmação da neutralidade, qualidade fundamental no jornalismo,
dando ao leitor a ilusão de que pode exercer uma leitura crítica e independente, não submissa a uma perspectiva ideológica determinada.
Segundo Mosca:
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[...] a dubiedade presente nas páginas do jornal constitui um processo
argumentativo que conduz ao êxito e não à falha na comunicação, uma
vez que por seu intermédio se inocula a dúvida, estimulando-se a polêmica. O leitor terá que se situar exatamente no entrecruzamento dos
diversos códigos (o verbal e o icônico),6 no jogo espacial das colunas,
manchetes, subtítulos, legendas etc. (MOSCA, 1998, p. 270)

Ao contrapor conteúdos manifestados pela linguagem verbal e
visual, fazendo a “introdução sistemática de rupturas entre pontos de
vista” (LANDOWSKI, 1995, p. 89), o jornal não o faz como se fossem
versões separadas, independentes, de um mesmo fato, como pudemos
verificar nas análises realizadas. As linguagens, conjugadas em uma
unidade coerente de sentido, representam uma insinuação maliciosa,
uma crítica velada ou uma denúncia do enunciador a outras visões
diferentes da que defende no texto ou ainda um desmascaramento
de uma realidade e de uma encenação política, segundo seu ponto
de vista, aceitas como verdadeiras por um sujeito coletivo ludibriado,
com o qual o leitor se identificaria.
Tudo se passa como se, por intermédio da leitura e da interpretação das matérias assim construídas, o leitor, enunciatário implícito
do texto jornalístico, se tornasse competente para operar a mudança
de estado: de sujeito ludibriado a sujeito esclarecido. No entanto, esse
jogo enunciativo tem feições mais complexas do que pode parecer
pelas relações explicitadas mais acima, neste parágrafo, porque o
enunciador, ao produzir o texto, já antecipa as possíveis interpreta-
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ções e deduções a serem feitas pelo enunciatário a partir dos fatos
enunciados. Ainda valendo-nos das producentes observações de
Landowski, ao falar do papel do caricaturista da imprensa, que aqui
nos serve bem, a relação de oposição que leva à polêmica e ao riso
(ou sorriso) “auxilia o jornal a multiplicar e, portanto, a enriquecer
e, finalmente, a melhor dominar o jogo das posições e das relações
complexas que entram na definição de seu regime de comunicação
com seus leitores” (LANDOWSKI, 1995, p. 81).
É assim que, por esse recurso ao cômico e ao polêmico, ora o
enunciador parece abrir brechas nos limites do quadro ideológico
dominante do jornal para um dizer questionador ou não autorizado – e,
nesse caso, não se arrisca a tomar uma posição direta demais, quanto
mais tratando-se de revelações sobre personalidades públicas tão
importantes, resguardando-se por meio de uma voz discreta, de tom
galhofeiro, deixando a responsabilidade do dito à interpretação dada
pelo leitor – ora, por intermédio do mesmo procedimento, controla as
possíveis leituras que o enunciatário deve fazer do mundo mostrado
nas páginas do jornal. Nas palavras de Landowski:
Como se, no proscênio (e não à margem) do jornal que nos mostra o
mundo, fosse preciso que alguém desempenhasse o papel do palhaço
[...] para que nós não nos enganássemos sobre do que se pode rir ou
do que se deve chorar (LANDOWSKI, 1995, p. 89).

Relações de complementação
Além de apenas reiterar o verbal ou de contradizê-lo, a fotografia
pode também acrescentar sentidos não expressados pelo enunciado verbal e vice-versa. Confirmando os mesmos valores, cada linguagem apresenta conteúdos que se somam à outra. Vejamos alguns exemplos.
Numa reportagem sobre a participação do então pré-candidato
do PSDB à presidência da República, José Serra, num debate na Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília (O Globo, 10/5/02,
Figura 9), fotografia e relato escrito focalizam a relação intersubjetiva
entre os actantes do enunciado diferentemente de outras matérias da
cobertura jornalística sobre a participação dos pré-candidatos à eleição na CNI, na mesma edição do jornal. Na matéria que passaremos
a analisar, a imagem dá continuidade ao conteúdo já expresso pela
palavra escrita, em vez de contradizê-la.
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Na manchete, no sobretítulo e no subtítulo, o enunciador dá
voz ao actante do enunciado, concretizado como o pré-candidato do
PSDB, pelo discurso direto e indireto, eximindo-se de qualquer intervenção mais direta, além da própria escolha dos conteúdos a serem
colocados em destaque:
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Rumo às eleições: “No Brasil, o grande problema é tirar as idéias do papel.
Para isso é preciso ter vontade política”. (sobretítulo)
Serra diz que meta será produção e emprego (Manchete)
Pré-candidato promete enviar ao Congresso projeto de reforma tributária e propõe política externa mais agressiva. (subtítulo)

A ênfase dada, na manchete, no sobretítulo e no subtítulo, às
metas e promessas de Serra e à construção de sua imagem como de
um homem de ação percorre todo o enunciado verbal. É o que se pode
perceber pela leitura do lide, que faz um resumo do conteúdo a ser
abordado em toda a matéria:
O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, senador José
Serra (SP), usou o debate na Confederação Nacional da Indústria (CNI),
em Brasília, para se apresentar como o candidato mais bem preparado
para dirigir o país. Em seu discurso de abertura, o tucano fez um relato
de sua vida pública e disse que a meta de seu governo será produção
e emprego, e que apresentará uma proposta ao Congresso de reforma
tributária que tenha como objetivo central a competitividade.

O texto aborda ainda a citação feita por Serra de suas ações
quando assumiu o Ministério da Saúde (“criação de genéricos” e do
seguro desemprego) e as críticas do “tucano” ao pré-candidato petista (apontando a contradição entre o discurso de Lula, a favor da
austeridade fiscal, e o comportamento do PT no Congresso, que votou
contra a Lei de Responsabilidade Fiscal).
No relato escrito da notícia, obtêm-se informações sobre o
discurso de Serra, contudo, observações sobre a sua recepção são
silenciadas no verbal. Todavia, as reações dos empresários não estão
totalmente apagadas do texto, pois aparecem evidenciadas na imagem
fotográfica.
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A cena fotografada mostra Serra, de perfil, na tribuna, em primeiro plano, tendo como fundo o telão em que se encontram projetados
os empresários que participavam do evento. Os rostos atentos ou
mesmo sorridentes e as mãos que aplaudem demonstram a reação
dos ouvintes. Apesar de pouco nítidas, essas figuras deixam explícita
a aprovação ao discurso do pré-candidato, cujo conteúdo encontra-se
expresso na manifestação lingüística, como vimos.
Englobados na mesma cena, a figura de Serra e a de seus ouvintes, que o cercam, criam a ilusão de que formam um mesmo bloco. O
então pré-candidato, com a imagem mais nítida, em primeiro plano,
parece ser o porta-voz dos interesses defendidos pelos empresários
que o ouvem. Essa informação, omitida no verbal, apenas pode ser
percebida na linguagem visual, pela sutileza de detalhes e arranjos
construídos pela focalização fotográfica.
Lixo e miséria humana: um acento passional
Na reportagem do caderno “Cotidiano” do jornal Folha de
S. Paulo, de 4/10/98 (Figura 10), sobre o problema de armazenamento de lixo nas áreas urbanas, fotografia e relato verbal também
se complementam na construção do sentido do texto. Dessa vez,
mais do que acrescentar informações e comentá-las, indicando
uma direção de leitura, a imagem fotográfica empresta ao texto um
acento passional.
Observa-se que a fotografia, ao preceder o texto escrito na
página do jornal, produz uma determinada expectativa em relação
ao direcionamento do olhar interpretativo do enunciatário, já denunciando as estratégias argumentativas escolhidas pelo enunciador.
À primeira vista, essa fotografia simula uma representação “fiel”
da realidade que retrata. Podem-se observar detalhes que remetem
a elementos da realidade reconhecíveis pelo enunciatário: lixo espalhado pelo chão, um menino, homens que se agacham e parecem
catar objetos do chão e um trator. A opção pela foto colorida e o fato
de trazer detalhes contribuem para criar o efeito de sentido de referencialidade necessário para fazer o enunciatário crer nos valores do
discurso enunciado.
Essa ilusão de objetividade e realidade construída pela imagem
fotográfica é, em princípio, uma exigência deste tipo de texto jornalístico: inserido numa seção do jornal que veicula notícias do cotidiano,
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sua credibilidade estaria ameaçada se os traços de subjetividade
que a constituem se configurassem evidentes, devendo o enunciador
“camuflá-los”. A fotografia se apresenta, assim, como prova irrefutável
de que aquele fato realmente se deu desta maneira (perceptível pela
“naturalidade” que parece caracterizar os atores e sua disposição na
cena, ao contrário da pose) e foi presenciado pelo enunciador que
está, portanto, autorizado a apresentá-lo desta forma, inserido no
contexto desta determinada reportagem.
Entretanto, apesar de parecer reproduzir o referente de modo
imparcial, possibilitando a percepção simultânea e total dos constituintes visuais, observamos que nosso olhar se fixa em algumas figuras
em detrimento de outras, fato provocado por meio da instauração,
pelas escolhas enunciativas, de uma hierarquização de elementos que
interfere no fazer interpretativo do enunciatário.
Na foto analisada, a figura de uma criança comendo pizza
circundada pelo lixo logo capta a atenção do enunciatário, mas não
aleatoriamente. Ela está à esquerda, em primeiro plano, ocupando
quase metade do conjunto da foto. Vêem-se com detalhes a expressão
de seu rosto, as feições contraídas, o cabelo desarranjado, a roupa,
até a altura do busto, com um aspecto velho e sujo. Todos esses elementos compõem um quadro por meio do qual se evidencia o tema
da miséria, que parece sobressair. As outras figuras humanas, que
buscam sua subsistência no lixo, também reiteram o tema da miséria
e da degradação humana.
A dramaticidade da figura em primeiro plano se acentua por
ser uma criança, por estar circundada pelo lixo e pelo inusitado – o
sujeito fotógrafo capta o instante exato em que a criança leva à boca
um pedaço de pizza que provavelmente recolheu do lixo (o que a legenda confirma), denunciando a subjetividade da opção do enunciador
pela imagem que choca e apela para a sensibilização do enunciatário,
provocando, simultaneamente, repulsa e curiosidade, compaixão e
indignação.
Além da figura da criança, ocupando principalmente a outra
metade da foto e envolvendo-a, o lixo espalhado desordenadamente
pelo chão também é posto em destaque, recobrindo o tema da degradação ambiental e visual. O lixo, que, segundo o Dicionário Aurélio,
é “tudo o que não presta e se joga fora”, “sujidade, sujeira, imundície”
(segundo o texto escrito, relaciona-se também com “podridão”, “doença”, destruição e morte), recobre, neste quadro em que uma criança
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come restos do lixo e pessoas recolhem dele o seu sustento, valores
diferentes e até contraditórios: torna-se fonte de sobrevivência, mesmo
que precária, e manutenção da vida.
A imagem forte que parece ser uma denúncia da degradação
tanto ambiental quanto humana, na verdade envolve, num mesmo
quadro repulsivo, seres humanos e lixo, associando, desta forma, a
sujeira à miséria, deixando pressupostos os outros pólos das categorias opositivas que constituem o texto (tematizadas pelo tratamento
do lixo, pela preservação do meio ambiente, pela dignidade nas
condições de vida, higiene e saúde, entre outros). Uma denúncia que
tanto pode causar indignação quanto pode acabar por produzir uma
banalização que conduz a valores contraditórios: rejeição, discriminação e preconceito.
Além disso, o horror da visualização da animalização do ser
humano, concretizada na imagem da criança que come restos do lixo,
de certa forma, é atenuado pelas expressões contraídas do rosto da
criança que podem ser interpretadas como indício do desespero da
fome (que a leva ao ato repulsivo e “irracional”) e, ao mesmo tempo,
asco, o que faz o enunciatário reconhecer nelas um traço de humanidade tranqüilizador, possibilitando a aceitabilidade necessária para
que a foto cumpra o papel de apelar à curiosidade e prender a atenção
do enunciatário à notícia e comovê-lo, buscando esclarecimentos que
a foto silencia.
Enquanto, na linguagem visual, a figura da criança destaca-se e
choca, ao mostrar um sujeito em busca de sua sobrevivência no lixo
que se acumula a sua volta, envolvendo-o e emoldurando-o como pano
de fundo, o relato escrito focaliza e valoriza os problemas ambientais e
de saúde pública que o lixo pode ocasionar. Os atores agora colocados
em foco são representantes de associações de proteção ao meio ambiente e um professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, sujeitos
que elegem como valores principais a saúde, a preservação do meio
ambiente e a higiene. A alusão aos miseráveis, como “efeito perverso”
do “descaso com o ambiente”, apenas ocorre nos últimos parágrafos
do texto, tornando as pessoas figuras postas em segundo plano.
A fotografia parece, à primeira vista, despregar-se do escrito,
enfatizando um dos temas que apenas secundariamente relaciona-se
com o problema do lixo: a miséria. No entanto, a fotografia do lixão de
Carapicuíba também torna visível uma das sanções negativas impingidas à sociedade por não solucionar o problema de armazenamento e
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controle do lixo domiciliar, um dos “principais problemas ambientais
urbanos”, segundo a notícia.
Concretizando e confirmando esse “efeito perverso” do despejo do lixo a “céu aberto”, o enunciado fotográfico torna-se indício da
veracidade dos outros “efeitos” menos visíveis, também citados pelo
enunciado verbal escrito: a proliferação de insetos, a disseminação de
doenças, a degradação do meio ambiente, o mau cheiro etc.
Além disso, o tema da degradação, associado à figura do lixo,
perpassa o texto como um todo, dando-lhe unidade. Quer seja ambiental ou humana, ela representa um tema reiterado: “baratas”, “ratos”,
“microorganismos” que proliferam, “detritos” que “apodrecem”, “áreas
verdes” destruídas são figuras que concretizam o tema no relato escrito, assim como pessoas que sobrevivem do lixo, recolhendo “materiais
velhos” e “restos de comida”, o recobrem tanto na fotografia quanto no
verbal escrito, reduzindo a condição humana à dos animais que vivem
do lixo, sendo as próprias figuras humanas identificadas com a figura
do lixo: “tudo o que não presta e se joga fora”, segundo o dicionário.
Aliás, pôr essa degradação em evidência é uma das estratégias
do enunciador para persuadir o enunciatário, fazendo-o sensibilizarse, envolver-se com o problema, conscientizar-se de sua seriedade e,
afinal, mobilizar-se.
Se a recorrência de figuras e temas identifica palavra e imagem,
observa-se que só é possível ler deste modo neste contexto. A manchete (“SP despeja na rua um terço de seu lixo”) já traz elementos
que indicam como ler a fotografia. O subtítulo (“Além de degradar
solos e rios, lixões expõem população a doenças e viram meio de
subsistência de miseráveis”) resume as conseqüências da existência
de “lixões irregulares” e da falta de “tratamento adequado” do lixo,
apontando para a estratégia argumentativa de evidenciar esses danos
à sociedade, incluindo-se o “exemplo de desgraça humana” ilustrado
pela foto, como forma de persuadir o enunciatário dos valores acolhidos pelo enunciador.
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A tontura: fazer saber e fazer sentir
Em outra reportagem do caderno “Cotidiano” da Folha de
S. Paulo, as relações entre os conteúdos expressos por meio de cada linguagem também são complementares. A fotografia, nesse caso, como
nos anteriores, solicita do enunciatário um deslocamento de ponto de
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vista, um novo modo de acercar-se dos fatos. Enquanto a foto incluída
na reportagem sobre o despejo irregular de lixo em São Paulo constituía um acréscimo passional, modalizando o enunciatário a um não
querer ser, correspondendo à pulsão fundamental de repulsa, a foto
dessa outra reportagem, cuja análise desenvolveremos a seguir, traz
um tratamento figurativo que envolve o enunciatário, convidando-o a
viver (ou reviver) as sensações do problema tematizado no texto.
A reportagem, publicada na Folha em 9/3/03 (Figura 11), sob a
rubrica “Saúde”, aborda um sintoma, a tontura, e as suas prováveis
causas. Cobrindo mais de dois terços da página, engloba a sua única
foto, centralizada, localizada na metade superior da folha, logo abaixo da manchete (“Tontura pode ser causada por 300 doenças”) e do
subtítulo (“Tratamento depende da origem do problema e vai desde
a retirada do açúcar da dieta até exercícios de reabilitação”).
A fotografia logo surpreende pela falta de nitidez de seus
contornos, criando um efeito de desfocamento da figura humana,
também centralizada, retratada de perfil. No ponto central, do qual
se irradiam todas as linhas do quadro, está o seu ouvido, o formante
figurativo mais nítido de todo o conjunto. A obviedade do destaque
dado ao ouvido, como órgão do corpo em cuja estrutura interna está
o labirinto, responsável pelo distúrbio, segundo as explicações didáticas veiculadas pelo enunciado lingüístico e por desenhos, alia-se a
mecanismos sintáticos e semânticos mais complexos de construção
do sentido.
No enunciado visual, está projetado um actante do enunciado,
figurativizado como um rapaz de perfil, de contornos diluídos. Quase
toda sua face, os olhos, o nariz, a boca e os cabelos (com exceção do
ouvido, conforme informamos) não aparecem bem definidos. Não se
pode identificar, também, o fundo sobre o qual repousa esse rosto
de perfil. A imagem pouco nítida é, no entanto, identificada de modo
mais preciso na legenda a ela associada. Constituindo-se uma micronarrativa que serve de comprovação aos valores defendidos no texto,
a legenda diz tratar-se do estudante de direito Felipe Mastrocolla, 23
anos, que foi curado da tontura que sentia após voltar de um estado
de coma, pela realização de exercícios específicos.
Essa também é a estratégia argumentativa de abordagem do
problema, no enunciado verbal mais longo, que circunda a fotografia.
Por meio de um exemplo, em que conta o “drama” da comerciante Eli
Lopes, 60 anos, em sua trajetória para descobrir as causas do sintoma
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da tontura e sua conseqüente cura, é introduzida a matéria que trata
do problema, que afeta “pessoas de todas as idades”. Somente depois
seguem-se informações técnicas – didaticamente explicitadas – sobre
os problemas de saúde causadores da tontura, a projeção de vozes
de atores autorizados a opinar (médicos, especialistas), estatísticas,
como ilustram os trechos abaixo:
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Segundo Mário Sérgio Lei Munhoz, chefe da disciplina de otoneurologia
da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), o importante é que a
pessoa procure um otorrinolaringologista, profissional habilitado para
fazer o diagnóstico e indicar o tratamento correto para a tontura.
Não há estatísticas do problema no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Saúde dos EUA, 42% da população local está tendo ou já teve
tontura, 17% sofrem ou já sofreram com zumbido e 13% têm alterações
auditivas.

