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SINOPSE 

 
Estudo de fotografias e legendas em capas de jornais 

impressos à luz da Semiolinguística e de pesquisas em 

fotojornalismo. A dupla visada de informação e captação, 

característica da mídia, no corpus selecionado, a partir da 

análise da semiose verbal e visual e de possíveis efeitos 

patêmicos apoiados em imaginários sociodiscursivos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMO 
 

Alinhada à perspectiva dos estudos do discurso, a pesquisa concentra-se na análise 
de fotografias e legendas em capas de jornais impressos. À luz da Semiolinguística, 
abordagem de Análise do Discurso que relaciona fatores linguageiros, discursivos e 
situacionais, o trabalho pretende analisar de que modo o duplo contrato de 
comunicação da mídia, consubstanciado pelas visadas de informação e de 
captação, constitui-se na relação entre duas semioses: a verbal e a visual. O corpus 
compõe-se de pares de fotografias e legendas extraídas de capas de O Globo e da 
Folha de S.  Paulo, contemplando um recorte temático e diacrônico que corresponde 
a quase um século de existência dos jornais. A fim de atender a esse propósito, 
parte-se do exame da diagramação das capas, bem como da configuração 
discursiva mais recorrente nesse espaço, considerando as imagens e suas 
legendas. Assim, devido à natureza híbrida dos itens investigados, recorre-se, ainda, 
a estudos sobre o fotojornalismo e à natureza gráfica das imagens. As concepções 
de imaginário sociodiscursivo e intericonicidade serão também convocadas, uma vez 
que a visada de captação, a partir do apelo às emoções do leitor pelo discurso, 
pressupõe a mobilização de representações sociais. Com o enfoque voltado, 
especificamente, para três áreas temáticas (futebol, movimentos populares e 
episódios de guerra e terrorismo),  tornou-se possível inferir paradigmas específicos 
de semiotização dos eventos tanto na fotografia e na legenda quanto na integração 
entre as duas materialidades, aspecto que representa o objeto central de 
investigação da pesquisa.  
 

Palavras-chave: Semiolinguística. Modos de organização do discurso. 

Patemização. Fotografias. Legendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Based on discursive studies, this research focuses on the analysis of photographies 
and their captions in newspapers’ front pages. Through the semiolinguistic 
perspective, which integrates linguistic, discursive and situational aspects, the study 
aims at examining the way in which the double media contract – to inform and to 
catch reader’s attention – is formed by the connection between the verbal and visual 
text.  The data consist of photographies and captions taken from  the front pages of 
O Globo and Folha de S. Paulo, a selection which results from a thematic and 
diachronic criterium. In order to fulfill this objective, the front page organization is 
considered, as well as its most recurrent discursive orientation as far as photos and 
captions are concerned. Due to the hybrid nature of the analyzed data, thus, 
researches on photojournalism and graphic images are referred to. The conception 
on social and discursive representations and intericonicity are also explored, since 
the purpose of catching readers’ attention by the use of discursive-oriented emotions 
lies on the reference to social imaginary. Resorting to the three thematic areas 
selected (soccer, popular demonstrations and war and terrorism), it was possible to 
infer specific paradigms of the semiotization of the events at stake both in 
photographies and captions, as well as in the integration of the two semiotic 
materials (visual and verbal), which stands as the main study object of this research. 
 

Key-words: Semiolinguistics. Discursive Means of Organization. Pathemization. 
Photographies. Captions.  
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1 Introdução 

 

 Não é novidade que, desde a modernização das múltiplas formas de 

tecnologia, tem-se assistido ao primado da comunicação em tempo real, da 

disseminação de informações quase instantânea, encurtando espaços e 

minimizando o impacto de diferenças regionais, linguísticas e culturais entre os 

diversos países.  

 Dos remotos aparelhos de transmissão radiofônica aos modelos de satélite de 

última geração, o ato secular de contar histórias e recriar eventos, amplamente 

conhecido como noticiar, tem ultrapassado fronteiras e se revestido de novas 

roupagens. O que se conhece por mídia, em suas vertentes impressa, radiofônica e 

televisiva, para citar as mais convencionais, tem-se aproximado dos atuais suportes 

eletrônicos que a impressa tradicional, bem como a alternativa mantém.  

 Com isso, desde os idos do século XX, a utilização da imagem em suas 

múltiplas manifestações (fotojornalismo, filmagens de televisão, charges etc.) tem 

ganhado cada vez mais espaço. Isso se deve, em grande medida, ao imperativo de 

transmitir e tratar dos assuntos de forma célere e facilmente apreensível, como se 

tudo o que se vê estivesse pronto e já revestido de todo o sentido possível, óbvio e 

transparente.  

 É dessa ilusão de totalidade e fidelidade à realidade que a mídia extrai seu 

mais conhecido adágio, tão difundido quanto questionável, embora largamente 

aceito, mesmo na atualidade: o de que noticia imparcial e objetivamente. Questionar 

esse estatuto reivindicado pela mídia, entretanto, já não é um movimento inédito.  

Estudos das Ciências Humanas, de forma geral, dedicam-se a esmiuçar o 

funcionamento da “máquina de informar”, apontando seus mecanismos e 

desvendando seus efeitos, colocando em xeque a mencionada concepção da 

transparência midiática. Pesquisas sobre as várias formas de jornalismo e sobre a 

função das imagens nesse contexto também são numerosas e, no caso da área à 

qual este trabalho se filia, elas se situam, precipuamente, no campo da chamada 

Linguística do Texto e do Discurso. 

De certa forma, a “epígrafe visual” à qual este capítulo se segue nos convida, 

pelo viés intertextual e humorístico, a pensar sobre a ideia de realidade e aparência 

de realidade que subjaz às imagens. Remetendo-se à conhecida alegoria da 
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caverna, do diálogo de Platão, na República, a história em quadrinhos Sombras da 

Vida, de Maurício de Sousa, joga com o sentido do texto filosófico e o atualiza, 

vinculando-o ao efeito que a mídia – especificamente a televisiva - provoca no 

público. 

À luz desses comentários, por constituir uma presença característica nos mais 

variados jornais,o par que põe em cena imagens fotográficas e linguagem verbal, em 

linhas curtas, avulta como um profícuo campo de análise, sobretudo, pela pretensa 

naturalidade de que parece se nutrir ao olhar do espectador/leitor. De tão natural, ou 

melhor, naturalizado, parece-nos que a instância receptora a que se destina pouco 

ou raramente se questiona acerca do processo de semiotização do mundo que se 

dá a ver e a ler, num efeito de fusão, na unidade em foco. 

O objeto de estudo desta pesquisa são, portanto, fotografias e legendas 

veiculadas em jornais impressos, a partir do referencial teórico delineado por Patrick 

Charaudeau, em sua abordagem semiolinguística de Análise do Discurso. Nossa 

filiação a essa perspectiva se justifica pelo fato de tal campo apresentar um quadro 

metodológico propício a subsidiar estudos sobre a linguagem tendo por base a 

identidade dos sujeitos em interação, a relação entre o social e o linguageiro e entre 

os universos macro e microssocial. 

Na medida em que estudamos a imagem fotográfica, também recorremos a 

pesquisas específicas sobre o tema, sobretudo, aquelas que buscam oferecer uma 

epistemologia da imagem em seus variados fins e aspectos, a fim de detalhar a 

construção e as relações passíveis de serem estabelecidas com e a partir de 

fotografias. É com esse objetivo que autores como Kossoy, Barthes e Sousa serão 

convocados. 

Esta pesquisa se insere, portanto, na mesma grande área dos estudos em 

linguagem já mencionados – a das teorias do texto, do discurso e da interação – e 

tem por fim investigar as relações específicas que se estabelecem entre o texto 

verbal e o texto visual no que concerne, especifica e respectivamente, às legendas e 

às fotografias na mídia impressa. Como objetivo central, buscamos analisar de que 

modo a fotografia e a legenda contemplam as visadas de informação e de captação 

em capas de O Globo e da Folha de S. Paulo.  

Dessa forma, os seguintes objetivos específicos são delineados: 
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 Examinar a configuração discursiva subjacente à unidade fotografia e legenda 

em capas de O Globo e da Folha a partir dos seus modos de organização; 

 

 Investigar as visadas de captação e informação na unidade, verificando de 

que modo elas se concretizam: se advêm da conjugação fotografia e legenda 

ou, em gradação, da imagem para a legenda ou da legenda para a imagem; 

 

 Identificar os possíveis efeitos patêmicos suscitados pela construção 

discursiva e pelos imaginários sociodiscursivos acionados na unidade 

fotografia e legenda. 

 
 

Quanto ao recorte metodológico, escolhemos duas fontes para a seleção das 

fotografias e suas respectivas legendas. Trabalharemos com as capas dos jornais O 

Globo e Folha de S. Paulo, em diacronia, uma vez que os exemplares são oriundos 

de edições comemorativas do octagésimo e nonagésimo aniversário, 

respectivamente, de cada um dos jornais. 

No que respeita ao critério de seleção do corpus, agrupamos as fotos e 

legendas em categorias amplas, relacionadas ao propósito e à temática central a 

que se referem. Assim, compomos três rubricas: Copas do Mundo, passeatas 

populares e guerra e terrorismo. Os critérios de análise são detalhadamente 

descritos em capítulo específico da tese, e seu alicerce, em linhas gerais, será a 

Semiolinguística e as pesquisas em torno do fotojornalismo. 

Esse percurso de análise tem como principal hipótese a ideia de que o par 

em questão – fotografias e legendas – utiliza-se de recursos de diferentes naturezas 

(linguística, discursiva e visual) a fim de proceder à dupla visada do discurso 

midiático: a de informação e a de captação.  

Partindo do pressuposto de que, no par fotografia e legenda, predominam o 

narrativo e o descritivo, concretizando a dupla visada do discurso midiático (informar 

e captar), investigamos de que forma imagem e legenda atuam em solidariedade no 

fotojornalismo para engendrar esse projeto de comunicação.  

Para tanto, buscamos verificar, por exemplo, que a delocução, predominante 

na legenda, parece simular o efeito de objetividade do jornal, ao passo que a 
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imagem, na conjugação com os elementos descritivos da legenda, parece ser o 

espaço privilegiado da captação e patemização. 

Desse modo, podemos dizer que nosso interesse em selecionar e pesquisar, 

em detalhes, legendas e fotografias em capas de jornais impressos ancora-se, 

basicamente, em duas justificativas. Em primeiro lugar, decorre do próprio fato de 

vivermos no que tão comumente já se considera uma sociedade visual, em que a 

compreensão cada vez mais apurada das mais variadas imagens – dentre as quais 

a fotografia da mídia impressa – tornou-se condição inescapável daquele que 

pretende se inserir e participar, de modo amplo, do processo de produção de 

sentidos sobre o mundo. 

Em segundo lugar, entendemos que o conhecimento e a habilidade para lidar 

com diferentes configurações discursivas na interação diária com e pela linguagem 

constitui o passaporte para um letramento, de fato, abrangente e eficaz. Isso, em 

consequência, permite que nós estejamos aptos a nos integrar e a intervir, 

diretamente, nos processos de interação social que nos conferem a condição de 

leitores e produtores de diversos textos, caracterizando-nos como cidadãos mais 

críticos e conscientes dos movimentos que regem e estruturam os sentidos e o 

próprio funcionamento da sociedade em que vivemos. 

A fim de proceder ao estudo proposto, a tese se constituirá de capítulos e 

subseções que serão descritos, de modo panorâmico, a seguir. Na sequência desta 

introdução, o segundo capítulo versa sobre o aporte teórico central utilizado na 

pesquisa. A Teoria Semiolinguística e seus pressupostos teórico-metodológicos, 

com destaque aos que se relacionam ao discurso da mídia, são abordados. 

O capítulo terceiro enfoca o ato de linguagem de forma ampla e os modos de 

organização descritivo, narrativo e argumentativo do discurso também pelo viés 

semiolinguístico. 

O capítulo quatro apresenta a concepção de patemização como um efeito 

discursivamente construído e traça relações entre diferentes perspectivas sobre o 

tema, tratando, ainda, do conceito que será de grande operacionalidade na análise 

do corpus: intericonicidade. Desse capítulo também faz parte o item sobre 

representações e imaginários sociodiscursivos, bem como o que trata do sentido de 

língua e do sentido de discurso associados ao léxico, sobretudo, adjetivos e 

advérbios.  
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No capítulo cinco, alguns pressupostos que caracterizam a natureza da 

imagem são discutidos e, no capítulo seis e suas subdivisões, discorremos sobre a 

fotografia, no jornalismo, seus recursos gráficos e sua distribuição nas capas dos 

jornais.  

O capítulo sete apresenta, brevemente, nossas duas fontes de pesquisa: os 

jornais O Globo e a Folha de S. Paulo. 

No capítulo oito, incluímos a metodologia, em que reunimos o processo de 

constituição do corpus, bem como as categorias de análise utilizadas no capítulo 

nove, em que os dados são detalhadamente examinados. As conclusões da 

pesquisa, por sua vez, são relacionadas no capítulo dez. 

Na sequência, listam-se as referências que fundamentaram o trabalho e, por 

fim, as capas e outros materiais relacionados aos dois jornais que nos serviram de 

base para a pesquisa. 
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2 A Semiolinguística aplicada à mídia 

 

 Em uma descrição ampla, pode-se afirmar que a Teoria Semiolinguística é 

uma perspectiva de análise e investigação do discurso em suas múltiplas 

manifestações, levando-se em conta a relação entre as esferas situacional, 

discursiva e linguística. Tal perspectiva de análise se mostra elástica não só quanto 

à natureza do corpus de estudo bem como quanto ao domínio discursivo2 a que este 

pertence, o que autoriza que o foco da teoria se volte para o discurso literário, 

político, publicitário e midiático, por exemplo. 

 Tendo em vista o recorte empreendido nesta pesquisa, interessam-nos, 

precipuamente, os conceitos referentes à mídia e suas formas de apresentação. 

Disso trataremos nos itens seguintes. 

 

2.1 Do conceito e do propósito da mídia 

  

 Segundo o dicionário eletrônico Priberam3, o termo mídia deriva da palavra 

inglesa media e recobre, basicamente, duas definições, que, embora diferentes, são 

afins e convergem para o que se tem chamado de “comunicar”:  

 
 

1- Todo o suporte de difusão de informação (rádio, televisão, imprensa, 
publicação na Internet, videograma, satélite de comunicação etc.) que 
constitui ao mesmo tempo um meio de expressão e um intermediário na 
transmissão de uma mensagem; 2- Conjunto dos meios de comunicação 
social. 

 
 

 Quanto ao verbete “comunicação”, o mesmo dicionário relaciona alguns 

sinônimos, a saber: 1- “Informação, participação, aviso; 2- transmissão; 3- notícia; 4- 

passagem; 5- ligação; 6- convivência; 7- relações; 8- comunhão (de bens)”.  

Dialogando com essas noções correntes de mídia e comunicação, uma 

campanha institucional da conhecida empresa de comunicação Organizações Globo 

                                                           
2
 Tal conceito, nesse caso, deriva de Charaudeau (2010b, p. 2), que o situa na esfera do domínio de 
comunicação, assim descrito: “Quando um conjunto de situações partilham as mesmas 
características, mesmo se algumas outras são diferentes, isso quer dizer que elas se encontram em 
um mesmo domínio de comunicação (por exemplo, as situações de comício parlamentário, de 
campanha eleitoral, de declaração televisiva de um ator político do domínio de comunicação 
política).”  

3
 Cf. MÍDIA. In: Dicionário Priberam. Disponível em:<http://www.priberam.pt/dlpo/mídia>. Acesso em: 
24 fev. 2014. 
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foi veiculada na televisão recentemente. Os comerciais se compõem de diferentes 

vídeos – há, pelo menos, sete disponíveis na internet4 – e são narrados, cada qual, 

por um dos âncoras dos telejornais do canal.  

 Enquanto assistimos aos comerciais, mostram-se imagens intercaladas de 

diferentes reportagens relacionadas ao tema do qual a narração trata, culminando 

com o símbolo da empresa e o slogan retomado ao cabo de cada um dos vídeos: 

“Do bom-dia ao boa-noite, a gente acredita naquilo que faz, a gente faz aquilo em 

que acredita. Jornalismo na Globo”. 

A seguir, transcrevemos os textos da campanha em suas sete versões5: 

 
 

1- Quando o fato acontecer, é preciso estar perto do fato, porque perto se 
vê melhor e se conta melhor o fato que se vê. Do bom-dia ao boa-noite, a 
gente acredita naquilo que faz, a gente faz aquilo em que acredita. 
Jornalismo na Globo. 
 

2- Agilidade é dar a notícia rápido, na hora em que o fato acontecer. 
Responsabilidade é ter agilidade para checar o fato antes de ele virar 
notícia. Do bom-dia ao boa-noite, a gente acredita naquilo que faz, a gente 
faz aquilo em que acredita. Jornalismo na Globo. 
 

3- Toda fonte merece ser ouvida, mas precisa ser questionada e confirmada 
para que você tenha uma fonte de notícias e não apenas versões sobre ela. 
Do bom-dia ao boa-noite, a gente acredita naquilo que faz, a gente faz 
aquilo em que acredita. Jornalismo na Globo. 
 

4- Na busca pela verdade, a gente pode não acertar, só não pode deixar de 
consertar o erro. Do bom-dia ao boa-noite, a gente acredita naquilo que faz, 
a gente faz aquilo em que acredita. Jornalismo na Globo. 
 

5- É preciso mostrar todos os lados da notícia com profundidade para que 
você possa escolher o seu lado com tranquilidade. Do bom-dia ao boa-
noite, a gente acredita naquilo que faz, a gente faz aquilo em que acredita. 
Jornalismo na Globo. 
 

6- Toda a opinião séria é feita de muita informação verdadeira, mas uma 
informação verdadeira jamais será feita apenas de uma opinião. Do bom-dia 
ao boa-noite, a gente acredita naquilo que faz, a gente faz aquilo em que 
acredita. Jornalismo na Globo. 
 

7- A verdade não tem apenas um lado, tem vários. Todos merecem ser 
ouvidos e precisam ser escutados para que você tenha a verdade do seu 
lado. Do bom-dia ao boa-noite, a gente acredita naquilo que faz, a gente faz 
aquilo em que acredita. Jornalismo na Globo. 

                                                           
4
 A campanha foi veiculada em 2014 e foi transcrita a partir dos comerciais tais quais veiculados na 
TV, disponibilizados no site <www.youtube.com>, sob o título “Institucional ‘Jornalismo na Globo’". 

5
 Os textos são numerados para facilitar a sua retomada, quando isso se fizer necessário. 
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 A título de exemplificação, podemos recorrer a cada um dos textos a fim de 

explorar as crenças e representações sobre as quais o canal constrói sua 

autoimagem e pretende justificar a sua atividade de informar. Do texto 1 ao 7, 

encontram-se referências à relação entre o fato e a proximidade a ele para que seja 

veiculado com a maior precisão possível; à ligação entre a necessidade de se 

manter a rapidez e a autenticidade das fontes de informação, dando conta do caráter 

presente e, ao mesmo tempo, efêmero da notícia; à conexão entre o que se chama 

de verdade e sua construção com base em diferentes pontos de vista; e, enfim, à 

possibilidade de que a própria emissora erre, mas assuma a sua responsabilidade 

de retificar o equívoco. 

 De modo geral, há três fatores que perpassam o conjunto dos textos. O 

primeiro diz respeito à dissolução das identidades sociais de cada um dos 

jornalistas-narradores em prol do destaque da empresa, que vem sempre como 

aquela que assume a instância da enunciação em cada caso. Isso se reforça a cada 

momento, quando da repetição do slogan ao final dos vídeos: o sintagma “a gente” e 

a frase nominal “Jornalismo na Globo” põem em relevo a identidade coletiva e 

institucional assumida por todos que se vinculam ao canal. 

 O segundo fator a ser sublinhado se refere à concepção que se sustenta ou 

que, ao menos, se pretende engendrar, junto à instância de recepção, para os 

termos “fato” e “verdade”. Em geral, aparecem como entidades de existência real e 

concreta, desvinculada da interferência do órgão de comunicação, como se 

estivessem descolados da intervenção e da construção humana e institucional, à 

espera de serem capturados e cotejados tão somente por um veículo de 

transmissão rápido, responsável e eficiente – o próprio canal segundo os textos. 

 O terceiro aspecto não se revela explicitamente, mas subjaz ao slogan e, 

sobretudo, a um dos textos em particular. Quando se repete que eles fazem aquilo 

em que acreditam e acreditam naquilo que fazem, captamos a noção de que o ato 

de veicular notícias é, verdadeiramente, um fazer, uma construção que se ancora, 

em grande medida, em crenças e representações que se têm sobre o mundo e os 

eventos que nos cercam.  

Ainda que tal possa não ter sido a intenção do enunciador – e, para nós, 

analistas do discurso, isso, de fato, não é uma questão de pesquisa – o que se 

percebe é a assunção, mesmo que subliminar, de que o fato, tão referido nos 

comerciais, é uma construção; e de que a verdade, tão valorizada na campanha, 
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integra um jogo de crenças e representações, que funcionam como um filtro, uma 

lente pela qual o mundo se dá a conhecer ao espectador. Na versão 4, reconhecer o 

erro e consertá-lo equivale a admitir que a notícia é, a bem dizer, discurso, e não 

transcrição midiática da realidade; do contrário, não haveria lugar para imprecisões e 

polissemia. 

Esse ponto de vista é o que norteia a análise semiolinguística do discurso 

midiático, o qual abordamos neste capítulo e que, nas palavras de Charaudeau 

(2006a, p. 131), pode ser assim condensado: 

 
 
Não há captura da realidade empírica que não passe pelo filtro de um ponto 
de vista particular, o qual constrói um objeto particular que é dado como um 
fragmento do real. Sempre que estamos tentando dar conta da realidade 
empírica, estamos às voltas com um real construído, e não com a própria 
realidade.

6
 

 
 
 Com isso, não se intenta negar a existência da realidade empírica, busca-se, 

ao contrário, explicitar o modo como esta se reveste de significação histórica e social 

e, nessa circunstância e só a partir dela, torna-se objeto da interação de qualquer 

natureza. O mesmo estudioso exemplifica esse raciocínio, ao pensar sobre a morte, 

fenômeno vinculado ao mundo natural e à condição biológica à qual todo ser vivo se 

submete.  

 Charaudeau (ibid., p. 131) explica que, a par da existência desse evento 

como algo eminentemente natural (fisiológico) e empírico, a morte se tornará 

“assassinato”, “suicídio”, “destino final” ou “crime sanguinolento”, por exemplo, 

apenas quando estiver integrado a “discursos de inteligibilidade do mundo que 

apontam para sistemas de valores que caracterizam os grupos sociais”. 

 O autor francês prossegue, sintetizando o percurso responsável por forjar a 

notícia. Afirma que um acontecimento só se corporifica quando se situa em um 

discurso, em um movimento denominado processo evenemencial, que obedece, 

basicamente, a três critérios: a necessidade de que algo aconteça e modifique o 

estado tido como “normal” das coisas; a percepção de tal mudança por um sujeito 

dotado de inteligibilidade e a significação desse acontecimento por parte do referido 

sujeito. 

                                                           
6
 Neste trabalho, optamos por adaptar as citações diretas, extraídas de publicações anteriores à 

vigência do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, às normas atualmente em vigor.  
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Na esteira dessas ponderações e no cerne da teoria Semiolinguística, parece 

pertinente, ainda, abordar o próprio conceito de comunicar, ato que, de tão 

corriqueiro, tende a se revestir daquele efeito de transparência que, em vez de 

naturalizá-lo, torna-o ainda mais saliente aos olhos de teorias discursivas que 

compreendem o sentido como uma atividade sempre em construção. 

 Em texto de 1994, intitulado O que quer dizer comunicar, Charaudeau alude 

às ilusões que envolvem essa atividade, sintetizando-as em três pontos de vista: a 

ilusão da transparência denotativa do signo; a ilusão da linguagem como espelho do 

pensamento e a ilusão estetizante da linguagem. 

Para desconstruir essas perspectivas, defende a pluralidade e a opacidade do 

signo, uma vez que não só descreve referentes, como também veicula valores 

sociais, sugere implícitos, revela a identidade dos sujeitos, revestindo-se, assim, de 

uma tríplice dimensão: a referencial (recorte da materialidade do mundo), a 

contextual (relação com outros signos)  e a situacional (os “enjeux” do discurso). 

Conclui, ainda, retomando esse ponto de vista e sintetizando um dos alicerces 

da própria teoria: “Eis porque se somos condenados a comunicarmo-nos, não 

estamos jamais certos do que comunicamos. Eis porque comunicar é, queiramos ou 

não, usar estratégias” (CHARAUDEAU, 1994, p.4). 

Em suma, em outra passagem, Charaudeau (2006a, p. 39) assevera que:  

 
 
Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de conteúdos a 
transmitir, não somente escolha das formas adequadas para estar de 
acordo com as normas do bem falar e ter clareza, mas escolha de efeitos de 
sentido para influenciar o outro, isto é, no fim das contas, escolha de 
estratégias discursivas (grifo do autor). 

 
 
2.2 Do contrato de comunicação midiático 

 

Como, para Charaudeau (1994), comunicar quer dizer lançar-se sobre as 

incertezas e a dinamicidade da arena do discurso, procedendo-se a uma mis-en-

scène (CHARAUDEAU, 2008a), faz-se necessário, então, discorrer sobre o estatuto 

e as condições de produção centrais que constituem o contrato de comunicação 

midiático.  

Segundo essa perspectiva, a construção dos sentidos é um mecanismo 

complexo e multifacetado, de que participam sujeitos de identidade psicossocial e 
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discursiva, portadores de uma dada intencionalidade e de propósitos comunicativos. 

Como descreve Nogueira (2005, p. 3), Charaudeau prevê que: 

 
 
[...] todo ato de linguagem realiza-se dentro de um tipo específico de relação 
contratual, implicitamente reconhecido pelos sujeitos, e que define, por um 
lado, aspectos ligados ao plano situacional – qual a identidade dos 
parceiros, seus objetivos, o assunto de que falam, em que circunstâncias 
materiais – e, por outro lado, aspectos relativos ao plano comunicacional e 
discursivo – quais as maneiras de dizer ou quais as estratégias discursivas 
pertinentes. 