Todos esses mecanismos, além de levarem o enunciatário a um
saber, por intermédio de sua competencialização, levam-no a um fazer
crer, assumindo os valores disseminados no discurso. Na linguagem
verbal, as relações fiduciárias entre o enunciador e o enunciatário são
construídas com base na imparcialidade dos dados, relatos de casos,
e discursos autorizados, na objetividade criada pelo mecanismo da
debreagem enunciva.
Entretanto, contrastando com os procedimentos acima arrolados, que criam um efeito de distanciamento do enunciatário dos fatos,
a visão da imagem desfocada reproduz, de certa forma, o incômodo da
tontura, provocando um deslocamento de ponto de vista, lançando o
enunciatário afastado para dentro do âmbito da enunciação enunciada.
Essa imagem, mais que fazer ver, faz sentir e ser: torna o enunciatário
mobilizado, envolvido, incluindo-o no conjunto de pessoas afetadas
por esse mal, fazendo-o viver (ou reviver) a sensação de tontura por
meio das alterações visuais provocadas pelo distúrbio, recriadas na
fotografia pela diluição dos limites do contorno das figuras. Estabelecese, assim, uma relação de cumplicidade e de empatia, uma urgência
em entabular a leitura e uma certa disposição e abertura para a escuta
da voz que enuncia.
Nessa reportagem sobre a tontura, as alterações que afastam
a representação fotográfica das convenções que regem os mecanis-
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mos de iconização característicos deste tipo de texto significam:
são escolhas do enunciador para expressar os conteúdos temáticos
de maneira mais convincente. Nesse caso, mais importante do que
fazer ver, comportando a inteligibilidade e uma suposta fidelidade
à realidade próprios da iconicidade, é fazer sentir, despertando
a sensibilidade do enunciatário para os problemas colocados em
questão, possibilitando-lhe uma apreensão mais totalizadora dos
temas tratados.
Modos de olhar
A reportagem de O Globo, de 8/5/2002 (Figura 12), também
mostra como, por suas especificidades, as relações entre a linguagem
verbal e a visual dificilmente são apenas de redundância. À primeira
vista, numa olhadela, a fotografia, que retrata um homem algemado,
com um olhar desafiador e sorriso sarcástico, confirma o julgamento
dado pelo repórter aos fatos, expresso na manchete: “Celsinho debocha da prisão”. A legenda reafirma: “O traficante, algemado, sorri na
DRF antes de ser levado para Bangu I”. Se, por um lado, o verbal aponta
um modo de ver a imagem (a informação de que se trata de um traficante, do “Celsinho” especificamente, por exemplo), por outro lado, a
foto parece comprovar e validar a interpretação dada pelo jornal aos
fatos, reiterando o seu conteúdo verbal, dando, assim, credibilidade
ao discurso jornalístico.
A redundância aqui identificada, no entanto, não resiste mesmo à primeira olhadela. O subtítulo (“Bandido mais procurado do
Rio promete continuar chefiando o tráfico de dentro de Bangu I”)
tanto quanto a legenda já trazem sugestões que extrapolam o que se
pode saber somente pela imagem: a representação estática da cena,
o bandido preso e algemado, pouco diz das diligências feitas para
prendê-lo ou do seu destino, depois de preso. Somente a leitura do
verbal que envolve a fotografia pode circunscrever o fato retratado no
seu encadear narrativo, apenas pressuposto pela imagem. Detalhes
como o fato de estar foragido desde 1998, a maneira pela qual teria
escapado do Hospital Penitenciário, naquela época, e o modo como foi
recapturado, na ocasião em que a reportagem foi realizada, e outros
somente são dados pela linguagem verbal.
Se, de um lado, a imagem fixa pouco esclarece sobre o desenrolar dos fatos, de outro lado, é ela que primeiro capta a atenção do
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leitor. Ocupando a metade superior da página, centralizada, a fotografia impõe-se com uma presença intrigante e incômoda. A figura
do traficante, retratada da cabeça até a altura das pernas, abrange
quase todo o limite do quadro. Seu rosto, pendendo ligeiramente para
a esquerda, em posição frontal, tem o olhar desafiador direcionado
para o enunciatário. Um sorriso cínico, debochado, ajuda a compor o
perfil desse ator. Esse olhar voltado para fora convoca o enunciatário,
instaura-o no enunciado, presentifica a relação comunicativa eu/tu,
trazendo-a para o espaço e o tempo da enunciação. Dessa forma, por
meio do mecanismo sintático da debreagem enunciativa, o enunciado
visual reinvoca, a cada vez que se vê a foto, um simulacro de uma
presença intersubjetiva.
O fato de a foto constituir-se presença reclama, desde a primeira olhada, uma reação passional do leitor, de repulsa – medo ou
indignação. Convoca-o a tomar posição ou, quem sabe, modaliza-o
a um dever fazer, a tomar uma atitude contra esse estado de coisas,
cobrando das autoridades maior eficácia na luta contra o crime. Mas
também, ao mesmo tempo, imobiliza-o, retém o seu olhar por este
que o afronta.
É certo que o desafio lançado pelo traficante, ao ser preso,
também se acha concretizado no enunciado lingüístico, como se pode
ver pela passagem abaixo:
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E [a prisão] pareceu não perturbar Celsinho, que riu muito e, mesmo
algemado, desafiou a polícia: na presença de autoridades como o chefe
de Polícia Civil, Zaqueu Teixeira, o bandido afirmou que, mesmo preso,
vai continuar comandando o tráfico de drogas na Vila Vintém e em
outras favelas da cidade.

Mas, no enunciado lingüístico, a informação dada é que a polícia
é o alvo da provocação. Contudo, por meio da imagem, o enunciatário
é posto em cena, é também a ele que se dirige o desafio.
A linha argumentativa que vai sendo construída no texto
deixa implícita uma crítica às autoridades responsáveis pela segurança pública: apesar de ter sido feita a prisão de um traficante há
tanto tempo procurado, “do jeito que a nova cúpula da Secretaria
de Segurança Pública queria – com mais inteligência e menos tiros”,
isso não impediria as ações criminosas do “bandido”. As falas das
autoridades e as do traficante, projetadas por meio de uma debrea-
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gem de 2o grau, confirmam a ineficiência da polícia. A veiculação de
uma entrevista do bandido e de um quadro, expondo vários casos
de traficantes, que “controlam seus negócios de dentro da cadeia”
(segundo a submanchete, encabeçando esse quadro), abrangidos
pela mesma reportagem, servem como provas concretas de sustentação das críticas.
Essas críticas, denunciadoras da presença do enunciador no
enunciado, já que refletem uma tomada de posição, são expressadas,
no verbal, por um discurso em 3ª pessoa, ou seja, debreagem enunciva,
criando efeito de sentido de objetividade que equilibra e dissimula a
interferência enunciativa. Por intermédio do disfarce da objetividade,
do efeito de neutralidade produzido pela projeção das falas dos envolvidos, se faz ouvir a voz da enunciação.
O jogo entre subjetividade/objetividade, que constitui o sentido do texto, presente tanto na linguagem verbal quanto na visual,
não ocorre da mesma forma em ambas as linguagens, pois cada uma
assume um papel específico, mas integrado na instauração do todo
de significação, que é o texto. Pelo lingüístico, o enunciador dirige-se
à inteligência do enunciatário, competente para perceber as críticas
a serem compartilhadas pelos actantes da enunciação e suas razões.
Já na fotografia, ao concretizar o anti-sujeito na figura do traficante,
cujo olhar se dirige ao leitor, o enunciador estende ao enunciatário o
desafio que, pela linguagem verbal, somente se dirigia à polícia. Assim, o enunciador envolve o enunciatário passionalmente, mobiliza-o,
aprisionando-o, tanto pela razão quanto pela emoção, aos valores
ideológicos disseminados no discurso.
Observa-se, então, que, por meio de um mecanismo da sintaxe
discursiva, a foto aparentemente redundante produz um efeito que o discurso verbal jornalístico não poderia invocar de modo tão intenso.
Como se vê, nos exemplos acima analisados, os conteúdos
expressos pela fotografia ou pela narrativa escrita podem ser complementares, mas esse acréscimo que uma linguagem impõe à outra não
se faz, necessariamente, da mesma maneira, podendo ser traduzido
por diferentes recursos.
No primeiro caso examinado, o visual dá continuidade ao
programa de intercomunicação entre os actantes do enunciado. Por
intermédio da linguagem verbal, o leitor toma conhecimento do programa de “emissão” do conteúdo comunicado, pelo qual o produtor
do “discurso” debreado, o ator Serra, é qualificado como candidato
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competente para assumir o cargo de presidente. Por meio da linguagem
visual, concretiza-se, complementarmente, um programa de recepção,
mostrando a reação e o acolhimento dos atores empresários à fala
do candidato.
Mas não é só para concretizar uma estratégia de encadeamento de programas narrativos correlatos e complementares que
as linguagens se integram. Essa integração pode produzir uma
intensificação passional, como no caso da reportagem sobre o
despejo de lixo nas ruas de São Paulo, em que a foto, ao encurtar a
distância segura estabelecida pelo relato verbal “objetivo”, coloca
o leitor diante de uma realidade que, supõe-se, ele crê afastada de
seu universo de preocupações, para, por sua presença (por um /não
poder não ver/), mobilizá-lo a transformar a conjunção disfórica a
que foi submetido.
A fotografia pode, também, como vimos na reportagem sobre a
tontura, promover uma espécie de “fusão”, de sincretismo (no sentido
hjelmsleviano) entre o enunciatário e o ator do enunciado – as pessoas
que sofrem de tontura – de quem o texto fala, ao simular as alterações
perceptivas no olhar do enunciatário, construindo um sentido a mais,
pela via do sensível.
Outro recurso de construir complementaridades, como o da última reportagem examinada, a instauração de um ângulo particular de
visão, ora acentuando a interação subjetiva enunciador/enunciatário,
ora dissimulando-a, pode criar efeitos que geram, na conjugação das
linguagens, uma chamada à participação e mobilização do enunciatário
em relação aos conteúdos enunciados ou, dependendo do tratamento
dado à distribuição das figuras no espaço, seu posicionamento (voltado ou não para o enunciatário que vê a cena), uma desmobilização
e passividade.
Não temos a pretensão de esgotar aqui o inventário completo
de recursos, que dependem da variabilidade abrangida por esse modo
de integração entre linguagens, mas já podemos, por meio dessas
análises, vislumbrar essas possibilidades que se abrem.
O acréscimo que comporta as relações entre linguagens, assim,
é mais uma maneira de conjugá-las, na estruturação semântica e sintática, no plano do conteúdo, dos textos jornalísticos. Faltam, ainda,
outras formas de relação, entre as quais estão as relações de restrição,
que desenvolveremos no próximo item deste capítulo.
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Relações de restrição
Nos textos comentados nos itens anteriores, há uma amplificação dos conteúdos na interação entre as linguagens, de modo que a
coexistência da palavra e da imagem corresponda a um dizer a mais
ou a um dizer diferente. Seja por complementação, seja por oposição, a
conjugação das linguagens implica sempre um pronunciamento de um
enunciador que, apesar de simular sua ausência, se faz presente.
Também demonstrando uma interferência mais ostensiva do
enunciador, no sentido de controlar as possibilidades interpretativas
muitas vezes abertas pelo caráter sugestivo das imagens, a linguagem
verbal pode ter o papel de restringir essa multiplicidade de sentidos,
apontando no texto visual o quê e como ler.
Esse papel de restrição de sentidos fica mais evidente com
manifestações visuais que apresentam figuras metafóricas ou quando
estas instauram silêncios, vazios. É o caso de fotografias com figuras
ou fundos indefinidos, sem detalhes suficientes que permitam identificar o cenário enunciativo ou reconhecer muito facilmente o fato,
personagens, objetos ou “realidades” retratados.
Escravos do século XXI: silêncio domado
A reportagem publicada no primeiro caderno de O Globo, em
26/5/02 (Figura 13), é adequada para ilustrar esse tipo de relação de
restrição de sentidos. Na reportagem, introduzida pela manchete
“Fome leva escravos libertados de volta à servidão”, uma fotografia
retangular, ocupando em comprimento metade da folha, centralizada,
logo retém o olhar do leitor, não apenas por suas dimensões (é bem
maior do que as outras duas fotos que compõem a notícia) e pela
localização. O enfoque dado à figura humana, o seu olhar triste que
repousa sobre o leitor e o tratamento de luz e sombra são alguns dos
aspectos que prendem a atenção.
A foto de fundo escuro mostra o rosto inclinado de um negro
no canto superior direito, fracamente iluminado por um ponto de luz
(provavelmente uma vela) que se localiza do lado oposto do quadro,
no canto inferior esquerdo. O fundo não apresenta detalhes que possam dar indícios de sua localização espaço-temporal e da temática
abordada. Não há elementos suficientes que permitam a reconstrução
definida de uma narrativa mínima. Essa ausência de detalhes precisos
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abre caminho para a conotação, a polissemia, a sugestão. A falta de
elementos que permitam arbitrar o tempo e o espaço precisos da
imagem retratada parece sugerir a idéia de extensividade espacial e
duratividade temporal indefinida.
Na imagem, o contraste entre as regiões claras (a região dos
olhos, e o facho de luz da vela, construindo uma linha diagonal iluminada cortada transversalmente pela direção dada pela inclinação da
cabeça do homem retratado) e as escuras (todo o fundo) cria uma
atmosfera misteriosa que impregna os elementos constitutivos da
imagem, instaurando possibilidades de significação variadas e pouco
evidentes. Como o rosto do homem retratado, os sentidos possíveis
meio se escondem, meio se mostram, convidando à decifração.
A manchete, a legenda (“João Batista Alves trabalha por comida
numa fazenda em Sapucaia, no Pará: um escravo no século XXI”) e o
subtítulo (“Em 2001 foram resgatados 1.884 trabalhadores escravos.
Desempregados, muitos voltam a trabalhar por comida”), num primeiro momento, e o extenso relato verbal da notícia, num segundo
momento, é que restringem e controlam as possíveis interpretações.
A figura desse homem que olha o enunciatário com olhos tristes deve,
então, ser lida como um escravo do século XXI, trabalhando em troca de comida. A economia de elementos figurativos e a ausência de
indicações espaço-temporais podem, então, ser interpretadas como
a evidência da continuidade do fenômeno da escravidão que, a princípio, parecia superado, encontrando-se localizado num momento
histórico definido.
O despojamento do torso nu da figura humana, as rugas e vincos que marcam sua face, a iluminação precária da vela, a melancolia
dos olhos dirigidos ao leitor, envolvendo-o, completam o quadro de
carência e abandono que, segundo o enunciado verbal, trazem de
volta ao presente (o “século XXI”) um passado distante. A passagem
do tempo, que imperativamente provocaria as transformações que
propiciariam a superação das relações de trabalho escravo consideradas ultrapassadas, é suspensa, o que é enfatizado pela projeção
da fala autorizada de Valderez Maria Monte, chefe da fiscalização do
Ministério do Trabalho, colocada em destaque: “Já pegamos covas
onde eram enterrados os trabalhadores insatisfeitos ou que morriam
de doença. Para caracterizar a escravidão, só falta o tronco.”
A descrição das condições de vida e trabalho dessas pessoas
que reincidem na condição de escravos e dos artifícios utilizados pelos
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empregadores para a manutenção do vínculo com os trabalhadores
no enunciado lingüístico completam e circunscrevem os parâmetros
com que as imagens podem e devem ser lidas.
Outras duas fotografias, menores e menos impactantes, também
constituem a reportagem de página inteira. Essas outras, no entanto,
são mais preenchidas de elementos figurativos, principalmente a menor, ao lado direito da que acabamos de analisar. De qualquer forma,
mesmo perdendo a irradiação misteriosa e intrigante da foto maior,
essas imagens também têm, de alguma forma, seu conteúdo delimitado
pela linguagem verbal. Indicando o local exato em que se desenrola a
cena, em uma delas, ou o nome do “gato”,7 local em que atua e quanto
ganha, em outra, a palavra (especialmente a legenda) determina o que
devemos ver nas imagens e como devemos interpretá-las.
Apesar de produzir o efeito de reduzir as possibilidades de leitura, o enunciado verbal não as anula. Coexistindo com as leituras “autorizadas” por intermédio das palavras, a imagem, com seus silêncios,
deixa sempre latentes outras possibilidades, num permanente convite
à decifração. Talvez seja esse seu maior encanto – e a estratégia mais
bem-sucedida do jornal para construir uma identificação e empatia
com o leitor, convencendo-o a demorar-se na leitura.
A lua e o ator: ambigüidade contornada
Do mesmo modo que esta reportagem do primeiro caderno,
anteriormente comentada, uma matéria sobre a nova peça encenada por Marco Nanini também atualiza a relação de restrição que a
dimensão verbal imprime à diversidade de leituras sugeridas pela
imagem fotográfica.
Nela, uma fotografia, que ocupa quase toda a primeira folha
do “Segundo Caderno” de O Globo de 12/9/98 (Figura 14), mostra
o rosto centralizado do ator8 Marco Nanini semi-encoberto por um
objeto esférico iluminado, como se fosse uma grande “bola”, que está
em suas mãos, ocupando a metade inferior da imagem fotográfica.
Somente se pode ver sua face dos olhos para cima. O forte contraste
entre as regiões claras (a esfera, a luz que esta projeta sobre o rosto,
principalmente na altura dos olhos) e as escuras (todo o fundo e os
cabelos) cria uma atmosfera misteriosa que impregna os elementos
constitutivos da imagem, redimensionando as possibilidades de significação. Em virtude desse modo de retratar o rosto do ator, metade
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encoberto, as possíveis interpretações aparecem meio ocultadas, não
são tão óbvias, exigindo um esforço de desvelamento e, ao mesmo
tempo, promovendo uma provocação à imaginação.
Igualmente ambígua é a própria figura humana retratada:
representa, ao mesmo tempo, o ator Marco Nanini e a personagem
que encena na peça teatral sobre a qual a matéria jornalística fala
(ambigüidade reforçada pelo subtítulo “Marco Nanini interpreta em
monólogo um homem tão distraído quanto ele”).
Essa espécie de fusão entre “realidade” e ficção, aludida no
subtítulo, é reiterada em todo o enunciado verbal. O ator Marco Nanini, “um aluado, um distraído por excelência”, encenará uma peça
escrita por outro “aluado”, João Falcão. No espetáculo, um monólogo,
o ator representará Ele, “um homem que, às voltas com a dor de ter
sido abandonado recentemente pela mulher, é obrigado a escrever
um monólogo em apenas uma noite”.
Mesmo sublinhando, de certa forma, a ambigüidade sugerida pela
imagem fotográfica, o enunciado verbal restringe os sentidos possíveis,
impedindo interpretações não balizadas pelo lingüístico. O objeto circular deve ser lido como “lua” – e não a enigmática figura de uma “bola
de cristal”, na qual pode ser previsto o futuro, por exemplo – segundo
a legenda (“Nanini e a lua: o ator, que faz um escritor na peça de João
Falcão, não sabe o número do próprio telefone e carrega uma bolsa por
toda a sua casa para não perder seus óculos e papéis”), a manchete (“No
mundo da lua”) e alusões feitas no comentário escrito sobre a peça:
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Marco Nanini é um aluado, um distraído por excelência. Esquece o
nome até dos mais íntimos, abandona seus documentos nos balcões
das lojas, não consegue decorar o número do seu telefone e chega
a andar pela casa com uma bolsa a tiracolo para não ser obrigado a
gastar horas correndo atrás de óculos, cadernos de anotações e textos
que deve decorar.