 
 

 Para que se reconheça qualquer ato de linguagem como tal, é preciso que se 

considere o processo de semiotização do mundo que lhe confere existência. Este, 

em gênero de qualquer espécie, compõe-se de uma dupla dimensão: o processo de 

transformação, em que um mundo a significar ganha estatuto de um mundo 

significado, e o processo de transação, em que o mundo significado torna-se, enfim, 

objeto de interação. Fenômeno semelhante, pois, se dá com o discurso midiático. 

 No caso da mídia, a transformação compreende as operações de descrever 

(via identificação e qualificação dos fatos), a de contar (via relato dos 

acontecimentos) e a de explicar (via inscrição dos fatos numa cadeia causal em 

sentido amplo). Quanto à transação, o ato de informar transcorre entre dois sujeitos 

que detêm papéis e objetivos específicos – informar e ser informado, por exemplo – 

em um quadro que apresenta características situacionais, discursivas e linguísticas 

específicas.   

 Em geral, o processo de transação obedece a quatro princípios: o de 

alteridade, o de pertinência, o de influência e o de regulação. O princípio de 

alteridade pressupõe a existência de um sujeito produtor e de um sujeito receptor do 

ato de linguagem e responde pela característica contratual de todo ato de 

comunicação, uma vez que, para que este se realize, é imprescindível que haja uma 

interação entre dois parceiros que se reconheçam como tais.  

O princípio de pertinência vincula-se ao conjunto dos saberes implicados no 

ato de linguagem e determina que este seja apropriado ao seu contexto e finalidade. 

 O princípio de influência e o de regulação estão intimamente relacionados. O 

primeiro aponta para o fato de que todo ato de linguagem apoia-se numa finalidade, 

numa dada intencionalidade, que se configura pelo desejo de persuadir o outro a 

compartilhar tal projeto de fala. O segundo caracteriza a possibilidade de uma 
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contrainfluência por parte dos parceiros envolvidos na troca comunicativa, 

correspondendo a um conjunto de estratégias que assegura as condições mínimas 

para que a interação se mantenha e não se desfaça abruptamente.  

 Isso posto, é fundamental ressaltar a relação estabelecida entre os dois 

movimentos: o de transformação e o de transação. A partir da observação do 

funcionamento do ato de linguagem, pode-se afirmar que há certa subordinação das 

operações de transformação aos princípios do processo de transação, já que são 

estes que orientam o propósito comunicativo e o sentido daquelas. No dizer de 

Charaudeau (2005, p. 16 e 17), esse fato constitui uma notável modificação no 

âmbito das pesquisas sobre a linguagem: 

 
 

Postular a dependência do processo de transformação para com o processo 
de transação equivale a marcar uma mudança de orientação nos estudos 
sobre a linguagem, buscando-se conhecer o sentido comunicativo (seu 
valor semântico-discursivo) dos fatos de linguagem. Assim como não é mais 
possível contentar-se com as operações de transformação isoladamente, 
também é necessário considerá-las no quadro situacional imposto pelo 
processo de transação, quadro que serve de base para a construção de um 
“contrato de comunicação”. 

 
 
 Quanto ao domínio jornalístico, não obstante as particularidades inerentes a 

cada gênero, a autenticidade, a verossimilhança e a explicação são meios 

discursivos comumente mobilizados no ato de informar, pois constituem ferramentas 

que, para além da subjetividade dos sujeitos em interação, devem ser reconhecidas 

como objetivas e exteriores a eles.  

 Em linhas gerais, a autenticidade visa a dar conta da própria existência do 

fato, como se ele existisse por si mesmo. Tal é o caso do emprego de imagens, por 

exemplo. A verossimilhança, por sua vez, diz respeito à possibilidade de 

reconstrução dos acontecimentos tais quais ocorreram. Daí a utilização da técnica 

da reconstituição, depoimentos, entrevistas entre outros. A explicação, por fim, 

intenta inscrever os eventos num quadro causativo, de que constem, 

preferencialmente, a origem, a finalidade e a motivação dos sujeitos neles 

envolvidos. Por isso, o uso da técnica de elucidação, em que se mostram a palavra 

de especialistas, opiniões diversas e depoimentos, por exemplo. 

 De forma geral, o contrato de comunicação se caracteriza pela existência de 

dois circuitos interdependentes: o do fazer (circuito externo) e o do dizer (circuito 

interno). No primeiro, localizam-se os parceiros, dotados de identidade psicossocial 
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e chamados de EU-comunicante e TU-interpretante, conforme estejam, 

respectivamente, no polo produtor ou receptor do enunciado.  

No segundo, situam-se os protagonistas, portadores de identidade discursiva, 

denominados EU-enunciador e TU-destinatário7. Ao interagir com o outro, o sujeito 

se desdobra e se mostra em seus diferentes traços identitários que, mesmo 

carecendo de uma essência una, podem ser analisados em termos de sua dupla 

constituição/dimensão: a psicossocial e a discursiva. 

Não há, em geral, perfeita correspondência entre o que se pretende 

comunicar e o que efetivamente acontece no jogo discursivo. Em geral, a par das 

contingências e projeções sociais e discursivas, há sempre um espaço para a 

maleabilidade, o que permite inovações, desencontros e deslizamentos de sentidos.  

Em outras palavras, na interação, mobilizam-se estratégias discursivas para 

ressaltar e/ou escamotear traços identitários e ideológicos, em prol da construção e 

manutenção da legitimidade e da credibilidade dos parceiros em interação 

(CHARAUDEAU, 2006b). 

Na mídia, tal formato se especifica e apresenta, então, os seguintes 

componentes inter-relacionados no contrato de comunicação. No circuito externo, 

identificam-se quatro categorias que correspondem cada qual a uma condição de 

enunciação do ato de informar, quais sejam: identidade, finalidade, propósito e 

dispositivo. No circuito interno, três esferas de comportamento discursivo: a de 

locução, a de relação e a de tematização.  

As categorias que, em conjunto, compõem os dados externos do ato 

linguageiro são caracterizadas por Charaudeau como as regularidades 

comportamentais e constantes que configuram as trocas entre os indivíduos em 

interação. Esse quadro relativamente estabilizado, ainda que não seja unicamente 

linguageiro, é semiotizado e socialmente reconhecido, já que é confirmado por 

discursos de representação que lhe conferem sentido e abalizam os atos de 

linguagem que a ele remetem. 

Em particular, a primeira condição - a de identidade – abarca os índices 

identitários sociais e psicológicos dos sujeitos interagentes na medida em que eles 

sejam pertinentes à situação de comunicação. A segunda condição – a de finalidade 

                                                           
7
 No âmbito da perspectiva semiolinguística, os seres do circuito do fazer também podem ser 

denominados sujeito-comunicante e sujeito-interpretante, e os seres do circuito do dizer, sujeito-
enunciador e sujeito-destinatário, respectivamente.  
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– relaciona-se ao objetivo, às expectativas de sentido em que a troca comunicativa 

se alicerça, definidas em termos de visadas, já que, na interação, há sempre o 

desejo de fazer com que o outro se incorpore à intencionalidade prevista pelo ato 

linguageiro.Dentre tais visadas, de forma geral, elencam-se as seguintes: 

 
 
a) Informar: consiste em um fazer saber, isto é, na habilidade de levar algum 

conhecimento ao outro, especialmente se este for um dado novo, do qual o 
outro ainda não tenha tomado conhecimento. 

 

b) Persuadir: consiste em um fazer crer e em levar o outro a compartilhar do 
que é dito. Fundamenta-se no rigor lógico e no princípio da não-
contradição: é o espaço da não-ficção. 

 

c) Seduzir: é o espaço do fazer prazer, em que se busca a construção de um 
“estado emocional eufórico” no outro. É o espaço da não-racionalidade, 
aberto, portanto, à contradição, característico, por exemplo, da ficção e da 
narrativa. 

 

d) Incitar: utiliza-se das habilidades de persuadir e seduzir e consiste em fazer 
fazer quando o sujeito não está numa posição de superioridade em relação 
ao outro. 

 
 

Na terceira condição – a de propósito – o que está em questão é a vinculação 

do ato de comunicação a um universo temático específico, que funciona como um 

macrotema a organizar a interação. Na quarta e última condição – a de dispositivo – 

estão os meios e circunstâncias materiais em que o ato de comunicação transcorre, 

tais como o canal de transmissão e os lugares físicos acionados na interação.  

Didaticamente, Charaudeau relaciona cada uma dessas condições às 

respostas às seguintes perguntas, respectivamente:  

 
 

 condição de identidade: “quem troca com quem?”; “quem fala a quem?”; 

“quem se dirige a quem?”; 

 

 condição de finalidade: “estamos aqui para dizer o quê?” 

 

 condição de propósito: “do que se trata?” 
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 condição de dispositivo: em que ambiente se inscreve o ato de comunicação, 

que lugares físicos são ocupados pelos parceiros e que canal de transmissão 

é utilizado?” 

 
(CHARAUDEAU, 2006a, p. 69-70) 

 
 
 Sob o grupo dos dados internos reúnem-se os elementos propriamente 

discursivos que respondem à pergunta central do “como dizer” e contemplam, pois, 

“o comportamento dos parceiros da troca, suas maneiras de falar, os papéis 

linguageiros que devem assumir, as formais verbais (ou icônicas) que devem 

empregar, em função das instruções contidas nas restrições situacionais” (ibid., p. 

70) relacionadas entre os dados externos. 

 No grupo dos três comportamentos aí incluídos, o de locução se refere à 

razão, justificativa pela qual o sujeito se põe na posição de tomar a palavra, isto é, 

em nome de que reivindica o direito à palavra, identificando, ainda, a quem se dirige 

nesse processo. O espaço de relação prevê que, estabelecidas as identidades do 

enunciador e do destinatário, diferentes relações transcorram entre eles, tais como 

“a de força ou de aliança, de inclusão ou de exclusão e de agressão ou conivência” 

(ibid., p. 71). 

 O espaço de tematização, por fim, determina que o sujeito emissor se 

posicione em relação ao tema abordado, não só por meio de um modo de 

intervenção, como também com base em determinada configuração discursiva, 

elegendo, para isso, certo modo de organização (narrativo, descritivo, 

argumentativo) em função do quadro situacional a que o ato de comunicação se 

associa.  

 Dado esse quadro situacional e discursivo de referência, torna-se possível 

pensar, portanto, na natureza do discurso midiático e na linha tênue sobre a qual 

transita. Considerando a instância de recepção e admitindo-se que o que se projeta 

é um polo destinatário visado e não propriamente concreto, já que isso escapa ao 

controle do polo comunicante, pode-se dizer que a mídia se movimenta, tal qual um 

pêndulo, entre dois objetivos centrais e até ambivalentes. 

Um deles é o de veicular informações, comentando e analisando os eventos, 

o que inscreve os órgãos especializados no ofício de informar em um campo que 
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serve à democracia, já que é sensível à demanda social de tornar público o que, do 

contrário, poderia permanecer oculto ou secreto das pessoas em geral. 

O outro é o de captar a atenção e a afetividade do público-alvo, buscando sua 

fidelidade e, ao mesmo tempo, a continuidade e o êxito da própria instância que 

informa, já que, por natureza, ela também se constitui em uma instituição comercial, 

subordinando-se, via de regra, a uma lógica mercadológica. 

Eis aí a ambiguidade de que a mídia, em geral, se reveste. Nas palavras de 

Charaudeau (2006a, p. 59):  

 
 

O imperativo de captação a obriga a recorrer à sedução, o que nem sempre 
atende à exigência de credibilidade que lhe cabe na função de ‘servir ao 
cidadão’ – sem mencionar que a informação, pelo fato de referir-se aos 
acontecimentos do espaço público político e civil, nem sempre está isenta 
de posições ideológicas.  
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3 O ato de comunicação e os modos de organização do discurso 

 

 Na perspectiva semiolinguística, um ato de linguagem transcorre sempre num 

quadro situacional mais amplo, ao qual se vinculam os demais patamares que 

organizam qualquer uso da linguagem. Assim sendo, um ato de comunicação é 

definido como “um dispositivo cujo centro é ocupado pelo sujeito falante (o locutor, 

ao falar ou escrever) em relação com outro parceiro (o interlocutor) (CHARAUDEAU, 

2008a, p.67, grifo do autor), organizado em função dos seguintes elementos: 

 
 

a) a situação de comunicação: esfera tanto física quanto mental que une os 
interlocutores, segundo suas identidades psicossociais e um contrato de 
comunicação particular. Concorrem, nesse caso, fatores como o canal e o 
código da interação (oral ou gráfico, verbal ou visual etc.); o fato de o 
contato transcorrer ou não na copresença dos interlocutores; traços 
sociais (idade, sexo etc.), psicológicos (nervosismo, indiferença, 
agressividade etc.), socio-profissionais (jornalista, patrão, funcionário etc.) 
e relacionais (familiaridade, falta de intimidade etc.); e elementos 
contratuais, que preveem a troca ou a não troca entre os parceiros, os 
rituais de abordagem (abertura e fechamento das interações, condições de 
estabelecimento de contato entre os interlocutores) e os papéis 
comunicativos que cabem a cada um dos parceiros (fazer perguntas, dar 
comandos etc.). 
 

b) os modos de organização do discurso: os princípios de organização da 
matéria linguageira de acordo com a finalidade da troca comunicativa, a 
saber enunciar, descrever, narrar, argumentar.  

 

c) a língua: material verbal organizado em categorias linguísticas dotadas de 
forma e sentido.  

 

d) o texto: resultado material do ato de comunicação, fruto do uso que o 
sujeitos em interação fazem do material linguageiro e dos modos de 
organização do discurso em função dos fatores e restrições impostos pela 
situação de comunicação. 

 
 
De acordo com a proposta da tese, defendemos a ideia de que a 

Semiolinguística apresenta um aparato teórico-metodológico plástico/flexível o 

bastante para contemplar o estudo de atos de comunicação situados na esfera da 

mídia, alvo privilegiado de suas análises, constituídos não só de material verbal, mas 
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também visual ou verbovisual, tal como o nosso objeto de estudo (o par fotografia e 

legenda). 

 Desse modo, propomos alargar e adaptar o dispositivo previamente 

apresentado, incluindo, a par da língua, na alínea c, outros sistemas semióticos, 

dotados de forma e possíveis sentidos, tais quais as fotografias de imprensa, aqui 

estudadas, no conjunto que formam com suas respectivas legendas. Disso decorre 

também a possibilidade de que os textos (alínea d) analisados com base no escopo 

da Semiolinguística sejam igualmente não verbais ou verbovisuais, alicerçados, 

igualmente, em modos de organização do discurso específicos.  

 Nesse sentido, passaremos a apresentar o descritivo, o narrativo e o 

argumentativo segundo a ótica de Charaudeau (2008a). Uma vez que, conforme 

apresentado em nossa hipótese (cf. p.17), cremos ser o descritivo e o narrativo as 

configurações discursivas mais recorrentes na associação verbovisual de fotografias 

e legendas na capa de jornais impressos, o modo argumentativo será descrito de 

modo mais panorâmico.  

 

3.1 O descrever, o narrar e o argumentar à luz da Semiolinguística: a base 

enunciativa 

 

 Todos os modos de organizar o discurso de acordo com as finalidades do ato 

de comunicação (narrar, descrever ou argumentar) fundamentam-se em dado ponto 

de vista enunciativo que o sujeito assume em relação a si mesmo, ao seu 

interlocutor e ao que é dito. Esses pontos de vista, a seu turno, variam conforme três 

possíveis funções assumidas pelo enunciador, que constituem elas mesmas as 

finalidades do que Charaudeau (1992, 2008) denomina modo de organização 

enunciativo. São elas: 

  
 

a) expressar o seu próprio ponto de vista, configurando um comportamento 
elocutivo (elocução); 
 

b) travar uma relação de influência em relação ao seu interlocutor, 
caracterizando uma postura alocutiva (alocução); 

 

c) recuperar a fala de um terceiro, apresentando uma perspectiva delocutiva 
(delocução). 
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Uma vez que se constituem em categorias discursivas, é interessante pontuar 

os efeitos discursivos que cada uma dessas funções estabelece. Na elocução, o 

sujeito falante constrói subjetivamente o mundo; na alocução, o sujeito falante 

implica seu interlocutor, quer por uma posição de superioridade em relação a ele, 

construindo uma relação de força, quer por uma posição de inferioridade em relação 

a ele, estabelecendo uma relação de petição. Na delocução, por fim, o efeito é o de 

aparente objetividade, como se o mundo se falasse a si mesmo ou como se o sujeito 

falante apenas relatasse textos de outros locutores.  

Quanto ao arranjo linguístico, há diferentes categorias que dão conta dessas 

três funções enunciativas. No caso da elocução, tem-se a constatação e a 

apreciação, por exemplo; no caso da alocução, tem-se, dentre outras categorias 

modais, a interpelação e a injunção; e no caso da delocução, ocorrem, por sua vez, 

a asserção e o discurso relatado.  

Como essas funções enunciativas dizem respeito aos papéis assumidos pelo 

sujeito falante, elas integram um modo de organização discursivo que estrutura os 

demais, isto é, que se vincula diretamente aos atos de descrever, narrar e 

argumentar.  

No descritivo, os procedimentos do modo enunciativo contribuem para 

estabelecer os efeitos de realidade e ficção, de confidência e de gênero; no modo 

narrativo, os procedimentos enunciativos caracterizam as formas de interpelação do 

leitor-destinatário e as possibilidades de intervenção do narrador, com a modalidade 

alocutiva, por exemplo; no caso do argumentativo, por sua vez, os elementos 

enunciativos dão conta da posição do sujeito que argumenta e dos valores que os 

argumentos assumem.  

Em síntese, cada modo de organização do discurso possui uma função 

central, chamada função de base, e um duplo princípio de organização, que dão 

conta da lógica de construção do “mundo referencial” (lógica descritiva, narrativa ou 

argumentativa), bem como da encenação desse mundo proposta por cada modo de 

organização do discurso (encenação descritiva, narrativa ou argumentativa). No 

caso do modo enunciativo, já que sustenta e participa dos demais, seu princípio de 

organização corresponde apenas aos três papéis já referidos (elocução, alocução e 

delocução).  

A fim de ilustrar mais didaticamente esse recorte teórico, incluímos, a seguir, 

um quadro-resumo fundamentado em Charaudeau (2008a): 
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Quadro 1 - Os modos de organização do discurso: funções e princípios. 

 

MODO DE 

ORGANIZAÇÃO 
FUNÇÃO DE BASE 

PRINCÍPIO DE 

ORGANIZAÇÃO 

ENUNCIATIVO 

Relação de influência 

entre o EU e o TU 
Alocução 

Ponto de vista do EU em 

relação ao mundo 
Elocução 

Retomada do já dito Delocução 

DESCRITIVO 

Identificação e 

qualificação dos seres de 

maneira objetiva / 

subjetiva 

• Construção do mundo 

sob uma lógica descritiva 

(nomear/qualificar/situar) 

• Encenação descritiva 

NARRATIVO 

Construção de uma 

história no tempo, com 

vistas a produzir um relato 

e a destacar a sucessão 

das suas ações. 

• Construção do mundo 

sob uma lógica narrativa 

(actantes e processos) 

• Encenação narrativa 

ARGUMENTATIVO 

Exposição e comprovação 

de causalidades numa 

visada racionalizante para 

influenciar o interlocutor 

• Construção do mundo 

sob uma lógica 

argumentativa 

• Encenação argumentativa 

 

Fonte:Quadro-resumo adaptado de Charaudeau (2008a, p. 75). 

 
 
A seguir, apresentaremos os modos de organização do discurso que nos 

serviram de base para a análise do corpus da tese: o descritivo, o narrativo e o 

argumentativo.  
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3.1.1 O modo de organização descritivo 

 

Descrever constitui um ato intimamente relacionado às demais atividades 

linguageiras, a ponto de se confundir com elas em muitas ocasiões. Entre narrar e 

descrever, por exemplo, há uma demarcação que, com frequência, é muito tênue 

para ser claramente estabelecida. Essa dificuldade se materializa, inclusive, na 

própria tradição de exercícios escolares, em que propostas como “conte como é sua 

rotina” e “descreva as suas últimas férias”, por exemplo, corresponderiam, mais 

adequadamente, à ação de descrever e de narrar, respectivamente.   

Sem negligenciar a proximidade entre as duas atividades – descrever e narrar 

– nem a relevância do descritivo para o modo argumentativo, Charaudeau (1992, 

2008a) propõe que a distinção entre uma e outra configuração discursiva se faça a 

partir da tríade já apresentada: a conjugação entre a situação de comunicação, o 

modo de organização do discurso em relevo e o gênero textual em foco. A partir daí, 

reconhece-se, por exemplo, que o descritivo possa se combinar com os modos 

narrativo e argumentativo e que possa se fazer presente em uma variedade de 

textos, literários ou não literários.  

Outra distinção importante a ser estabelecida diz respeito ao que se concebe 

por descrição e por descritivo. A descrição é vista como um resultado, um fragmento 

textual em que predominam procedimentos da ordem do descritivo. Assim, em 

outros termos, o descritivo abarca um conjunto de procedimentos discursivos que 

enseja o surgimento de uma descrição.  

Pode-se postular que descrever corresponde a uma forma de organizar o 

discurso de modo que sua finalidade principal, prevista pela situação comunicativa a 

que se filia, seja a de identificar os seres do mundo, classificando-os e situando-os 

no tempo e no espaço numa perspectiva estática e não dinâmica dos 

acontecimentos (função de base).  

Dentre os três componentes da construção do mundo sob a ótica descritiva, 

estão o nomear, o qualificar e o localizar-situar. Uma vez que esse trio corresponde 

às bases que fundamentam a existência dos seres do e no mundo, reforça-se aqui o 

postulado de que a linguagem constitui o mundo e a nossa perspectiva sobre ele, e 

de que identificá-lo transcende a mera atividade de etiquetagem dos objetos que o 

constituem. 
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Assim, nomear relaciona-se à atividade de fazer com que um determinado ser 

exista, ao mesmo tempo reconhecendo uma diferença na ordem do mundo e 

relacionando tal diferença a uma semelhança, originando princípios de organização. 

Daí ser o descritivo responsável pela criação de agrupamentos que se organizam 

em torno de um núcleo de referência, gerando, por exemplo, taxinomias, inventários 

e listas.  

Outro traço marcadamente relevante é o de que nomear obedece, de um 

lado, a sobredeterminações sociais e culturais, revestindo-se de um caráter 

relativamente consensual, e, de outro, serve a propósitos mais subjetivos, a 

depender da situação comunicativa de que se trata (compare-se, por exemplo, a 

descrição em um anúncio para a venda de um computador e a descrição de um 

personagem em um romance realista).  

O qualificar, por sua vez, consiste em identificar e atribuir particularidades aos 

seres do mundo, singularizando-os e especificando-os, em função não só da 

racionalidade do sujeito falante, como também de sua percepção própria do mundo, 

o que contempla, por exemplo, seus sentidos e sentimentos. Nas palavras de 

Charaudeau (2008a, p. 115) “qualificar é tomar partido”, algo que: 

 
 

[...] permite ao sujeito falante manifestar o seu imaginário, individual e/ou 
coletivo, imaginário da construção e da apropriação do mundo [...] num jogo 
de conflito entre as visões normativas impostas pelos consensos sociais e 
as visões próprias ao sujeito. (ibid.,p. 116, grifos do autor). 

 
 
O localizar-situar, por fim, refere-se ao ato de determinar o lugar e o tempo 

que um ser ocupa no mundo, o que contribui, igualmente, para a sua caracterização. 

Pode-se, por exemplo, localizar algo para se estabelecer uma hierarquia dos seres 

no mundo, localizar e situar algo por si mesmo ou localizar-situar algo para tornar 

um relato mais objetivo.  

Tecendo, mais uma vez, uma diferenciação por especificação entre o narrar e 

o descrever, Charaudeau (2008a, p. 116) sublinha que o descritivo possibilita a 

construção de uma visão atemporal do mundo, fixando os seres, suas qualidades e 

sua posição espaço-temporal fora da sucessão cronológica, como se 

fossem/estivessem impressos, para sempre, num filme fotográfico, por exemplo, o 

que justifica a predominância de verbos no presente e no imperfeito em textos desse 

tipo.  
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Para dar conta dessa lógica de construção descritiva do mundo, mobilizam-se 

procedimentos discursivos e procedimentos linguísticos. Os procedimentos 

discursivos, que viabilizam os três componentes anteriores (nomear, qualificar e 

localizar-situar), são três: 

 
 

a) procedimentos de identificação (faz com que um “ser seja” e concretiza o 
nomear); 
 

b) procedimentos de construção objetiva e/ou subjetiva do mundo (faz com que 
um “ser seja alguma coisa” e concretiza o qualificar);  

 

c) procedimentos de construção objetiva do mundo (faz com que um “ser esteja 
em algum lugar em um dado momento” e concretiza o localizar-situar). 

 
 

Os procedimentos de identificação contemplam a identificação genérica (por 

nomes comuns) ou a identificação específica (por nomes próprios), que podem ser 

acompanhadas por alguma caracterização identificatória, que também tem a função 

de identificar tais seres (cor dos olhos e altura de alguém, por exemplo). Esses 

procedimentos aparecem em textos com o objetivo de recensear (inventários, 

índices, nomenclaturas etc.) ou de informar sobre a identidade de um ser (em 

fragmentos textuais midiáticos ou literários em que aparecem caracterizações 

identificatórias sob a forma de aposto, por exemplo). 

Os procedimentos de construção subjetiva do mundo permitem ao sujeito 

falante descrever os seres a partir de sua ótica particular, em uma descrição não 

necessariamente verificável, e relativa ao seu imaginário pessoal. Esse imaginário 

pode se construir de forma subjetiva, deixando transparecer, na descrição, afetos, 

sentimentos e opiniões do descritor, ou pode se construir de modo mitificado, 

fundamentado em uma realidade verossímil ou maravilhosa/irracional, provocando 

uma descrição ficcional. Tais procedimentos se fazem presentes em textos cuja 

finalidade é a de incitar (textos publicitários, manifestos etc.) e a de contar (textos 

jornalísticos, canções, HQs etc.).  

 Os procedimentos de construção objetiva do mundo se voltam a construir 

uma visão de verdade sobre o mundo, caracterizando os seres de modo que os 

traços empregados possam ser verificados por qualquer um além do sujeito 

descritor. Essa visão de verdade se apoia em um ponto de vista científico ou em um 
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consenso social sobre o mundo. Tais procedimentos se encontram em textos cujo 

fim é definir (verbetes de dicionário ou enciclopédia, textos didáticos e de leis) ou 

explicar (textos científicos, modos de usar/instruções etc.) a serviço de um saber 

qualquer, e incitar (anúncios panfletos etc.) ou contar (resumos, trechos de relatos 

literários etc.), a serviço de um testemunho que procura contemplar a realidade.  

 Quanto aos procedimentos linguísticos, pode-se verificar uma ou mais 

categorias linguísticas em combinação para servir a cada um dos componentes da 

construção descritiva do mundo.  

 Para nomear, tem-se a denominação, com base no uso de substantivos 

comuns ou próprios; a indeterminação, com o uso de expressões sem especificação 

temporal ou espacial (“em um mês de primavera”, “em uma floresta distante” etc.); a 

atualização ou concretização, com o emprego de artigos, produzindo efeito de 

singularidade, de evidência, de familiaridade, entre outros; a dependência, com o 

uso de possessivos; a designação, com base na utilização de pronomes 

demonstrativos; a quantificação, que permite construir efeitos de subjetividade (altos 

preços, maior desastre da história etc.); e a enumeração, com o uso de dêiticos, 

artigos ou de nomes plurais sem artigo, que permite listar seres, lugares e ações. 

 Para qualificar, o que permite construir um efeito discursivo de realidade ou 

ficção, uma visão subjetiva ou objetiva do mundo, utilizam-se os procedimentos de 

acumulação de detalhes e precisões, com o uso de termos técnicos, referências 

factuais e definições, por exemplo; e a utilização de analogias, explícitas 

(comparações) ou implícitas (metáforas, metonímias etc.). 

 Para localizar-situar, por fim, recorre-se a categorias que fornecem um quadro 

espaço-temporal apoiado em detalhes, itens precisos de identificação do tempo e do 

espaço, ou que enquadram os elementos descritos em um contexto impreciso, vago, 

apontando, por exemplo, para expressões atemporais e arquétipos.  

 No âmbito da encenação descritiva, tem-se um sujeito falante que se coloca 

como um descritor e, de forma consciente ou não, pode suscitar uma série de 

efeitos, tais como o de saber, de realidade, de ficção, de confidência e de gênero.  

 O efeito de saber se constrói quando o sujeito se coloca na posição de um 

descritor sábio, valendo-se de dados técnicos e detalhados, tal como um técnico, 

perito ou homem de ciência, revelando ao leitor uma série de identificações e 

qualificações que presume que este desconheça.  
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 O efeito de realidade e de ficção se mostra alternadamente em um mesmo 

texto e pode produzir uma imagem binária de narrador-descritor, uma de quem é 

exterior ao universo descrito, uma de quem é parte diretamente implicada em sua 

organização.  

 O efeito de confidência nasce da intervenção explícita ou implícita do descritor 

no que é dito, que expressa sua apreciação pessoal sobre o assunto tratado. Isso 

pode ser marcado por parênteses, travessões, uso de provérbios e máximas, 

comparações, entre outros recursos.  

 Essas intervenções podem aparecer quando o descritor revela reflexões 

pessoais; quando interpela diretamente o leitor, quando convida o leitor a partilhar 

de suas reflexões, quando compartilha com o leitor o seu próprio ato de descrever; 

quando nega qualificações expostas no texto antes de incluir outras.  

 O efeito de gênero, por fim, caracteriza-se pela inclusão de procedimentos 

discursivos repetitivos, característicos e relativamente estereotipados de cada 

gênero. Assim acontece com o “era uma vez” dos contos de fada. 

 No que concerne aos procedimentos de composição dos textos descritivos, 

verifica-se que sua extensão e sua disposição gráfica obedecerão às restrições da 

situação de comunicação, a qual determinará sua finalidade comunicativa, bem 

como seu suporte material. Uma manchete de jornal ou um slogan, por exemplo, 

precisam ser curtos e, ao mesmo tempo, impactantes o suficiente para se dirigir ao 

seu destinatário projetado.  

 

3.1.2 O modo de organização narrativo 

 

 À semelhança do que foi dito a respeito da descrição e do descritivo, a 

narração se diferencia do narrativo pelo mesmo tipo de relação. A narração se 

configura como fruto dos procedimentos discursivos caraterísticos do narrativo. Do 

mesmo modo, é preciso sublinhar a diferença entre a narrativa e o narrativo. A 

narrativa se apresenta como uma totalidade, da qual fazem parte as ações 

(procedimentos do modo de organização narrativo) e as qualificações 

(procedimentos do modo de organização descritivo).  

 Narrar apresenta-se como a atividade pela qual se descrevem uma sucessão 

de ações, fatos ou acontecimentos inseridos em um determinado contexto, levando-

nos a conhecer um mundo construído no desenrolar de “uma sucessão de ações 
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que se influenciam umas às outras e se transformam num encadeamento sucessivo” 

(CHARAUDEAU, 2008a, p. 157). 

 Tendo o descritivo e o narrativo em perspectiva, Charaudeau (ibid., p.157) 

assim os relaciona e diferencia, uma vez mais: o descritivo apresenta o mundo de 

forma classificatória, descontínua e aberta, ao passo que o narrativo constrói o 

mundo de forma sucessiva, contínua e marcada por início e fim.  

 Discorrendo sobre a narração e sua particularidade em comparação à 

descrição, Genette (1976, p. 265) defende que aquela é mais ativa e esta, mais 

contemplativa, uma vez que: 

 
 

[...] as diferenças que separam descrição e narração são diferenças de 
conteúdo, que não têm propriamente uma natureza semiológica: a narração 
liga-se a ações ou acontecimentos considerados como processos puros, e 
por isso mesmo põe acento sobre o aspecto temporal e dramático da 
narrativa; a descrição, ao contrário, uma vez que se demora sobre objetos e 
seres considerados em sua simultaneidade, e encara os processos eles 
mesmos como espetáculos, parece suspender o curso do tempo e contribui 
para espalhar a narrativa no espaço.  

 
 
 Conforme esse panorama, o autor justifica que é muito mais provável se 

conceber uma descrição pura do que uma narração isenta de descrição, pois esta é 

mais imprescindível do que aquela: “é mais fácil descrever sem narrar do que narrar 

sem descrever (talvez porque os objetos podem existir sem movimento, mas não o 

movimento sem objetos)” (GENETTE, 1976, p. 263).  

Quanto aos sujeitos implicados em cada caso, o descritor exerce os “papéis 

de observador (que vê os detalhes), de sábio (que sabe identificar, nomear e 

classificar os elementos e suas propriedades), de alguém que descreve (que sabe 

mostrar e evocar)”; o narrador, a seu turno, atua, sobretudo, como “uma testemunha 

que está em contato direto com o vivido (mesmo que seja de uma maneira fictícia), 

isto é, com a experiência na qual se assiste a como os seres se transformam sob o 

efeito de seus atos” (CHARAUDEAU, 2008a, p. 157, grifos do autor). 

A par da função de base já delineada, tem-se que a construção do mundo sob 

a ótica narrativa inclui os seguintes componentes: os actantes (que desempenham 

diferentes papéis narrativos segundo as ações que desempenham ou sofrem); os 

processos (que interligam os actantes, conferindo função às suas ações) e as 

sequências (que relacionam actantes e processos de acordo com princípios de 

organização).  
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Quanto aos actantes, convém destacar que se trata de uma categoria 

discursiva que se vincula ao papel narrativo assumido. A julgar pelo contexto, dado 

actante pode atuar como um agressor ou um retribuidor, por exemplo. Tais funções 

narrativas também podem ser preenchidas por diferentes personagens em uma 

mesma narrativa, ou, de outro modo, um mesmo personagem pode desempenhar 

diferentes papéis narrativos, apresentando-se como diversos actantes. Na narrativa, 

tais funções podem, ainda, ser organizadas segundo critérios de hierarquização, 

subdividindo-se em actantes principais e actantes secundários.  

Os processos podem ser caracterizados como uma unidade de ação, 

estreitamente ligada à sua função narrativa. Assim, um mesmo processo narrativo 

pode ser concretizado por diferentes ações (o processo de agradecimento pode ser 

vinculado ao envio de uma carta, a um discurso, ao um gesto de inclinação da 

cabeça e do tronco etc.), e uma só ação pode corresponder a diferentes processos 

narrativos (o envio de uma carta pode remeter a um processo de agradecimento, de 

insulto, de despedida etc.). 

Os processos também podem ser hierarquizados em função narrativa 

principal e funções narrativas secundárias, bem como sofrer qualificações ao longo 

da narrativa (funções que recaem sobre o agente ou sobre o outro, que visam a um 

melhoramento, a uma conservação, ou a uma degradação de um estado inicial por 

meio de diferentes procedimentos).  

As sequências narrativas, por sua vez, também devem obedecer a certos 

princípios de organização, a saber: princípio de coerência (que determina que as 

ações sejam organizadas numa lógica que preveja abertura e fechamento da 

narrativa); princípio de intencionalidade (que pressupõe uma motivação para a ação 

do sujeito-agente na narrativa, organizado em um esquema de estado inicial – falta, 

estado de atualização – busca -, estado final – resultado em relação ao objeto da 

busca; princípio de encadeamento (que determina a organização das ações em 

estruturas mais complexas por sucessão, simetria, paralelismo, encaixe) e princípio 

de localização (que permite estabelecer pontos de referência e precisar a falta e a 

busca do sujeito, ao incluir a localização no espaço, a situação no tempo e a 

caracterização dos actantes). 

A fim de que esse arquétipo narrativo, organizado em actantes, processos e 

sequências, ganhe uma configuração narrativa particular, recorre-se a 

procedimentos ligados aos quatro princípios anteriores. 
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Ligada aos princípios de coerência e de intencionalidade, há a questão da 

motivação intencional do agente, que pode ser um agente voluntário, consciente e 

responsável pelo seu projeto de agir, ou um agente não voluntário, manipulado por 

outros agentes humanos ou por forças sobrenaturais (destino, pressão social etc.). 

Referindo-se ao princípio de encadeamento, as sequências se organizam de 

acordo com relações de causalidade. Podem ser apresentadas de forma contínua, 

de modo progressivo (cronologia em progressão) ou de modo invertido (cronologia 

em inversão). Se apresentadas de forma descontínua, a sequência pode ser 

interrompida pela inclusão de uma descrição (em expectativa) ou por um outro grupo 

de sequências (em alternância). Ainda referente ao princípio de encadeamento, há 

os procedimentos que respondem pelo ritmo da narrativa, que pode se dar por 

condensação ou por expansão. 

Vinculados ao princípio de localização, há procedimentos ligados à situação 

no tempo (ações situadas no presente e ações situadas no passado) e no espaço 

(ações situadas em um espaço aberto ou fechado, e ações que se deslocam ou se 

fixam no espaço).  

No que concerne à encenação narrativa, verifica-se um contrato semelhante 

ao esquema geral da comunicação (cf. capítulo 2, p. 24-26). O dispositivo narrativo 

prevê a existência de dois campos de significação inter-relacionados: um espaço 

externo ao texto e um espaço interno ao texto. No circuito externo, situam-se dois 

parceiros, seres de identidade social (o autor e o leitor “reais” concebidos como 

seres que se relacionam em nome de um projeto narrativo de escritura). 

Nesse caso, é relevante pensar no estatuto do autor e do leitor “reais”. O 

autor se apresenta como um autor-indivíduo, que vive experiências no mundo das 

práticas sociais e pretende dar conta de uma história (vivida ou não) a um leitor real, 

convocado a receber e verificar a veracidade da narrativa segundo sua própria 

experiência.  

O autor também se mostra como um autor-escritor, que revela seu projeto e 

saber de escritor a um leitor possível, a quem se atribui uma competência de leitura 

que o torna apto a reconhecer tal projeto narrativo de escritura.  

No circuito interno ao texto, situam-se os protagonistas, seres de papel e, 

portanto, dotados de identidade discursiva, identificados por narrador e leitor-

destinatário.  
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De maneira semelhante ao que se verifica com o autor e o leitor “reais”, o 

narrador também pode se apresentar como um narrador-historiador, cuja narração 

atesta uma história que pertence à ordem da realidade, ou como um narrador-

contador, cuja narração pertence ao mundo da fantasia e da ficção, projetando, em 

cada caso, um leitor-destinatário capaz de reconhecer cada uma das construções 

narrativas.  

Quanto aos procedimentos pelos quais essa encenação narrativa se 

manifesta, há os que respeitam à identidade, ao estatuto e aos pontos de vista do 

narrador textual. Na narrativa, pode-se verificar a presença e a intervenção de um 

autor-indivíduo (narrador-autor-indivíduo), que confere à história um efeito de 

verismo e que se apresenta, basicamente, de três modos: a) como um cronista, 

observador e testemunha de sua época; b) como um contador-testemunha dos fatos 

de sua própria vida (autobiografia real ou fictícia); c) como um narrador em primeira 

pessoa que não relata uma autobiografia. 

No caso da presença e intervenção do autor-escritor, verificam-se trechos 

cujo objetivo é justificar ou explicar seu próprio projeto de escritura, que pode 

aparecer como um prefácio, ao se revelarem as supostas fontes de inspiração da 

escrita, ou, ainda, ao se caracterizar ou se mostrar a narrativa como um relato fiel da 

história ouvida de alguém ou colhida de outras fontes (cartas, documentos reais ou 

fictícios etc.). 

Quanto à presença e intervenção do narrador-contador, ela se dá nos casos 

em que não há uma autobiografia e quando não se pretende dar conta do contexto 

da história nem do projeto de escritura. Tal influência se verifica na própria condução 

interna da narrativa, com vistas a tornar o leitor seu confidente ou a guiá-lo em sua 

própria leitura.  

O narrador-contador pode, então, (a) revelar-se explicitamente, para 

recuperar momentos passados ou antecipar os que virão na narrativa com base em 

marcas de primeira pessoa; (b) implicar e interpelar diretamente o leitor; (c) convocar 

o leitor, de modo subliminar, a compartilhar dos seus julgamentos e opiniões por 

meio do uso de enunciados que têm um valor de reflexão ampla; (d) mostrar ao 

leitor, por meio de escolhas linguísticas, que se mantém distante dos 

acontecimentos e personagens da narrativa, convocando o leitor a compartilhar da 

mesma postura. 
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No que se refere ao estatuto do narrador, ele pode contar a história de um 

outro, apresentando-se de duas formas: contando uma história de que não participa 

como personagem, sendo-lhe totalmente exterior (narrador extradiegético), ou 

contando uma história da qual não é o herói, mas da qual participa como 

testemunha dos acontecimentos.  

Quando conta a sua própria história, o narrador se identifica com o 

personagem principal da história, assumindo o papel de herói da narrativa e pode 

ser ou não o porta voz do escritor-indivíduo-autor. No primeiro caso, o narrador 

confunde-se com o escritor-indivíduo-autor (autobiografias, por exemplo), e, no 

segundo, os dois não são coincidentes, mas pelo uso da primeira pessoa, são 

apresentados como se fossem a mesma instância (autobiografias fictícias).  

Também pode haver vários narradores, dentre os quais se diferenciem o 

narrador primário, que domina o conjunto do texto, e um narrador secundário, por 

exemplo, cuja narrativa se integra à narrativa do narrador primário.  

Resta considerar, pois, os pontos de vista do narrador, que correspondem ao 

saber que este apresenta das personagens. Não obstante a existência de vários 

estudos sobre o tema, parece ser possível reconhecer, dentre eles, uma tipologia de 

três casos:  

 
 
a) o narrador saberia e diria mais que a personagem (a “visão por detrás” de 

J. Pouillon, a simbolização “narrador > personagem” de T. Todorov, e a 
“focalização zero” de G. Genette, apud CHARAUDEAU, 2008a, p. 197); 

 

b) o narrador só diria o que o personagem sabe (a “visão com” de J. Pouillon, 
a simbolização “narrador = personagem” de T. Todorov, e a “focalização 
interna” de G. Genette, apud ibid., p. 197); 

 

c) o narrador só diria o que ele vê do exterior do personagem, sem nunca 
adentrar em sua vida interior (a “visão de fora” de J. Pouillon, a 
simbolização “narrador < personagem” de T. Todorov, e a “focalização 
externa” de G. Genette, apud ibid., p. 197). 

 
 
Na perspectiva da Semiolinguística, opera-se uma redução desses modelos 

tripartites para um esquema binário, uma vez que não se pretende definir tipos ou 

gêneros de narrativa, e sim componentes cuja combinação configura a organização 

narrativa de um texto. 
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Assim, a classificação proposta não se fundamenta no fato de o narrador 

saber mais, menos ou tanto quanto os personagens; antes, ela se apoia na resposta 

ao seguinte questionamento: de onde se origina seu saber sobre o personagem, 

considerando que ele o descreve desta ou daquela maneira? 

Se o saber do narrador provier de uma mera observação da aparência física 

do personagem ou de seus gestos e fatos visíveis e verificáveis por qualquer outro 

sujeito diferente do narrador, tratar-se-á de um ponto de vista externo, objetivo. 

Caso, a fim de descrever o personagem, o narrador recorra a uma interpretação, a 

suposições sobre o que aquele sente ou pensa, que não seriam necessariamente os 

mesmos se se tratasse de outro sujeito que não o narrador, ter-se-á um ponto de 

vista interno, subjetivo.  

 

3.1.3 O modo de organização argumentativo 

 

O modo de organização argumentativo, em particular, responde pela “função 

de expor e provar causalidades numa visada racionalizante para influenciar o 

interlocutor” (CHARAUDEAU, 2008a, p.75).  

Tal configuração do discursivo possibilita, pois, a elaboração de explicações 

sobre asserções acerca do mundo em uma perspectiva demonstrativa (relações de 

causalidade em sentido amplo) e em uma perspectiva persuasiva (prova com base 

em argumentos que justifiquem as asserções sobre o mundo e as relações de 

causalidade entre elas).  

A lógica argumentativa se constitui da seguinte maneira: parte-se de A1 

(asserção de partida) para se alcançar A2 (asserção de chegada) via asserção de 

passagem, que se apoia, em geral, no conhecimento partilhado entre os sujeitos e 

no processo de inferência (A1 [asserção de partida] -- asserção de passagem→ A2 

[asserção de chegada]). 

Já a encenação argumentativa sustenta-se em um tripé, constituído de 

proposta, proposição e persuasão. A proposta se configura como uma ou mais 

asserções sobre o mundo, por meio de uma relação argumentativa (A1 → A2). Ao 

se colocar em causa tal proposta, situando-a num quadro de questionamento, 

resultando em tomada ou não tomada de posição por parte do sujeito, tem-se a 

proposição.  



46 
 

Por fim, a persuasão visa a expor o quadro de raciocínio que levou à dada 

proposição, ou seja, que conduziu ao desenvolvimento de uma refutação, 

justificativa (ambas caracterizadas por uma tomada de posição) ou ponderação 

(caso em que não há tomada de posição). 

Tal encenação apoia-se, segundo Charaudeau (2008a, p. 231-236), em 

diferentes estratégias e procedimentos, a fim de se validar uma argumentação, isto 

é, produzir aquilo que tende a provar a validade de uma argumentação. Destacam-

se, nesse conjunto, os procedimentos semânticos e os discursivos.  

Os procedimentos semânticos dizem respeito à utilização de argumentos 

ancorados em consensos sociais, por meio dos quais os membros de um grupo 

sociocultural compartilham certos valores e domínios de avaliação. Esses domínios 

de avaliação podem pertencer a diferentes áreas, conforme os critérios mobilizados 

para a fundamentação dos argumentos.  

Em síntese, elencam-se os seguintes domínios, conforme seus respectivos 

valores de julgamento: domínio da verdade, que mobiliza os valores do verdadeiro e 

do falso; o domínio do estético, que recorre aos valores do belo e do feio; o domínio 

do ético, que remete à ideia do bem e do mal; o domínio do hedônico, que 

compreende o que é agradável ou desagradável; e o domínio do pragmático, que se 

refere ao que é útil ou inútil.  

Por sua vez, os procedimentos discursivos preveem o uso de categorias de 

língua de outros modos de organização do discurso a serviço da persuasão, tais 

como a definição, a comparação, a descrição narrativa, a citação,a acumulação e o 

questionamento. 

No capítulo seguinte, apresentamos o conceito de patemização como uma 

visada de efeito voltada a suscitar emoções discursivamente alicerçadas, 

considerando a relação entre os sujeitos e os saberes compartilhados na interação, 

bem como a configuração discursiva e a situação de comunicação que organiza o 

ato de linguagem.  
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4 A dimensão patêmica do discurso midiático: as emoções sob a ótica 

discursiva 

 

 Quando se evoca o termo “emoção”, é frequente sua associação a sensações 

e sentimentos que se provocam e se manifestam em situações específicas. Nesse 

sentido, há diversos estudos empreendidos pelas áreas da Psicologia e da 

Sociologia, por exemplo, que visam a descrever e classificar as diferentes reações 

emocionais, bem como os indícios psicológicos, fisiológicos e sociais a elas 

atrelados, de acordo com o recorte e o campo de investigação em questão. 

Na arena do discurso, porém, as emoções recebem tratamento diferenciado 

por razões teóricas e metodológicas. No escopo da Semiolinguística, Charaudeau 

(2010), inclusive, afirma preferir os termos “patêmico” e “patemização”, por exemplo, 

à palavra “emoção”, o que, a princípio, já demarca uma abordagem diferenciada do 

fenômeno.  

Historicamente, o termo pathos remonta à filosofia aristotélica, que, no âmbito 

da retórica, considerava que, em um ato de comunicação, há, pelo menos, três 

elementos em jogo: o ethos, o pathos e o logos. O ethos diz respeito à disposição de 

caráter do orador, que se deixa conhecer pelo modo como ele organiza o seu dizer; 

o logos se relaciona propriamente ao que é dito, ou seja, ao discurso e à 

racionalidade; e o pathos, por sua vez, relaciona-se à dimensão do auditório, às 

suas disposições emocionais em relação ao dizer do orador (MENEZES, 2007). 

Ainda nessa perspectiva filosófica, as três variáveis apresentadas seriam 

interdependentes e solidárias entre si, embora se reconheça que, a julgar pela 

natureza de cada gênero, seja possível haver a predominância de um elemento 

sobre o outro. Na tríade dos gêneros concebidos na Antiguidade (o deliberativo, o 

epidídico e o judiciário), haveria, por assim dizer, uma maior valorização do ethos 

para se proceder a deliberações; a dimensão do logos, do discurso em si, seria mais 

relevante no caso de textos laudatórios; e a esfera do pathos, envolvendo a 

predisposição do auditório para dada causa, estaria em primeiro plano em processos 

judiciais. 

Atualmente, as dimensões do ethos e do pathos mantêm-se em diferentes 

perspectivas discursivas e argumentativas de análise. Quanto ao ethos, embora haja 

especificidades próprias a cada esfera teórica que se dedica ao seu estudo, em 

geral, a ideia de imagem que o enunciador constrói de si no discurso se preserva. 
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Parece ser esse o caso da perspectiva discursiva e pragmática de Dominique 

Maingueneau (2011) e da abordagem da Semiótica Francesa (FIORIN, 2008), que 

tratam da análise do tema aproximando-se desse ponto de vista.  

A esse respeito, encontramos em Maingueneau (ibid., p.17) a seguinte 

caracterização do ethos:  

 
 

[...] o ethos é uma noção discursiva, ela se constrói através do discurso, não 
é uma imagem do locutor exterior à fala; o ethos é fundamentalmente um 
processo interativo de influência sobre o outro; é uma noção 
fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um comportamento 
socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma situação de 
comunicação precisa, integrada ela mesma numa determinada conjuntura 
sócio-histórica. (grifos do autor). 

 
 
Retomando o mesmo conceito aristotélico, Fiorin (2008), no âmbito da 

Semiótica Francesa8, vincula o ethos à imagem que a instância responsável pela 

enunciação constrói de si no texto. Tal imagem discursivamente forjada deixa 

marcas materiais a partir das quais ela se dá a conhecer. Segundo o mesmo autor 

(ibid., p. 143), a escolha do assunto, a construção das personagens, os gêneros 

escolhidos, o nível de linguagem usado, a figurativização e as isotopias são alguns 

dos itens que marcam o ethos na materialidade discursiva. 

Quanto ao pathos, contudo, parece ter havido uma diferenciação maior, ou, 

ao menos, um destaque diferenciado aos elementos que configuram tal conceito. Da 

concepção original do termo em Aristóteles, conforme descrito anteriormente, 

percebe-se que tal elemento abarca tanto o polo do auditório quanto as dimensões 

emocionais a ele relacionadas. 

Ao observarmos os estudos discursivos que se dedicam ao pathos, 

verificamos, por exemplo, que a Semiótica Francesa (cf. FIORIN, 2008) sublinha o 

traço da recepção, a dimensão que, em Aristóteles, respeita ao auditório. Em outras 

                                                           
8
A Semiótica Francesa concebe o texto como um objeto de significação, dotado de uma totalidade de 

sentido, e reclama para si o estatuto de uma teoria gerativa, sintagmática e geral. Mostra-se como 
uma teoria sintagmática porque não se restringe ao exame das unidades lexicais, mas analisa os 
textos e seus enunciados tendo em perspectiva a própria produção do discurso. Ao se interessar 
por qualquer tipo de texto, não obstante a sua forma de manifestação – texto escrito, pintura, 
música etc. – sustenta o seu caráter geral. Por fim, a teoria se caracteriza como gerativa dado o 
postulado teórico de que os textos são produzidos em um percurso gerativo de sentido, que vai de 
um patamar mais simples e abstrato a um nível mais complexo e concreto, movimento 
consubstanciado em três níveis de análise textual: o nível fundamental, o nível narrativo e o nível 
discursivo (cf. FIORIN, 1995). 
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palavras, tal perspectiva teórica desenvolve o conceito, destacando que ele 

corresponde a um enunciatário projetado pelo enunciador, isto é, a uma imagem de 

tu que funciona como a contraparte do eu e atua como um filtro a condicionar e a 

regular a produção discursiva. 