A interpretação da esfera como “lua”, contudo, cria uma incongruência figurativa, já que o modo de combinação dos elementos
retratados – o homem e a lua – não é, em princípio, aceitável, ou seja,
não corresponde à crença comum no que diz respeito às dimensões
dos objetos concretizados na foto, causando uma ruptura em relação
ao efeito de verossimilhança necessário para que o leitor creia ser
verdadeiro o dizer.
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Essa incongruência obriga, então, o leitor a ler a imagem visível
(por oposição à imagem verbal à qual remete) como sendo conotada,
de modo que a aceitação dessa interpretação implicada pelo verbal
deve passar pela convocação da expressão “viver no mundo da lua”,
corriqueira na linguagem coloquial cotidiana, comumente aplicada
às pessoas que vivem distraídas. O arranjo visual deve ser lido,
então, como uma concretização, na linguagem visual fotográfica, de
uma metáfora verbal, o que não deixa de provocar estranhamento.
Na metáfora verbal, o hábito e a repetição tornam as figuras apenas
latentes, potenciais, ressaltando as propriedades semânticas que lhe
são associadas: de alheamento, alienação, distanciamento intelectivo
e, conseqüentemente, distração.9
Outro aspecto desestabiliza a própria transformação da metáfora verbal em visual: em vez de estar “no mundo da lua”, o ator tem
a lua nas mãos. O deslocamento de sentidos sugerido pela recriação
da metáfora na manifestação visual induz à interpretação de que a
distração, valor disfórico que, segundo o enunciado verbal, causa
tantos transtornos na vida cotidiana do ator (assim como na do autor e diretor da peça), está sob controle. Novamente, é o enunciado
lingüístico que encaminha para essa maneira de ver, ao registrar o
fazer transformador da arte: a distração, de “empecilho”, torna-se
“trunfo”:
Se até o mês passado viver no mundo da lua era, por vezes, um empecilho, hoje é um trunfos [sic] de Nanini nos ensaios de “Uma noite de
lua”, seu primeiro monólogo em 302 [sic] anos de carreira. O espetáculo,
que estréia em 6 de novembro no Teatro dos Quatro, é a mais nova
criação de outro aluado, o autor e diretor João Falcão, que trabalhou
com o ator em especiais de TV como “Comédia da vida privada” e na
peça “O burguês ridículo”, que encenou ao lado de Guel Arraes.

Mesmo estando sob o domínio do verbal, a imagem fotográfica,
como acontece na reportagem do primeiro caderno anteriormente
analisada, com sua irradiação enigmática (que, neste último caso,
remete a um acervo mnemônico de representações e imagens culturalmente construído), não deixa de impulsionar expansões de sentido,
refletindo uma relação tensa entre as potencialidades abertas pelo
tratamento conotativo da fotografia e as delimitações pontualizantes
e contensivas impostas pelo verbal.

Livro 1.indb 130

1/10/2008 18:54:43

O papel restritivo que a linguagem verbal pode assumir, identificado nos exemplos aqui examinados, levando a uma tensão de
forças contrárias, traz à luz outra questão importante para reflexão,
ao se estudar a relação entre as linguagens: quando a restrição se
torna um imperativo, isso acontece porque, de alguma forma, muitas
vezes a linguagem visual explora recursos semelhantes aos empregados nos textos poéticos e plásticos (apesar de estabelecer com
estes uma diferenciação de procedimentos e finalidades), ou seja,
apresenta qualidades que são próprias da dimensão estética dos
objetos artísticos.
Demonstrando uma elaboração mais apurada, seja na forma
do conteúdo, seja na forma da expressão, a linguagem visual pode
proporcionar ao leitor outra forma de contato com os fatos, com a
realidade criada no texto. Abandonando parcialmente sua função
de representação icônica pura e simples do mundo, a fotografia (ou
mesmo, em menor grau, o relato verbal aparentemente objetivo das
notícias) propicia, muitas vezes, “escapatórias”,10 experiências estéticas, dentro dos limites que o texto de natureza utilitária, como o
jornalístico, permite.
Examinaremos, no próximo item, os mecanismos semânticos
de elaboração do conteúdo, observando como, por intermédio da
conotação e da alteração na significação das figuras pelo emprego
de metáforas e metonímias, se estabelecem relações de ressignificação de conteúdos na confluência entre as linguagens verbal e visual.
Posteriormente, em outro capítulo, serão estudados os recursos de
acentuação dos elementos expressivos que também funcionam,
de maneira privilegiada, como um convite para uma nova forma de
perceber e tomar conhecimento da realidade.
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Relações de ressignificação
Apesar de os textos jornalísticos geralmente serem identificados
como objetivos, comprometidos com a neutralidade, não é raro o emprego de uma fala segunda, de natureza mais conotativa e profunda,
que não deixa de integrar, entretanto, um outro modo de afirmação
da verdade construída no discurso.
Portanto, além de produzir a ilusão referencial própria das
semióticas figurativas (e necessária no discurso jornalístico), esse
enunciador constrói a credibilidade de seu discurso, autorizado não
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só pelo testemunho dos fatos, mas também, principalmente, pela
visão crítica demonstrada na sua interpretação e pela elaboração e
refinamento no tratamento dos recursos discursivos empregados,
particularmente por meio da linguagem visual.
Assim, ao “imitar o mundo”, ou melhor, “ao fazer crer que isso
foi feito” (BARROS, 1986, p. 9), pela utilização das figuras de conteúdo,
sobrepõe a elas uma outra significação (sem romper, todavia, com o
efeito de sentido de realidade que o procedimento de figurativização
produz). Pode-se dizer, então, que o jornal mobiliza também, em
certos textos, por meio da conotação, uma espécie de apreensão
estética na representação do mundo natural. Longe de produzir um
texto artístico, reiteramos, trabalha, contudo, com algumas de suas
preocupações – a elaboração, por exemplo, da forma do conteúdo, de
que falaremos a seguir.
Aplicando – ressalvadas (e ressaltadas) as diferenças entre
os objetos analisados – as conclusões de Fiorin (1999, p. 101-117) ao
analisar o objeto artístico,11 tomando como ponto de partida o livro
Da imperfeição, de Greimas (2002), percebe-se que o texto jornalístico pode também “produzir uma imitação forte do mundo natural”
(FIORIN, 1999, p. 113), levando em conta a substância do conteúdo,
ou afastar-se desse modo de concretização dos conteúdos abstratos,
aproximando-se de uma “tessitura do conteúdo” (FIORIN, 1999, p. 115),
ou seja, da “arquitetura” de sua forma, se apenas nos detivermos no
âmbito da organização semântica do conteúdo dos textos, necessário
para a compreensão do modo de integração de linguagens dos exemplos a serem aqui abordados.
Essa “tessitura do conteúdo” pode ter lugar por intermédio da
construção de metáforas e metonímias, que podem ocorrer, no texto
jornalístico, tanto na sua manifestação visual quanto na verbal. A metáfora e a metonímia são procedimentos em que o enunciador “rompe,
de maneira calculada, as regras combinatórias das figuras, criando
uma impertinência semântica, que produz novos sentidos” (FIORIN,
1992, p. 86). Altera-se, portanto, a significação das figuras utilizadas
no texto, de modo que se instaure sua ressignificação, ampliando as
possibilidades de leitura. Na metáfora, ocorre, entre o significado corriqueiro da figura e o que a ele se acrescenta, no contexto enunciativo,
uma relação de semelhança, por conta de algum (ou alguns) traço
semântico comum. Na metonímia, a relação que se instala é de contigüidade, ou seja, de proximidade, interdependência, implicação.
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O emprego desses procedimentos, nos textos que iremos analisar, ao tornar o texto menos banal, manipula o enunciatário a um
querer saber, conquistando-o e seduzindo-o para a leitura do texto.
Captura o seu olhar e aguça o seu interesse, especialmente por meio
da confluência da dimensão figurativa (e seu emprego metafórico e/
ou metonímico) dos enunciados verbais e visuais.
Ao mesmo tempo, esse modo de construir o texto exige do
enunciatário a competência necessária, um saber que lhe permita
enxergar e compreender os recursos empregados. Inscreve, portanto,
um enunciatário “sofisticado”, capaz de apreciar os efeitos estéticos
que constituem o texto (especialmente no que tange às fotografias,
como veremos), percebendo nele não um reflexo fiel da realidade, mas
apenas um testemunho parcial de um modo de vê-la.
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Campo minado: a tensão conotada
Uma reportagem sobre a divergência, em relação ao número
de assentamentos da Reforma Agrária, em 2001, entre o Ministério do
Desenvolvimento Agrário e o Incra, publicada no primeiro caderno da
Folha de S. Paulo, em 21/4/02 (Figura 15), emprega os procedimentos
discutidos acima.
Subdivide-se em diversos blocos relativamente independentes,
que prescindem uns dos outros, apesar de abrangerem o mesmo assunto, por constituírem um todo de sentido, cada qual encimado por
uma manchete. No extremo superior da página, há uma manchete em
destaque (com letras maiores, acompanhada de sobretítulo), a qual é
curiosamente introduzida pela expressão “campo minado”.
Essa manchete (“Números de Incra e ministério divergem”),
ocupando toda a extensão da página, abrange uma fotografia (que, no
entanto, considerando o conteúdo da legenda, liga-se isotopicamente
mais diretamente ao segmento de texto, imediatamente abaixo dela)
e um segmento de duas colunas, à direita, que parece introduzir a
reportagem, dado o âmbito geral das informações dadas. Neste bloco,
é apresentada a divergência de números entre os órgãos governamentais em todos os estados brasileiros. Abaixo, há outra fotografia, de
menor tamanho, e um quadro estatístico contrapondo os números do
Incra e do ministério.
À direita, abaixo da foto maior, os dois outros segmentos de
textos são introduzidos pelas seguintes manchetes: “Assentados não
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têm crédito para construir casa” e “Diferença chega a 51% em Santa
Catarina”. No primeiro segmento, relatam-se casos particulares,
exemplares, da “realidade” dos “assentados” em Santa Catarina; no
segundo, é descrita a situação dos assentamentos, no mesmo estado,
segundo os dados e depoimentos de autoridades.
No canto inferior esquerdo da folha, um quadro fornece informações didáticas, já direcionando o fazer interpretativo do leitor, conforme
se percebe pelo título e subtítulos em destaque: “Entenda a manipulação”; “O que é um assentamento?”; “Itens obrigatórios para a implantação (primeira fase) de um assentamento” e “O que faz o governo”.
Numa primeira abordagem, a singeleza da figura de uma criança
brincando, na fotografia maior, contrasta com as imagens verbais que
a circundam (por intermédio de expressões como “Guerra do Contestado”, “conflito”, “lutando”), no bloco em questão, e nas manchetes
de outros blocos (em expressões como “campo minado”, “divergem”,
“diferença” etc.), que refletem sempre uma contraposição: a distância
entre as expectativas associadas ao assentamento das famílias – um
querer ser – e a precariedade das condições em que se encontram –
um não ser – no texto que inclui a fotografia e a divergência entre os
números do ministério e os das superintendências do Incra, órgão a
ele subordinado, nos blocos que o circundam. A co-ocorrência dessa
contraposição já se encontra, entretanto, no próprio texto visual,
como veremos adiante.
A fotografia representa uma pequena fração da cena retratada no
enunciado verbal: “assentamento [...] que não passa de 20 barracos”,
numa área em que a estrada de acesso “fica intransitável em dias de
chuva”, não possui energia elétrica nem água potável. Espelhando
metonimicamente a realidade concretizada com maiores detalhes
pelo lingüístico, a fotografia reitera o tema da precariedade na irregularidade das linhas das bordas de um barraco improvisado, erguido
diretamente sobre a terra batida, onde a criança se abriga.
Ao figurativizar um corpo de criança, do qual se vêem apenas
a cabeça e um braço, projetando-se para fora da barraca (que ocupa
quase todo o fundo da cena), em direção à terra, brincando com um
trator de brinquedo, a foto concretiza a esperança do estabelecimento
na terra, de torná-la produtiva, de escapar das condições precárias
do abrigo provisório. Este é o desejo que pulsa nas falas, citadas no
enunciado verbal, dos “assentados” (palavra que aparece, como índice
de ironia, entre aspas no texto):

1/10/2008 18:54:43

Eu queria ter um dinheiro para construir minha casa, diz Amélia
Carvalho, 26, uma das “assentadas” da reforma agrária em 2001, segundo balanço oficial divulgado em 1o de fevereiro pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário.
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Eu não sou um assentado, eu estou lutando para me tornar um, diz
Alvacir doas [sic] Santos, 43, coordenador do MST no Herdeiros do
Contestado.

A escolha da imagem de uma criança não parece ser aleatória:
manifestando o sentido mais abstrato da desproteção e da necessidade de amparo, mas também de esperança, faz eco ao que, no
lingüístico, se coloca como um quesito obrigatório para fazer do
homem da terra um “assentado”: o apoio governamental no que diz
respeito à “liberação de créditos para a instalação das famílias na
área”, o que daria condições para a transformação das condições
de vida dessas pessoas.
Outra figura em destaque na foto é a do trator de brinquedo:
em primeiro plano, localizando-se na confluência das linhas oblíquas
“traçadas” pelas bordas e o rasgo da barraca e pelo perfil do menino
e seu braço flexionado, localizado à esquerda, constitui-se, assim, um
foco central da atenção. Projetado como elemento metonímico que
representa o trabalho produtivo e modernizado, esse sentido é acrescido de um outro, decorrente da metaforização da figura – o trator,
sendo de brinquedo, remete ao espaço da irrealidade e da ilusão e sua
presença no discurso apenas reforça a existência da impossibilidade
de realização da esperança de fixação na terra no presente, mas surge também como potencialidade, lançando uma abertura para, num
momento futuro, esse desejo realizar-se.
A postura, gestualidade e expressão facial da figura da criança
dessa foto, caracterizando uma espera relaxada, contrastam com a
outra foto menor, também pertencente à reportagem. Nela, uma figura
de criança também é colocada em destaque, em primeiro plano, semiencoberta, mas seu rosto triste e olhar perdido não se assemelham
com o da criança que brinca com o trator. Ao fundo, figuras pouco
nítidas, desfocadas, de homens, mulheres e crianças malvestidos e de
chinelos, parecem aguardar, indefinidamente, “crédito para construir
casa”, segundo a legenda, numa espera tensa, sugerindo decepção e
desesperança.
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As oposições que se constroem entre ser/não ser assentado
(importante na inclusão ou não nas estatísticas dos órgãos responsáveis) e entre as expectativas das famílias em relação aos programas
de reforma agrária e a precariedade em que vivem, num nível mais
superficial, se estruturam, num nível mais profundo, pela oposição
tensão/distensão. Essa tensão, percebida pela divergência de vozes, no
provisório da instalação, na alusão ao conflito armado do Contestado,
tanto quanto na disposição das linhas oblíquas traçadas por meio dos
contornos das formas no texto visual, é subsumida, conotativamente,
por meio da figura “campo minado” que serve quase como um epíteto
na reportagem das relações entre os trabalhadores rurais e o governo,
antecedendo o sobretítulo no alto da página, na manchete principal.
A distensão, entretanto, ocorre apenas como virtualidade, pelo menos
num momento presente, um querer e um dever ser que não se atualizam na narrativa, mas que, no discurso, estão marcados, por exemplo,
nas falas dos atores e concretizados pela expectativa de realização da
promessa e da superação da frustração. Com isso, abre-se espaço para
a polêmica e para a denúncia, que o enunciador assume, ao contestar,
pelas escolhas de mecanismos argumentativos lingüísticos e visuais,
as informações dadas pelos órgãos governamentais.
Essa tomada de posição, perceptível na escolha vocabular já
no resumo da primeira página (“...inflando aos balanços anuais da
reforma agrária...”; “...assentamentos que não saíram do papel...”; o
grifo é nosso) e no uso das aspas na construção de ironias (“Apenas
um barraco foi erguido no ‘assentamento’...”; “...disse que o órgão está
‘acelerando’ a liberação de créditos”), é construída, principalmente,
pela sobreposição de sentidos metonímicos e metafóricos no visual.
Os dados e a precisão das descrições e informações, a projeção das
falas dos actantes, a relação entre a legenda e a foto justificam, entretanto, esse posicionamento, dotando-o de um teor de verdade e
de realidade necessário para dar-lhe a credibilidade esperada desse
veículo de informação.
Uma questão de imagem
Como no texto sobre as divergências de órgãos governamentais
em relação ao levantamento dos assentamentos dos sem-terra, uma
matéria que trata do desempenho da prefeita de São Paulo, Marta
Suplicy, no ranking do índice de popularidade entre prefeitos de nove
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capitais brasileiras (Folha de S. Paulo, 29/12/02, Figura 16), também explora a recriação de sentidos a partir de uma construção metafórica da
linguagem, neste caso, especificamente na sua manifestação visual.
A fotografia logo prende a atenção do leitor, não apenas por
estar localizada no meio da página, centralizada, abrangendo mais
de um terço de sua extensão em comprimento. É também uma fotografia não convencional por apresentar uma distorção que dificulta o
reconhecimento imediato das figuras.
Distorções são, a princípio, efeitos desviantes, considerando
a efemeridade e urgência que caracterizam, cada vez mais, a comunicação midiática e a abrangência do público leitor, que fazem com
que o texto jornalístico apresente elementos esperados e facilmente
interpretáveis, remetendo a estereótipos sociais ou padrões estéticos e culturais recorrentes. Entretanto, sem abandonar de vez
certo grau de iconicidade, esse tipo de tratamento mais ousado da
imagem reúne, ao lado da mesmice e objetividade que dão identidade
ao texto jornalístico (permitindo uma apreensão mais imediata do
conteúdo), a surpresa e o ineditismo, não só em relação à matéria
noticiada, mas também à maneira como os fatos são enunciados,
criando o efeito de novidade que faz despertar a curiosidade do
enunciatário, ao mesmo tempo que aponta um caminho de leitura
para todo o texto.
Nesta reportagem, a fotografia faz ver o rosto da prefeita de
São Paulo, de frente, ocupando quase todo o seu limite, sendo metade
encoberto pela imagem desfocada de outro rosto, de perfil, incógnito.
Por causa do esgarçamento do contorno do rosto desfocado, não se
percebe bem o limite entre um rosto e outro, e o efeito produzido é
de que a imagem da prefeita parece deformada, quase monstruosa,
contrastando com a sua propalada beleza. Embaixo da fotografia,
sobreposta a ela, um gráfico confirma a avaliação negativa quanto
à gestão da prefeita, destacada na manchete: “Marta é a última em
ranking de prefeitos”. Acima da manchete, um quadro estatístico apresenta o desempenho de outros oito prefeitos, além de Marta Suplicy,
comparativamente, em relação ao índice de popularidade.
A escolha enunciativa, para a constituição do texto, de inclusão
de uma imagem distorcida, que rompe a expectativa do leitor de representação “fiel” da realidade, própria da fotografia segundo o senso
comum, não é aleatória nem incongruente – e significa, conforme
veremos. Seu sentido, contudo, não ocorre independentemente do
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resto do texto em que a fotografia está inserida. Sua significação se
constrói por meio das relações entre suas partes constitutivas e sua
inserção no todo da reportagem.
Como é comum ocorrer em reportagens de maior extensão, o
texto é subdividido em quatro segmentos. O primeiro, logo abaixo da
manchete principal, ocupando duas colunas à direita da fotografia,
em toda a sua extensão, comenta a avaliação da prefeita em vários
momentos do seu mandato e arrola os prováveis motivos responsáveis
pelos seus altos e baixos. O segundo, à esquerda da foto, mostra a
distribuição dos índices por escolaridade, grupo social, faixa etária.
Os dois últimos, ao pé da página, abordam os seguintes aspectos do
assunto: um, as áreas mais críticas da gestão da prefeita; o outro,
as explicações e posicionamentos do secretário da comunicação da
prefeitura, que polemiza com os dados da pesquisa divulgada pela
Folha.
Segundo a direção dada pela linha argumentativa do enunciado
verbal, “episódios desgastantes”, concernentes a problemas na área
de transporte e saúde, num período anterior ao da reportagem, e a um
“pacote de impopularidades”, segundo a fala de um cientista político
ouvido pela Folha, referentes a denúncias de irregularidades, aumento
de tarifas, propostas de reajuste de IPTU e criação de taxa de lixo, na
ocasião em que a pesquisa foi divulgada pelo jornal, são os motivos
dos “ápices de insatisfação” da população.
Ao explicar as ocasiões nas quais a prefeita conseguiu seus
melhores índices de popularidade, além das ações sociais positivas,
outra razão parece estar associada aos resultados da pesquisa, como
se percebe no trecho a seguir:
Tudo isso [o aumento de beneficiários dos programas sociais e a
implantação de um sistema de transporte escolar] foi amplamente
divulgado pela prefeitura, que elevou de R$ 37,9 milhões o gasto com
publicidade – contra R$ 23,1 milhão em 2001 – e ganhou destaque na
campanha do PT.