Fiorin (2008) esclarece que a dimensão da imagem projetada para o tu, 

identificada como pathos, não remete a uma abstração e nem tem um caráter de 

universalidade. Ela se apresenta, ao contrário, como uma pressuposição do próprio 

enunciado.  

Para os semioticistas, assim como há marcas materiais que nos permitem 

reconhecer o ethos do enunciador, o reconhecimento do pathos projetado também 

se apoia em elementos observáveis, tais como a modalização, a seleção de temas, 

a norma linguística empregada, a reiteração de traços semânticos e as projeções da 

enunciação no enunciado (ibid., p. 158). Dessa forma, podemos afirmar que “as 

marcas da presença do enunciatário não se encontram no enunciado (o dito), mas 

na enunciação enunciada, isto é, nas marcas deixadas pela enunciação no 

enunciado (o dizer)” (ibid., p. 158). 

Já no âmbito da Semiolinguística, por sua vez, o pathos diz respeito a uma 

visada de efeito, a uma possível consequência do projeto de comunicação 

engendrado pelo sujeito-enunciador, que pode funcionar como um apelo emocional 

ao sujeito com quem interage. É desse lugar teórico-metodológico que adotaremos 

tal concepção, a qual pode ser assim sintetizada: 

 
 

[...] passo a entender por pathos todos e quaisquer aspectos (moyens) 
linguístico-discursivos que, numa circunstância determinada, seriam 
capazes de desencadear no auditório algum tipo de reação afetiva. O 
pathos é, portanto, uma tentativa, uma expectativa, uma possibilidade 
contida nos discursos sociais, no sentido de despertar algum sentimento no 
alocutário. Nessa linha de raciocínio, o pathos não compreenderia 
propriamente as emoções, mas sim as suas garantias simbólicas ou, em 
termos linguísticos, os seus elementos linguageiros deflagradores 
(GALINARI, 2007, p. 229, grifos do autor). 

 
 

Sob esse ponto de vista, em primeiro lugar, cabe ressaltar que ao analista do 

discurso não importa verificar o que efetivamente se sente a partir do que é 

construído discursivamente. Para tanto, no âmbito em foco, não há aparato analítico-

metodológico tampouco garantias do que se dá empiricamente.  
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O papel do estudioso do discurso, pois, é o de “elucidar as prováveis 

dimensões patêmicas presentes na materialidade linguística, segundo o contrato 

comunicativo de referência e a situação psico-socio-cultural mais ampla” (GALINARI, 

2007, p. 229, grifo do autor). 

Nesse ponto, parece relevante situar o estudo das emoções, de forma geral, 

tal qual ele se tem realizado no âmbito discursivo e argumentativo. Na 

contemporaneidade, duas principais vertentes de investigação do componente 

afetivo no discurso se destacam: as teorias lógico-normativas e as teorias retórico-

discursivas. 

Filiando-se às teorias lógico-normativas, situam-se, por exemplo, os trabalhos 

da chamada Pragma-retórica ou Nova dialética de van Eemerem & Grootendorst 

(apud MENEZES, 2007, p.312), uma vez que buscam caracterizar a “boa 

argumentação” a partir da ação do logos, ou seja, da racionalidade, afastando do 

discurso, tanto quanto possível, equívocos e argumentos viciosos, dotados de carga 

ou apelo afetivo. O discurso argumentativo, pois, deverá observar uma série de 

normas compartilhadas entre os participantes da interação a fim de garantir a 

qualidade e objetividade das intervenções argumentativas. Daí decorre a própria 

denominação de tais perspectivas como lógico-normativas:  

 
 

Lógicas pelo fato de considerarem a argumentação como um produto estrito 
da Razão, sendo as emoções quase que “erros de fabricação” de um 
maquinário subjetivo-objetivo falível. Normativas pelo estabelecimento de 
regras (‘normas’) para identificar e não cometer [...] erros nas conversações. 
(GALINARI, 2007, p. 227, grifos do autor). 

 
 

Reconhecendo que a subjetividade é indissociável de qualquer interação, as 

teorias de cunho retórico-discursivo identificam nas emoções e paixões elementos 

constitutivos da argumentação, seja como um prova persuasiva (argumento) seja 

como um efeito discursivo visado, fundamentados em certos usos da linguagem ou 

estratégias discursivas. Inserem-se aqui estudos que retomam a tradição retórica 

clássica, como Eggs (2008), os que tratam da argumentação no discurso (PLANTIN, 

2010 e AMOSSY, 2005), e os que integram diferentes campos da Análise do 

Discurso, tal qual Charaudeau (2010), por exemplo. É a essas tendências que nossa 

pesquisa se filia, vinculando-se diretamente ao trabalho de Charaudeau. 
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A título de exemplicação, encontramos, no estudo do ethos proposto por Eggs 

(2008, p. 32), o reconhecimento de que a tríade aristotélica phrónesis (“ter ar 

ponderado”), areté (“se apresentar como um homem simples e sincero”) e eúnoia 

(“dar uma imagem agradável de si”), qualidades pelas quais um orador se torna 

digno de confiança, não excluem as dimensões cognitivas e afetivas do ethos. A fim 

de fundamentar esse ponto de vista, Eggs (ibid.) propõe a seguinte tradução do tripé 

clássico: “os oradores inspiram confiança, (a) se seus argumentos e conselhos são 

sábios e razoáveis, (b) se argumentam honesta e sinceramente, e (c) se são 

solidários e amáveis com seus ouvintes”. 

Em outra passagem, o autor (ibid., p. 33) parafraseia-se, explicando que “a 

phónesis (que faz parte do LOGOS) e a areté (que é a ‘virtude’ do ETHOS) 

exprimem as disposições ou habitus positivos, a eúnoia pertence ao PATHOS, pois 

se trata de um afeto que mostra ao ouvinte que o orador é bem-intencionado para 

com ele”. 

Ao tratar especificamente da relação do ethos e do pathos, Eggs (ibid.) 

sublinha que este resulta da expressão adequada do tema tratado, do ethos do 

orador e do ethos do auditório. O avaliador ou “juiz” da pertinência da expressão 

afetiva do orador será o próprio auditório, já que ele constitui o alvo que se quer 

convencer. Para julgar tal adequação, o auditório recorre a dois sistemas inferenciais 

de avaliação: uma tópica das paixões e uma semiótica das paixões.  

O primeiro sistema possibilita a realização de inferências a partir de 

situações-tipo que deflagram certos afetos. Assim, conforme exemplo de Eggs (ibid., 

p. 43), o cenário que desencadeia a cólera é definido por Aristóteles como “um ato 

de negligência ou de desdém contra nós ou contra os nossos, ato que não nos 

parece justificado”, e alguém que se encontre nessa situação expressa, de modo 

legítimo, tal afeto. A maneira de expressar a coléra, entretanto, fundamenta-se no 

segundo sistema de inferências, que permite a identificação de determinados afetos 

a partir de signos corporais (movimentos, gestos, mímicas, maneiras de falar etc). 

Assim, esses dois sistemas constituem uma grade de avaliação, denominada 

de ética das paixões, sobre a manifestação justa e adequada de um afeto em dado 

cenário, diante de um auditório determinado. 

 Afinando-se com a tendência retórico-discursiva para o tratamento das 

paixões, cabe ao analista do discurso tentar investigar o processo pelo qual a 

“emoção pode ser colocada, ou seja, tratá-la como um efeito visado ou suposto [...]” 
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(CHARAUDEAU, 2010, p. 35). Por conseguinte, nesse escopo teórico, a emergência 

de efeitos patêmicos não está vinculada, necessariamente, à dimensão sensorial e 

fisiológica; antes, ela se relaciona, via de regra, a três esferas, que serão discutidas 

a seguir: à da situação de comunicação, à dos universos de saber partilhado e à das 

estratégias enunciativas mobilizadas.  

Como efeito visado, planejado na/pela enunciação, as emoções se 

configuram, basicamente, por meio da expressão patêmica ou da descrição 

patêmica. Na expressão patêmica, verifica-se uma enunciação, ao mesmo tempo, 

centrada no EU (elocução) e direcionada ao TU (alocução), numa manifestação de 

um estado emocional (“Tenha peidade!” / expressão de terror e olhos arregalados 

etc.).  

Quanto à descrição patêmica, o efeito patemizante está na dependência da 

relação e projeção que se estabelece entre o interlocutor e a situação descrita, bem 

como entre o interlocutor e os sujeitos diretamente envolvidos na cena evocada. O 

enunciado “Centenas de brasileiros são barrados no aeroporto da Espanha”, por 

exemplo, poderia despertar diferentes estados patêmicos se a instância de 

interlocução se compusesse de cidadãos brasileiros ou de espanhóis, de diplomatas 

do Brasil ou da Espanha etc. 

Num ou noutro caso, é possível proceder, conforme propõe Charaudeau 

(2010, p. 48-54), à organização de categorias patêmicas que se abrigam sobre 

quatro classes centrais, de valor emblemático, denominadas patemias ou tópicas 

(ou, ainda, imaginários sociodiscursivos9), o que se assemelha à proposta de Eggs 

(2008) com base em Aristóteles (cf. tópica das paixões mencionada anteriormente).  

Tais categorias, polarizadas em afeto negativo e positivo, dividem-se na 

tópica da “dor” e “alegria”, na tópica da “angústia” e “esperança”, na tópica da 

“antipatia” e “simpatia”, e na tópica da “repulsa” e da “atração”, e foram definidas 

segundo os seguintes critérios: o estatuto que o sujeito atribui ao actante-objeto 

(pessoa ou situação) que deflagra certos afetos; a relação que se estabelece entre o 

sujeito e o actante-objeto, e o comportamento enunciativo assumido pelo sujeito. 

A tópica da “dor”, estudada em seu aspecto mental e não sensorial, resulta da 

insatisfação do desejo do sujeito e é desencadeada por um actante-objeto que o 

coloca em posição de vítima e faz com que assuma o papel de “ser que sofre” e, 

                                                           
9
 Trataremos, especificamente, do assunto no item 4.1 deste capítulo.  
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elocutivamente, enuncia “tenho dor”. É importante ressaltar que esse afeto resulta 

da mobilização de um conjunto de crenças que faz com que o sujeito internalize o 

actante-objeto como causa interna de dor. As narrativas de introspecção e de 

confissão exemplificam essa tópica. Outras figuras relacionadas à “dor”, em 

diferentes graus, são a “tristeza”, a “vergonha”, o “constrangimento”, a “humilhação” 

e o “orgulho ferido”. 

O seu oposto, a “alegria”, também se caracteriza pela enunciação elocutiva e 

pela interiorização do actante-objeto, mas no campo da satisfação do desejo e do 

bem-estar do sujeito, que enuncia “estou bem comigo mesmo”. A imagem de 

torcedores em comemoração pela vitória do time ilustra essa patemia. Outras figuras 

associadas a essa tópica são o “contentamento”, a “satisfação”, a “vaidade” e o 

“orgulho”. 

Na tópica da “angústia”, verifica-se um estado de espera diante de um 

actante-objeto desconhecido que representa um perigo para o sujeito. Um conjunto 

de crenças faz com que se represente esse objeto sempre de modo negativo e o 

sujeito se coloque no lugar de um “ser-à-espera-ameaçado” que enuncia “estou 

angustiado”. A “melancolia”, o “medo” e o “terror” também integram essa tópica, que 

pode ser verificada em cenas de pânico em um cenário de guerra, por exemplo. 

 No polo positivo, tem-se a “esperança”, a espera de um benefício diante de 

um actante-objeto e seu provável efeito positivo. A “confiança”, o “desejo”, os 

“votos”, o “apelo”, a “oração” concretizam essa tópica, que pode ser ilustrada em 

mensagens eleitorais de políticos.  

 Na tópica da “antipatia”, o actante-objeto se desdobra em “perseguidor” e 

“perseguido”, e a indignação do sujeito se volta contra a figura do “perseguidor” 

frente a uma vítima, enunciando elocutiva e alocutivamente: “denuncio e acuso X!” 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 51). Outras figuras que participam dessa tópica são a 

“cólera”, a “indignação”, a “acusação”, o “ódio”.  

 No caso da “simpatia”, sua contraparte, a atenção do sujeito se volta para o 

“perseguido”, numa atitude de sensibilidade, calcada em crenças, no sentido de 

buscar aliviar seu sofrimento à maneira de um salvador ou benfeitor, que enuncia 

também de forma elocutiva e alocutiva: “eu me solidarizo a você”. As figuras da 

“benevolência”, “compaixão”, “piedade” fazem parte desse grupo, que pode ser visto 

em campanhas de arrecadação para projetos e programas sociais.  



54 
 

 A “repulsa”, por fim, dá-se quando o sujeito atualiza, de forma mais intelectual 

e inativa, a imagem do actante como um malfeitor, diante do qual se mantém uma 

postura de desaprovação, já que é visto como uma figura “má”. Tal tópica aparece, 

por exemplo, na exibição de personagens negativamente julgados, como assassinos 

e políticos corruptos. As figuras do “desprezo”, “desgosto”, “aversão” e “fobia” 

também participam dessa tópica. 

A tópica da “atração”, ao contrário, converte o actante em um benfeitor, um 

herói, diante do qual o sujeito enuncia delocutivamente: “ele é admirável”. Essa 

patemia aparece na exibição de figuras carismáticas, como ícones do esporte e da 

religião, por exemplo. A “admiração”, o “fervor”, o “maravilhamento”, o 

“encantamento” fazem parte desse conjunto. 

 Em resumo, as quatro grandes tópicas arroladas por Charaudeau (2010) 

podem ser assim reunidas: 

 
 
Quadro 2 – As patemias ou tópicas sob a ótica semiolinguística. 
 

 

 

TÓPICAS / PATEMIAS 

POLO NEGATIVO POLO POSITIVO 

“dor” “alegria” 

“angústia” “esperança” 

“antipatia” “simpatia” 

“repulsa” “atração” 

 

Fonte: Quadro-resumo baseado em Charaudeau (2010). 

 
 
 Independentemente de sua configuração discursiva, a estruturação do 

universo patêmico pode ser realizada por mecanismos verbais e não verbais, 

explícitos ou implícitos e está, portanto, intimamente relacionada à situação social e 

sociocultural na qual se forja o intercâmbio comunicativo. Daí decorre a importante 

implicação de que as emoções apresentam uma significativa base cognitiva e se 

manifestam graças a valores social e culturalmente compartilhados sobre 

determinados objetos (situações de comunicação, discursos, acontecimentos, 

pessoas).  

 Essa afirmativa pode ser ilustrada ao recuperarmos aqui, tal qual a análise de 

Charaudeau (2010, p. 37), a relação entre certas palavras e possíveis efeitos 
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patêmicos em três diferentes casos. Em primeiro lugar, consideremos termos que, 

de forma direta, remetem a emoções, tais como “amor” e “medo”, por exemplo. O 

simples fato de convocá-las discursivamente não garante que o enunciador as sinta 

nem que haverá qualquer efeito patêmico no interlocutor.  

 Em segundo lugar, há palavras que carregam certo potencial patêmico, tais 

como “assassinato” e “aborto”. De igual forma, ainda que estejam vinculadas a uma 

situação que propicie o desencadeamento de efeitos patêmicos, eles provavelmente 

não serão os mesmos a julgar pela relação entre os interlocutores ou pelos sujeitos 

envolvidos diretamente na situação. Se considerarmos que uma mulher cometeu um 

aborto, o universo patêmico mobilizado será diferente se a situação envolver um 

sacerdote católico ou um juiz de direito, ou, ainda, se o aborto tiver sido motivado 

por um estupro ou pela vontade da própria mulher.  

 Em um terceiro grupo, Charaudeau discute os casos de termos que, a priori, 

seriam desprovidos de carga patêmica e que passam a assumi-la desde que se 

considere a situação de enunciação mais ampla em que eles se inserem. É o caso, 

por exemplo, do enunciado “Sem violência!”, atualmente entoado em diversas 

manifestações como uma forma de se combater a postura repressiva do Estado e da 

Polícia Militar contra os participantes de protestos populares, tendo em vista a 

eventual atuação de mascarados que entram em confronto físico com policiais.  

 Assim, para que a linguagem exerça sua vocação de também fazer-sentir, é 

preciso que se leve em conta o papel do imaginário social, que representa um 

acervo cognitivo relativamente consciente, oferecendo: 

 
 

[...] sentidos, direções para o ‘reconhecimento’ de dados, lembranças, 
sensações, emoções, todos os elementos ligados às vivências empíricas ou 
virtuais, realizadas na solidariedade que une os seres pela identificação 
num agrupamento. É o imaginário social que, entre outros aspectos, orienta 
o indivíduo acerca da finalidade dos atos de linguagem e que provoca 
determinadas expectativas de sentido em função do caráter da troca 
comunicativa. (FERES, 2013, p. 96). 

 
 

Esse raciocínio se aproxima, de certo modo, à noção de topoi, oriunda de 

Aristóteles e remodelada pela Teoria da Argumentação, de Ducrot e Anscombre, 

uma vez que diz respeito a “lugares sociais de argumentação, reconhecidos como 

válidos e eficazes na condução do raciocínio para uma determinada conclusão” 

(PAULIUKONIS, 2010, p. 83). Seja na condição de um dado consensual mais amplo, 
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seja na condição de algo localmente partilhado entre os interlocutores, os topoi são 

ativados e variam de acordo com cada situação de comunicação. As emoções 

também repousam sobre esse conjunto de valores e saberes sociais.  

Sublinhando o caráter social e compartilhado da emoção, recuperamos da 

tradição clássica os três campos que visam a suscitar o afeto no auditório e que 

podem ser organizados em regras ou preceitos. Eles se fundamentam em Lausberg 

(1960) e foram compilados por Plantin (2010, p. 65-66), que os denomina 

“instrumentos retóricos do pathos”, segundo os princípios “exiba, mostre, 

represente”. Estes podem ser assim referidos: (I) “regra sobre a emoção encenada, 

(II) regras sobre a apresentação e a representação e (III) regras sobre a mímese”. 

A primeira regra prevê que o orador deve se colocar no mesmo estado 

emocional que deseja suscitar no outro, apoiando-se na máxima “mostre-se 

emocionado”. Na área da apresentação e representação, três regras se destacam: 

“mostre objetos emocionantes (cicatrizes de feridos, por exemplo), “mostre imagens” 

(a cena de uma mancha de sangue num filme) e “mostre a emoção” (a alegria dos 

vencedores, por exemplo). No campo da mímese, deve-se, na impossibilidade de 

mostrar, descrever situações, cenas e objetos de modo emocionante, por meio de 

recursos cognitivo-linguísticos que tornem ou amplifiquem a dramaticidade dos 

eventos, o que se resume na máxima “descreva coisas emocionantes”.  

No caso da mídia especificamente, Emediato (2007) afirma que há diferentes 

espaços de patemização, uma vez que, por sua natureza múltipla, o discurso 

jornalístico prevê um duplo contrato de comunicação: o de informação e o de 

captação.  

Recapitulando o que foi dito anteriormente (cf. capítulo 2, p. 29-30), o primeiro 

institui a mídia como o polo responsável por revelar o conjunto da realidade social ao 

leitor, inscrito num imaginário de democracia e de instância cidadã; o segundo, a seu 

turno, sublinha o aspecto mercadológico que caracteriza a mídia como uma 

instância que precisa captar, seduzir e persuadir o leitor para que a existência do 

jornal como um produto comercial esteja garantida, o que leva tais veículos a 

mobilizar estratégias discursivas de dramatização e espetacularização dos 

acontecimentos, por exemplo.  

 Entre os espaços que, no discurso jornalístico, apresentam potencial 

patemizante, o autor (EMEDIATO, 2007) elenca os seguintes:  
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a) um espaço de tematização10, que responde pelo interesse cognitivo e 

também afetivo do leitor por certos temas;  
 

b) um espaço de problematização, que leva o leitor a interpretar e 
problematizar o que foi visto/lido a partir de perspectivas axiológicas 
pressupostas;  

 

c) um espaço de visualização, que confere maior destaque ao visível em 
detrimento do que não é enfocado, gerando diferentes efeitos;  

 

d) um espaço enunciativo, que prevê diferentes relações do sujeito com o 
dito e o dizer na mídia;  

 

e) um espaço descritivo, que oferece construções mais subjetivas ou mais 
objetivas do real e dos sujeitos; 

 

f) um espaço narrativo, que leva o leitor a considerar as ações sob uma ótica 
axiológica. 

 
 

Os itens e e f acima acabam por retomar um dos critérios que fundamentam 

nosso estudo e que apresentamos, à luz da Semiolinguística, no capítulo anterior (cf. 

capítulo 3, p. 31-45). Em seguida, ainda com o enfoque no tema da patemização, 

reunimos as perspectivas sobre as representações e os imaginários sociais que 

embasaram, igualmente, nossa análise. 

 

4.1 Imaginários e valores compartilhados 

 

 Ao tratar a patemização como um efeito discursivo visado, referimos que tem 

como apoio, além de outros fatores, os valores sociais compartilhados entre os 

sujeitos em interação. Julgamos, portanto, relevante discorrer brevemente sobre o 

assunto, que também foi um dos critérios norteadores da análise do nosso objeto de 

estudo. 

Incialmente, porém, cabe ressaltar a complexidade e a variedade de 

abordagens que se voltam para a problemática dos valores social e culturalmente 

compartilhados, as quais envolvem perspectivas históricas, antropológicas, 

                                                           
10

 Embora esta listagem dos espaços de patemização na mídia não seja uma citação direta das 
palavras de Emediato (2007) e represente uma paráfrase do texto-fonte, mantivemos os mesmos 
grifos que o autor originalmente empregou em seu texto. 
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sociológicas e psicológicas, por exemplo. Diante disso, destacamos que nossa 

principal fundamentação sobre o tema deriva de Charaudeau (2008c) e, de forma 

complementar porque não contraditória, de Moscovici (2001) e Burke (2004), 

respectivamente vinculados à Sociologia e à História Social. 

Ao tratar especificamente da questão dos retratos pintados no século XIX, 

Burke (op.cit.) destaca o papel das convenções pictoriais do período e dos traços 

típicos desse gênero. O autor as associa a determinados padrões social e 

culturalmente valorizados à época e materializados em posturas e objetos 

vinculados aos modelos pintados, que, em geral, eram pessoas ligadas à nobreza.  

Segundo o historiador, esses traços ou indícios poderiam nos dar pistas não 

só da imagem que o retratado reivindicava para si, mas também do ponto de vista 

coletivo sobre o que era ser nobre, por exemplo.  

Em síntese, Burke (ibid., p. 32) destaca que, segundo o filtro social e cultural 

do período, “[...] colunas clássicas representam as glórias da Roma antiga, ao passo 

que cadeiras semelhantes a tronos conferem aos modelos uma aparência de 

realeza. Certos objetos simbólicos referem-se a papéis sociais específicos”. 

Na era da fotografia, muitos aspectos dessas convenções sobreviveram e 

podem ser observadas, por exemplo, na multiplicidade de adereços e cenários, 

geralmente associados a grupos sociais mais valorizados, que eram colocados à 

disposição de quem seria fotografado nos estúdios de fotografia, fornecendo, uma 

vez mais, “evidência inestimável a qualquer um que se interesse pela história das 

esperanças, valores e mentalidades sempre em mutação” (ibid., p. 35). 

Refletindo sobre o caráter unificador desses valores compartilhados, 

Moscovici (2001) caracteriza as representações coletivas como uma espécie de 

cimento social, que age como um denominador comum entre as representações 

individuais e mais subjetivas as quais, num amálgama, sustentam e viabilizam a 

existência da sociedade em geral.  

Segundo o estudioso (ibid., p. 47), a fim de explicar esse caráter 

relativamente unificador das representações sociais: 

 
 

Compreende-se que tal representação seja homogênea e vivida por todos 
os membros de um grupo da mesma forma que partilham uma língua. Ela 
tem por função preservar o vínculo entre eles [...] Ela é coletiva por isso e 
também porque perdura por gerações e exerce uma coerção sobre os 
indivíduos, traço comum a todos os fatos sociais. 
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Por tal caráter, deduz-se que esses valores compartilhados são diretamente 

vinculados à cultura de cada grupo, e, ao ressaltarem os fatos que mobilizam as 

coletividades, viabilizam diferentes formas de se conceber a realidade e o mundo. 

Daí decorre a constatação de que, muitas vezes, a mentalidade de um povo se torne 

incomensurável para outro grupo. Essa perspectiva pode abrir espaços salutares, 

embora complexos, de convivência e tolerância quanto a diferenças culturais e de 

organização social, cada vez mais perceptíveis num mundo que se quer globalizado. 

 Quanto à associação entre a mentalidade coletiva e a especificidade cultural, 

Moscovici (2001, p. 49) afirma que: 

 
 

O indivíduo sofre a pressão das representações dominantes na sociedade e 
é nesse meio que exprime seus sentimentos. Essas representações diferem 
de acordo com a sociedade em que nascem e são moldadas. Portanto, 
cada tipo de mentalidade é distinto e corresponde a um tipo de sociedade, 
às instituições e às práticas que lhes são próprias.  

 
 
 Aproximando-se da visão descrita por Burke (2004), Moscovici (op.cit.) aponta 

que práticas, encenações e rituais de cada grupo (como festas e cerimônias, por 

exemplo), bem como emblemas e símbolos inscritos na tradição (como bandeiras, 

fórmulas repetidas etc.) acionam nossas emoções e afetos e revelam os modos 

pelos quais a sociedade se representa a si mesma.  

 Recuperando a multiplicidade de denominações que se aplicam aos sistemas 

de representações segundo cada perspectiva teórica (sistemas de crença, de 

conhecimento, ideologias etc.), Charaudeau (2008c) reporta-nos à noção de que ele 

mesmo parte, a de que embora as representações não sejam apenas linguagem, é 

nela que se fundam e se configuram sistemas de valor. Assim, o autor propõe 

inscrevê-las numa problemática discursiva para, então, tratá-las no âmbito dos 

imaginários sociodiscursivos. 

 Desenvolve-se, pois, a ideia de que as representações têm uma tríplice 

dimensão: cognitiva (estruturação mental da percepção e do mundo), simbólica 

(interpretação do real) e ideológica (interpretação de valores que desempenham o 

papel de normas sociais). Nas palavras do analista francês: 

 
 

As representações constituem maneiras de ver (discriminar e classificar) e 
de julgar (atribuir um valor) o mundo, mediante discursos que engendram 
saberes, sendo que é com esses últimos que se elaboram sistemas de 
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pensamento, misturas de conhecimento, de julgamento e de afeto. 
(CHARAUDEAU, 2008c, p. 197, grifos do autor). 

 
 

Resulta desse ponto de vista a distinção entre saberes de conhecimento e 

saberes de crença. Os primeiros têm por função estabelecer uma verdade sobre os 

eventos do mundo e filiam-se, por isso, a uma perspectiva racionalizante e científica, 

calcada em fiadores (procedimentos de cálculo, instrumentos de verificação etc.). 

Além disso, podem ser verificados pela coletividade de forma geral. Os segundos, 

por sua vez, constituem o fundamento de avaliações sobre o mundo, valores que lhe 

são atribuídos, partindo de uma perspectiva que concerne ao sujeito, com base na 

razão e/ou na emoção, embora também possam ser partilhados, marcando-se, 

entretanto, pela multiplicidade possível. 

Em outros termos, os saberes de conhecimento se prestam a representações 

classificatórias do mundo, ao passo que os saberes de crença atribuem às relações 

do homem com o mundo um teor axiológico. Uma vez que o liame entre os dois 

universos é muito tênue, constitui uma eficiente estratégia discursiva no discurso 

político, por exemplo, tal qual assinala Charaudeau (ibid.), fazer com que um saber 

de crença ganhe o caráter de um saber de conhecimento.  

A fim de sedimentar o conceito de imaginários sociodiscursivos, Charaudeau 

(ibid.) destaca que imaginário se refere às interpretações que conferem sentido à 

realidade, pois o real em si existe, mas não significa até que seja percebido pelo 

homem em sua relação com o mundo e com os outros. Explica-se, ainda, que são 

imaginários (socio)discursivos por serem, não obstante sua multiplicidade, 

sustentados por enunciados linguageiros, categorizáveis semanticamente.   

Sinteticamente, indica-se o paradoxo que nos constitui como sujeitos, uma 

vez que estamos continuamente reinterpretando a realidade e questionando os 

imaginários, sem os quais, por outro lado, não poderíamos nos conceber como um 

grupo social e cultural, já que tal sentimento acaba decorrendo da pretensão de 

universalidade de que as representações se revestem. Nas palavras de Charaudeau 

(2008c, p. 204): 

 
 

O imaginário social é um universo de significações fundador da identidade 
do grupo na medida em que é o que ‘mantém uma sociedade unida, é o que 
cimenta seu mundo de significação’. [...] De fato, um grupo é constituído 
pela soma das relações que os indivíduos estabelecem entre si, relações 
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que, ao se auto-regularem, terminam por construir o universo de valor, 
portanto imaginários comuns. 

 
 
 Uma vez que nosso corpus se compõe de fotografias e legendas, há mais um 

aspecto referente às representações coletivas que nos interessa. Trata-se da noção 

de intericonicidade, tal qual cunhada por Courtine (2013). Ao tratar do museu visual 

e mental composto por imagens, especificamente, fotografias que perpassam a 

cultura de modo geral, o autor postula que “da mesma forma que existe o ‘sempre já’ 

do discurso, existe o sempre já da imagem.” (ibid., p.134, grifos do autor). 

 Como um recorte de grande condensação, sustenta que a fotografia pode ser 

comparada a uma citação, uma máxima ou provérbio e a caracteriza como um 

domínio privilegiado da manifestação da intericonicidade, definida como “[...] a rede 

de reminiscências pessoais e de memórias coletivas que religam as imagens umas 

às outras. É deste modo que toda fotografia suscita outra, que toda imagem estende 

ramificações genealógicas na memória das imagens [...]” (ibid., p. 134).  

 Aproximando essa perspectiva do conceito de interdiscurso11, Courtine (ibid.) 

ressalta que o discurso pode ser tanto “um fragmento de imagem quanto uma 

centelha de linguagem” e que a concepção de memória visual ou das imagens: 

 
 
[...] supõe colocar em relação imagens externas, mas igualmente imagens 
internas, imagens de lembranças, imagens da rememorização, imagens das 
impressões visuais estocadas pelo indivíduo. Não existe imagem que não 
nos faça ressurgir outras imagens, tendo elas sido outrora vistas ou 
simplesmente imaginadas. (ibid., p.35). 

 
 

4.2 O sentido de língua e o sentido de discurso: nomes e advérbios potencialmente 

patemizantes 

 

 Como sublinhamos ao longo deste capítulo, a patemização extrai sua 

potencialidade de recursos linguageiros, discursivos e situacionais. Mobiliza 

                                                           
11

 Fiorin (2011, p. 47-53) explica que, no âmbito das relações entre enunciados e textos, é preciso 

diferenciar interdiscursividade de intertextualidade. Ambas envolvem relações dialógicas; contudo, 
na interdiscursividade, dá-se a relação entre enunciados, entre totalidades de sentido, de forma que 
se podem ver adesões, recusas, críticas, filiações etc. entre vozes que, historicamente, constituem o 
sentido dos textos, ainda que sua tessitura não as revele explicitamente. Já a intertextualidade 
pressupõe apenas as relações que são materializadas e nas quais é possível reconhecer a 
existência dos textos que dialogam entre si. Assim, toda intertextualidade envolve 
interdiscursividade (relações entre enunciados), mas nem toda interdiscursividade prevê 
intertextualidade. 
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imaginários sociodiscursivos a fim de estabelecer uma ponte entre os interlocutores 

e desencadear possíveis efeitos emocionais no outro.  

 Também discorremos, no item anterior (cf. 4.1, p. 61), sobre o conceito de 

intericonicidade, uma vez que o nosso corpus inclui, além de legendas, as 

fotografias a que se referem, e o processo de patemização na mídia, como nos 

lembra Emediato (2007, cf. p. 57 deste trabalho), lança mão de espaços de 

visualização, dentre os quais a imagem fotográfica, para destacar o que se vê e 

ocultar o que não está à mostra, movimento intimamente ligado à visada de 

captação. 

 Embora, no âmbito estritamente linguístico, não haja vocábulos 

intrinsecamente patêmicos, tal qual postula Charaudeau (cf. p.54-55 deste trabalho), 

as emoções, efeito discursivo derivado da situação de comunicação, dos saberes 

partilhados e das estratégias enunciativas acionadas, apoiam-se ora na expressão 

patêmica, ora na descrição patêmica.  

 Com base em uma observação prévia do corpus, além do potencial patêmico 

suscitado pela visualidade fotográfica, as legendas também apresentam itens 

lexicais - sobretudo os que se relacionam à denominação e à qualificação – 

patemizantes de acordo com o propósito comunicativo em foco. É desses 

elementos, tradicionalmente referidos pela gramática como nomes e advérbios, que 

nos ocupamos neste item. 

 Referimo-nos a nomes porque, nesse grupo, consideramos tanto os adjetivos 

e locuções adjetivas propriamente ditas, quanto os substantivos que, em sintagmas 

nominais, atuem na função de qualificar seres, objetos e situações. Neves (2012, p. 

105) explica, inclusive, que essa percepção constitui uma regra da gramática 

interiorizada pelo falante: “um substantivo à direita de outro encaminha-se para um 

comportamento adjetivo, fazendo acréscimo de propriedade(s) ao feixe de 

propriedades que o substantivo da esquerda já carrega”. 

Além disso, aproximamo-nos de Monnerat (2002, p. 10) ao ressaltar que o 

léxico também concorre para revelar “valores, atitudes culturais e modos de 

expressão” de uma época, refletindo e constituindo, ao mesmo tempo, os 

imaginários sociodiscursivos.  
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Associando as palavras ao terreno discursivo, Charaudeau (1994, p. 4) afirma 

que existem restrições no “mercado social da linguagem”12, a partir do qual aquelas 

adquirem valor e “revelam a identidade social dos que a empregam”. Assim, 

prossegue: “As palavras, à força de serem empregadas em certos tipos de situação, 

terminam por tomar a ‘cor’ dessas situações e das categorias de indivíduos que as 

utilizam nessas mesmas situações”. (ibid., p. 4). 

Bakhtin, em sua concepção dialógica da linguagem, também traz relevantes 

contribuições acerca do estatuto histórico, social e ideológico da linguagem. Sem 

incorrer em um determinismo quanto à relação entre a exterioridade e o plano da 

linguagem e dos sujeitos, postula-se que só “o acontecimento enunciativo dará a 

significação da palavra que, muitas vezes, será diferente da significação registrada 

no léxico; a significação é construída no processo de interação social”. (BARBOSA, 

2001, p. 5). 

 É nesse sentido, ainda, que tais grupos de palavras podem se configurar 

como uma interligação entre o sentido de língua, relativamente estabilizado, e o 

sentido de discurso, atualizado dentro de um quadro situacional e comunicativo 

específico porque diretamente vinculado aos saberes compartilhados, aos processos 

de inferenciação e aos imaginários sociodiscursivos mobilizados. 

 É essa relação dinâmica entre as duas esferas – a da língua e a do discurso – 

que faz, por exemplo, com que as palavras “delgado”, “magro” e “esquelético” não 

sejam sinônimas e concorram para a construção de diferentes efeitos de sentido em 

nosso meio social. Isso porque, conforme explica Antunes (2012, p. 43-44), além do 

valor descritivo, as palavras assumem um valor afetivo, “derivado das determinações 

culturais de cada grupo ou das particularidades do enunciador em certo evento 

comunicativo”. 

 Esse processo, portanto, resulta do modo como as pessoas, em sua 

existência social e histórica, “constroem e sedimentam a percepção que têm das 

coisas”, configurando “deslizes de sentido que se vão registrando em sintonia com 

as particularidades de visão de cada grupo.” (ibid., p. 44).  

 Em consequência disso, tal como nos explica Charaudeau (1995), na 

interação, marca-se a dupla dimensão do fenômeno linguageiro: a endocêntrica e a 

exocêntrica. A dimensão endocêntrica da linguagem aponta para uma força 

                                                           
12

 Encontramos, também, o desenvolvimento dessa metáfora para o campo da linguagem em 
Bourdieu (1996), quando trata da economia das trocas linguísticas. 
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estabilizante, que busca unir uma forma a um sentido, atribuindo às palavras traços 

que as diferenciam umas às outras. Pode-se afirmar que o sujeito-comunicante 

mobiliza um sentido literal ou explícito do signo, que se pode verificar por meio dos 

critérios de coesão e que se relaciona ao sentido de língua. 

 Por sua vez, a dimensão exocêntrica caracteriza-se como uma força 

dispersante que faz com que haja uma diversidade de relações forma-sentido. O 

sujeito-comunicante busca construir um sentido segundo sua intencionalidade, num 

processo que provoca a realização de inferências para que se possa alcançar o 

sentido do que se diz. Tal movimento se vincula aos processos de coerência e se 

relaciona ao sentido de discurso (CHARAUDEAU, 1995). 

 Do ponto de vista dos interlocutores, os movimentos acima descritos 

corresponderão aos processos de compreensão e interpretação. O processo de 

compreensão consiste em reconhecer o sentido de língua veiculado por um texto 

sem o qual não seria possível a busca de sentidos outros que se estabelecem por 

meios das implicitações. O processo de interpretação, apoiado na compreensão, 

objetiva ao reconhecimento do sentido de discurso presente num texto, já que busca 

estabelecer relações entre o sentido de língua e os elementos configurados na 

situação de comunicação. 

 Em síntese, portanto, sentido de língua e sentido de discurso se marcam por 

uma relação de interdependência dinâmica: o primeiro diz respeito à dimensão 

potencial da palavra, em seu “estado de dicionário”, por exemplo; o segundo abarca 

o sistema em uso textual-discursivo, em situações reais de interação. Assim: 

 
 

[...] as palavras são vistas simultaneamente como unidades de língua e 
como unidades de discurso. Seus sentidos são definidos tanto pelo sistema 
lexical quanto pelos contextos de sua atualização discursiva, o que implica 
admitir que as palavras, se são providas de um significado desde o sistema 
da língua, são também suscetíveis de sofrer variações na dependência das 
situações de interação. (ANTUNES, 2012, p. 52). 

   
 

Desse modo, a fim de discorrer sobre o grupo de nomes e advérbios, 

recorremos a estudos de base gramatical, principalmente descritivos e funcionalistas 

(BORGES NETO, 1979; NEVES, 2011; CASTILHO, 2010), bem como à pesquisa de 

cunho enunciativo a partir de Kerbrat-Orechionni (1997), em que se destacam as 

marcas de subjetividade na e pela escolha de certos adjetivos. Fundamentamo-nos, 
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ainda, nas pesquisas de Monnerat (2002, 2005, 2008) sobre os processos de 

qualificação e intensificação, apoiados na perspectiva semiolinguística. 

 

4.2.1 O caso dos nomes: o processo de qualificação  

 

 Ainda que tenhamos em perspectiva as especificidades morfológicas e 

sintáticas que particularizam substantivos e adjetivos, aqueles serão aqui referidos 

quando assumirem a função de caracterização usualmente atualizada por adjetivos 

e locuções adjetivas, o que marca a intercambialidade de funções semânticas entre 

as duas classes13.  

 Assemelhando-se ao dizer de Charaudeau, de que qualificar é assumir dado 

posicionamento, pelo qual o EU-comunicante deixa pistas de sua intencionalidade e 

subjetividade no dizer, Kerbrat-Orecchioni (1997) propõe o estudo das classes de 

palavras, dentre as quais os adjetivos, num continuum, numa escala gradativa, que 

inclui termos mais objetivos e abarca, igualmente, vocábulos mais subjetivos.  

 Partindo da crítica a uma “linguística bloqueada”, exclusivamente preocupada 

com aspectos imanentes ao sistema ou à competência do falante, a autora sublinha 

a importância de se incluir, no estudo da linguagem, a realidade extralinguística, que 

converge para o uso e o funcionamento da língua.  

Sob esse ponto de vista, para o caso específico dos adjetivos, a autora 

destaca que, quanto ao seu uso, tudo é relativo e propõe a existência das seguintes 

categorias: adjetivos objetivos (como solteiro/casado; macho/fêmea e os de cor, no 

limite dessa categoria) e adjetivos subjetivos. Os primeiros revelariam propriedades 

intrínsecas aos substantivos denotados, passíveis de serem verificadas por um 

amplo grupo de sujeitos, independentemente de suas perspectivas pessoais; já os 

segundos abarcariam, necessariamente, uma perspectiva avaliativa dos 

enunciadores, envolvendo ou não um julgamento de valor a respeito do que se 

qualifica.  

Dentre os adjetivos subjetivos, há uma divisão dupla, a saber: os afetivos e os 

avaliativos, estes ramificados em axiológicos e não axiológicos. A apresentação 

                                                           
13

 Ao refletir sobre os “deslizamentos funcionais” entre substantivos e adjetivos, mas sem se restringir 

a esse caso, Neves (2012, p. 83) postula que: “Existe uma noção que deve ser considerada crucial 
para a tarefa de quem estuda a linguagem e sistematiza seu uso: a noção de que as entidades 
linguísticas se configuram com zonas difusas na significação, com superposições funcionais e com 
imprecisão de fronteiras categoriais.”  
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dessas categorias proposta pela autora (KERBRAT-ORECCHIONI, 1997, p. 110), 

sugere a esquematização do referido continuum, em que os adjetivos afetivos 

revelariam um grau máximo de subjetividade e os adjetivos objetivos, um grau 

mínimo: 

 
 

        - subjetividade                                                                   + subjetividade 
 

objetivos     /     não axiológicos    /    axiológicos      /   afetivos 
 

 
 Ao definir os adjetivos afetivos, diz-se que estes “enunciam, ao mesmo 

tempo, uma propriedade do objeto que determinam, uma reação emocional do 

sujeito falante frente a esse objeto” (ibid., p. 111, tradução nossa)14. Explica-se, 

ainda, que são enunciativos por implicarem um compromisso afetivo do enunciador, 

indicando sua presença no interior do enunciado. 

 Destaca-se, também, que o valor de afetividade do adjetivo pode ser 

intrínseco ao termo ou pode advir de aspectos prosódicos, tipográficos (como os 

sinais de pontuação) ou sintáticos, como a anteposição do adjetivo ao substantivo a 

que se refere. A exemplo do que afirma Charaudeau, tendemos a nos aproximar 

dessa segunda perspectiva em vez de considerar que os termos sejam afetivos per 

se. 

 A respeito do caráter afetivo e expressivo conferido pelo recurso sintático da 

anteposição do adjetivo ao núcleo nominal, parece haver consenso entre diversos 

gramáticos, além de estudiosos da estilísitca. Destacamos, por exemplo, Neves 

(2011) e Castilho (2010) e, ainda, as observações de Manuel Rodrigues Lapa 

(1977), citado por Monnerat (2002, p. 2), num exemplo que nos parece bastante 

eloquente quanto a isso: “uma rapariga bela pode não ser uma bela rapariga, porque 

a primeira se distingue pela beleza física, a segunda, pela beleza moral”. 

 Além disso, lembra-se a respeito da importância de se considerar a expressão 

qualificadora em conjunto, como um todo, já que os substantivos também transferem 

sua carga semântica para os adjetivos a que se ligam, potencializando seu efeito 

patemizante. Isso pode ser visto em casos como “remédio amargo” e “amargo 

regresso”, por exemplo, também referidos por Monnerat (2002, p. 2).  

                                                           
14

 [...] enuncian, al mismo tempo que una propriedad del objeto al que determinan, una reación 

emocional del sujeto hablante frente a ese objeto. 
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 Em suma, a posposição do adjetivo ao substantivo em português, por ser o 

uso mais corrente e, portanto, não marcado, tende a indicar apenas a característica 

da entidade a que aduz com um propósito precipuamente descritivo. A anteposição, 

ao contrário, tende a “adquirir matiz sentimental, já que, além da descrição, há uma 

ênfase, um chamar a atenção para a característica, pois há envolvimento emocional, 

um julgamento por parte do falante sobre a característica apresentada” 

(MONNERAT, 2002, p. 2). 

 Quanto aos adjetivos avaliativos não axiológicos, possuem caráter gradual e 

acrescentam uma perspectiva avaliativa quantitativa ou qualitativa ao substantivo 

que qualificam, sem envolver um julgamento de valor do sujeito. Assim, tem-se, por 

exemplo, os adjetivos que remetem à dimensão de tamanho e comprimento, como 

grande, pequeno, largo, estreito, entre outros. Nesse caso, é preciso levar em conta 

tanto uma norma implícita de avaliação interna à categoria indicada pelo substantivo 

quanto a ideia que o falante faz dessa norma, daí ser um grupo de adjetivos 

subjetivos.  

 Assim, ao se afirmar algo como “este carro é espaçoso”, o falante deixa 

entrever uma noção de que “este carro é espaçoso (ou mais espaçoso) do que a 

ideia que eu tenho sobre o que seja um automóvel espaçoso com base na minha 

experiência de mundo”. Por essa razão, assumem um caráter extremamente relativo 

e não absoluto.  

 O grupo dos adjetivos axiológicos, por fim, a exemplo do conjunto anterior, 

define-se com base em um duplo princípio: um que é referente ao grupo de objetos 

a que se atribui uma propriedade, uma vez que só é possível comparar 

valorativamente objetos de uma mesma classe; e outro, já indiretamente referido, 

que implica a realização de um julgamento de valor, positivo ou negativo, por parte 

do sujeito acerca de algo, com base em sua perspectiva ética, estética etc. 

Poderíamos, pois, considerar axiológica a seguinte construção:  

 
 

(1) Hoje faz um lindo dia de verão. 

 
 

 Em suma, reproduzimos aqui as palavras de Kerbrat-Orecchioni (1997, p. 

123-124): 
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Todos os adjetivos avaliativos são subjetivos na medida em que refletem 
algumas particularidades da competência cultural e ideológica do sujeito 
falante, mas o são em graus variáveis: em primeiro lugar porque os 
axiológicos estão, em conjunto, mais marcados subjetivamente que os 
outros; daí o porquê de encontrarmos diferenças de funcionamento no 
interior mesmo das classes (b) e (c) [axiológicos e não axiológicos, 
respectivamente], por estar mais ou menos estabilizada no seio de uma 
comunidade dada norma de avaliação em que se baseia o emprego de tal 
ou qual termo em tal ou qual contexto

15
. (inclusão nossa entre colchetes) 

 
 

Sob esse mesmo prisma, cabe destacar que os adjetivos axiológicos e 

afetivos, por sua vez, não coincidem, mas se interceptam em alguns casos, podendo 

ser considerados em ambas as categorias ou se incluir em uma delas a depender do 

contexto.  

Considerando seu uso e sua função em relação ao nome que qualifica, há, 

ainda, outra possibilidade bastante operacional de se estudarem os adjetivos. A 

esse respeito, retomamos Borges Neto (1979) em seu estudo sintático-semântico 

dessa classe de palavras, cujas bases remontam, dentre outros estudiosos, a 

Bolinger (1968 apud BORGES NETO, 1979 e MONNERAT, 2002). 

Recuperando a classificação dos adjetivos em predicativos e atributivos, 

quando, respectivamente, relacionam-se diretamente ao substantivo, sem intermédio 

de verbos, ou quando se vinculam a ele por uma estrutura verbal de ligação, 

podemos atribuir ao qualificador um caráter extensional ou intensional, isto é, uma 

caracterização que parece independente do substantivo ou uma atribuição que está 

diretamente relacionada ao nome. 

Teixeira (2009, p. 39-40), a partir de diferentes autores, caracteriza a intensão 

como “a relação entre as propriedades semânticas abstratas de uma expressão” e a 

extensão como “o conjunto de referentes em potencial dessa mesma expressão”. Ao 

citar Borges Neto (1991, p.43 apud TEIXEIRA, 2009, p. 54), a pesquisadora destaca 

que a “extensão de uma expressão é a classe que corresponde a ela, enquanto a 

intensão de uma expressão é a propriedade que lhe corresponde”. 

Por fim, a esse respeito, Crystal (2008, p. 148) destaca que tanto intensão 

quanto extensão são termos comuns na filosofia e na lógica que têm sido utilizados 

                                                           
15

 Todos los adjetivos evaluativos son subjetivos en la medida em que reflejan algunas 
particularidades de la competencia cultural e ideológica del sujeto hablante, pero lo son en grado 
variable: en primer lugar porque los axiológicos están, en conjunto, más marcados subjetivamente 
que los otros; luego, porque encontramos  diferencias de funcionamiento en el interior mismo de 
las dos clases (b) y (c), por estar más o menos estabilizada en el seno de una comunidad dada la 
norma de evaluación en la que se basa el empleo de tal o cual término en tal o cual contexto. 
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no âmbito da Semântica Linguística. O primeiro recobre o “conjunto de propriedades 

que determinam a aplicabilidade de um termo”. Como exemplo, cita “pernas” e 

“superfície plana”, que definem a intensão de “mesa”, levando-nos a definir tal objeto 

como “mesa é uma coisa com pernas, uma superfície plana etc.”. 

Enquanto a intensão remete às propriedades definitórias dos termos, o 

segundo conceito – extensão – “indica a classe de entidades a que uma palavra se 

aplica corretamente” (CRYSTAL, 2008 , p. 105). No caso de “animal”, por exemplo, a 

extensão contemplaria uma lista de todas as entidades a que o termo se refere: 

leão, gato, cachorro etc.  

Transpondo esses conceitos para o campo dos adjetivos, teríamos, então, 

para “gato” termos que possam acrescentar atributos às propriedades que fazem 

com que um ser seja um gato, tais como “doméstico” e “felino”. Adjetivos que 

delimitam áreas no conjunto de todos os gatos possíveis seriam, por sua vez, 

extensionais, como “gordo” e “preto”.  

Segundo Borges Neto (1979), os adjetivos predicativos são preferencialmente 

modificadores de referente, enquanto os adjetivos atributivos são usualmente 

modificadores de referência. Assim, vejamos um exemplo que parafraseamos do 

referido autor (ibid.). Consideremos três casos:  

 
 
(2) A mulher é professora.  

 

(3) A professora é competente. 

 

Podemos fundir (2) e (3) e considerar (4): 

 
 

(4) A mulher é uma professora competente. 

 
 
Ocorre, porém, que não há, em (3), a mesma relação que há em (4). Em (3), 

destaca-se alguém (a mulher) que só é competente na condição de profissional, ou 

seja, de professora, o que denota que ocorre a modificação da referência pelo 

adjetivo. Já em (4), dá-se a modificação do referente, pois o destaque recai sobre o 

a competência de alguém (a mulher), que também é professora. 
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Decorre daí a classificação do primeiro grupo de adjetivos (os predicativos) 

como categoremáticos, uma vez que exercem uma função delimitadora em relação 

ao conjunto denotado pelo nome a que se liga (uso extensional). Já o segundo 

grupo (os atributivos) se denomina sincategoremáticos, porque sua qualificação está 

diretamente relacionada às propriedades do nome a que se vincula (uso intensional).  

Em outras palavras, pode-se diferenciá-los assim: um adjetivo será 

categoremático quando seu sentido for estabelecido independentemente do sentido 

do nome ao qual se liga; ao passo que um adjetivo será sincategoremático quando 

seu sentido estiver intimamente ligado ao nome a que se refere.  

Destaca-se, outrossim, que os adjetivos que denotam características físicas 

(surdo, alto, doente etc.) são geralmente categoremáticos e os que tipificam, 

especificam o substantivo, usualmente sincategoremáticos, assim como os que 

intensificam o nome, como em “perfeito cavalheiro”, por exemplo.  

Essa tipificação, juntamente à de Kerbrat-Orecchioni (1997), parece-nos 

relevante, pois dá enfâse ao caráter discursivamente construído da qualificação ou 

de sua aparente imanência ao substantivo, processos que concorrem para suscitar 

diferentes efeitos de sentido.  

Passamos agora a discorrer sucintamente sobre os advérbios e, ao final, 

procedemos a uma aproximação entre os dois grupos (adjetivos e advérbios) com 

base em seu funcionamento.  