A preocupação com a divulgação das ações governamentais e
a publicidade, atrelada também à exposição na TV do governo petista
da prefeita nas propagandas políticas por ocasião das eleições presidenciais, aparentemente um elemento secundário entre as causas
de seu desempenho negativo ou positivo, parecem ressaltadas na
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imagem fotográfica. A distorção no rosto da prefeita deve ser lida,
assim, como um descuido com a construção e divulgação pela mídia
de uma boa imagem, associado aos baixos índices de aprovação de
seu governo. Traços semânticos como /deformação/, /desfiguração/,
inerentes à figura da prefeita no enunciado visual, associam-se, no
enunciado verbal, à inabilidade da prefeita em construir um perfil
positivo, aproximando-se da população. Essa interpretação é autorizada pela citação da fala de especialistas debreadas no texto, como
as que seguem:
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“Marta não tem cuidado com a mídia, não pensa duas vezes para
falar. Não é uma postura de alguém preocupado com a imagem.”, diz
Rubens Figueiredo, diretor do Cepac (Centro de Pesquisa, Análise e
Comunicação).
“Existe um distanciamento da Marta em relação à população. Todas
as imagens da prefeita não mostram sensibilidade”, diz a professora
do Departamento de Política da PUC-SP, Vera Chaia.

Concretizando, assim, conteúdos mais abstratos, a fotografia
contrasta a beleza física da prefeita, que apenas se entrevê na metade
visível de seu rosto, ao lado direito da cena enquadrada, e a sua distorção na outra metade do quadro, dando à totalidade da imagem um
efeito desagradável, disfórico, figurativizando a rejeição ao governo
da petista comprovada pela pesquisa.
A distorção na figurativização desse actante do enunciado, alvo
dos principais comentários na matéria jornalística, parece deixar
ver, sob a aparência refinada e elegante da prefeita, inúmeras vezes
assim veiculada pela mídia em fotos e comentários, um modo de ser
não tão apreciável, associado tanto à sua desajeitada condução dos
projetos políticos da prefeitura e à sua inabilidade em solucionar os
problemas da cidade, segundo o ponto de vista do narrador, quanto
à avaliação da própria população, segundo a pesquisa usada como
recurso argumentativo para corroborar os valores ideológicos assumidos pelo enunciador e transmitidos e partilhados pelo enunciatário
inscrito no texto.
Reafirmando um dos percursos temáticos desenvolvidos pelo
verbal, a partir da cobertura figurativa, a metáfora construída no visual cumpre, também, o papel de realçar e denunciar, de modo mais
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marcante e eficaz, aquilo que no verbal se diz de modo secundário
e indireto – a interferência dominante da publicidade nos índices de
aceitação das personalidades públicas, que estão além das suas realizações políticas.
Num momento em que circulava, na sociedade, a discussão
sobre o uso do marketing político na criação de simulacros, imagens
públicas que “vendem”, conquistam e mantêm popularidade e ganham
eleições, a questão subliminar nessa reportagem é exatamente indicar
os seus efeitos. Essa não é uma questão debatida abertamente no texto, mas, trazida no seu bojo, levanta uma polêmica que inscreve, no
enunciado, no intercurso de vozes e pontos de vista nele projetados,
o jogo de posições ideológicas que coexistem, se confrontam ou se
imbricam no contexto sócio-histórico em que o texto é produzido.
Nesses últimos textos, portanto, o enunciador, ao (re)construir
o mundo, o faz de modo que a organização do conteúdo veiculado seja
reinventada, pela via da conotação, da construção de um dizer diferente, o que ocorre, principalmente, na linguagem visual. Ao utilizar
mecanismos semelhantes aos empregados nos textos artísticos, dá à
notícia jornalística uma feição mais elegante e, ao mesmo tempo, pela
conseqüente qualificação do enunciatário que os aprecia, enreda-o no
sistema de valores nos quais deve crer. Não deixa de ser, ao lado dos
mecanismos de elaboração do plano da expressão, de que falaremos
no próximo capítulo, uma maneira de fazer ver o mundo com outros
olhos. Como diz Diana Pessoa de Barros:
Na semântica do discurso, porém, ao contrário do que ocorre na figurativização da expressão, os efeitos de verdade decorrentes da cobertura
figurativa são, em geral, efeitos apenas de reconhecimento do mundo
tal qual o lê o senso comum, ou seja, descobrem-se no texto as imagens do mundo. Só por meio das relações metafóricas e metonímicas
instaladas entre duas ou mais linhas isotópicas obtêm-se efeitos de
novo saber sobre as coisas e, em lugar de reconhecer imagens já vistas,
aprende-se a ler o mundo de outro modo. (1988, p. 154)
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Essa oposição manifestada, na semântica discursiva, entre figuras e temas, repetese na configuração expressiva da imagem fotográfica, a partir da sua dimensão
figurativa. A figura do prédio do BNDES, cujas dimensões “extrapolam” os limites
da imagem enquadrada, metonimicamente associado ao poder do Estado, é constituída de formantes eidéticos, topológicos, cromáticos da expressão tais como
verticalidade, superioridade, bicromatismo (matizes de azul e cinza), remetendo
aos conteúdos de força, poder, resistência. Essas categorias opõem-se às figuras
humanas, dos integrantes do MST, que se distribuem na horizontalidade, no espaço inferior do quadro, caracterizados pela diversidade cromática das vestimentas,
sobre a grama verde. A essas categorias da expressão (/horizontalidade/, /inferioridade/, /policromatismo/) associam-se as categorias do conteúdo /fragilidade/, /
vulnerabilidade/, em oposição aos elementos que constituem a figura do prédio.
As relações semi-simbólicas entre categorias do conteúdo e da expressão aqui destacadas serão mais bem discutidas em outro capítulo.
Novamente, os pólos expressivos /verticalidade/ versus /horizontalidade/
atuam, dessa vez homologáveis às categorias /confrontação/ versus /amenização/.
Na ocasião, em outras matérias publicadas na mesma época nos jornais, comentava-se que o presidente do Banco Central estava afetado por uma conjuntivite.
Nesta edição, no entanto, não se faz nenhuma alusão ao fato.
Deve-se frisar que a objetividade é considerada um efeito de sentido produzido por
um conjunto de recursos argumentativos utilizados no discurso: ancoragem actancial, temporal e espacial, apresentação de dados e cifras, citações autorizadas (no
nosso caso, por exemplo, de economistas e do ministro da Economia da Argentina,
que “elogiam” as ações de Fraga).
A revista Veja publica, nessa reportagem, a mesma fotografia, colorida, com a seguinte legenda: “FHC aponta o dedo para Bezerra no anúncio de extinção da Sudam
e da Sudene”.
Ressaltamos que, segundo nossa concepção, não se pode opor o verbal ao icônico,
já que este último é um efeito de sentido surgido da saturação de traços figurativos
na concretização de temas abstratos, podendo ser construído também na linguagem verbal.
“Gato”, segundo a reportagem, é um intermediário de mão-de-obra escrava, responsável pelo aliciamento e exploração de trabalhadores.
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Nesse caso, o termo ator pode ser entendido tanto no seu sentido corriqueiro,
como profissional das artes dramáticas, quanto no seu sentido semiótico, figurativização de um actante do enunciado.
Observação parecida quanto à concretização de metáforas próprias da língua popular no enunciado visual foi feita por Fontanille (2003, p. 8), em análise de um
anúncio publicitário da Volkswagen.
Cf. Greimas (2002), que apresenta as escapatórias como um dos mecanismos de
produção do sentido estético: para além (ou aquém) da “cotidianidade pragmática
ou cognitiva” (p. 70), a imanência do sensível repercute no discurso sob a forma de
projeções passionais que redimensionam o sentido.
Segundo Fiorin, no texto literário, “o modo de dizer é tão (ou mais) importante do
que o que se diz” (1999, p. 113). No caso do texto jornalístico, o modo de dizer, ao
contrário, serve para outros objetivos, mais importantes: chamar a atenção para o
conteúdo informativo, convencer da “verdade” do discurso, selecionar o enunciatário e construir uma identificação com ele são alguns deles.
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O plano da expressão
Para mim, a fotografia é o reconhecimento, na realidade, de um ritmo
de superfícies, de linhas ou de valores; o olho recorta o objeto e o
aparelho tem apenas de fazer o seu trabalho, que é imprimir sobre a
película a decisão do olho. Uma foto se vê na sua totalidade, de uma só
vez, como um quadro; nela, a composição é uma coalizão simultânea, a
coordenação orgânica de elementos visuais. Não se compõe gratuitamente, mas por necessidade e não se pode separar o fundo da forma.
Em fotografia, há uma plástica nova, função de linhas instantâneas;
trabalhamos no movimento, uma espécie de pressentimento da vida,
e a fotografia deve reter o movimento, o equilíbrio expressivo. (CAR-

TIER-BRESSON, [19--] p. 26)1
A citação de Cartier-Bresson ressalta um componente dos textos
visuais que pulsa sob a camada de conteúdos inteligíveis apreensíveis:
“um ritmo de superfícies, de linhas ou de valores”, a “coordenação
orgânica de elementos visuais”, “o equilíbrio expressivo”. Também
constituindo escolha de um sujeito que dá a ver um fato, o arranjo dos
elementos significantes – por meio dos quais se veiculam as histórias,
os conceitos, e por meio dos quais se reconstrói a parcela do mundo
recortada pelo olho e captada pela câmera – também significa. Como
diz o fotógrafo, “não se compõe gratuitamente, mas por necessidade
e não se pode separar o fundo da forma”.
No texto jornalístico, a organização que se dá aos elementos
visuais, o seu adensamento, contrastes e distribuição particular
(construindo simetrias, paralelismos, um certo ritmo) não são insignificantes na produção e compreensão de seu sentido; constituem,
ao contrário, uma “necessidade”, uma presença que se impõe. E isso
não ocorre apenas nos limites do enquadramento de uma fotografia
jornalística – mas abrange a sua colocação em página, em conjugação
com as colunas verticalizadas que ordenam o contínuo verbal escrito,
em oposição, por exemplo, à horizontalidade e ao tamanho acentuado
tão comuns às manchetes que cortam as páginas dos jornais.
Após ter examinado alguns mecanismos de construção do
sentido dos textos jornalísticos, atendo-nos apenas ao plano do conteúdo, tarefa que, pela especificidade do objeto de estudo, obriga o
analista a acercar-se dos modos de relação de linguagens diferentes,
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resta verificar, no plano da expressão, as estruturas significantes que
contribuem para sua significação.
Nesse âmbito, estudaremos até que ponto os elementos significantes de ordem topológica, eidética, cromática (linhas, cores, distribuição topológica etc.) das consideradas semióticas visuais – como
a fotografia – possuem uma estruturação que pode ser comparável à
organização dos traços visuais pertinentes que caracterizam o sistema
gráfico do verbal escrito, produzindo conjuntos dotados de função
significativa na construção do sentido global do texto.
Desse modo, verificaremos, pelas interações entre essa estruturação expressiva dos textos e a organização do seu plano do
conteúdo, a instauração de relações semi-simbólicas ou mesmo
simbólicas, que possibilitam dirigir um outro olhar para a criação
textual do mundo.
Como já dissemos, quando tratamos dos pressupostos teóricos das nossas análises, ainda não vamos explicar completamente
os mecanismos de constituição de uma linguagem sincrética no que
concerne ao plano da expressão das linguagens. Mas vamos apontar
as ocasiões em que uma certa organização, no plano da expressão, de
uma das linguagens constituintes de um texto jornalístico faz perceber
uma elaboração que extrapola seu papel corriqueiro de veiculador
dos conteúdos, agregando outros sentidos. É possível, no entanto,
que, em outra linguagem que constitui o todo do texto, nenhum traço
significante ressalte de modo a modificar a função semiótica primeira
estabelecida com o plano do conteúdo (ou sobrepor-se a ela). Cada
linguagem, então, cumpre seu papel na manifestação dos conteúdos,
ao fazer parte do todo.
No texto jornalístico, a fotografia parece cumprir melhor a
primeira das funções sugeridas no parágrafo anterior, despertando
a curiosidade do leitor, estabelecendo outros laços que não apenas
o de informar; a narrativa verbal, ao contrário, parece mais se ajustar a uma convenção no modo de dizer, veiculando conteúdos sem
acentuar suas características expressivas, restringindo-se a normas
preconcebidas e já esperadas de discursivização e textualização,
dando ao leitor o conforto do já visto e a maior rapidez na apreensão
dos conteúdos. Isso não significa que, ao integrar um projeto editorial
e gráfico responsável pelo modo de presença das diversas linguagens
nas edições do jornal, elas deixem de integrar uma unidade superior
em que o plano da expressão de cada uma das linguagens possa ser

1/10/2008 18:54:44

subsumido a uma só forma da expressão, nem que essas particularidades apontadas no seu modo de presença e seus papéis não sofram
relativizações.
Neste capítulo, atentaremos para o tratamento especial dos
elementos significantes como recurso importante no texto jornalístico, fazendo as devidas homologações com o conteúdo. Como diz
Cartier-Bresson, afinal, na prática, “o conteúdo não pode se destacar
da forma” e, se fazemos essa separação entre expressão e conteúdo,
é por uma questão metodológica, fundamental para nós, por sinal.
Segundo Floch:
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[...] o próprio desenvolvimento do pensamento saussuriano [sic]
conduz a ver que o signo é apenas uma unidade da manifestação da
linguagem. É um produto histórico, um fato de uso cujo estudo não
explica diretamente como a linguagem funciona. É necessário, certamente, estudar os signos, pois é nos signos que se efetua a união
dos dois planos da linguagem; mas, para chegar à compreensão da
linguagem como sistema, é preciso ir além ou aquém dos signos, separar as suas duas faces para ver em que cada uma é uma realização
das possibilidades oferecidas pelo jogo das variações diferenciais que
constitui cada plano. (FLOCH, 2001, p. 10)

Observaremos, então, nas análises de uma reportagem e dois
artigos que se seguirão, as estratégias enunciativas no que concerne
à mobilização ou não dos recursos expressivos, nas quais cada linguagem tem seu lugar e função, como veremos. Ao contrário do que
se possa imaginar, devido ao caráter utilitário do jornal, a elaboração
expressiva das linguagens, nesse tipo de texto, tem um espaço próprio
e necessário, tanto quanto tem nos textos publicitários, de maneira
a afetar, impressionar e cooptar o leitor, buscando sua atenção e fidelidade, fazendo-o assumir, seja pela razão, seja pela sensibilização,
as ideologias.
Por fim, ao comparar dois cadernos de um mesmo jornal (“Folhinha” e “Mais!” da Folha de S. Paulo), ressaltaremos como os elementos
significantes podem criar uma fisionomia, um ritmo, que particulariza
um caderno em relação a outro, criando, no plano da expressão, certa
estruturação que permite abranger as duas linguagens numa totalidade apreendida como homogênea. Esses procedimentos dão uma
identidade própria a cada caderno, mas ao mesmo tempo reiteram,
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por sua complexidade, a sua pertença a um caráter, um modo de ser
único do jornal em oposição a outros.