 

4.2.2 O caso dos advérbios 

 

Inicialmente, cabe destacar a indefinição com que esse grupo de palavras é 

geralmente tratado nos estudos gramaticais, que se restringem, muitas vezes, a 

apontar que os advérbios em –mente, por exemplo, são sempre indicativos de 

modo, quando o uso da língua reflete diferentes possibilidades para esse grupo, tais 

como a dos modalizadores (provavelmente, certamente etc.) e a dos 

aspectualizadores (posteriormente, anteriormente etc.).  

Monnerat (2005) compila diversos estudos sobre esse grupo e, a partir da 

classificação proposta por Perini (1991), subdivide os advérbios em dois principiais 

grupos: segundo a unidade sintática a que se aplicam, haveria os advérbios de 

constituintes, de sentenças e de discurso; e segundo a função que assumem, 

haveria os advérbios predicativos e não predicativos.  
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No primeiro grupo, têm-se os hedges ou advérbios de circunscrição; os 

quase-modais; os aspectualizadores; os de atitude proposicionais e os advérbios de 

discurso, como os dêiticos “já” e “agora”. Os hedges funcionam como delimitadores 

a partir dos quais se pode considerar correta a asserção (de fato; oficialmente; 

cientificamente etc.).  

 
 
(5) Oficialmente, o índice de analfabetismo foi reduzido no país.  

 
 
Os quase-modais inscrevem a asserção num universo modalizado com valor 

de certeza, de saber, de dúvida etc. (possivelmente; indubitavelmente; realmente 

etc.). 

 
 
(6) Os alunos realmente aprenderam a lição. 

 
 
Os aspectualizadores, por sua vez, sinalizam a frequência com que um 

evento se reitera (geralmente; sempre; de vez em quando etc.).  

 
 
(7) Os carros geralmente são estacionados na calçada. 

 
 
Os de atitude proposicional revelam uma apreciação do falante acerca do 

conteúdo da proposição (felizmente e infelizmente). 

 
 
(8) Felizmente, ninguém foi ferido no acidente.  

 
 
No caso dos dêiticos como “já” e “agora”, verifica-se a referência ao discurso 

e um progressivo esvaziamento de sua dimensão espaço-temporal em favor de uma 

mudança na orientação argumentativa do enunciado, marcando-se, via de regra, o 

valor de uma contraposição ou contra-expectativa, tal como assinala Monnerat 

(2001, 2005). Isso se dá, por exemplo, em: 
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(9) Com dinheiro, compram-se muitas coisas. Agora, felicidade não está à 

venda.  

 
 
No segundo grupo, entre os advérbios predicativos estão os que são 

qualitativos e intensificadores, aparecendo em “viver bem” e “infinitamente melhor”, 

que muito se aproximam da classe dos adjetivos, com os quais haveria construções 

paralelas, como em “vida boa” relacionada ao primeiro exemplo. Os modalizadores e 

aspectualizadores também podem ser predicativos.  

No conjunto dos advérbios intensificadores (mais, muito etc.), têm-se os que 

acompanham, preferencialmente, verbos, adjetivos e advérbios, tal como no caso 

anterior. Dentre os advérbios não predicativos, estão os que não procedem a uma 

modificação de sentido, mas estabelecem a ideia de inclusão/exclusão (inclusive/só) 

e de focalização (exatamente, precisamente etc.) 

 
 
(10) Somente veículos autorizados podem estacionar na avenida.  

 
 
4.2.3 Adjetivos e advérbios: possibilidades de aproximação 

 
Como foi destacado, no caso dos predicativos, pode-se identificar uma 

semelhança entre advérbios e adjetivos. Isso, inclusive, emerge da classificação 

proposta por Quirk (1985) para os dois grupos, que considera como espécies de 

intensificadores (intensifiers).  

Segundo o autor (ibid., p. 429), para os adjetivos, há três subgrupos: o dos 

enfatizadores16 (emphazisers), cuja função é destacar a qualidade (“um verdadeiro 

acadêmico” / em inglês, a true scholar); o dos amplificadores (amplifiers), que 

escalonam para cima o valor graduável atribuído a um substantivo e podem ser 

predicativos (uma completa vitória / em inglês, a complete victory) ou atributivos 

(“perfeito idiota” / em inglês, a total foolish); e, por fim, o dos moderadores 

(downtoners), que escalonam para baixo o valor atribuído ao substantivo (“um 

mínimo esforço” / em inglês, a slight effort).   

                                                           
16

 Para a denominação das três categorias (emphazisers, amplifiers, downtoners), apoiamo-nos na 
tradução de Monnerat (2002). O mesmo aconteceu no caso da denominação paralela para a 
categoria dos advérbios e suas respectivas subdivisões, que consultamos em Monnerat (2005). 
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No caso dos advérbios, por sua vez, o mesmo autor os divide em dois grupos: 

o dos enfatizadores (emphazisers), cujo papel é o de modalizar o valor de verdade 

do termo que modificam, sem a noção de gradação (claramente, francamente etc.); 

e o dos intensificadores (intensifiers), à semelhança dos adjetivos. Neste grupo, há 

duas classes: a dos amplificadores (amplifiers) e a dos moderadores (downtoners). 

Os primeiros avaliam algo positivamente numa escala em relação a uma norma 

assumida e os segundos, negativamente em relação à mesma escala.  

Entre os amplificadores, destacam-se os maximizadores (maximizers), que 

apontam o mais alto grau em uma escala abstrata (completamente, inteiramente 

etc.) e os levantadores (boosters), que remetem a um alto nível na escala (muito, 

bastante etc.). 

Quanto aos moderadores, há quatro subdivisões: a dos aproximadores 

(approximators); a dos conciliadores (compromisers); a dos diminuidores 

(diminishers) e a dos minimizadores (minimizers). Os aproximadores indicam uma 

aproximação à força do verbo, já que estes expressam mais do que o necessário 

(quase, aproximadamente etc.): 

 
 
(11) Ele quase desistiu do curso.  

 
 
Os conciliadores promovem um leve efeito de redução no sentido expresso 

pelo verbo (Ela gosta dele o suficiente para convidá-lo para a festa). Esse uso 

parece restrito em português, ao passo que é bastante comum em inglês. Parece-

nos, contudo, que, na linguagem informal, o português tem refletido esse uso em 

construções como “Ela tipo gostou da festa”, que poderia ser equiparado ao uso do 

inglês em “He sort of liked the party”.  

Já os diminuidores graduam negativamente a força do verbo, indicando que 

algo se dá em muito baixo grau, ou expressam que o escopo do evento considerado 

é limitado: 

 
 
(12a) Ela o conhecia superficialmente. 

 

(12b) Eu só estava brincando.  
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Os minimizadores, por fim, indicam o nível mínimo na escala de uma norma 

considerada, denotando, por vezes, grau algum.  

 
 
(13) Ela definitivamente não gostava de estudar.  

 
 

 Ao cabo desses comentários sobre os elementos linguísticos que, no nível 

discursivo e situacional, podem funcionar como deflagradores de efeitos patêmicos, 

lembramos os três preceitos que orientam o possível surgimento de afeto no 

auditório, segundo a tradição clássica (cf. p. 56 desta pesquisa). No que diz respeito 

à regra do “mostre-se emocionado” e da descrição de cenas e objetos 

emocionantes, no campo da mímese, tais recursos linguísticos podem concorrer 

para ampliar ou intensificar a dramaticidade dos eventos semiotizados nas legendas. 

É isso que procuramos apontar no capítulo referente à análise dos modos de 

organização do corpus analisado.  
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5 A imagem: entre a representação e a interpretação 

 

A etimologia da palavra imagem sugere sua vinculação direta ao verbo latino 

imaginari (formar uma imagem mental de algo), derivado de imago (imagem, 

representação) e da mesma raiz de imitari, cujo significado é copiar, fazer 

semelhante. Essa perspectiva já coloca em jogo um dos aspectos que constitui a 

própria natureza da imagem: a sua relação com o real. 

Em seu ensaio filosófico, Flusser (2002, p.7) nos fala que, ao buscar um 

significado mais profundo para uma dada imagem, somos confrontados com a 

síntese de “duas ‘intencionalidades’: a do emissor e a do receptor” (ibid, p.8). Assim, 

na contramão do senso comum, as imagens apresentam-se como uma esfera de 

interpretação, um espaço de conotação e de equívocos.  

De acordo com Barthes (1968, p. 27) prepondera, inclusive entre linguistas, a 

ideia de que a imagem seria “um centro de resistência ao sentido, em nome de uma 

certa ideia mítica da vida: a imagem é representação (...)”. É o mesmo autor que 

afirma , ainda, que esse aspecto de analogon que subjaz à imagem a empobrece e 

restringe em certo sentido, de forma que “uns pensam que a imagem é um sistema 

muito rudimentar em relação à língua; outros que a significação não pode esgotar a 

riqueza indizível da imagem” (ibid., p.27). 

É se contrapondo a essa concepção que Barthes propõe uma espécie de 

metodologia para o estudo das imagens, em especial o da imagem publicitária, 

caracterizando-a como uma construção enfática, organizada sob três principais 

mensagens: a mensagem linguística, a mensagem icônica não codificada e a 

mensagem icônica codificada. 

A mensagem linguística opera, basicamente, duas funções: a de fixação e a 

de relais. A primeira teria por fim “fixar a cadeia flutuante dos significados” (ibid., 

p.32), de modo a direcionar os sentidos pressupostos pelo caráter polissêmico da 

imagem. Já a segunda, mais incomum, seria aquela em que há uma relação de 

complementaridade entre o verbal e o não verbal, como ocorre em charges e em 

histórias em quadrinhos. A imagem e as palavras, geralmente em forma de diálogo, 

convergem para um todo, uma mesma narrativa. 

A mensagem icônica não codificada, também chamada de mensagem 

denotada, diz respeito à imagem em seu aspecto literal, isto é, naquela dimensão 

analógica, de algo que dá provas de já ter estado ali e, de fato, existido em estado 
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“puro”. Nesses casos, segundo Barthes (1968, p.37), “a imagem denotada naturaliza 

a mensagem simbólica, inocenta o artifício semântico, muito denso (...) da 

conotação”. As imagens parecem se produzir espontaneamente e, quanto mais 

avançada a técnica empregada, como em fotografias, por exemplo, mais variados 

são os meios de “mascarar o sentido construído sob a aparência do sentido original” 

(ibid., p.37). 

Na mensagem icônica codificada, também conhecida como mensagem 

conotada, simbólica, cultural, a composição da imagem ganha o estatuto de um 

sistema, “cujos signos são extraídos de um código cultural (mesmo que a ligação 

dos elementos do signo pareça mais ou menos analógica)” (ibid., p.38). Barthes 

afirma que a leitura de uma mesma imagem é variável segundo aquele que a vê/lê, 

mas que tal diversidade não é: 

 
 

[...] anárquica, depende do saber investido na imagem (saber prático, 
nacional, cultural, estético) (...); tudo se passa como se a imagem se 
expusesse à leitura de muitas pessoas, e essas pessoas podem coexistir 
em um único indivíduo: a mesma lexia mobiliza léxicos diferentes (ibid., 
p.38) 

 
 

Traçando um paralelo entre a linguagem verbal e a não verbal, Barthes 

ratifica a importância do papel do leitor/espectador de imagens para a construção 

dos sentidos que elas mobilizam, e destaca que: 

 
 

A língua da imagem não é apenas o conjunto de palavras emitidas (por 
exemplo, ao nível do combinador dos signos ou criador da mensagem), é 
também o conjunto das palavras recebidas: a língua deve incluir as 
‘surpresas’ do sentido (ibid., p.38) 

 
 

Outra perspectiva bastante relevante quanto ao estudo de imagens é a de 

Jacques Aumont, estudioso do cinema e crítico de arte. Em A imagem (2005), o 

autor inicia suas ponderações discorrendo sobre a relação entre o olho e o olhar, 

ressaltando que naquele sublinha-se a dimensão perceptiva e fisiológica da visão, 

ao passo que neste salienta-se o caráter humano de tal sentido, sua própria 

intencionalidade e razão de ser. 

A respeito da complexa e debatida relação entre a imagem e o real, Aumont 

(2005) propõe que há três valores que a caracterizam: valor de representação, valor 
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de símbolo e valor de signo. No primeiro caso, a imagem representativa é aquela 

que representa coisas concretas. No segundo, a imagem simbólica representa 

coisas abstratas e o “valor simbólico de uma imagem é definido pragmaticamente 

pela aceitabilidade social dos símbolos representados” (AUMONT, 2005, p.56). 

O valor de signo, por sua vez, ocorre quando a imagem veicula um conteúdo 

cujas características não são visualmente refletidas, como se vê, por exemplo, em 

sinais de trânsito. Dada a complexa realidade das imagens, elas apresentam, via de 

regra, os três valores simultaneamente e em diferentes níveis. 

No que respeita à relação entre o espectador e a imagem, Aumont (ibid., 

p.58) também a caracteriza como extremamente dinâmica, afirmando, inclusive, que 

“o espectador constrói a imagem, a imagem constrói o espectador”. 

Ainda no terreno sobre a discussão entre o visual e o real, Gomes (2014) 

salienta a diferença quanto ao nível de concretude que se marca na imagem, 

especificamente na fotográfica, em comparação à linguagem verbal.  

Além da diferença patente na natureza de cada materialidade, o que prevê 

que a linguagem verbal seja lida e apreendida em uma direção linear e sequencial, 

ao passo que relaciona a linguagem visual a uma apreensão global e orgânica, 

ainda que se possa seguir uma trajetória de leitura, destaca-se que:  

 
 

A linguagem verbal parece mais adequada para a manifestação de 
conteúdos abstratos, conceituais, enquanto as visuais, tomando a fotografia 
como ilustração, pelas qualidades icônicas que permitem mobilizar, 
possibilitam melhor a concretização dos temas, podendo produzir, de 
maneira mais convincente, o efeito de realidade. (ibid., p. 206-207). 

 
 

 A seguir, trataremos brevemente de um tipo particular de imagem, a 

fotografia, parte do objeto de estudo desta pesquisa. 
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6 Fotografia e jornalismo na mídia impressa 
 

Em paralelo ao que propomos para o termo imagem, pensar na etimologia da 

palavra fotografia parece iluminar alguns aspectos do próprio objeto que, à primeira 

vista, no cotidiano, escapam ao olhar comum do espectador menos reflexivo. 

Derivada da combinação entre os radicais gregos foto e grafia, que remetem, 

respectivamente, à luz e à escrita, o termo indica uma escrita à base de luz.  

Particularmente, nesse caso, é a ideia de escrita subsumida na palavra 

fotografia que nos interessa. Escrita remete a uma forma de fixação, uma 

convenção, um produto sofisticado de nossa cultura moderna, algo que perpetua e 

preserva nossa produção tecnológica, artística, científica e cultural, garantindo sua 

transmissão às próximas gerações.  

Ao contrário do que nosso olhar parece indicar no contato com fotografias, 

elas não representam o real, o reflexo imparcial e fiel do referente que ali 

encontramos. É inegável, de fato, a aderência do referente ao material impresso 

graças à técnica de criação de imagens, fixada em uma superfície sensível, por meio 

da exposição à luz.  

No entanto, a exemplo do que qualquer sistema de escrita nos indica, isso já 

não é mais do que um efeito de sentido, uma produção que sofre a interferência de 

um sujeito e de um aparelho voltados à criação da imagem fotográfica visando a 

determinado fim, o que inclui, de forma quase automática, sua contraparte 

constitutiva - o espectador. 

A par do viés artístico que se pode associar a algumas fotografias, como as 

do brasileiro Sebastião Salgado (1944) e as do francês Henri Cartier-Bresson (1908-

2004), pela possibilidade praticamente infinita de reprodução, as fotografias, em 

geral, já não têm valor em si mesmas, mas pela informação que veiculam.  

Ao contrário de obras de arte, por exemplo, cujo valor se vincula ao seu 

caráter único e original, ainda que também possam ser reproduzidas em alguns 

suportes, como os catálogos de exposição em museus, as fotografias são 

multiplicáveis e funcionam como um protótipo produzido por um aparelho que tende 

a estereotipar a imagem. Acompanhemos o exemplo citado por Flusser (2002, p. 

48): 
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Se determinado cartaz rasgar com o vento, nem por isso o poder da 
agência publicitária, programadora do cartaz, ficará diminuído. O cartaz 
nada vale e não tem sentido querer possuí-lo. Pode ser substituído por 
outro. A comparação da fotografia com quadros impõe repensar valores 
econômicos, éticos, estéticos e epistemológicos do passado. 

 
 

Em sua origem, inclusive, que remonta aos idos de 1840, a fotografia nasce 

ao assumir uma das funções destinadas à arte pictórica até então. São inúmeros os 

exemplos que nos mostram retratos de eminentes representantes da corte pintados 

por respeitados artistas, tendo em vista a busca pela fixação da imagem de 

integrantes da nobreza para a posteridade.  

 
 
Figura 1 – Retrato de Dom João VI, por Jean-Baptiste Debret (1817). 

 

 

 

Fonte: Site do Museu Nacional de Belas Artes (http://mnba.gov.br/6_programacao/texto_domjoao.htm). 

 
 

Portanto, a partir do advento da fotografia, foi destinada aos fotógrafos a 

função antes conferida aos pintores. Dos exercícios com a câmara escura, que 

fornecia o contorno do modelo ou paisagem a ser decalcado, à câmara lúcida, que 

destaca o papel da luz para a nitidez do olhar lançado sobre o objeto a ser 

desenhado, a possibilidade da geração imediata de uma figura por meio de sua 

gravação mecânica ou química em uma superfície fotossensível fez com que 

houvesse uma separação mais nítida entre a arte e a fotografia. 

À primeira reservou-se o espaço da imaginação, da experimentação e da 

subjetividade, ao passo que à segunda vinculou-se o campo da verossimilhança, da 
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precisão e da objetividade, a ponto de se considerar que o nascimento da fotografia 

promoveu a libertação da arte pictórica das amarras da representação pura e 

simples. 

Isso nos remete, de forma direta, às diferentes concepções que caracterizam 

e definem a fotografia enquanto artefato histórico e tecnológico. Dubois (2012) 

descreve essas três tendências, definindo-as da seguinte forma: perspectiva da 

fotografia como mímese; perspectiva da fotografia como transformação do real e 

perspectiva da fotografia como traço do real.  

A primeira tendência se relaciona intimamente à ideia de que a fotografia 

reproduz fiel e objetivamente o real; é a visão que concebe a fotografia como a 

arena da verossimilhança e como espelho do mundo, uma verdadeira mensagem 

sem código. Disso dão prova os usos da fotografia no campo da ciência e da 

intenção documental, por exemplo.  

Na ciência, podemos relacionar os ensaios realizados por Guillaume 

Duchenne, em que seus pacientes psiquiátricos eram focalizados para efeito de 

estudos e inventários posteriores (figura 2). Quanto à pretensão documental, 

encontramos diversos usos da fotografia vinculados ao registro de eventos 

históricos, como os episódios bélicos envolvendo países europeus, registros que 

marcam o próprio nascimento da fotografia de imprensa, tal como se vê na figura 3. 

 
 
Figura 2 – Fotografia em que se registra o médico francês Guillaume Duchenne em 

um de seus experimentos em eletrofisiologia (1856). 

 

 

Fonte: KOETZLE, 2008. 
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Figura 3 – Fotografia Death of a Soldier (Morte de um soldado), de 193617. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: HACKING, 2012. 

 
 
A segunda tendência – a que encara a fotografia como um meio de 

transformação do real – pressupõe uma visão desconstrutora da imagem técnica, já 

que sustenta que, sob a ilusão de objetividade, a fotografia opera mudanças de toda 

a sorte sobre o real enquadrado na imagem. As críticas à pretensa vocação 

mimética da fotografia se distribuem, sobretudo, entre o campo técnico, ideológico e 

antropológico. 

Para os teóricos da percepção em geral, existe uma modificação inevitável 

nos componentes que constituem o próprio meio de expressão da fotografia em 

relação ao real. Na imagem, elementos como as cores, a dimensão tridimensional e 

as diferentes experiências sensoriais sofrem reduções variadas, uma vez que, na 

captação fotográfica, o espectro cromático se reduz – mesmo se considerando as 

fotos coloridas – a tridimensionalidade cede lugar a apenas duas dimensões e 

apenas o aspecto visual é preservado em detrimento dos estímulos sonoros, 

olfativos ou táteis que o real oferece, por exemplo. 

No campo ideológico, sustenta-se que a fotografia e seu recorte visual não 

são neutros nem imparciais, apresentando um caráter convencional e altamente 

elaborado, codificado, que, ao dar a ver determinada perspectiva do real, exclui 

                                                           
17

 A foto é da autoria de Robert Capa e foi originalmente publicada, em 1936, na revista francesa Vu,  
tornando-se a mais famosa da Guerra Civil Espanhola. Embora a imagem tenha sua autenticidade 
questionada, vale como a criação de um testemunho, corroborando a afirmação de Burke (2004), 
ao mencionar que “fotografias nunca são evidência da história: elas próprias são a história” (ibid., 
p. 28).  
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todos os outros ângulos possíveis do mesmo evento ali capturado. Nas palavras de 

Dubois (2012, p. 40-1), “a caixa preta fotográfica não é um agente reprodutor neutro, 

mas uma máquina de efeitos deliberados. Ao mesmo modo que a língua, é um 

problema de convenção e instrumento de análise e interpretação do real”. 

De acordo com o ponto de vista antropológico, a fotografia se apresenta como 

um construto cultural cuja compreensão demanda uma experiência social e histórica 

específica. Em outras palavras, o próprio reconhecimento de uma imagem 

fotográfica como tal não prescinde de um aprendizado social, já que tem como 

característica ser culturalmente codificada. 

A terceira concepção sobre a fotografia recupera a sua dimensão realista, 

sem, contudo, encará-la com um olhar simplista que seria o que a vê apenas como 

uma cópia do real. Segundo essa perspectiva, existe na fotografia a marca indelével 

da presença do referente que, como um lastro, registra sua existência na superfície 

fotossensível. Há, aqui, como assinalou Barthes (1984, p. 119) em A câmara clara, a 

reunião entre o que é e o que foi: 

 
 

[...] na fotografia, jamais posso negar que a coisa esteve ali. Há dupla 
posição conjunta: realidade e passado. E como essa coerção só parece 
existir por si mesma, deve-se considerá-la, por redução, a própria essência, 
a noema da fotografia [...]. O nome da noema da fotografia será portanto: 
isso foi. (grifos do autor). 

 
 

Considerando a classificação engendrada pelo semioticista americano C. S. 

Peirce (2012) para a compreensão dos signos existentes, qual seja a proposta 

tripartite que os agupa em ícones, símbolos e índices, é possível traçar um paralelo 

entre as três concepções elencadas em Dubois (2012) (fotografia como mímese, 

como codificação e como traço do real) e a referida visão semiótica. 

Sob esse prisma, a concepção de fotografia como mímese se aproxima da 

noção de ícone, já que se sublinha, nesse caso, a vocação fotográfica de imitar 

imagens pela semelhança com o objeto em foco. A visão da fotografia como 

transformação do real, por sua vez, vincula-a ao conceito de símbolo, uma vez que o 

que se salienta é o seu caráter codificado e convencional. Já na tendência que 

caracteriza a fotografia como traço do real, tem-se uma interseção com o conceito 

de índice, pois se considera que a imagem fotográfica contempla, inequivocamente, 

não o próprio real, mas um rastro do real, sem o qual a fotografia não existiria. 
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Numa postura que integra as diferentes concepções elencadas por Dubois 

(2012) e Peirce (2012), Kossoy (2009) caracteriza a fotografia como documento e 

representação a um só tempo, o que concorre para a criação de um objeto de 

estudo interdisciplinar ao qual se atribui o papel de registro e também de gerador de 

múltiplas realidades, ou nas palavras do próprio autor, de variadas ficções.  

No processo de criação da fotografia, dão-se o recorte espacial 

(fragmentação) e a interrupção temporal (congelamento), sob o comando de 

componentes de ordem material (técnicos, ópticos, químicos, eletrônicos) e imaterial 

(motivação, experiência cultural etc.) mobilizados pelo fotógrafo.  

Desse modo, podemos afirmar que o advento da fotografia criou uma nova 

concepção de ver e registrar o mundo, e, apesar de sua aparente objetividade, nela 

também ocorrem omissões intencionais, acréscimos e manipulações de toda ordem. 

A escolha do assunto e a tecnologia empregada influenciam o resultado final 

do objeto fotografado, e o objetivo do fotógrafo, assim como sua ideologia e atitude 

acabam por criar, de algum modo, as imagens. Dessa forma, qualquer que seja o 

tema registrado na fotografia, esta documentará, sobretudo, a visão de mundo do 

fotógrafo e/ou do veículo midiático que ele representa.  

Portanto, a fotografia é um duplo testemunho, ou seja, ela revela não só o 

fragmento congelado do momento passado e eternizado pela imagem, como 

também informa sobre as perspectivas discursivas e ideológicas do seu tempo, pois 

sempre poderemos indagar “por que escolher [fotografar] tal objeto, tal instante, em 

vez de outro?” (BARTHES, 1984, p. 16). 

Como nos diz Boris Kossoy (1989, p.33), 

 
 

[...] toda fotografia é um testemunho segundo um filtro cultural, ao mesmo 

tempo que é uma criação a partir de um visível fotográfico. Toda fotografia 

representa o testemunho de uma criação. Por outro lado, ela representará 

sempre a criação de um testemunho. 

 
 
A esse respeito, Kossoy (ibid., p. 77) nos fala, ainda, que:  

 
 

Ao observar uma fotografia, [...] por mais isenta que seja a interpretação dos 
conteúdos fotográficos, o passado será visto sempre segundo a 
interpretação do fotógrafo que optou por um aspecto determinado, o qual foi 
objeto de manipulação desde o momento da tomada do registro e ao longo 
de todo processamento até a obtenção da imagem final. Entre o assunto e 
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sua imagem materializada ocorreu uma sucessão de interferências ao nível 
da expressão que alteraram a informação primeira; tal fato é particularizado 
nas fotos de imprensa, que, uma vez associadas ao signo escrito passam a 
“orientar” as leituras do receptor com objetivos nem sempre inocentes. 