Entre o marrom e o verde
A reportagem sobre as eleições na Colômbia, publicada na
Folha de S. Paulo, em 25/5/02, possui uma fotochamada na primeira
página, remetendo a uma página interna do jornal, em que a matéria é
desenvolvida em dois blocos com as seguintes manchetes: “Cresce o
temor de fraudes na Colômbia”, a principal, abrangendo duas colunas
verticais à direita da página, e “Casa Branca evita dar apoio explícito
a Uribe”, em letras menores, estendendo-se por quatro colunas, à
esquerda. Entre uma manchete e outra, há uma outra fotografia, em
preto-e-branco.
A fotografia que anuncia a reportagem (Figura 17, metade
inferior da página) já causa estranhamento, num primeiro contato,
pelas figuras que encerra: ao informar sobre o pleito na Colômbia, a
imagem que se vê é a de homens cobertos de lama em treinamento
militar na selva. Esse contraste é retomado na legenda: “Treinamento na selva. Paramilitares de direita sujos de lama em exercício de
sobrevivência na Colômbia; em meio a um temor crescente de fraudes, sabotagens e pressões sobre eleitores, o país realiza amanhã
eleições presidenciais”.
Ao lado da aparente falta de encadeamento semântico entre os
dois segmentos separados por um ponto e vírgula, salta aos olhos,
entretanto, a correspondência, já culturalmente estabelecida, entre a
figura lama e os termos mais abstratos fraudes, sabotagens; ao mesmo
tempo, a visão do “treinamento na selva” já aponta para a influência
do poder armado nas “pressões sobre eleitores”. A foto, portanto, concentra alguns dos temas que são desenvolvidos no enunciado verbal,
funcionando como índice de sentidos que se querem confirmar.
A expectativa tensa que caracteriza a gestualidade das figuras
humanas do texto verbo-visual dessa fotochamada espalha-se por
toda a página na qual está inserida: na “estréia tensa” da Copa 2002
na Coréia do Sul;2 na pequena manchete ao lado da fotochamada escolhida para análise (“EUA e Rússia fazem acordo de desarmamento”),
em que se subentendem as relações de poder envolvidas no tratado;
nos anúncios de aumento dos planos de saúde e de queda da renda do
trabalhador (pelo 15o mês seguido!). Mesmo notícias supostamente
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positivas e “leves”, como a indicação de um brasileiro ao prêmio Nobel,
o superávit fiscal recorde e o próximo jogo do Brasil contra a Malásia,
trazem algum contraponto disfórico: a falta de verbas do cientista
indicado ao prêmio, o arrocho que gerou o superávit, o “ataque” que
marcará o “último jogo antes da Copa”.
A fotochamada encontra-se, assim, enredada na página na
qual está inserida e, como os outros segmentos componentes do
todo, inscreve-se numa escolha enunciativa pela acentuação de conteúdos polêmicos, tendendo para a retenção de valores disfóricos
que predominam.
Mas, para além disso, a fotografia que remete à reportagem
sobre as eleições na Colômbia nos surpreende pelos arranjos de
cores, pelo seu caráter estético, que impressionam mais do que sua
significação anedótica. Serve-nos, por isso, como bom exemplo de
um modo de análise que, isolando uma unidade menor do contexto
maior da página, observa a integração entre linguagens sem considerar
ainda a unidade de manifestação mais global. Desse modo, queremos
reafirmar que a própria natureza do texto jornalístico reclama diferentes escolhas de objeto de análise. Se apontamos a possibilidade das
relações globais na página, preferimos, nesse momento, particularizar
a análise de uma chamada que se destaca pela plasticidade vigorosa
e, em certa medida, apelativa.
A foto pode ser segmentada em duas partes, de extensão horizontal, formando dois retângulos, perceptíveis pela distribuição
cromática: no segmento inferior, que abrange três quartos da cena,
há exclusivamente tons de marrom e, no espaço superior, matizes de
verdes misturados a marrons.
Em relação ainda à dimensão cromática, a focalização, nessa
região em marrom, dos corpos cobertos por uma camada espessa de
lama cria um efeito próximo ao que na pintura se identifica com a saturação e o espessamento, em oposição ao efeito de diluição e leveza na
parte superior da foto, produzido pelo desfocamento e luminosidade
mais intensa.
Considerando as categorias eidéticas, contrapõem-se a regularidade das formas do segmento inferior e a irregularidade do superior.
Na região inferior, as formas humanas se distribuem em linhas – uma
horizontal, ao fundo, traçando uma espécie de divisória entre as duas
partes da cena; uma vertical, rente à margem esquerda e uma oblíqua,
que atravessa diagonalmente o retângulo inferior. As figuras huma-
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nas que as compõem aparecem todas na mesma posição: agachadas,
pernas flexionadas, empunhando armas, com o corpo inclinado para
frente. Na região superior, ao contrário, há um emaranhamento de
linhas (concretizando os troncos das árvores), que nem sempre possuem contornos definidos, e borrões espalhados de diferentes tons de
verde (as folhagens). As linhas se cruzam, levando o olhar para fora
do quadro, em várias direções, opondo-se à área inferior, na qual as
figuras se posicionam de tal modo (todas se inclinam para uma região
central, no canto direito da foto, para onde as armas apontam) que
produzem a ilusão de cercamento, encurralamento.
A predominância da presença do marrom e sua saturação, da
regularidade das formas, direcionadas a um ponto concêntrico, em
contraste com a dispersão produzida pelo efeito de diluição e mistura
de cores, aliadas ao emaranhamento e multidirecionamento de linhas
levam à constatação de uma estruturação, em nível mais profundo,
baseada nas categorias opositivas /homogeneidade/ versus /heterogeneidade/.
Essas mesmas categorias opositivas são co-extensivas à análise
do conteúdo. Por um lado, a ostensividade da presença dos homens
armados que cercam um objeto que não se pode ver, para fora dos limites da imagem, e sua concentração numa região bastante abrangente
da foto, além da indiferenciação uns dos outros, por estarem todos
cobertos de lama, criam um efeito de uniformidade e homogeneidade,
como ocorre no plano da expressão. O fato de as figuras humanas empunharem armas, em posição incoativa, em estado de alerta, prontas
para o ataque, avançando sorrateiramente, pode levar ao conteúdo
mais abstrato de imposição ostensiva da força, demonstração de
poder, subjugação.
Por outro lado, por pressuposição, há um “outro” que está sob
a mira das armas, mas que não aparece, não tem visibilidade. As diferenças entre os homens e entre homens e coisas (armas, vestimentas,
mochilas etc.) se encobrem sob a lama, configurando o outro pólo da
oposição, mesmo que projetado no discurso sob o estigma do ocultamento e da negação.
Da mesma forma, no enunciado lingüístico, o que se reafirma é
a subjugação da vontade popular às injunções de candidatos e grupos
armados. A imposição e a presença de uma univocidade, garantida pela
força, fraudes e sabotagens e pelo apoio do presidente americano a um
candidato sobre o qual recai a suspeita de ligação com paramilitares
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de direita, subsumem uma tendência à homogeneização de vozes, em
conjugação com o silenciamento da voz popular.
Esse conteúdo é reiterado pela fotografia que, nas páginas internas do jornal, juntamente com o enunciado lingüístico, dá continuidade
à reportagem anunciada na primeira página. A presença, em primeiro
plano, de um policial diante de um comitê eleitoral, ao fundo, confirma
tanto as pressões que envolvem as eleições quanto a distância entre
o papel de eleitores dos atores do enunciado e sua improvável participação em debates políticos e escolha livre dos candidatos.
Apesar do tom de crítica e denúncia, observável pela intencionalidade argumentativa (a escolha da foto analisada sendo talvez a
mais reveladora), de certo modo esse silenciamento ecoa no próprio
discurso, marcado pela ausência da fala popular, que não aparece em
nenhuma das citações.
Esse é apenas mais um exemplo do emprego, em textos considerados objetivos, comprometidos com a neutralidade, de uma fala
segunda, de natureza mais conotativa e profunda, que não deixa de
integrar, entretanto, um outro modo de afirmação da verdade do
discurso.
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Sombra, luz, encruzilhada
Tomar-se-á, primeiramente, para análise, um artigo do caderno
“Mais!” do jornal Folha de S. Paulo, publicado em 11/10/98 (Figura 18),
intitulado “Terror em alta velocidade”, refletindo sobre as “catástrofes
tecnológicas” decorrentes da lógica do sistema capitalista atual, segundo o enunciado verbal. Consideraremos aqui a página do jornal como
uma unidade de manifestação, em que as substâncias do verbal e do
visual da expressão se articulam em um todo sincrético, por força do
mecanismo enunciativo que, para além de produzir essa articulação,
cria a correspondência com o plano do conteúdo.
Ao iniciar a análise deste texto, observa-se que uma fotografia
mostrando o desastre de trem em Eschede, Alemanha (segundo a
legenda), precede o enunciado verbal escrito na página do jornal, produzindo uma determinada expectativa em relação ao direcionamento
do olhar interpretativo do enunciatário, já denunciando as estratégias
argumentativas escolhidas pelo enunciador. Esse também será o
caminho de nossa abordagem do texto: partir-se-á do estudo da foto
para a análise das interações entre esta e o enunciado escrito. Antes
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de indicar as categorias significantes relevantes na estruturação do
plano da expressão e seu papel na significação, procuraremos fazer
um rápido exame da organização discursiva do seu conteúdo.
O enquadramento da imagem, com a seleção de certas figuras do
mundo e a exclusão de outras, a perspectiva em que se toma a cena,
os efeitos da luz e a contraposição de texturas e formas contribuem
para a constituição de estratégias argumentativas que, além de fazerem com que o enunciatário creia na verdade e na realidade da cena
retratada, comunicam valores, crenças e ideologias.
A fotografia do desastre de trem em Eschede apresenta uma tomada de cima e a distância, interferindo na escala dos objetos. Nenhum
dos elementos que compõem o quadro pode ser visto em detalhe, mas
todos são facilmente identificáveis, recobrindo o tema da destruição
associado a “catástrofes tecnológicas” a que o artigo se refere.
Não se distinguem os mortos e feridos dos destroços, mal se
percebem as silhuetas das pessoas que circundam os vagões destruídos; dificilmente se perceberia que tipo de desastre ocorreu e
suas causas (o descarrilamento) se não fosse o apoio do verbal. Mas
a idéia de destruição torna-se clara e dominante. As figuras humanas,
minúsculas, parecem frágeis e vulneráveis, colocadas em contraposição aos outros elementos, mais visíveis, que são representativos
das conquistas tecnológicas do homem: o trem, as edificações, o
guindaste, os veículos etc.
A impossibilidade da percepção em minúcia das figuras, a falta
de nitidez de alguns elementos e a visão abrangente da cena operada
pela tomada em grande plano tornam menos evidente a função representativa do recobrimento figurativo para acentuar os aspectos
abstratos do tema da destruição, da irracionalidade e da vulnerabilidade da vida humana.
A visão do desastre de trem a distância, por meio de um plano descritivo, por simular apresentar o desastre em sua totalidade,
ocultando e deixando pressupostas as prováveis mutilações, o “sangue”, a dor e a compaixão estampadas nos rostos, enfim, a opção por
imagens que não chocam, criam um efeito de sentido de objetividade,
convidando mais à reflexão para conquistar a adesão do enunciatário
à verdade dos fatos e valores postos em jogo do que à emoção e ao
envolvimento subjetivo.
Assim, o enunciador, ao concretizar a idéia de subjugação do
humano e do racional à tecnologia e à lógica da “eficiência empresarial”
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do capitalismo contemporâneo (segundo o texto escrito), reveste-a da
imagem incontestável do acidente de trem na Alemanha. Ao mesmo
tempo, a imprecisão provocada pelo distanciamento na focalização
da cena torna-a representativa de uma entre tantas outras catástrofes
a que o homem está susceptível enquanto se submeter à engrenagem
do capitalismo tecnológico.
Além das imagens do mundo, transvertidas em figuras projetadas no enunciado do texto fotográfico, podem-se perceber, ao examinar a especificidade do plano da expressão, categorias que, próprias
da materialidade da manifestação, interferem na produção do sentido
do texto, instaurando novas possibilidades de leituras.
A fotografia, em preto-e-branco, destaca zonas claras que
contrastam com as regiões escuras e acinzentadas, formando “tracejamentos” transversais constituídos pelos objetos “iluminados”, que
se cortam em alguns pontos.
O contraste entre as regiões “iluminadas” e as escuras, sombreadas, associa-se às categorias abstratas /elementos culturais
humanos/ versus /natureza/. Destacando, pela luz que recai sobre
certas figuras (trens destruídos, edificações, veículos), os elementos
representativos do cultural e do tecnológico, a foto evidencia o tema
dos efeitos do uso da tecnologia no atual sistema capitalista, opondose, por sua vez, ao escurecimento que “apaga” as zonas ocupadas
pelos elementos que concretizam o natural: árvores e vegetação são
postos na penumbra. Essa mesma oposição está reiterada no verbal,
o que se verifica na passagem:
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O funcionalismo abstrato das pessoas em trânsito, quase sempre a
serviço, retira todo o interesse na viagem em si mesma: as distâncias
devem ser cobertas do modo mais breve possível. Dessa forma de
pensar nasceu o ICE, para que o trem de alta velocidade concorresse
com o avião. Os percursos do ICE não se amoldam mais à paisagem:
são traçados quase em linha reta, como se cruzassem, indiferentes,
o espaço aéreo.

As figuras acinzentadas e escuras espalham-se por diferentes
pontos do quadro, estando intercaladas pelas figuras claras das
construções humanas, no canto esquerdo, e sendo intercalantes, no
canto direito da cena. Uma sucessividade de figuras claras (uma das
edificações, o guindaste, um conjunto de vagões de trem) agrupa-se
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e alinha-se, partindo do canto superior esquerdo, para a formação de
uma linha oblíqua, que cruza com os trilhos que, por sua vez, perfazem outra reta, também oblíqua, partindo do canto inferior esquerdo.
Enquanto as figuras que concretizam os produtos culturais humanos
são principalmente construídas de linhas retas, as figuras que representam a natureza formam contornos arredondados e irregulares, de
diversos tamanhos e extensões.
Opõem-se, portanto, as categorias /retilíneo/, /regular/, /oblíquo/, /concentrado/, que se identificam com os produtos culturais da
era tecnológica, e as categorias /arredondado/, /irregular/, /disperso/,
/diverso/, que compõem as figuras relativas à natureza.
A denúncia de uma ordem social e econômica que, cada vez
mais, se afasta da paisagem natural, atravessando-a, recortando-a,
relegando-a ao obscurecimento, para colocar em evidência a tecnologia é, portanto, posta em questão por meio das oposições das
categorias da expressão.
O equívoco desta opção e a ausência de saída, dentro desta
lógica socioeconômica, para o fato de que “outras catástrofes tecnológicas, estatisticamente calculadas”, segundo o enunciado verbal
com o qual a fotografia se integra, tenham lugar no futuro, são expressos por esse “traçamento” de linhas que se cruzam, por meio
da composição e do arranjo de figuras e do contraste claro / escuro,
das linhas oblíquas que se encontram na extremidade direita da foto,
interpondo um “fechamento” e uma interrupção à linha ferroviária
que, pressupostamente, se estende para além do enquadramento
da cena fotografada. Assim, é traçada a encruzilhada que impede
ao homem a percepção das possibilidades de abertura para novos
caminhos.
Apesar de aparentemente gozar de certa autonomia e preceder
o verbal escrito na diagramação, possibilitando uma leitura do visual
independentemente da informação escrita, a compreensão da fotografia em detrimento do texto escrito prejudica a “apreensão global dos
efeitos de sentido que podem resultar justamente de sua coexistência”,
como bem esclarece Landowski (1992, p. 118).
A observação das escolhas enunciativas da foto do desastre em
Eschede (o fato de ser em branco e preto, por exemplo) já indica um
primeiro direcionamento no fazer interpretativo do enunciatário: tratase de um artigo, texto de natureza mais temática, inserido numa seção
do jornal dedicada a análises feitas por cientistas e especialistas.
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A análise, entretanto, apesar de apresentar um ponto de vista
particular, não é totalmente subjetiva; deve ter certo grau de objetividade para conquistar a credibilidade do leitor. Para isso, o enunciador vai construindo, no decorrer do discurso, sua competência,
demonstrando possuir o saber que o autoriza a dizer o que diz: traça
um roteiro de algumas das grandes catástrofes do mundo moderno
até a era tecnológica contemporânea, revela conhecer a lógica social
e econômica do capitalismo e suas conseqüências, cita vários fatos
históricos comprováveis, datados e espacialmente localizados. A
subjetividade de sua interpretação é controlada, assim, pelos fatos
concretos que a fundamentam.
Na demonstração da verdade e propriedade de sua interpretação, o enunciador utiliza o exemplo do desastre de Eschede que
concretiza, no enunciado escrito, o “lado sórdido” da lógica capitalista,
configurando-se como sanção negativa de uma narrativa que promove, como valores positivos, o bem-estar social, a preponderância do
público sobre o privado, a humanidade, a vida coletiva, “iluminando”,
como na foto, o aspecto oculto do sistema de facilidades e confortos
proporcionados pela tecnologia no mundo moderno.
O enunciado escrito explicita, assim, no fato a que a fotografia
deu visibilidade e ao qual acrescentou valor comprobatório, o que não
se pode compreender apenas por meio dela. Ao retomar e comentar o
conteúdo da foto, investe-o de valores, contextualizando-o, dando-lhe
determinada significação. O que poderia parecer “inevitável”, fruto do
acaso como as catástrofes naturais, conforme apreciação dos jornais
de tendência liberal citados, revela-se como “catástrofe tecnológica
estatisticamente calculada”.
Assim, a oposição entre o mundo natural e o mundo dominado
pela tecnologia, já indicada por elementos expressivos que constituem
a fotografia, é recuperada e ampliada no verbal escrito. Se, antes da
era tecnológica, o protagonista dos grandes desastres e catástrofes
era a natureza, agora é o próprio homem, vítima e algoz, por meio de
suas máquinas, seus inventos e sua “racionalidade”, que os provoca,
de maneira “programada”.
Além disso, dentro dessa mesma questão, não podemos esquecer o comentário feito no artigo já citado sobre os percursos do ICE,
cujo trem aparece destruído na foto: “não se amoldam mais à paisagem”, apresentando a alta velocidade que a técnica tornou possível, sua
trajetória em linha reta valoriza a “funcionalidade” em detrimento da
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“viagem em si mesma”. O obscurecimento dos elementos naturais, já
percebidos e estudados na análise da fotografia, é, portanto, reiterado
e comentado no enunciado verbal.
Ao enfocar detalhes que não se podem distinguir na foto (apesar
de serem facilmente pressupostos), por meio de figuras mais precisas como “cem mortos”, “inúmeros feridos”, “campo de destroços e
cadáveres”, “punhado de sangue”, “corpos severamente mutilados”,
o artigo amplia as possibilidades de perceber, na foto, dando maior
concretude ao que não se consegue nela enxergar, aquilo que se podia
somente imaginar. São imagens fortes, que mobilizam o enunciatário
a uma mudança de atitude diante do “terror” da “inflação de catástrofes tecnológicas” no mundo, em conseqüência do que chama de
“turbocapitalismo”.
Também no plano da expressão, considerada a visualidade
gráfica do verbal, a integração ocorre por meio de uma diagramação
contida em colunas regulares, espaços brancos definidos e harmonia
entre as fontes da manchete, do destaque e do texto. A sobriedade da
disposição do visual integra-se, assim, à contenção da foto, produzindo
efeito de continuidade e reiteração dos mecanismos expressivos. Da
mesma maneira que a fotografia, a sobriedade do plano da expressão
do verbal funciona como contenção de uma dramaticidade latente,
sugerida nas figuras do “terror” a que se refere a manchete, mas que
se retrai para expandir o mecanismo semântico da tematização.
Não é, portanto, apenas no plano do conteúdo que as duas
linguagens se integram numa unidade harmônica. A construção de
contrastes plásticos e a elaboração da materialidade expressiva tanto
da fotografia quanto do texto verbal têm um importante papel nessa
inter-relação, de modo que temas e categorias abstratas do conteúdo
são associáveis às categorias que organizam plasticamente o visual,
produzindo efeitos de potencialização da tensão e retenção de valores
disfóricos. São relações semelhantes a estas que constroem o texto
que analisaremos a seguir.

Literatura anfíbia
É pelo viés da contradição e do paradoxo que Silviano Santiago
aborda a literatura brasileira, em palestra proferida na Biblioteca John
F. Kennedy, em abril de 2000, como parte de uma homenagem a José
Saramago, e publicada no caderno “Mais!” da Folha de S. Paulo em
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30/6/02 (Figuras 19 e 20). Associadas ao texto assinado por Silviano
Santiago, intitulado “Literatura anfíbia”, há duas fotografias: a primeira,
introduzindo-o, de Moacyr Lopes Júnior, datada de 22/4/02, e outra,
de Ormuzd Alves, de 11/4/02.
Analisaremos, então, as oposições organizadoras desse texto, tematizadas como impasses que atingem a literatura brasileira:
sendo “conformada” pela realidade dos miseráveis e analfabetos,
não os atinge nem a eles se dirige; ao integrar, na produção da obra,
conteúdo de denúncia e artesanato artístico, é rejeitada pelo público
estrangeiro e atinge um número reduzido de leitores no seu próprio
país, onde um “segmento considerável da população ainda é composto
de analfabetos”.
Podem-se observar, no texto, duas seqüências narrativas
complementares, a da produção e a da recepção das obras literárias,
que se encontram, aqui, subsumidas pela narrativa da enunciação – a
do crítico – sujeito destinador que, ao fazer crer nas qualidades que
tornam as obras dotadas de valor literário, mostra também o caráter
polêmico que atravessa a relação de produção/recepção da literatura
brasileira contemporânea.
A narrativa da produção descreve o percurso de um sujeito
escritor que, manipulado pelas exigências de seu tempo e da realidade
em que se insere, constrói sua produção artística associando arte e
política.
A aceitação desses valores por esse sujeito, no entanto, não
é uma escolha fácil. Competindo com os valores da tradição literária,
que vê na literatura um “artefato artístico”, excluindo do texto seu
papel político que faz conhecer e faz fazer, a “literatura anfíbia” não
tem o acolhimento do público leitor estrangeiro, mas apenas de um
reduzido número de leitores nacionais. Ainda que sem esse acolhimento do público a que se dirige, recebe, entretanto, julgamento positivo
do crítico, sujeito competente que garante a legitimidade dessa obra
“híbrida”.
Nessa perspectiva, o escritor documentarista, por um lado, e
o “asceta” ou “anacoreta”, por outro, ao acatarem os valores propostos pelo antidestinador, ou abdicam dos recursos artísticos que dão
valor literário à obra ou, ao assumir uma espécie de “pureza artística”,
distanciam-se do traço que dá identidade à literatura brasileira, renunciando ambos à responsabilidade e à lucidez do criador da “forma
literária anfíbia”.
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Por sua vez, a narrativa da recepção põe em jogo os mesmos
valores, antagônicos entre si. O sujeito leitor busca no livro escolhido os valores contratados na manipulação. Actorializados no texto
ora como leitor estrangeiro (ou o leitor brasileiro cosmopolita, que
com este se identifica) ora como leitor nacional, perfazem papéis
temáticos concorrentes: o leitor estrangeiro, “comprometido com
os valores fortes e tradicionais da literatura ocidental”, por ele
eleitos, procura no livro a “pureza dos princípios e valores artísticos”, obtendo, como sanção positiva, “comoção e deleite”. O leitor
brasileiro busca a dualidade da denúncia e do exercício artístico,
o “saber literário na sua forma brasileira”, o que torna possível,
além da sanção pragmática (o deleite e a comoção decorrentes
dos recursos artísticos) a sanção cognitiva – o seu reconhecimento
pelo crítico, sujeito qualificado, como cidadão responsável e como
leitor lúcido, capaz de perceber e apreciar o valor literário da obra
híbrida.
Dirigindo-se a um público que quer conhecer as “singularidades
das literaturas escritas em língua portuguesa”, o crítico avaliza a legitimidade de uma literatura que se afirma também como uma forma
de conhecimento da realidade. Assim, faz saber ler o “livro de boa
qualidade brasileiro”, traçando as suas idiossincrasias, ao descrever
o panorama da literatura brasileira contemporânea. Ao mesmo tempo,
faz conhecer o impasse em que se encontra o escritor brasileiro, a
distância que o separa tanto do leitor estrangeiro (por um não querer
e não saber ler, no sentido de não compreender a sua estética) quanto
de grande parte do público nacional (por um não poder ler), figurativizado pelo “analfabeto”, pelo operário e pelo estudante de quinta série
iletrado, na linguagem verbal (em relação aos dois últimos, também
na linguagem visual).
Crítico, escritor e leitor são figuras que concretizam, portanto,
no discurso-enunciado, os conteúdos mais abstratos do nível narrativo
e perfazem papéis temáticos designados e projetados por um enunciador que, nesse texto, se actorializa de diferentes maneiras: o escritor
e crítico Silviano Santiago, “autor” da palestra proferida em Boston, e
os fotógrafos Moacyr Lopes Júnior e Ormunzd Alves.
À primeira vista, no entanto, as fotografias parecem não integrar
pacificamente essa totalidade: retratam, segundo a legenda da foto
que introduz o texto, antecedendo-o, um “operário [que] trabalha na
montagem de estande da 25a Bienal do Livro de SP” (Figura 19), e a
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da outra, um “estudante da quinta série de uma escola de Votorantim
em SP, que ainda não sabe ler nem escrever” (Figura 20).
Surpreendentes, as fotografias rompem com as expectativas de
um leitor que busca uma relação muito direta entre o assunto mais
amplo de que trata o artigo – a literatura brasileira – e as imagens,
que concretizam situações muito prosaicas, somente tangencialmente
associadas ao produto desse fazer literário, o livro: figura implícita
na primeira foto; particularizada pelo manual didático, na segunda.
Mas a descontinuidade que, aparentemente, marca esse conjunto não
resiste à interpretação de um destinatário mais perspicaz, ao qual o
texto se dirige. As imagens manifestam, na verdade, temas e figuras
que se reiteram também no verbal: a inacessibilidade da literatura
brasileira para grande parte de sua população – figurativizada, metonimicamente, pelo operário e pela criança que, mesmo escolarizada,
não sabe ler nem escrever – e a influência que essa mesma realidade
exerce na especificidade da literatura nacional, dando-lhe identidade
e valor.
Ao dar visualidade ao impasse que perpassa a produção literária brasileira, o enunciador ressalta essa relação polêmica que lhe
dá corpo e lhe confere qualidade. O valor da obra literária brasileira
se traduz, assim, na complexidade, na busca da harmonização dos
contrários, ultrapassando o limiar das categorias tensivas, imanentes
no texto: /inclusão/ versus /exclusão/, /integração/ versus /transgressão/. Desafiando a exclusão que a marginaliza, causada pela rejeição
do público estrangeiro e pela inacessibilidade aos “analfabetos” (que
apenas têm acesso ao conteúdo dos livros pelos programas de entrevista na televisão), a produção literária nacional inclui a realidade e a
denúncia, assume a função de também “ensinar”. Integrando “floreios
estéticos” e “política”, transgredindo os valores da literatura ocidental,
o escritor torna-se um “visionário”, luta por sua legitimidade, pela
formação de um leitor que pudesse e soubesse encontrar o “legítimo”
no “espúrio”.
Para além da fronteira do inteligível, o visual permite também
outro modo de dizer essas tensões que, harmonizadas na obra literária,
tornam-se o seu valor mais caro. Novamente partindo dos estudos
da semiótica semi-simbólica, centraremos nossa atenção no plano da
expressão das manifestações visuais, identificando-lhes as categorias
pertinentes e suas inter-relações para, posteriormente, homologá-las
a categorias do conteúdo. Observando as categorias sensíveis e sua
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participação na estruturação do sentido do texto, podemos perceber
seu importante papel na integração das linguagens, instituindo uma
unidade mais profunda, por força de uma enunciação que confere
unidade ao que é aparentemente inconciliável.
A primeira foto (Figura 19), que ocupa quase toda a extensão
das duas primeiras páginas do artigo, mostra, no canto direito, um
operário de pé, a mão direita estendida para o alto, pintando com um
rolo de tinta o que a legenda diz ser o estande da “25a Bienal do Livro
de SP”. Em todo o resto do quadro, ao fundo, vêem-se as figuras de
estantes vazias.
Além do estranhamento que pode provocar a foto do operário
que trabalha na montagem da Bienal como “ilustração” de um artigo
que trata do “panorama da literatura brasileira”, como já foi comentado anteriormente, outros elementos, desta vez concernentes aos
aspectos expressivos da foto, chamam a atenção: apesar da saturação de traços figurativos que caracteriza a iconicidade própria da
fotografia, um certo tratamento no jogo de luz e sombra3 produz um
efeito de “achatamento”, tanto na extremidade superior da metade
direita quanto em quase toda a metade esquerda da cena enquadrada, criando a ilusão de motivos desenhados, e não captados por uma
lente fotográfica. Esse efeito contrasta com a tomada de objetos em
volume, na metade inferior direita, abrangendo as costas e as pernas
da figura humana e as prateleiras de uma estante, defronte à qual o
operário se encontra.
As formas também se organizam de maneira peculiar: as linhas
horizontais, verticais e diagonais que compõem a figura achatada
da estante, à direita, são paralelas, ao contrário das figuras que se
espalham no lado esquerdo da foto, em que predominam linhas transversais que se cruzam em diversas direções.
Quanto ao aspecto cromático, predominam os tons cinzentos em
matizes, que cobrem todo o fundo, opondo-se ao colorido de um dos
braços da figura humana, à direita – exatamente aquele que se encontra
na parte inferior da figura, tomada em volumes – e, à esquerda, ao azul
e branco das letras que formam o título sobreposto à foto.
A partir da análise de categorias de expressão, tomadas separadamente, observa-se uma articulação particular entre os aspectos
topológicos, eidéticos e cromáticos que constroem a estruturação
do plano expressivo da foto. Assim, à esquerda, predominam a regularidade de linhas, organizadas por meio de paralelismos, aliada,
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no aspecto cromático, aos tons acinzentados em diversos matizes.
É, também, nessa região, que se percebe o efeito de achatamento, já
descrito, construído pela inter-relação entre as categorias luz /sombra e orientado /não orientado. Em oposição, à direita, predomina a
irregularidade das linhas, que se cruzam em diversas direções, e, ao
efeito de modelado, formado pela orientação na distribuição de luz
e sombra, inclui-se a presença discreta de outra cor que não seja o
acinzentado que se espalha por quase toda a foto.
Essas categorias e seus arranjos em unidades do plano da expressão não ocorrem, como veremos, independentemente da estruturação das categorias do plano do conteúdo. O aspecto desenhado
das figuras, à esquerda, associado à regularidade de formas, com o
ritmo “harmônico” pela reiteração de linhas paralelas, faz esmaecer
o caráter icônico próprio das fotografias, permitindo-nos associá-lo
menos à imagem de uma estante do que à de uma obra que simula uma
pintura, uma construção “artística”. A alusão, mesmo que temática,
ao “artístico” pelo desbastamento dos traços figurativos que dariam
efeito de realidade à figura tanto quanto pela distribuição ordenada
das linhas, mais do que ser uma representação de objetos do mundo, tematiza as condições dessa mesma representação nos objetos
artísticos. O espaço à direita, que concretiza a coexistência das
oposições /modelado/ versus /achatado/, /monocromatismo/ versus /
bicromatismo/, /regularidade/ e /paralelismo/ versus /irregularidade/
e /transversalidade/ de linhas, opera uma transição que aproxima e
mistura as representações mais icônicas, “realistas”, na região inferior,
e mais figurativas, tendendo ao figural4 (pelo efeito “desenhado” e pelo
tratamento das formas e cores), na região superior. As discussões, no
plano do conteúdo, sobre a oposição entre literatura mais asséptica,
dotada de “pureza artística”, e outra, espúria, que alia elaboração
formal e realidade, podem, portanto, ser correlacionadas à organização expressiva do texto, que concretiza a busca de superação dessa
oposição.
Não se pode esquecer, na análise do plano da expressão, do título do texto, que se sobrepõe a essa fotografia. A expressão verbal do
título também realiza a integração dos valores opositivos apontados.
Manifestadas, de modo pouco comum, verticalmente, as palavras que
o integram contrastam: por possuírem tamanhos e cores diferentes,
por estarem em direções diferentes (se olhadas de uma mesma perspectiva), mas aparecem como se fossem “rebatidas”, simulando uma
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espécie de simetria afetada, no entanto, pelas alterações de tamanho,
cor e direção.
Na outra foto (Figura 20), ocupando toda a terceira página
do texto, o livro, que estava ausente das estantes figurativizadas na
primeira fotografia, abrange quase toda metade desta. Mas não é um
título de literatura brasileira, como já se disse, mas sim, um livro didático, nas mãos de um estudante que “ainda não sabe ler e escrever”,
segundo a legenda.
Como na fotografia anteriormente analisada, esta foto não surpreende apenas pelo que diz, no âmbito do conteúdo, nas interações
entre figuras e temas, mas também pela sua realização expressiva.
Neste caso, a diluição no contorno das formas, a focalização muito
próxima das figuras, não totalmente englobadas pelo enquadramento,
e as oposições entre cores claras e escuras são recursos que afastam
essa foto das mais convencionais.
A cena pode ser segmentada em duas partes, considerando os
valores cromáticos claro e escuro, como se a superfície retangular
fosse “cortada” por uma linha diagonal formada pelos limites da figura
obscurecida do livro, que abrange quase toda a parte inferior direita.
A região superior esquerda é ocupada pela figura de um menino, cujo
rosto não se pode ver nitidamente. Em destaque, estão as suas mãos,
que abrem o livro.
As oposições entre categorias expressivas, mais uma vez, nessa
foto, concretizam os valores em tensão que se espalham por todo o
texto. A concentração da luz na figura humana, conjugada à categoria
topológica superioridade, contrastando com a figura do livro, enfatiza, no plano do conteúdo, a importância de se assumir a questão
da realidade brasileira e a recepção das obras escritas num país de
analfabetos – mesmo que escolarizados, como nos diz a legenda –
como temas pertinentes ao enfocar o panorama literário brasileiro.
“Arte e política se dão as mãos na literatura brasileira para dizer que
educação [...] não é privilégio” – reitera o enunciador, mais adiante,
por meio da linguagem verbal.
Outro aspecto relevante da foto é o efeito de aproximação
demasiada da cena, decorrente da diluição de contornos e do não
englobamento total das figuras nos limites do quadro, que põem em
cheque a própria visibilidade dos objetos enfocados. O que não é visível – ou por extrapolar os limites do quadro ou pela falta de nitidez
– pode ser, contudo, pressuposto. Apesar de a aproximação exagera-
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da das imagens não permitir que o enunciatário veja com clareza os
motivos retratados, isso o envolve, afeta-o, fazendo-o acercar-se dos
fatos por sua natureza sensível, tornando mais poderosa a presença
do invisível.
Ao retratar a realidade áspera do analfabetismo (conteúdo
apreensível pela correlação entre a foto e a linguagem verbal) e a
exploração dos elementos significantes que constituem as figuras da
foto, o enunciador5 deixa crer, outra vez, que é possível, necessário até,
fazer literatura atando os “dois princípios de estética” – para deleitar
e comover – a um “terceiro princípio” – para ensinar.
Nestes últimos textos, observa-se que, pelo adensamento dos
traços significantes, sua elaboração mais cuidadosa, instaura-se no
texto uma dimensão estética que, mesmo estando subordinada à
dimensão prática que caracteriza o texto jornalístico, não se reduz
a uma escolha determinada pelo conveniente e adequado e por uma
concepção do que seria de bom ou mau gosto neste ou naquele jornal,
segundo o seu “caráter”, o tipo de relação intersubjetiva estabelecida
com o seu leitor padrão.
É certo que todos esses julgamentos têm lugar nas escolhas
enunciativas, mas, para além disso, parece haver uma operação de
sedução de certo tipo de leitor capaz de não só interpretar esses efeitos
criados por uma elaboração plástica dos formantes expressivos, mas
também de fruí-los, apreciá-los esteticamente. Ao qualificar, dessa
maneira, o leitor, convencendo-o de sua “elevação” intelectual e “bom
gosto”, incluindo-o no especialíssimo grupo de pessoas sensíveis e
refinadas, o conduz então à ilusão de romper, pelo inesperado da foto
e a beleza dos realces e arranjos de sua materialidade expressiva, com
a indiferença provocada pela rotina cotidiana de ler o jornal e tomar
conhecimento dos acontecimentos do mundo e dos comportamentos
dos homens – dentro, é claro, dos parâmetros estabelecidos pelo
jornal com o qual se identifica.
Nesses exemplos, esse tipo de acentuação dos elementos significantes, construindo uma espécie de dimensão plástica no tratamento
da materialidade expressiva, é mais constante na linguagem visual,
marcando, de modo pontual e intenso, certos conteúdos (com exceção
do título, no caso do artigo de Silviano Santiago, que envolveu uma
mesma preocupação plástica).
Não queremos negar a existência de uma intencionalidade que
rege, na expressão verbal, a escolha de um tipo de letra em vez de
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outro, sua disposição no espaço gráfico mais ou menos uniforme e
regular, construindo uma identidade que distingue, por exemplo, um
jornal de outro ou mesmo os diferentes cadernos de um mesmo jornal,
não deixando de ter relação com os conteúdos manifestados.
Não há dúvida de que, por exemplo, nos textos publicados no
caderno “Mais!” da Folha de S. Paulo, há uma certa “elegância” na
distribuição equilibrada e regular das colunas em que se encadeiam
os enunciados verbais, segmentados em subtítulos, mas dotados de
continuidade que desacelera a leitura e propicia a duratividade de
uma reflexão, ao contrário do que acontece no exemplo da notícia das
eleições da Colômbia. No entanto, nota-se que, na linguagem visual,
está concentrada maior variedade e riqueza de procedimentos dessa
natureza, fazendo com que se instaure uma outra forma de apreensão
e representação do mundo.
Assim, para além de fazer ver e conhecer, a fotografia, na imprensa, muitas vezes faz sentir, envolvendo o enunciatário, comovendo-o,
fazendo-o participar de um novo modo de perceber aquilo que, no
mundo e nos textos, se dá a ler.
Se o olhar que apenas contemplou um artigo ou uma notícia no
conjunto da página ou de um caderno de jornal, nos casos anteriores,
pouco pôde ressaltar o papel – e a importância – do plano da expressão
do verbal (mas que, por esse recorte, melhor possibilitou a percepção
do componente plástico das fotografias e sua contribuição para a
significação dos textos), no próximo item, nos exemplos com os quais
lidaremos, é exatamente a organização da materialidade expressiva
do verbal – também visual – e sua dimensão plástica que será foco
de nossa atenção. Não será, evidentemente, uma atenção exclusiva,
já que observaremos as interações que podem ser estabelecidas em
relação ao visual fotográfico, podendo produzir sincretismos.