 
 

Dessa forma, apesar de a fotografia carregar consigo a ilusão de retratar 

fielmente a realidade empírica, pretendendo ser, portanto, imparcial, ela não é 

transparente. Assim como na linguagem verbal, a produção de sentidos na fotografia 

é regulada, administrada, pois se relaciona às condições de produção e ao contexto 

comunicativo em que se engendra. 

Barthes (1968, p. 11) acrescenta, ainda, que a fotografia por si mesma, 

quando impressa em um jornal, constitui uma mensagem de que ela é o centro. Para 

a configuração final da imagem, concorre, além dos fatores já mencionados, o 

próprio jornal impresso, que, com seu nome e orientação social e ideológica, tem o 

poder de ressignificar a mensagem fotográfica. 

Importa, ainda, destacar, filiando-nos a Karam (2004, p. 68), a natureza 

complexa da própria fotografia caracterizada como uma rede cujos elementos se 

relacionam interna e externamente. Na face interna, localizam-se os processos 

perceptivos, a conexão dos componentes cromáticos, formais, geométricos, 

luminosos e estilísticos. Na face externa, a seu turno, transcorrem as relações 

intertextuais entre as fotografias e outros materiais significantes.  

 O fotojornalismo, tal qual o conhecemos hoje, nasceu na década de 20, 

diretamente relacionado ao aparecimento de máquinas fotográficas menores, que 

permitiam melhor luminosidade, como as da marca Leica, a qual possibilitou a 

“obtenção de imagens sem a cooperação dos sujeitos fotografados”, por exemplo. 

(SOUSA, 2004, p.19). 

 Beneficiando-se dos avanços técnicos que, em meados do século XIX, já 

permitiam que a fotografia se realizasse fora de estúdios circunscritos, a guerra 

passou a ser o tema privilegiado da nova forma de registro, principalmente pelo 

caráter de prova e testemunho que lhe era atribuído. Isso fez com que o observador 

fosse projetado para mais próximo dos eventos e, “com as fotos, o conhecimento, o 

julgamento e a apreciação deixaram de ser mobilizados pela escrita” (ibid., p.40). 

 Em 1888, a criação e gradual popularização da máquina fotográfica Kodak 

sob o slogan “You press the button. We do the rest”18 permitiu que a atividade de 

                                                           
18

 Você aperta o botão. Nós fazemos o resto (tradução nossa). 
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fotografar se disseminasse e concorreu para que as distâncias geográficas e 

culturais se encurtassem. Paulatinamente, o ofício do fotojornalista se constituiu e a 

fotografia passou a assumir outras funções que não apenas a mera ilustração do 

texto escrito, o que ocorre no ano de 1904, quando o jornal britânico Daily Mirror 

passa a utilizar-se da fotografia como um novo recurso midiático em si mesmo. 

 Quanto ao seu progenitor, o fotojornalismo encontra na figura de Erich 

Solomon as suas origens. Considerado o pai do fotojornalismo moderno, Solomon 

cunhou o que se denomina candid photography (fotografia cândida), que se 

caracteriza por ser uma imagem não posada, não protocolar, em que o fotografado 

desconhece o fato de estar sendo enfocado pelo jornalista. Nas palavras de Sousa 

(SOUSA, 2004, p. 77), seriam fotografias que tentam: 

 
 

[...] surpreender as figuras públicas em instantes durante os quais 
abrandam a vigilância, deixando cair as máscaras e abandonando os rituais 
sociais, assumindo posições ‘naturais’. Uma fotografia que procura retratar 
o quotidiano. São famosas as fotos informais de encontros diplomáticos 
realizadas por Solomon. 

 
 
Figura 4- Umas das fotografias não posadas tiradas por Erich Solomon. Visitas de 

Chefes de Estado a Roma, 1931. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SOUSA, 2004, p. 74. 

 
 

Aproximando-nos da síntese de Flusser (2002, p.14), concluímos que as 

fotografias transpõem textos para imagens e a dificuldade em interpretá-las resulta 
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do fato de que elas parecem não necessitar de uma leitura crítica: “o observador 

confia nas imagens técnicas tanto quanto confia em seus próprios olhos”. 

Segundo Karam (2004, p.67), a mídia parece, de fato, explorar essa relação 

de confiança entre o leitor e a imagem: 

 
 

a foto co-participa das particularidades da informação (informar, entreter, 
opinar...) e mostra algum detalhe ou dá conta do princípio de 
verossimilhança por meio do qual o destinatário possui um insumo a mais 
para “crer” na informação, como se a imagem fosse um argumento em si de 
verossimilhança/verossimilitude do conteúdo. 

 
 

Além disso, ainda que a análise de fotografias demande métodos de estudo 

específicos, a leitura das imagens e a do texto verbal, muitas vezes, configura um 

conjunto. Esse parece ser o caso do fotojornalismo, em que os signos verbais, em 

geral, acompanham as fotos, seja em forma de título e/ou legendas, seja em forma 

de uma matéria na íntegra. 

 Por isso, nos próximos itens, a fim de possibilitar uma melhor visão do 

conjunto no momento das análises, tratamos da linguagem específica das capas e 

das fotografias em si.  

 

6.1 Capas e diagramação: funções e princípios de organização 
 

 Considerando a importância da capa para a constituição do jornal como um 

veículo de comunicação e uma espécie de mediador entre o leitor e o mundo tal 

como nós o concebemos ou percebemos, neste capítulo, discorremos sobre a 

primeira página e os pressupostos centrais de sua organização gráfica. 

 Conforme destaca Ferreira Júnior (2003, p. 62), desde o início do século 

passado até a atualidade, o projeto gráfico dos jornais brasileiros “percorreu todas 

as instâncias da convivência tensiva entre o código verbal e o código visual”, 

partindo de casos em que as capas se assemelhavam a um texto verbal único, 

“chegando a exemplos de capas-cartazes nas quais o arrojo da composição, 

aparentemente, não tem paralelo em outro lugar”. 

Nas figuras abaixo, por exemplo, vemos capas em que se explora, num alto 

grau (a capa da Folha) ou num grau máximo (a capa do Jornal da Tarde), a 

dimensão gráfica e a visualidade. As duas edições noticiam derrotas marcantes da 
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seleção brasileira: a capa da esquerda se refere à Copa realizada na Espanha, e a 

da direita, à Copa realizada no Brasil. 

 
 
Figura 5 – Exemplos de capas-cartazes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 de julho de 1982 09 de julho de 2014 

 

Fonte: http://flaviogomes.grandepremio.uol.com.br/2012/07/barcelona-5-de-julho-de-1982/ e Acervo 

Folha. 

 
 
 A marcante mudança que se deu na linguagem jornalística brasileira e na sua 

configuração gráfica durante o século XX foi impulsionada, sobretudo, pela primeira 

grande reforma do Jornal do Brasil, em 1950, sob o comando do designer e artista 

plástico de orientação cubista Amílcar de Castro e seu grupo. Nessa grande 

transição, não só o estilo de apresentação da notícia se alterou, passando a 

incorporar o lide19 e distanciando-se do teor verborrágico e rebuscado do jornalismo 

em voga, mas também a apresentação gráfica do conteúdo publicado, que ganhou 

contornos mais planejados e criativos.  

 A reboque da reforma do jornal carioca, vários periódicos iniciaram mudanças 

importantes. No caso da Folha de S. Paulo, por exemplo, as mudanças editorias 

                                                           
19

 Termo derivado do inglês lead, Lage (2011a, p. 79) afirma que o lide constitui a “abertura da 

notícia”, o “primeiro parágrafo da notícia em jornalismo impresso”, que traz suas informações 
principais ou mais interessantes. Numa visão sintética, o lide “informa quem fez o que, a quem, 
quando, onde, como, por que e para quê (id, 2011b, p. 26, grifos do autor).  
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começaram sob o comando de Nabantino Ramos, que, nas palavras de Ribeiro 

(1994 apud FERREIRA JÚNIOR, 2003, p. 72, primeiro grifo do autor, segundo grifo 

nosso), 

 
 

[...] promoveu uma reforma editorial que se adequava à Indústria Cultural, 
visando sobretudo à segmentação. O número de páginas cresceu, foram 
criados novos cadernos (como a “Folha Ilustrada”) e o conteúdo se 
diversificou. Havia um evidente interesse em fazer o jornal vender-se a si 
mesmo, publicando-se chamadas nas primeiras páginas – a qual até então 
apresentava reportagens inteiras. A primeira página passou a ser vitrine 
do jornal. Em 1960, a Folha da Manhã, a Folha da Tarde e a Folha da 
Noite passaram a se chamar Folha de S. Paulo, 1ª, 2ª e 3ª edição. Em 
1962, foi extinta a edição noturna. 

  
 

Parece interessante observar, ainda, que, a partir da década de 1990, quando 

a informatização passou a preponderar na esfera da produção jornalística, as cores 

e a infografia tornaram-se cada vez mais destacadas nas páginas dos jornais. 

Mesmo os jornais mais tradicionais como O Globo e O Estado de S. Paulo passaram 

a se tornar, quando ao recurso da cor, cada vez mais próximos à televisão e às 

revistas. 

 Entre os profissionais da área, lembra-nos Ferreira Júnior (ibid., p. 78) que há, 

basicamente, duas posturas quanto à configuração dos jornais impressos: a que 

prevê um caráter mais analítico para tais veículos, distinguindo-os da televisão, por 

exemplo, e a que pressupõe a ideia de tornar a mídia impressa cada vez mais 

próxima à mídia eletrônica, atribuindo-lhe, tanto quanto possível, uma organização 

visual e textual dinâmica e orgânica.   

 Seja como for o modo de apresentação visual da capa do jornal, o fenômeno 

da percepção, segundo estudos ligados à psicologia e à perspectiva da Gestalt, 

transcorre de forma dinâmica e só se completa quando reunimos e ajustamos 

informações visuais e as comparamos ao repertório de nossas imagens mentais, ou 

seja, quando reunimos dados e informações visuais e as organizamos em unidades 

que constituem um todo.  

Essa linha de pensamento estaria, pois, no bojo do que se concebe por 

design e da concepção do layout de uma página impressa, uma vez que seríamos 

capazes de, ao observar partes, reuni-las em um conjunto coerente, atribuindo-lhe 

significado.  
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 Assim, quanto à direção de leitura, costuma-se afirmar que se lê uma página 

impressa em dois estágios: o primeiro é aquele em que o leitor atenta para a massa 

gráfica como um todo, identificando as subáreas, isto é, as imagens, os títulos, os 

espaços em branco da página, o texto etc.; o segundo é o momento em que o leitor 

se concentra nos detalhes dessas subáreas (SILVA, 1985). Soma-se a isso o fato de 

a leitura do jornal permitir um percurso não linear, devido à sua forma de 

organização hipertextual20. 

De forma a ocupar estrategicamente o espaço da página como um todo, 

costuma-se atentar, portanto, para o que se denominam zonas de visualização, as 

quais têm como princípio a visão, pois se fixam a partir do lado superior à esquerda 

do papel, por estarmos condicionados pela escrita ocidental. Tal lógica racional para 

a leitura ocidental dá origem ao esquema em seis zonas de visualização, conforme a 

figura abaixo: 

 
 
Figura 6 - As zonas de visualização na página do jornal impresso. 

 

 

 

Fonte: SILVA,1985. 

 
 

                                                           
20

 O conceito de hipertexto se associa a um processo de leitura/escrita não hierarquizado e, em geral, 
remete a “um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, 
gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem eles 
mesmos ser hipertextos.” (cf. FACHINETTO, 2005, p. 3). 

1– Zona primária ou principal 

2- Zona secundária 

3- Zona morta 

4- Zona morta 

5- Centro ótico 

6- Centro geométrico 
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A zona primária ou principal (1) contém elementos de forte atração para 

despertar a atenção do leitor. Costuma-se preencher esse espaço da página, pois, 

com uma foto ou um título, por exemplo. A fim de evitar a monotonia de se recorrer 

sempre a esse mesmo recurso, torna-se importante atentar para a trajetória da 

leitura de uma área impressa. 

Como a visão instintivamente se desloca com rapidez em diagonal do lado 

superior esquerdo em sentido ao lado inferior oposto, a rota básica da vista se 

projeta da zona primária (1) para a zona secundária (2). Daí decorre a importância 

de que o centro geométrico (6), o centro ótico (5) e, sobretudo, as zonas mortas (3) 

e (4) sejam preenchidas com elementos que exerçam atração a fim de que a leitura 

se torne ordenada, sem o deslocamento abrupto do olhar. 

 Sob essa perspectiva, Silva (1985, p. 28) destaca que, no jornalismo, o ofício 

da palavra divide espaço com a arte gráfica: “O jornal é antes de tudo algo que se vê 

– do todo se parte para os grandes títulos e para as ilustrações”. Defende, ainda, 

que “as ilustrações aquecem o texto” e interrompem sua monotonia. Em resumo, 

afirma que “as artes gráficas e plásticas se põem a serviço de atração e sugestão, 

em complemento da arte da palavra” (ibid.). 

 No caso da primeira página, a organização gráfica assume ainda maior 

importância em relação às demais seções do jornal. Isso porque ela concentra as 

maiores possibilidades persuasivas para fazer com que o leitor prossiga em sua 

leitura e também se torne fiel àquele jornal, cuja imagem, em grande parte, constitui-

se em sua capa.  

 A essa organização gráfica pode-se associar o nome de diagramação, uma 

atividade que consiste em “coordenar corretamente o material gráfico com o material 

jornalístico, combinar os dois elementos com o objetivo principal de persuadir o 

leitor” (SILVA, 1985, p. 45). Ao se referir à obra de Luiz Amaral (1982), Silva (ibid., p. 

42) salienta que a diagramação age como “um discurso, uma linguagem específica e 

intencional”, cuja maleabilidade enseja diferentes possibilidades, entre as quais a de 

fascinar e a de enganar, a de seduzir e a de ser demagógica, a de concentrar o 

interesse e também a de dispersá-lo. 

 Em termos técnicos, a par das múltiplas possibilidades, há duas principais 

tendências de diagramação: a simétrica e a assimétrica. Na diagramação simétrica, 

os elementos da página (títulos, textos, ilustrações etc.) são dispostos de forma 
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homogênea, seguindo coordenadas verticais ou coordenadas horizontais21. Na 

diagramação assimétrica, a seu turno, utilizam-se coordenadas mistas (horizontais e 

verticais) e os elementos podem ser dispostos fora de sua ordem tradicional, como 

título, texto e ilustração, por exemplo.  

 Na medida em que nos aproximamos da perspectiva de que a configuração 

gráfica da capa como um todo se apresenta como um discurso voltado a atrair o 

leitor, os pressupostos aqui delineados contribuem também para a análise do 

corpus. 

 

6.2 Fotografia e legenda: o caso do fotojornalismo 

 

 A relação entre o verbal e o não verbal constitui foco de interesse em áreas 

tradicionalmente direcionadas ao estudo dos sistemas semióticos e, historicamente, 

remonta a Barthes (1968) e suas pesquisas sobre a imagem publicitária, conforme 

descrevemos no capítulo sobre o papel da imagem como representação e 

interpretação da realidade. 

 No caso do fotojornalismo, em particular, filiamo-nos à posição defendida por 

Sousa (2002) de que imagem fotográfica e texto verbal constituem uma unidade, 

ainda que ambos tenham sua própria forma de configuração do plano da expressão 

e do conteúdo22. O autor defende que “não existe fotojornalismo sem texto” (ibid., 

p. 76, grifo do autor), citando um exemplo que elucida esse caráter orgânico da 

imagem e da palavra: 

 
 

Imaginemos a fotografia de um instante qualquer, por exemplo, de um 
instante de uma guerra. Essa fotografia pode ser extraordinariamente 
expressiva e tecnicamente irrepreensível. Mas se não possuir um texto que 
a ancore, a imagem pode valer, por exemplo, como símbolo de qualquer 
guerra, mas não vale como indício da guerra em particular que representa 
(ibid., p. 76). 

 

                                                           
21

 No caso da predominância das coordenadas verticais, prioriza-se a distribuição dos materiais 
impressos em colunas; quando as coordenadas horizontais estão em primeiro plano, distribui-se o 
material impresso por várias colunas. 

22
  Entendemos plano de conteúdo e plano da expressão como o modo pelo qual os signos funcionam 

e significam, tal qual a Semiótica Greimasiana. Nesse contexto, “[plano de expressão é] a 
manifestação desse conteúdo em um sistema de significação verbal, não-verbal ou sincrético [e o 
plano de conteúdo se refere] ao significado  do texto, ou seja, como se costuma dizer em 
semiótica, ao que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz. (PIETROFORTE, 2004, p.11). 
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 Isso reforça o caráter social do jornalismo em sua função de fazer-saber, isto 

é, no seu contrato de informação, que visa a relatar os acontecimentos para o leitor 

instituído como uma instância cidadã à qual a mídia se dirige e deve manter a par do 

que acontece no mundo.  

Ao mesmo tempo, também vale registrar que, embora o espetador não se 

coloque frente a um texto jornalístico com a postura de quem o irá avaliar em termos 

expressivos ou estéticos, essa é, via de regra, uma possibilidade latente, tendo em 

vista o outro contrato de que a mídia se reveste: o de captação. Daí, a referência 

aos atributos de “extraordinariamente expressiva e tecnicamente irrepreensível” na 

citação acima. 

Considerando a relação sublinhada, lembramos, assim como Lima (1988), 

que a fotografia pode relacionar-se, basicamente, a três tipos de textos na mídia 

impressa: às manchetes e títulos, ao texto da notícia em si mesmo e às legendas. 

Nesta pesquisa, é esse último tipo de relação que nos interessa precipuamente. 

Lima (ibid., p. 31) afirma, ainda, que, “na fotografia de imprensa, a legenda faz a 

relação entre a imagem e o texto, referindo-se ao fato e, portanto, ao espaço e ao 

acontecimento, de forma mais específica”. Em outras palavras, marca-se aqui a 

ideia de que a legenda serve como mediadora entre o momento vivido pelo repórter-

fotográfico e a imagem vista pelo leitor.  

Joly (1996) desmistifica o medo de que o império da imagem possa subsumir 

a importância da escrita, discorrendo sobre as diferentes, e, por isso mesmo, 

complementares, naturezas da fotografia e da legenda. Uma vez que a fotografia 

tende a suprimir a dinâmica do movimento, do tempo e do espaço, é à legenda que 

caberá o preenchimento ou a restituição, em alguma medida, desses conteúdos, 

influindo, inclusive, no julgamento da credibilidade do que é mostrado na imagem a 

partir do que é dito sobre ela: 

 
 

Portanto, as palavras mudam os textos, mas os textos, por sua vez, mudam 
as imagens. O que vemos ou ouvimos a respeito das imagens, à maneira 
como a literatura, a imprensa, a sinalização apropriam-se delas, trituram-
nas e apresentam-nas determina necessariamente a abordagem que 
fazemos delas (ibid., p. 131). 

 
 
Outro destacado profissional da fotografia, Milton Guran (1992, p. 58), 

igualmente salienta o papel ativador que a legenda exerce em relação ao leitor, 
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pontuando que tal texto se destina não só a acionar conhecimentos, como também 

sentimentos relacionados à cena mostrada. Assim, qualifica uma boa legenda como 

aquela que atua como “um convite ao leitor para explorar melhor a imagem, 

descobrindo-lhe os significados menos evidentes, mas nem por isso menos 

importantes” (SOUSA, 2002). 

De forma geral, Sousa (2002, p.76) sintetiza as funções do texto no 

fotojornalismo, atribuindo ao verbal os seguintes papéis: 

 
 

a) chamar a atenção para a fotografia ou para alguns de seus elementos, 
ainda que se restrinja à redundância; 
 

b) complementar a imagem em termos informacionais, já que ela não é 
capaz de exprimir conteúdos abstratos de forma direta. 
 

c) denotar a foto em relação àquilo que ela representa (limitação da 
polissemia); 

 

d) conotar a imagem, direcionado o leitor para significados que se pretende 
vincular a ela (estímulo à polissemia); 

 

e) analisar, interpretar e comentar a fotografia e seu conteúdo. 

 
 

Parece interessante destacar que os itens c e d acima dialogam diretamente 

com Barthes (1968), ao indicar que a legenda participa tanto da denotação da 

imagem, mesmo que não possa duplicá-la totalmente, quanto da sua conotação, que 

pode chegar ao limite máximo da atribuição de novos significados à imagem, como 

quando a contradiz, por exemplo.  

Em sua pesquisa sobre as relações entre as linguagens verbal e não verbal 

no jornal, Gomes (2008) também explora os possíveis regimes de interação entre 

elas, estabelecendo quatro possíveis categorias: a redundância, a oposição, o 

redimensionamento e a ressignificação, que são sintetizadas a seguir: 
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 redundância: o procedimento pelo qual há, entre fotografia e legendas, a 

reduplicação de informações23; 

 

 oposição: espécie de relação em que se verifica a oposição entre o 

linguístico e o não verbal e vice-versa, promovendo, por exemplo, o efeito 

de humor ou de ironia, ao gerar confrontos ou deixar margem a 

ambiguidades de forma implícita;  

 

 redimensionamento: nesse caso, há, entre o verbal e não verbal, um 

movimento de expansão ou de restrição de conteúdos ou, em outras 

palavras, verifica-se um dizer a mais ou um dizer a menos. No primeiro 

caso, há complementação entre as linguagens, e o leitor pode ser levado a 

sentir certa emoção ou sensação pela imagem fotográfica, o que 

modificaria sua leitura do texto; no segundo, verifica-se uma espécie de 

restrição, já que as possibilidades interpretativas da imagem seriam pré-

determinadas pelo foco dado pela legenda. 

 

 ressignificação: nesse caso, a não reduplicação promove um sobredizer 

entre as linguagens, o que acaba por gerar relações metonímicas ou 

metafóricas entre elas. Por esse mecanismo, seria possível desestabilizar 

sentidos usuais e promover efeitos estéticos, por exemplo, por meio da 

própria linguagem jornalística. 

 
 

Tendo em vista a fonte do corpus desta pesquisa (jornais O Globo e Folha de 

S. Paulo), é relevante sublinhar as diretrizes incorporadas na política editorial de 

alguns jornais impressos quanto ao fotojornalismo e à relação entre imagens e 

legendas. Primeiramente, destacamos as orientações do Manual de O Estado de S. 

Paulo (MARTINS, 2007, p. 159), em que se prevê para a legenda a dupla função de 

descrição e opinião em relação à fotografia: 

 
 

                                                           
23

  Em sua obra, Gomes (2008) esclarece que, dada a própria especificidade de cada materialidade 

em foco, a verbal e a visual, a redundância acaba por representar apenas uma hipótese teórica 
que, no conjunto das análises realizadas, praticamente não ocorre. 
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As legendas, no Estado, devem, sempre que possível, cumprir duas 
funções, simultaneamente: descrever a foto, com verbo de preferência no 
presente, e dar uma informação ou opinião sobre o acontecimento. 

 
 
 O Manual da Folha (MANUAL DA REDAÇÃO, 2013, p. 78) também elenca o 

potencial catalisador da legenda em relação à imagem no sentido de funcionar como 

um “gatilho” para despertar o interesse do leitor: 

 
 

Recurso essencial da edição. A legenda não é colocada sob a foto apenas 
para descrevê-la, embora não possa deixar de cumprir essa função. Por ser 
um dos primeiros elementos na página que atrai o leitor, merece tanto 
cuidado quanto os títulos. Deve ser atraente e conquistar a atenção. A boa 
legenda também esclarece qualquer dúvida que a foto possa suscitar. Deve 
salientar todo aspecto relevante e dar informação adicional sobre o contexto 
em que foi tirada. Não deve simplesmente descrever aquilo que qualquer 
leitor pode ver por si só. A legenda fotográfica deve atender à curiosidade 
do leitor, que deseja saber o que ou quem aparece na foto, o que está 
fazendo, onde está. Sempre que for cabível deve usar verbo no presente (o 
presente do momento em que a foto foi tirada). 

 
 
 Quanto a O Globo (GARCIA, 1999, p. 48), eis as recomendações para a 

construção de legendas fotográficas: 

 
 

Complementa a foto acrescentando-lhe informações que permitem ao leitor 
entender ou avaliar o que está vendo. Assim como a boa notícia, a boa 
legenda responde a todas as perguntas razoáveis do leitor. Ela identifica os 
personagens (todas as pessoas importantes em si, ou importantes na notícia, 
tem de ser identificadas), o lugar, o momento. Em alguns casos chama a 
atenção pelo detalhe significativo que possa escapar à atenção do leitor. 
A não ser em casos de cenas muito complexas, é redundante escrever na 
legenda o que se vê na foto, aquilo que a imagem deixa óbvio. Não se usa o 
espaço para isso, mas para fornecer informações que a foto não pode dar – 
como quando a foto mostra um jogador no momento em que chuta a bola, só 
a legenda pode dizer se houve gol. 
 
 

Na sequência dessa apresentação, cabe destacar dois aspectos. O primeiro 

diz respeito ao conjunto das obras aqui convocado. Ainda que tratem de um mesmo 

objeto geral, a saber a relação entre o verbal e o visual no campo da mídia, 

sobretudo, tais estudos se constituem de embasamento teórico diferenciado, tal 

como se vê, por exemplo, em Sousa (2002), representante dos estudos em 

fotojornalismo propriamente dito, e Gomes (2008), pesquisadora do âmbito dos 

estudos semióticos e discursivos.  
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O segundo aspecto que importa ressaltar é que, no que tange à relação 

verbovisual, embora tais obras apontem relevantes caminhos para a pesquisa com 

fotografias e legendas, não serão diretamente aplicadas em nossa análise, cujo 

percurso metodológico será posteriormente detalhado (ao final deste item e no 

capítulo 8, p. 114) tendo em vista os objetivos específicos desta pesquisa. 

A par do texto verbal, há outros elementos que concorrem para a construção 

do sentido no fotojornalismo, que se utiliza de recursos do plano da expressão e do 

conteúdo, relacionados estritamente à imagem neste caso.  

Para a investigação aqui proposta, recorreremos aos estudos de Sousa 

(2002), Dondis (2007) e Guimarães (2000; 2005) e trabalharemos com os seguintes 

aspectos: enquadramento, planos e composição; foco de atenção; relações figura e 

fundo; relações de equilíbrio e desequilíbrio; elementos morfológicos, dentre os 

quais o padrão, as linhas, e a cor; a iluminação; lei do agrupamento; relações de 

semelhança e contraste de conteúdos e relação espaço-tempo. 