“Folhinha” e “Mais!”: contrapontos
A visualidade que marca, na mídia impressa, a manifestação
escrita do verbal e a imagem fotográfica, sua distribuição topológica
na página e correlação com desenhos, molduras e outros elementos
visuais, é o ponto de partida de nossa observação que agora se estende
para porções maiores do que um ou outro texto, uma ou outra página do jornal. Tomando cadernos dirigidos a parcelas dos leitores de
diferentes faixas etárias, buscaremos traçar as escolhas enunciativas
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que, ao dar uma feição plástica ao conjunto, constituem uma identidade, uma unidade que fala por si. A sincretização dos mais variados
elementos visuais, em confluência com as reiterações temáticas e
figurativas e procedimentos argumentativos, nas sucessivas edições
do jornal, não indica apenas uma maneira de perceber e compreender
o mundo em que circunscreve seus leitores, mas constrói o próprio
universo ideológico no qual estão inscritos.
Essa visão mais ampla, no sentido de abranger cada caderno
como um todo, considerando vários de seus números e, ao mesmo
tempo, comparativa, já que empregamos como procedimento contrapor dois diferentes cadernos, permitir-nos-á observar, sob outra perspectiva, os modos de integração entre as linguagens para a produção
de um dizer único e coerente.
Escolhemos, então, para análise, os cadernos “Folhinha” e
“Mais!”, ambos da Folha de S. Paulo. A diferença gráfica e imagética
flagrante entre os encartes, dada a parcela de leitores para os quais
se voltam, permite uma percepção mais clara das relações sincréticas
que se estabelecem entre as linguagens.
À primeira olhadela, logo chama a atenção a explosão de cores
e formas das páginas da “Folhinha”. Tudo está marcado por um colorido intenso: os desenhos (e são muitos), as fotografias; molduras
em volta de páginas, fotos e seções. Blocos de informações em que
se segmentam as matérias e, às vezes, páginas inteiras têm também
o fundo colorido, sobre as quais são impressas as letras pretas ou
brancas dos relatos verbais, fazendo um forte contraste. E as cores
são várias, dos mais diferentes matizes.
A distribuição desses pequenos blocos e colunas de enunciados
verbais também é curiosa: os coloridos, em formato muitas vezes
irregular, não raramente alternam-se com os conjuntos textuais manifestados sobre a folha branca da página e com desenhos e fotos de
cores fortes, produzindo um ritmo quase frenético, como se saltassem
aos olhos do leitor.
O excesso que caracteriza a quantidade e distribuição de cores
é repetido quando a observação recai sobre a quantidade de fotografias e desenhos. São muitos, de tamanhos contrastantes (ora muito
pequenos, ora muito grandes), cobrindo diversos pontos da página,
formando, muitas vezes, ziguezagues. Há desenhos que ocupam quase
toda a sua extensão, em volta dos quais (ou sobre os quais) os enunciados lingüísticos e fotografias são espalhados (Figura 21).
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Em relação a fotos, desenhos, molduras, podem ser observadas
reiterações de cores, em matizes mais ou menos intensos. O azul da
figura de um desenho no pé da página, por exemplo, pode ser repetido
no casaco de uma figura de criança em primeiro plano, dentro de foto
maior na metade superior da página, e no fundo de outra, de menor
dimensão, no alto da página, como ocorre na página F5 da “Folhinha”
publicada em 6/9/03.
Esse mesmo procedimento acontece em outros exemplares do
jornal, encadeando, de certa forma, por identidades cromáticas, a
dispersão de cores e formas que enchem as folhas do caderno.
Nos desenhos e fotografias, em relação à escolha de figuras e
elementos gráficos, predominam os que permitem uma associação
fácil ao conteúdo geral do texto, mesmo quando dotados de alguma
conotação. É o caso do desenho de uma velhinha que representa
a cidade de São Paulo, que faz 450 anos (Folha de S. Paulo, 17/1/04;
Figura 21), ou a figura de uma chave com um nó, concretizando o
problema de moradia que aflige as crianças paulistanas (Folha de
S. Paulo, 6/9/03), ou o fundo amarelado da página que inclui fotos
antigas e informações sobre as condições de vida das crianças na
cidade de São Paulo do século XVI até meados do século XX (Folha
de S. Paulo, 24/1/04).
As fotografias trazem, assim, de modo geral, motivos emblemáticos e esperados, de acordo com os assuntos tratados. Crianças
malvestidas, dentro de uma carroça, para concretizar o tema da
carência de moradias ou rodeadas de animais em matéria sobre
a necessidade de separação dos bichos de estimação são alguns
exemplos. As figuras de crianças, cujo olhar está voltado para o
enunciatário, produzindo efeito de subjetividade e proximidade,
preponderaram. A inovação fica por conta de molduras coloridas, o
ponto de vista na tomada das figuras ou na colocação inclinada da
fotografia na página.
Em relação à manifestação verbal, as colunas nas quais se
organizam os enunciados são entrecortadas de imagens, de dimensões variáveis, nunca muito longas nem ininterruptas, com letras
geralmente maiores do que as do resto do jornal. As manchetes
apresentam tamanhos e tipos gráficos variados, predominando as
que são compostas de traços mais espessos, com detalhes mais finos.
As matérias também são curtas e, quando se estendem por mais de
duas páginas, são segmentadas em pequenos conjuntos com relatos
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e informações de pouco fôlego, relativamente independentes uns dos
outros, construídos como todos de sentido. Desse modo, as cores
fortes, a variedade de tipos de letras, as frases curtas, a segmentação
das matérias em pequenos blocos, o excesso de fotos e desenhos,
envolvendo e entremeando os textos escritos são concretizações, no
plano da expressão, de categorias mais profundas como /descontinuidade/, /irregularidade/, /multiplicidade/, marcadas pela intensidade e
concentração de elementos, de ritmo acelerado.
Os assuntos tratados variam entre curiosidades, informações
sobre cinema, cds, dvds, teatro, livros, diversões, brinquedos, bichos
de estimação e matérias “educativas”, com assuntos que abrangem
a ciência, a história, a cultura (geralmente relativos à cidade de São
Paulo). Nas manchetes, a recorrência de figuras e temas é identificável: “Viagem dos peixes bicudos” (31/1/04); “Pequenos relatos”, “Rua
era palco de brincadeiras e furtos” (24/1/04); “Descubra o circo da
cidade” (29/11/03); “Aonde vão os brinquedos”, “Viagem pela história
da comunicação” (13/12/03); “Pensamentos de criança”, “Menino ouve
barriga roncar” (6/9/03); “Diversão na cidade”, “Poeta cantava como
pássaro” (17/1/04).
É num universo de brincadeiras, diversão, bichinhos, brinquedos, circos, lições, viagens (mesmo que imaginárias), descobertas e
crianças que se move o leitor “mirim” ao qual o caderno se dirige – e
que nele se inscreve. É certo que medos, violência, fome e outras
carências também são comentados, mas se misturam nas páginas
coloridas e divertidas do encarte infantil do jornal.
Por meio da linguagem mais intimista, não raras vezes marcada
pela debreagem enunciativa, o enunciador fala num tom coloquial,
salpicado de interrogações e exclamações:
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Houve um tempo em que ser criança era só um estado de espera.
“Espera de quê?”, você pergunta. Para virar adulto! Parece estranho,
mas, para as crianças, escolher o que vestir ou comer é algo até “moderno” (21/1/04).
Não basta querer um bicho de estimação de presente, é preciso cuidar
dele. A veterinária Silvia Parisi, que coordena o projeto Vida de Cão,
nas escolas de São Paulo, fala sobre a posse responsável. “O bicho não
é um brinquedo que a gente ganha e depois enjoa, só deixa preso e não
leva para passear” (29/ 11/03).
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Você já se imaginou em um lugar com mais de 70 mil gibis? Na Gibiteca
Henfil, no Centro Cultural Vergueiro, 1000, tel. 0/xx/11/3277-3611, você
encontra essa variedade. Amanhã, dia 18, ocorre o Neo Animation, com
animações, filmes e clipes do Japão (17/1/04).

Portanto, é com uma linguagem de quem conversa animadamente com seu leitor que o texto se constrói, buscando reter a atenção
da criança inquieta que assim recebe dicas, lições e informações. Ora
buscando identificar-se com seu ponto de vista, suas curiosidades,
espantos, enfim, suas percepções e sentimentos, como acontece na
passagem anteriormente citada, da “Folhinha” de 24/1/04 (“‘Espera
de quê?’, você pergunta. Para virar adulto! Parece estranho...”), ora
afastando-se delicadamente para adverti-la (como ocorre na passagem
transcrita de reportagem publicada em 29/11/03: “Não basta querer
um bicho de estimação de presente, é preciso cuidar dele”), esse enunciador espalha também, no texto, palavras que não são propriamente
extraídas do universo lingüístico da criança. O emprego de vocábulos
como “comumente”, “adeptas”, “manuseavam”, “danificados” e outros
já indicam que tipo de leitor criança está implicitamente inscrito no
texto.
É, sim, um leitor irrequieto, desassossegado, dinâmico, brincalhão e alegre, fascinado – e hipnotizado – pelo excesso de cores, formas
e imagens, pelo ritmo veloz e saltitante construído pela distribuição
topológica de desenhos, fotografias e porções de enunciados verbais
curtos e diretos, pouco afeito a leituras mais demoradas. Mas é também um leitor que se identifica com uma parcela da sociedade que
tem acesso à educação e à cultura. Para a imagem de leitor construída
no texto, é pertinente que ele mostre interesse por poesia, teatro,
cinema, música e outras artes, conteúdos que recheiam as páginas
do caderno infantil.
Nesse sentido, o mesmo leitor privilegiado é o que lê o caderno
“Mais!” da Folha de S. Paulo. Caderno especial publicado aos domingos, tem, como na “Folhinha”, fisionomia diferente do resto do jornal.
Já teve formato quase quadrangular, de menor largura e com metade
do comprimento, agora retangular, acompanhando as dimensões do
resto do jornal; traz freqüentemente artigos e reportagens nas áreas
das ciências humanas (filosofia, sociologia, psicanálise, história, literatura e outras) e naturais (física, astrologia, biologia etc.). Com artigos
assinados por renomados cientistas, informações sobre lançamentos
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de livros, exposições, teatro, cinema, exige do leitor conhecimento mais
específico e aprofundado em diversas áreas do conhecimento, sem os
quais é impossível compreender os textos.
O modo de presença gráfico dos enunciados verbais e imagens
em muito difere do que se vê na “Folhinha”, obviamente. Há uma economia de cores nos frisos e traços que separam as colunas e manchetes,
que também são menos espessos e intensos. Há poucas imagens e as
fotografias muito coloridas ou de grandes dimensões são, de modo
geral, únicas na página, ressaltando sua relativa beleza plástica e
o impacto que causam. Uma continuidade mais extensa de colunas
se sucede nas páginas, com subtítulos discretamente marcados por
letras em negrito. As matérias e artigos são mais longos, ocupam várias páginas, mostrando, muitas vezes, os vários pontos de vista em
sua abordagem, assumidos pelos diversos atores que concretizam o
enunciador no texto.
A economia e o equilíbrio de cores e traços, a distribuição criteriosa e parcimoniosa das imagens na página não indicam, entretanto,
total despojamento na elaboração gráfica ou tendência à monotonia.
Reafirmando valores como originalidade e criatividade, a escolha e
a disposição dos tipos gráficos, manchetes, destaques e fotografias,
feitas pelo enunciador, obedece aos parâmetros da elegância e discrição, sem deixar de lançar mão do inesperado e da ruptura.
O caderno “Mais!” traz sempre, nas manchetes, letras mais finas
e compridas, mas que podem ser pontuadas por palavras com letras
mais grossas ou coloridas. Às vezes, as manchetes podem aparecer na
posição vertical, obrigando o leitor a um deslocamento para proceder
à leitura. Outras vezes, as letras tomam uma forma circular, seguindo
determinados procedimentos gráficos já indicados pela capa. Este é,
aliás, um recurso comum: determinados traços (uma cor dominante,
uma forma, uma disposição de elementos no espaço da página) presentes na capa são reiterados nas páginas interiores de um exemplar
do caderno, distinguindo-o de todos os outros. Geralmente esse traço
peculiar – e sempre muito discreto e elegante – de alguma forma dá
identidade e encadeamento a uma temática comum de um número,
em oposição aos outros.
Esses pequenos desvios, contudo, não chegam a infringir uma
regularidade e constância no projeto gráfico e “artístico” cuidadosamente realizado, tendo os créditos publicados no verso da capa, em
letras miúdas, verticalmente centralizados na borda da página.
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Enquanto o logotipo da “Folhinha” aparece sempre à direita,
com duas cores (a letra h se distingue do resto das letras, com
olhos e boca desenhados no corpo da letra, e uma caracterização
identificável à manchete principal), em “Mais!”, não há, nesse caso,
uma rotina: podendo estar à esquerda e à direita (mais freqüentemente), em posição horizontal ou vertical, geralmente em branco
sobre fundo colorido, o logotipo acompanha, também, a composição
diagramática da capa.
Tem, de modo geral, apenas uma chamada do conteúdo do encarte na capa, a sua matéria principal. Traz principalmente fotografias
que ocupam toda a extensão da capa, coloridas ou em preto-e-branco,
com raras exceções. Reproduções de obras de arte também podem
ocorrer.
Ao contrário da “Folhinha”, os conteúdos das manchetes são
mais enigmáticos e pouco dizem do assunto para o qual apontam.
Vejamos algumas delas: “O outro lado da matéria-prima da dor”, “O
espaço, fronteira final”, “O conceito que nunca existiu” (2/11/03);
“Fachadas do esquecimento”, “Um mestre no horizonte do imprevisto” (14/9/03); “O embaraço da forma”, “O trabalho do alfaiate”,
“Ideologias lingüísticas” (07/9/03); “A paixão pelo real”, “O percurso
digital da dissonância concreta” (30/11/03); “O espaço sem esquinas”, “Filosofia DUB” (09/11/03); “Um chapéu de muitos bicos”, “O
seqüestro acadêmico do estilo” (14/12/03); “Universo feio”, “Astros
na mira”, “O véu e a lei” (11/1/04); “A abstração revisitada”, “Memória
dura” (1/2/04).
Como podemos perceber na amostragem acima, predominam
palavras mais abstratas, temáticas: filosofias, ideologias, conceitos,
percursos, espaços, memória. Quando surgem expressões figurativas
são metáforas que exigem esforço de decifração. Geralmente estão
combinadas com palavras abstratas (“O véu e a lei”, “Astros na mira”,
“O trabalho do alfaiate”) ou deslocadas do universo de conteúdos
esperado para esse caderno (“Um chapéu de muitos bicos”), obrigando o leitor a descobrir um sentido conotado a ser agregado à sua
primeira significação. Muitas vezes apenas a leitura de todo o artigo
ou reportagem possibilita ao enunciatário atar o fio que une manchete
e o resto do texto.
Mas isso somente é cabível para um leitor competente, de conhecimento enciclopédico amplo, capaz, muitas vezes, de relacionar
artes plásticas, neurobiologia e cultura clássica, como na matéria “Me-
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mória dura”, assinada por Reinaldo José Lopes para “Mais!” de 1/2/04
(Figura 22). Incluindo a fotografia de “detalhe de obra de Beth Moysés
que integrou a mostra ‘Memória do afeto’ em São Paulo em outubro
passado”, segundo a legenda, a reportagem é assim iniciada:
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Os gregos sabiam do que estavam falando quando fizeram de sua deusa
Mnemósine, a Memória personificada, a mãe das Musas e, portanto,
a raiz de todas as artes humanas, da história à astronomia. Entre os
escandinavos, nem deus supremo Odin podia se dar ao luxo de fazer
qualquer coisa sem o par de corvos gêmeos, Hugin (Pensamento) e
Munin (Memória), que se empoleiravam em seus ombros. A capacidade
de estocar eventos, coisas e sensações na mente está entre as bases
do raciocínio e da criatividade de deuses e homens – e entre os mais
duradouros enigmas da ciência.
Depois de décadas analisando as interações moleculares entre células nervosas em animais e seres humanos, os cientistas conseguiram
aprender muito sobre como as conexões entre neurônios nascem e
desaparecem, mas relativamente pouco sobre o processo físico de
armazenamento (ou descarte) de memórias. O desafio agora, avaliam
neurocientistas, é compreender como o quebra-cabeça da ligação
entre cada um dos cerca de 100 bilhões de neurônios se organiza em
unidades maiores para armazenar ou alterar as memórias.

Mesmo concedendo ao leitor leigo no assunto (mas, sem dúvida,
com um conhecimento médio de biologia) algumas explicações didáticas de alguns conceitos como príon (“versão normal da proteína que
causa o mal da vaca louca”), axônios (“terminais que ligam as células
nervosas”), sinapses (“conexões entre as células nervosas”) e outros,
além do esclarecimento de que CPEB é uma molécula, é difícil efetivamente compreender a fala do cientista Ivan Izquierdo, na transcrição
abaixo, retirada da mesma reportagem, adiante:
“A reação entre o CPEB e plasticidade sináptica é ainda especulativa”,
afirma Izquierdo. “Os mecanismos do armazenamento são desconhecidos. Acredita-se que dependam de alguma modificação nas sinapses
usadas para adquirir uma memória, mas na maioria dos casos não
fazemos a menor idéia de quais sejam essas sinapses”, avalia o bioquímico da UFRGS.
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O enunciador inscreve, assim, um leitor especialíssimo, particularizando o já seleto grupo de pessoas para o qual o jornal se dirige.
Esse leitor é então qualificado como perspicaz, inteligente, capaz
de acompanhar as últimas descobertas e pesquisas de cientistas e
pensadores, identificado com os intelectuais, atores do enunciado ou
figurativizações do enunciador que circulam no texto.
Esse mesmo enunciatário acostumado à organização elegante
da apresentação plástica dos elementos gráficos nas páginas do caderno e à colaboração periódica de autores como Jacques Rancière,
Robert Kurz, Peter Burke, Juan José Saer; às poesias e ilustrações
de artistas plásticos na sua última página ou ao conjunto de seções
mais ou menos estável em que se divide, espera também uma regularidade que se traduz nas relações inusitadas e aparentemente
“despropositadas” (pelo menos para um leitor pouco afeito a esses
“enigmas” interpretativos) entre as imagens e o conteúdo do texto.
Isso ocorre, por exemplo, no artigo de Silviano Santiago já analisado
neste livro ou na reportagem científica intitulada “Memória dura”
(Fig. 22), já comentada, que é “ilustrada” pela fotografia de uma obra
artística, em que as figuras que constituem as fotos apenas a elas se
ligam tangencialmente.
O inusitado que encanta também pode se fazer ver pela beleza
das fotografias em si, seus arranjos de cores e formas, sua presença
solitária e imperiosa na página, ou pelo “charme” de antigas fotografias
em preto-e-branco, nas quais habitam as figuras de importantes autores (poetas, escritores, filósofos, outros pensadores) já falecidos, em
sua intimidade ou em suas ligações acadêmicas e pessoais com outras
personalidades também importantes, para dar alguns exemplos.
Constrói-se, assim, pelas escolhas dos conteúdos e os modos
de abordá-los e desenvolvê-los, pela seleção de fotos e pelos arranjos
dos elementos expressivos tanto das imagens quanto da apresentação
gráfica do verbal escrito, um leitor que se distingue e se eleva entre os
outros, o que se percebe pela própria palavra que forma seu logotipo,
acentuada pela exclamação “Mais!”.
Mesmo a descrição pouco pormenorizada dos modos de presença das diferentes linguagens e sua integração nos diversos cadernos
aponta para a especificidade e refinamentos pontuais que devem,
entretanto, ser examinados não em suas particularidades, mas nas
regularidades e reiterações que os constituem, se o que pretendemos
é pensar na questão da identidade de um “sujeito semiótico” (LAN-
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DOWSKI, 1992, p. 118). Comecemos pelos contrastes entre os cadernos,
cada um dotado de identidade própria.
De um lado, vemos o excesso e a intensidade de cores, de
formas, de segmentações do conteúdo, das letras, característicos da
“Folhinha”. De outro, em “Mais!”, a economia e discrição das cores e
formas, sua distribuição equilibrada nas fotos e na diagramação das
páginas.
A continuidade e extensividade da manifestação verbal que se
prolonga, sem interrupções relevantes, por várias páginas, diluindo
os acentos passionais do conteúdo, exigindo uma demora na leitura
que se estende à sua relação enigmática com a fotografia individualiza o caderno “Mais!”. Categorias da expressão como /uniformidade/,
/regularidade/, /duratividade/, constituindo um ritmo desacelerado e
produzindo os efeitos de sentido de elegância e discrição, associamse, no plano do conteúdo, à possibilidade de reflexão inteligente e
interiorização dos temas tratados, ao bom gosto, à sobriedade, unindo
diagramação, o grafismo da linguagem escrita, e a fotografia, num só
conjunto articulado e sincrético, recobrindo a estruturação tanto do
plano da expressão quanto do plano do conteúdo.
Ao contrário, “Folhinha” é identificável pela descontinuidade e
intensidade de suas manifestações verbais e imagéticas impactantes,
que se sucedem em ritmo não uniforme, formando ziguezagues e
saltos, acolhendo uma leitura rápida, apreensível em pouco mais que
uma olhadela. Dessa vez, as categorias que subsumem o excesso de
elementos, o colorido forte e a segmentação desordenada apresentam uma tonicidade maior e uma duratividade menor, conduzindo a
um ritmo mais acelerado. A multiplicidade, irregularidade e rapidez
constroem os efeitos de dinamismo, inquietude e alegria ruidosa que,
supostamente, inscrevem no texto o modo de ser da criança, mas que
denunciam, na verdade, um modo de ver a criança, seus interesses e
seu jeito de habitar o mundo.
Mais uma vez, tal qual no caderno dirigido a adultos especiais,
o plano da expressão e o do conteúdo das linguagens de constituição
desse caderno infantil se incorporam para dizer conteúdos, envolver
seus leitores e impor ideologias.
Se cada caderno se constitui com uma “personalidade” própria
e se destina a um público específico, há marcas significativas de uma
identidade que subsume as particularidades. A Folha, como já mostrou
Discini (2003), caracteriza-se pelo “ethos mais eufemístico e relativi-
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zador” (p. 172), “fundamentado mais pela probabilidade” (p. 200),
firmando-se “no simulacro do mais polifônico, do menos absoluto”
(p. 182). Seja na forma mais inquieta da “Folhinha” ou mais contida e
sóbria de “Mais!”, é um mesmo sujeito refinado, com “um gosto de luxo”
(DISCINI, 2003, p. 219), de tom atenuado e aberto a vários pontos de
vista, que fala em ambos os cadernos.

Notas
1

2

3

4

5

Livro 1.indb 172

Tradução nossa do original em francês: “La photographie est pour moi la reconnaissance dans la réalité d’un rythme de surfaces, de lignes ou de valeurs; l’oeil
découpe le sujet et l’appareil n’a qu’a faire son travail, qui est d’imprimer sur la
pellicule la décision de l’oeil. Une photo se voit dans sa totalité, en une seule fois,
comme un tableau; la composition y est une coalition simultanée, la coordination
organique d’elements visuels. On ne compose pas gratuitement, il faut une nécessité et l’on ne peut séparer le fond de la forme. En photographie, il y a une plastique
nouvelle, fonction de lignes instantanées; nous travaillons dans le mouvement, une
sorte de pressentiment de la vie, et la photographie doit saisir dans le mouvement
l’equilibre expressif.”
A verticalidade e a superioridade topológica dessa foto, acentuada pelo “corredor
de proteção” que se afunila na extremidade superior, opõe-se à horizontalidade e
inferioridade da outra. O “caminho” para o olhar que se forma no meio da coluna
é interrompido pela presença da figura de um policial que vem em direção oposta.
O interdito, portanto, permanece como tema realizado em ambas as fotos, bem
como o surpreendente: a polícia e os paramilitares é que encenam histórias de
futebol e eleição, supostamente cenários de festa e confraternização.
Esse mesmo procedimento pode ser observado na fotografia de Boubat, analisada
por Floch em Petites mythologie de l’oeil et de l’esprit (1985, p. 27-30). Trata-se da
orientação do espaço iluminado, da direita para a esquerda, constituindo regiões
mais claras e mais escuras, à direita e à esquerda, respectivamente, criando um
efeito de “modelado”.
Iconicidade, figuratividade e figuralidade, segundo Lucia Teixeira (2001), são conceitos que, na concretização dos conteúdos abstratos dos discursos, correspondem a uma gradação que vai de uma saturação de traços figurativos (o icônico) a
uma rarefação desses mesmos traços (o figural). É importante destacar que a iconicidade, desse modo, deve ser entendida como um efeito de sentido construído a
partir de uma analogia semântica entre as figuras do mundo (pressupondo já aí um
crivo de leitura) e as imagens.
Ao considerar o caráter sincrético do texto, chamamos enunciador ao sujeito que
integra as diferentes substâncias numa única forma, criando unidade de sentido.
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Conclusão
A opção por examinar os textos da mídia impressa nos leva,
necessariamente, mesmo que tangencialmente, a pensar no fato de que
sua leitura nos dá a imagem de como se configura para nós o mundo
que nos cerca, no sentido de que “imprime globalmente uma forma à
maneira como concebemos e vivemos nosso presente” (LANDOWSKI,
1992, p. 117). Compreender, portanto, o modo como o texto jornalístico produz sentido é uma maneira de refletir sobre nossa inserção
no mundo numa época em que a informação tem um papel cada vez
mais fundamental.
O texto jornalístico é identificado, paradoxalmente, por uma
multiplicidade – de universos de referência, de tipos de textos, de linguagens – e por uma unidade que o constitui como sujeito semiótico,
como uma unidade formal.
Com o objetivo de dar conta dessa complexidade, compreendemos, inicialmente, que a aparente presença de múltiplos “autores”,
atores da enunciação projetados no discurso, concretizados figurativamente como os vários autores – concretizados nos créditos dados
às assinaturas de artigos, charges, reportagens, fotografias, cartas –,
não impede a percepção da existência de uma enunciação que integra,
num só texto, essas diversas assinaturas autorais e a heterogeneidade
de linguagens.
Nosso objetivo, então, foi analisar, especialmente no plano do
conteúdo, os mecanismos capazes de gerar essa ilusão de unidade,
por meio da integração das diferentes manifestações textuais.
Essa escolha por incorporar as diversas linguagens não é aleatória nem insignificante, como vimos no decorrer das análises. Cada
linguagem pode concretizar diferentes perspectivas e focalizações em
que os fatos são dados a ver, sejam elas convergentes ou divergentes.
A inter-relação de linguagens pode instaurar implícitos, modos de dizer
sem dizer e pode fazer enxergar os fatos, o mundo re-produzido no
discurso, de uma nova forma. Pode, concomitantemente a um fazer
saber, fazer sentir, produzindo o efeito de vivenciar as experiências
narradas. Pode, enfim, concorrer para a construção de um modo de
ser do sujeito semiótico que os textos pressupõem.
Esses efeitos e outros são produzidos pelos variados modos de
correlação de linguagens. No plano do conteúdo, as linguagens podem
estar em oposição entre si, ou uma pode redimensionar (por amplia-
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ção ou por redução) ou recriar (metafórica ou metonimicamente) os
sentidos da outra.
Ao opor conteúdos de cada linguagem, a enunciação pode instaurar uma fala irônica ou humorística, dando lugar a implícitos, insinuações e/ou um julgamento crítico dos acontecimentos narrados. Ao
redimensioná-los por complementação, pode encadear perspectivas
e programas narrativos correlatos e sucessivos, pode fazer conjugar,
ao desenrolar lógico e inteligível dos eventos, uma intensificação
passional ou sensível; ou pode instituir diferentes modos de ver a encenação dos fatos narrados, levando o enunciatário à participação e
mobilização ou à passividade e conformidade. Se o redimensionamento
ocasiona um dizer menos pela restrição de sentidos, denunciando
um controle mais ostensivo às possibilidades abertas por uma das
linguagens (geralmente a visual), não as anula, entretanto, deixando
latentes as leituras desautorizadas, que significam. E, finalmente, ao
recriar os sentidos a partir de uma fala conotativa, ressignificando
metafórica ou metonimicamente os conteúdos da outra linguagem (o
que ocorre, mais freqüentemente, na linguagem visual), a enunciação
cria a ilusão de que seu dizer é investido de autoridade e credibilidade,
conquistada pela visão refinada e crítica, pelo competente manejo dos
procedimentos formais de elaboração do discurso.
No plano da expressão, o adensamento de traços significantes
de uma das linguagens de manifestação (ou de ambas) tanto pode
instituir uma relação semi-simbólica, pela homologação entre as
categorias da expressão e as categorias do conteúdo, quanto criar
uma identidade e um ritmo próprio a diferentes cadernos do jornal,
dando-lhes unidade, um caráter peculiar.
Esses modos mais gerais de articulação comportam variados
procedimentos e efeitos de sentido dentre os quais citamos somente
alguns, responsáveis pela diversidade dos textos-ocorrência. Os textos
analisados funcionam, assim, como uma amostragem representativa
dessas possibilidades, mais abertas, de ocorrência. Da mesma forma,
os modos de integração no plano da expressão podem se sobrepor
aos do plano do conteúdo.
A partir dessas considerações, pode-se perceber que a harmonização e a integração entre linguagens fundam uma espécie de
equilíbrio entre a continuidade previsível – relacionado às recorrências no modo de dizer (relativas às escolhas de procedimentos
argumentativos, aos mecanismos de figurativização, privilegiando o
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efeito de iconicidade etc.) e modos de presença do visível (fotográfico
e verbal) –, necessário para dar identidade à linguagem jornalística, e
a descontinuidade representada pela inclusão de recursos mais ricos
e variados, muitas vezes surpreendentes, que ajudam a dar-lhe um ar
de novidade, também imprescindível à mídia impressa.
Os modos de integração, ora marcando um contraponto tensivo, ao promover um conflito de vozes, ora deslocando e renovando
o modo de ver os fatos, ora agregando um acento afetivo ou sensível
etc., independentemente do caderno do jornal ou assunto tratado, dão
ao texto jornalístico um estatuto que o afasta definitivamente de uma
identificação com uma espécie de documentário em que o mundo é
reproduzido de maneira transparente e única. Em artigo assinado de
O Globo, 18/3/02, Carlos Alberto di Franco comenta o papel da imprensa
escrita nos dias de hoje, destacando o seu caráter interpretativo, que
a afasta da exigência de neutralidade e referencialidade absolutas:
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A revalorização da reportagem e o revigoramento do jornalismo
analítico devem estar entre as prioridades estratégicas. O leitor não
quer uma versão em papel do telejornal da véspera. Quer muito mais:
interpretação, análise, bastidor, luz para a sua tomada de decisão.

A afirmação do lugar do sujeito que escolhe, interpreta e
apresenta determinados ângulos dos eventos, principalmente nos
arranjos instaurados na interposição do verbal com o visual, parece
ir ao encontro de um discurso jornalístico que, abstraindo-se gradativamente de assumir uma versão como verdadeira, única e absoluta
da realidade, abre espaço para a diversidade de pontos de vista que
necessariamente envolve a percepção dos acontecimentos. Mais
explicitamente em uns jornais e menos em outros, a neutralidade
tem surgido, pois, da variedade de vozes veiculadas, fazendo com
que o leitor creia que pode exercer um olhar crítico, ou seja, que lhe
é permitido julgar e chegar a sua própria “tomada de decisão”, nas
palavras do jornalista.
Falar dos modos de articulação das linguagens no jornal é falar
também de sua visualidade, que abrange tanto o procedimento de
figuratividade e o efeito de iconicidade que asseguram o efeito de realidade na linguagem verbal e visual, no plano do conteúdo, quanto a
materialidade sensível nas duas linguagens, constituídas de formantes
plásticos visuais.
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Ao lado dessa visualidade característica, esse tipo de texto,
por suas condições de produção e circulação, reclama também uma
visibilidade. O texto jornalístico, para tornar-se visível, deve convocar
para si o olhar, impor-se ao enunciatário, conquistar sua atenção e sua
adesão. A partir da construção de uma fala “particular”, um modo de
ver e interpretar a realidade que marque uma diferença, permitindo
que uma voz se “eleve” em meio ao ruído intermitente produzido pela
enorme e constante quantidade de informações que circulam no mundo contemporâneo, um veículo de informação se faz ver.
Ao lado da busca do furo de reportagem, do inusitado que dá
notícia e provoca curiosidade, fazendo vender o jornal (e, conseqüentemente, os produtos nele anunciados), outros recursos, mais
cotidianos, se tornam prementes, afastando ainda mais a linguagem
jornalística da pura e simples imitação da realidade, da reprodução
neutra e fiel dos fatos testemunhados, como querem os manuais de
redação jornalística. A originalidade e o inesperado não se concentram,
portanto, apenas na descoberta de um assunto ou fato que ainda não
foi abordado pelos concorrentes, mas incluem determinados procedimentos discursivos que tornam mais interessantes e especiais os
eventos e assuntos sobre os quais todos os jornais comentarão.
Para tanto, a opção por empregar e conjugar diferentes linguagens tem importante papel, mobilizando recursos que não descartam
a recorrência à conotação, ao jogo de figuras e temas, ao humorístico
e até mesmo ao plástico – que, em princípio, se opõe radicalmente
à denotatividade esperada da linguagem jornalística – como vimos
ocorrer nas diversas análises realizadas neste trabalho. Ao produzir
um efeito de exclusividade e originalidade, cria a ilusão de que o
texto é menos banal, manipulando o enunciatário a um querer saber,
tentando-o e conquistando-o para a leitura.
Pela reunião sintonizada de imagens e palavras, o jornal diário concretiza sua vocação para, ao falar do cotidiano, reinventá-lo
como novidade que faz a diferença e chama a atenção, buscando a
manutenção diária do interesse e da curiosidade do público leitor
ao qual se dirige. Constrói a ilusão de que torna o leitor competente
para apoderar-se do mundo pela reflexão, ao empregar nos textos recursos que lhe dêem inteligibilidade, e/ou pela emoção e compaixão,
envolvendo-o pela intensificação de traços de natureza sensível ou
afetiva, dependendo do assunto, do caderno, ou do tipo de jornal. O
mundo do qual o leitor deve apoderar-se é, portanto, aquele criado
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pelo texto, moldado pelas escolhas enunciativas que, ao produzir a
ilusão de referencialidade, dão-lhe o colorido do tratamento plástico
ou a dramaticidade do conflito de vozes ou do acento passional.
Em meio a esse excesso – de imagens, de palavras, de informações, de sensações, de ideologias –, procuramos vislumbrar e
demonstrar, para além das aparências ruidosas e ofuscantes do que
está dito e visto, a organização subjacente do jornal e explicar o seu
modo de funcionamento.
Como pudemos ver, as relações entre o verbal e o fotográfico
vão muito além da aparente implicação entre matéria e ilustração. E a
análise dessas inter-relações é fundamental para maior compreensão
dos processos de significação desse tipo de texto, que, afinal, possui
penetração e influência tão grandes como veículo de propagação de
verdades em nossa sociedade, impondo-nos um modo de ver e nos
relacionar com universos que, estando espacial ou temporalmente
mais próximos ou mais distantes de nós, nos são, de certa forma,
inacessíveis, mas que, paradoxalmente, estão ao alcance de nossas
mãos, todos os dias, pelas páginas do jornal.
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Lista de Figuras
Observação: As figuras a serem consideradas vêm identificadas pelas
manchetes. Elas são analisadas ora em relação ao todo da página, ora
isoladas.
Figura 1 – Vila Tem Hoje Clássico De Emergentes – Folha de S. Paulo,
6 set. 1998.
Figura 2 – Teto cai e mata 22 na Universal – Folha de S. Paulo, 6 set. 1998.
Figura 3 – Divulgação de relatório humilha Clinton – O Globo, 12 set.
1998.
Figura 4 – Desabamento mata 5 crianças ... – Jornal do Brasil, 17 out.
2003.
Figura 5 – Lula é aprovado por 42% ... – Folha de S. Paulo, 2 nov. 2003.
Figura 6 – PF usa lei de segurança nacional contra MST – Folha de S.
Paulo, 6 maio 2000.
Figura 7 – Armínio mostra suas armas – O Globo, 22 jun. 2001.
Figura 8 – Salve–se quem puder – O Globo, 3 maio 2001.
Figura 9 – Serra diz que meta será produção ... – O Globo, 10 maio 2002.
Figura 10 – SP despeja na rua um terço do seu lixo – Folha de S. Paulo,
4 nov. 1998.
Figura 11 – Tontura pode ser causada... – Folha de S. Paulo, 9 mar. 2003.
Figura 12 – Celsinho debocha da prisão – O Globo, 8 maio 2002.
Figura 13 – Fome leva escravos libertados... – O Globo, 26 maio 2002.
Figura 14 – No mundo da lua – O Globo 12 set. 1998.
Figura 15 – Números de INCRA e ministério divergem – Folha de S.
Paulo, 21 abr. 2002.
Figura 16 – Marta é a última em ranking ... – Folha de S. Paulo, 29
dez. 2002.
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Figura 17 – Fotochamada sobre as eleições na Colômbia – Folha de S.
Paulo, 25 maio 2002.
Figura 18 – Terror em alta velocidade – Folha de S. Paulo, 11 out.
1998.
Figura 19 E 20 – Literatura anfíbia – Folha de S. Paulo, 30 jun. 2002.
Figura 21 – Histórias de uma velhinha de 450 anos – Folha de S. Paulo,
17 jan. 2004.
Figura 22 – Memória dura – Folha de S. Paulo, 1 fev. 2004.
Figura 23 – Folhinha – Folha de S. Paulo, 6 dez. 2003.
Figura 24 – Mais – Folha de S. Paulo, 7 dez. 2003.
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