De acordo com Sousa (2002), o enquadramento corresponde à área visível 

da fotografia, o que será sempre determinado pelo fotógrafo. No fotojornalismo, é 

comum, ainda, a utilização do reenquadramento, técnica que consiste no recorte e 

manipulação do enquadramento original a fim de destacar o que se deseja e de se 

retirarem elementos que se julguem desnecessários no espaço fotográfico. Como o 

enquadramento se concretiza em um determinado plano, o autor elenca quatro tipos, 

cada qual com um efeito expressivo particular: 

 
 
a) planos gerais: muito usados para clicar paisagens e eventos, são planos 

abertos, que tendem a transformar o objeto/local fotografado na própria 
personagem da foto; 

 

b) planos de conjunto: planos gerais mais fechados, em que se distinguem os 
agentes da ação e a ação por inteiro; 

 

c) plano médio: relacionam objetos e sujeitos fotográficos, aproximando-se 
de uma visão “objetiva” do real. 

 

d) grande plano: enfatizam pormenores (um rosto, uma janela etc.) e 
geralmente são mais expressivos que informativos.  
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Quanto ao ângulo que a máquina fotográfica forma com a superfície, também 

é relevante ressaltar as seguintes possibilidades: 

 
 
a) plano normal: oferece olhar objetivante sobre o mundo, já que o ângulo da 

tomada da foto é paralelo à superfície; 
 

b) plano picado: a tomada da foto se faz de cima para baixo, o que tende a 
desvalorizar o motivo da imagem; 

 

c) plano contrapicado: a captura da imagem se dá de baixo para cima, 
tendendo a valorizar o alvo da lente. 

 
 
No domínio da composição, tem-se a maneira pela qual os elementos 

fotografados competem pela atenção do leitor de modo a gerar uma sensação ou 

efeito unificado. O recurso mais comum para a composição de fotografias relaciona-

se à disposição dos elementos segundo as zonas de visualização.  

Assim, vale reforçar que esse critério de análise será mobilizado tanto para a 

análise da produção fotojornalística quanto para a análise de sua distribuição nas 

capas a fim de aferir sua relevância diante dos outros elementos presentes nas 

primeiras páginas, conforme descrevemos no item anterior, ao tratar das zonas de 

vizualização (cf. seção 6.1, p. 89). 

Embora a observação sobre o centro ótico se aplique a qualquer peça 

impressa, consideraremos aqui o caso da imagem fotográfica em si mesma. Sousa 

(2002) afirma que nosso olhar tende a se direcionar, em primeiro lugar, para o centro 

visual/ótico da imagem, que se situa ligeiramente acima do seu centro geométrico. 

Por isso, uma composição que se pretenda equilibrada, com motivos simétricos, 

deve se nortear pelo centro visual/ótico. 

No caso de fotografias retangulares, outra norma bastante utilizada é a da 

regra dos terços. Trata-se de dividir a imagem em nove pequenos retângulos, em 

que os pontos de cruzamento entre as linhas verticais e horizontais constituem polos 

de atração visual e podem ser aproveitados para a colocação do tema principal da 

foto, por exemplo. A mesma regra vale para a criação de fotos que tendam ao 

desequilíbrio, quando os motivos sejam colocados nos terços verticais esquerdo ou 

direito, ou nos terços horizontais inferior e superior.  
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O recurso de situar o motivo fora do centro também servirá, por exemplo, 

para a geração da ideia de movimento para os objetos/pessoas fotografadas, com 

espaço a percorrer, sugerindo o futuro/continuidade, ou já percorrido, indicando 

passado/término. 

Além do recurso da composição, o fotógrafo dispõe de outros elementos para 

delimitar o foco de atenção principal da imagem. Entre eles está o contraste luz e 

sombra, por exemplo, o isolamento de determinado elemento e a intensidade da cor, 

de que falaremos adiante. 

 Como, em princípio, percebemos configurações globais em vez de unidades 

isoladas, a relação entre figura e fundo torna-se muito relevante no fotojornalismo. O 

que se coloca em primeiro plano, em planos secundários e em plano de fundo se 

inter-relaciona de modo dinâmico e concorre para a construção de sentido e reforço 

da mensagem da imagem. 

 O jogo entre equilíbrio e desequilíbrio dá-se, sobretudo, pelo uso da simetria e 

da assimetria. Conforme Dondis (2007, p. 142), o equilíbrio pode se dar por simetria, 

em que há uma construção extremamente simples e bem resolvida, em que o motivo 

se situa exatamente no centro da imagem de forma a constituir metades iguais. Já o 

equilíbrio por assimetria tende a se formar pela combinação de elementos distintos, 

gerando tensão e uma leitura mais ativa da imagem. A exemplo das zonas de 

visualização, esse critério também será importante na análise da disposição das 

imagens nas capas dos jornais analisados. 

 No que tange aos elementos morfológicos, pinçaremos o padrão, as linhas e 

a cor. O padrão diz respeito à repetição de determinado elemento, o que contribui 

para gerar sentidos específicos. As linhas, por sua vez, podem ser explícitas ou 

implícitas. Serão explícitas quando são visíveis como linhas, como, por exemplo, um 

muro, um cordão, uma pessoa vista em sua altura etc. Serão implícitas quando são 

constituídas de pontos ligados, como quando uma pessoa olha para outra, segue a 

outra etc. 

 Em ambos os casos, podem ser utilizadas como linhas de força quando 

direcionam o olhar do leitor rumo a determinado ponto ou interpretação. Conferindo 

ideia de profundidade, estão as linhas de perspectiva. As linhas verticais e 

horizontais, a seu turno, associam-se, em geral, à noção de estatismo. Já as linhas 

oblíquas sugerem uma tensão dinâmica, e as linhas curvas indicam movimento.  
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 No caso da cor, há estudos específicos no campo da Semiótica da Cultura 

que fornecem valiosas perspectivas de investigação desse elemento na mídia. Além 

de atrair a atenção do leitor, as cores atribuem sentido à imagem segundo o 

contexto e a cultura a que se relacionam. Guimarães (2000) considera que a cor se 

torna um signo quando seu uso tem valor intencional, informacional e pragmático e 

que não se trata de pensar em um método restritivo que assevere que tal cor 

significa sempre X ou Y. Esse ponto de vista é sintetizado da seguinte forma: 

 
 

Mesmo sabendo que as cores não têm autonomia significante, e que, ao 
contrário, dependem de outros elementos da informação e do contexto, a 
sua participação na informação visual merece especial atenção. [...] Ao 
passar por todo o processo de produção e recepção de imagens, a cor pode 
incorporar valores, regras e códigos constituídos por sistemas ou campos 
semânticos de origem diversa (religiosa, política, técnica etc.) 
(GUIMARÃES, 2005, p.3). 

 
 
 Dondis (2007, p. 69) nos informa que a cor é o elemento visual de maior apelo 

emocional e pode ser usada para expressar e intensificar a informação da imagem. 

Estas têm um significado compartilhado por meio da experiência e valores culturais 

a ela associados. As cores têm três dimensões: o matiz, a saturação e o brilho. 

 O matiz corresponde à cor em si e dá origem a dois grupos, segundo suas 

propriedades: cores primárias e secundárias. Dentre as cores primárias, o amarelo é 

a mais luminosa, o vermelho, a mais ativa e emocional e o azul, a mais passiva e 

suave. Por meio de sua mistura, surgem as cores secundárias (laranja, verde e 

violeta) e novos significados relacionados à sua percepção e intensidade. 

 A saturação diz respeito à pureza relativa de uma cor, do matiz ao cinza. 

Quanto mais saturada for a cor, mais força expressiva e emocional estará associada 

ao acontecimento ou objeto em foco; as menos saturadas conduzem à neutralidade 

e à sutileza. 

 A terceira propriedade é a do brilho, que calibra o tom das cores, do claro ao 

escuro, independentemente do matiz. O tom nos permite diferenciar formas e 

volumes e é um traço bastante relevante na percepção. 

 Sousa (2002, p. 90-1) também corrobora essa ideia ao dizer que, a fim de 

gerar diferentes efeitos, pode-se a recorrer, por exemplo, à harmonia cromática, pela 

utilização de cores próximas, e ao contraste cromático (cores fortes com cores 

neutras; cores claras e cores escuras; tons claros e intensos da mesma cor). 
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 Quanto à iluminação, os efeitos possíveis seriam o de profundidade e relevo 

quando é lateral; o de espaçamento entre os objetos por falta de sombras e 

contrastes quando é frontal; e o de valorização da forma, do contorno em detrimento 

do conteúdo no caso da contraluz.  

 A lei do agrupamento diz respeito à concentração e proximidade entre os 

motivos fotografados, o que gera mais apelo e interesse pelo que é visto. Sousa 

(2002, p, 96) cita como exemplo uma disputa pela posse de bola em um jogo vista 

de um plano médio em comparação à mesma cena enfocada em um plano geral, em 

que esses elementos perderiam sua força de atração por estarem dispersos entre os 

demais elementos da imagem.  

 Ainda quanto aos conteúdos fotografados, eles podem travar uma relação de 

semelhança ou de contraste. Ocorre semelhança entre eles quando há uma 

coerência entre seus elementos constituintes. Verifica-se contraste quando se dá 

alguma incongruência entre eles, como, por exemplo, em uma fotografia em que 

uma criança branca saudável abraça uma criança negra faminta em alguma região 

pobre. 

 A fim de expressar a relação espaço-tempo, além do recurso da colocação 

dos motivos fotografados na entrada ou na saída da imagem, em suas linhas 

verticais esquerda ou direita em associação com as linhas horizontais superior ou 

inferior, apontando, respectivamente, para a ideia de futuro ou de passado, o 

enfoque de determinados objetos (disco-voador, móvel em ruínas etc.) pode levar o 

observador a refletir sobre a noção de tempo e espaço na esfera psicológica.  

 Numa tentativa de sistematizar os aspectos de construção da imagem 

fotográfica e de suas legendas, afiliamo-nos ao percurso metodológico sugerido por 

Galinari (2014, p. 364-365) com base em Joly (1996), obra à qual também 

recorremos nesta pesquisa, e o organizamos nas seguintes categorias: 

 
 

 signos icônicos: abarca as imagens como signos/formas/motivos 

reconhecíveis e, conforme assinala Joly (op.cit.), permite que identifiquemos, 

por exemplo, um homem e não uma mulher, ou trajes sofisticados e não 

roupas mais informais na imagem. 
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 signos gráficos24: envolve os elementos específicos do plano da expressão 

da imagem, que se tornam reconhecíveis em sua superfície, e que apontam 

para determinados sentidos (plano do conteúdo), dentre os quais as cores, as 

linhas, o enquadramento etc. Nessa categoria de análise, incluiremos os itens 

acima descritos pertinentes à construção e análise da imagem fotográfica. 

 

 signos verbais: contempla o discurso verbal que acompanha e se relaciona 

à imagem. Em nosso caso, trata-se, especificamente, das legendas e 

eventuais títulos diretamente vinculados à fotografia.  

 
 
6.3 O par fotografia e legenda como uma unidade de sentido 

 

Ao ponto de vista metodológico anteriormente descrito subjaz a concepção do 

par fotografia e legenda como uma unidade orgânica de sentido, cujos elementos 

constituintes serão analisados em signos icônicos, gráficos e verbais na tentativa de 

convergir para a análise do todo de sentido que formam, tendo em perspectiva as 

visadas de informação e de captação do discurso midiático em capas de jornais 

impressos.  

Considerando o conjunto verbovisual em foco e atendendo à necessidade de 

caracterizá-lo sob esse aspecto, parece-nos relevante discorrer, ainda que 

brevemente, acerca de algumas concepções de texto na área dos estudos 

linguísticos.  

Na perspectiva da Linguística Textual, o texto pode ser definido como “uma 

unidade lingüística concreta (perceptível pela visão ou audição), que é tomada pelos 

usuários da língua (falante/escritor/ouvinte, leitor), em uma situação de interação 

comunicativa específica, como uma unidade de sentido e como preenchendo uma 

função comunicativa reconhecível e reconhecida, independentemente da sua 

extensão” (KOCK; TRAVAGLIA, 1989, p. 9). 

                                                           
24

  Esses elementos serão recapitulados, de forma estruturada, no capítulo dedicado à Metodologia 
(cap. 8, p. 114). Cabe, ainda, registrar que alteramos a denominação dessa categoria que, 
originalmente, foi identificada por signos plásticos por Galinari (op.cit.). Por trabalhar 
especificamente com fotografias, acreditamos que os termos gráfico e técnico possam envolver 
não só os aspectos propriamente plásticos, como as cores, como também aqueles que definem e 
especificam a própria linguagem fotográfica. Concebemos, em suma, que, em nossa pesquisa, o 
termo signos gráficos possa funcionar como um hiperônimo para signos plásticos. 
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 Aproximando-se dessa definição, Fiorin e Savioli (1998, p.13) afirmam que um 

texto não é um conjunto de frases isoladas umas em relação às outras, já que o 

“significado das partes sempre é determinado pelo contexto dentro do qual se 

encaixam”. Acrescenta-se, ainda, que “sempre se produz um texto para marcar 

posição frente a uma questão qualquer” (ibid., p. 14). Costa Val (1991, p. 3), por sua 

vez, salienta a tríplice dimensão do texto, caracterizando-o como “a unidade 

lingüística comunicativa básica” e definindo-o como “ocorrência lingüística falada ou 

escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e 

formal”. 

 Sintetizando as definições apresentadas, Koch (2002, p. 20) retoma 

Beaugrande (1997 apud Costa Val, 2000) e Bakhtin (2010) para identificar o texto 

como “evento comunicativo no qual convergem ações linguísticas, cognitivas e 

sociais”, uma “interação entre sujeitos sociais – contemporâneos ou não, co-

presentes ou não, do mesmo grupo social ou não, mas em diálogo constante”. Ainda 

a partir das reflexões de Beaugrande (1997, p. 11 apud Costa Val, 2000, p. 46-7), 

depreende-se uma produtiva metáfora referente ao conceito de texto:  

 
 

[...] a sequência de sons que nós realmente ouvimos ou lemos é como a 
ponta de um iceberg – uma pequena porção da matéria e da energia dentro 
da qual uma enorme quantidade de informação foi ‘condensada’ por um 
falante ou escritor e está pronta para ser ‘amplificada’ por um ouvinte ou 
leitor. 

  
 

As definições apresentadas, via de regra, remetem ao plano verbal, o que 

decorre do próprio campo teórico ao qual se filiam. Verificamos, porém, que a 

primazia do universo das palavras, na definição de texto, constitui reflexo de um 

postura “verbocêntrica”, representativa do prestígio e dos avanços tecnológicos e 

sociais possibilitados pelo advento e desenvolvimento da escrita. Conforme afirma 

Vieira (2010, p. 56), “a defesa de que o sentido da imagem deve estar sempre 

atrelado ao comentário reside na tradição de que, sem escrita, o visual se torna 

inoperante”. 

Sem pretender reduzir a função que o texto verbal assume por si só e 

também em conjunção à imagem em muitos casos (tal como o de nosso corpus, 

conforme descrevemos ao longo deste capítulo), parece-nos possível (e até 
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pertinente em nosso estudo) transpor a fronteira geralmente colocada entre a 

produção textual verbal e aquela consubstanciada em imagens. 

Nesse movimento, acreditamos ser possível associar as reflexões sobre o 

texto a qualquer produção humana, verbal ou não verbal, prenhe de sentido.É esse 

o caso de fotografias, pinturas, gestos e danças, por exemplo, e tal é o 

direcionamento por nós adotado neste trabalho, sintetizado nas palavras de Vieira 

(2010, p. 57): o campo das imagens é “um campo propício às interpretações e, 

comparativamente às línguas, a imagem é particularmente polissêmica. [...] Logo, 

imagens, por seu caráter cultural e ideológico, serão sempre discursos abertos”. 

Tomando de empréstimo, ainda, um dos pilares da Linguística Textual para a 

conceituação e caracterização de seu objeto de estudo, destacamos, igualmente, 

para corroborar o ponto de vista aqui defendido, os elementos constitutivos da 

textualidade, propriedade fundamental que faz de uma produção qualquer um texto. 

 Assim como se deve reconhecer a intencionalidade, a aceitabilidade, a 

intertextualidade, a situacionalidade, a informatividade, a coesão e a coerência25em 

um texto verbal, parece-nos viável (e até necessário) descrever e investigar tais 

elementos no estudo de textos não verbais ou híbridos (como é o caso de nosso 

objeto de estudo), ao menos como primeiro meio de incursão no texto.  

Com isso, não pretendemos afirmar que o não verbal deve prescindir de 

metodologias próprias de análise; o que se busca, ao contrário, é identificar, nos 

estudos sobre o texto como construção de sentidos, de forma geral, ferramentas que 

não sejam exclusivamente do universo das palavras, haja vista sua vinculação aos 

fatores formais, semânticos, situacionais e pragmáticos, condicionantes e, em certa 

medida, condicionados por toda e qualquer trama textual. 

Mauad (2004), em pesquisa sobre a relação entre fotografia e história, 

corrobora essa perspectiva quando ressalta o caráter eminentemente intertextual 

das imagens fotográficas, já que elas devem ser interpretadas como textos que 

demandam o conhecimento de outros que as precedem ou que com elas concorrem. 

A autora afirma, ainda, que as fotografias constituem a textualidade de uma época, 

                                                           
25

 Para um estudo detalhado dos fatores de textualidade, reportamo-nos a Beaugrande e Dressler  

(1981), Costa Val (1991), Kock (2006) e Marcuschi (2008). 
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organizando-se segundo códigos de representação que as homologam no processo 

de produção de sentido social ao longo do tempo26. 

Tendo em vista esse caráter intertextual e dinâmico dos textos de forma geral, 

recorremos, também, a Marcuschi (2011, p.21) quando afirma que o mais importante 

no estudo de qualquer gênero textual é o reconhecimento de suas dimensões 

sociocomunicativas, sua função, organização, conteúdo e esfera de circulação, 

atores sociais e atividades discursivas nele implicados, seu enquadre social e 

histórico, dentre outros fatores. 

Apesar do foco direcionado a produções predominantemente verbais, 

Charaudeau (2005, p. 25) também ratifica a pertinência do estudo de textos não 

verbais entre os que se dedicam à Semiolinguística, argumentando em favor da 

ideia de que 

 
 

[...] um texto é compósito do ponto de vista de sua materialidade 
semiológica (logo, efetivamente “pluricódigo”), porque em sua significância 
ele depende de uma pluralidade de matérias semiológicas, as quais se 
combinam numa integração textual, remetendo-se mutuamente [...], não 
podendo dissociar-se umas das outras. 

 
 

Metodologicamente, Charaudeau (2005) propõe que se estratifique o objeto 

de análise, observando-se cada uma de suas dimensões semiológicas para que, em 

seguida, os seus modos de integração ou de interação, incluindo seus contrastes, 

oposições e convergências, sejam estudados. 

  É o mesmo analista francês que, mais recentemente, define um texto como 

“toda produção de linguagem configurada de modo verbal, icônico ou por qualquer 

outro sistema semiológico significante”, resultante do ato de linguagem em “sua 

manifestação semiológica” de qualquer configuração (CHARAUDEAU, 2010, p. 5). 

Cabe, ainda, considerar a unidade verbovisual em questão como um conjunto de 

“sintomas (verbais ou icônicos) que representam de modo emblemático sistemas de 

valores”, que se podem caracterizar como “o ‘racismo’, a ‘imigração’, a ‘mulher’ na 

publicidade, o emprego de certas fórmulas nas mídias etc.” (ibid., p.5). 

Embora este trabalho não se desenvolva à luz da perspectiva teórico-

metodológica da Semiótica Discursiva, reconhecemos a relevância e a 

                                                           
26

  Este ponto de vista é contemplado pelo conceito de intericonicidade, desenvolvido por Courtine 
(2013) e apresentado no capítulo 4, item 4.1 desta pesquisa (cf. p. 57-61). 
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operacionalidade do conceito de sincretismo sob o qual o par fotografia e legenda, 

tal como aqui concebido, parece se abrigar. Numa perspectiva ampla, são: 

 
 
[...] consideradas como sincréticas as semióticas que – como a ópera ou o 
cinema – acionam várias linguagens de manifestação; da mesma forma, a 
comunicação verbal não é somente de tipo linguístico: inclui, igualmente, 
elementos paralinguísticos (como a gestualidade e a proxêmica), 
sociolinguísticos etc. (GREIMAS; COURTÉS, 2011, p. 476) 

 
 
Segundo Gomes (2014, p. 213), tal conceito: 

 
 

 [...] abrange tanto o acento nas particularidades de cada linguagem em 
presença no texto, quanto a sua integração numa unidade totalizante, em 
outro nível, o que se dá em diferentes graus de coesão e fusão, de acordo 
com o grau de autonomia e modos de combinação de cada linguagem no 
texto [...]. 

 
 
É a mesma pesquisadora (ibid., p. 205-206), ainda, que nos remete ao caso 

das fotografias e narrativas verbais nos jornais, destacando que: 

 
 

[...] muitas são as formas de construção de textos sincréticos e as 
linguagens que os integram são diversificadas, além de não contribuir na 
mesma medida para a constituição do sentido único. As linguagens podem 
parecer ter cada qual uma autonomia relativa, dotadas de uma coerência 
interna, mas que, no conjunto, formam um todo de sentido que torna 
necessária a presença de todas elas. É o caso das fotografias e narrativas 
verbais jornalísticas (GOMES, 2009), em que essas unidades relativamente 
autônomas estão adjuntas, englobadas topologicamente numa unidade 
textual que integra, por sua vez, o todo da página, constituindo uma nova 
totalidade sincrética de nível superior.  

 
 
Essa unidade sincrética de nível superior, em nosso caso, remete às próprias 

capas do jornal. Na sequência desse raciocínio, cabe mais um esclarecimento, uma 

vez que a noção de texto está intimamente relacionada à concepção de gênero27, 

como uma forma “relativamente estável”, dotada de conteúdo temático, estilo e 

estrutura composicional, segundo seu campo de utilização, assim como descreve 

Bakhtin (2010, p. 261-262). 

                                                           
27

 Neste caso, não nos convém tecer a diferenciação terminológica entre “gêneros textuais” e 

“gêneros discursivos”, uma vez que entendemos que todo texto constitui a materialização de uma 
construção discursiva.  
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Em nossa hipótese inicial, ainda na fase de qualificação, sustentávamos a 

ideia de que as fotografias e legendas na mídia impressa pudessem constituir uma 

unidade de sentido suficientemente autônoma a ponto de configurar, por si e em si 

mesmas, gêneros textuais/discursivos.  

Depois de amadurecer essa reflexão com base nas ponderações da 

Professora Regina Souza Gomes e também da Professora Beatriz dos Santos 

Feres28, procedemos à relativização dessa hipótese, apoiando-nos na análise do 

corpus aqui considerado.  

De fato, no conjunto estudado, o par fotografia e legenda não se desvincula 

integralmente da notícia de que faz parte ou a que remete. No entanto, como foi 

enfocado tal como aparece nas capas de O Globo e da Folha de S. Paulo, 

percebemos algumas tendências, ao longo do tempo e segundo as áreas 

analisadas, quanto ao grau de autonomia das fotografias e suas legendas em 

relação às demais partes da primeira página. Essa constatação será retomada no 

capítulo referente às conclusões da pesquisa.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 As referidas professoras participaram também de nossa banca de qualificação do projeto de 
pesquisa. 
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7 O Globo e a Folha de S. Paulo: breve perfil 

 

 Uma vez que interessa ao nosso estudo tratar da identidade dos jornais 

impressos que, sob o viés semiolinguístico, constituem um EU-comunicante, nesse 

caso coletivo, compósito e, por isso mesmo, complexo, cabe-nos apresentar, ainda 

que brevemente, as origens, o perfil, a linha editorial e o público-alvo 

suposto(previsto) e concreto, por assim dizer, que corresponderiam aos respectivos 

TU-destinatário e TU-interpretante, de O Globo e da Folha.  

 Para cada um dos diários, portanto, trataremos dos seguintes fatores: breve 

recorte histórico, o perfil do jornal, a linha editorial e o perfil dos leitores.  

 

7.1 O Globo 

 

 Fundado por Irineu Marinho (1876.-1925), a origem do jornal remonta à 

experiência e ao envolvimento do jornalista de Niterói com o ofício da notícia. Desde 

sua primeira experiência como revisor no Diário de Notícias, passou também por 

outros periódicos, como a A Gazeta de Notícias, A Notícia e a Tribuna, até que 

voltasse para A Gazeta de Notícia, do qual se tornaria diretor.  

 Foi nesse período em que se casou e teve seis filhos, dentre os quais Roberto 

Marinho, que, ao lado de seus irmãos Ricardo e Rogério, assumiria a liderança do 

conglomerado de comunicação que Irineu iniciara ainda na primeira metade do 

século XX. Futuramente, também os netos de Irineu estariam diretamente 

envolvidos na gestão do veículo de comunicação que então surgiria.  

 Em 1911, nasceu o jornal A Noite, um vespertino cujo perfil moderno e 

sintonizado com o Rio de Janeiro, onde fora concebido, provocou mudanças na 

imprensa local. Depois de perder o jornal para um dos sócios, Marinho idealizou um 

novo periódico, que deveria ser dinâmico e igualmente sintonizado com o espírito e 

o povo da cidade carioca. 

 Assim, depois de uma consulta popular quanto ao nome que deveria batizar o 

novo jornal, Correio da Noite e O Globo avultaram como os preferidos, dentre os 

quais o segundo saiu eleito pela maioria. No dia 29 de julho de 1925, portanto, viria 

a lume a primeira edição do jornal, cuja primeira página é reproduzida a seguir: 

 

 



108 
 

Figura 7 – Primeira edição de O Globo (29/07/1925). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Acervo Digital do jornal O Globo (http://acervo.oglobo.globo.com/). 

 
 
Com a morte de Irineu Marinho, quase um mês depois da primeira edição de 

O Globo, o comando do jornal passou a Eurycles de Matos. Em 1931, quando da 

morte de Eurycles, Roberto Marinho, filho primogênito de Irineu, assumiria o controle 

efetivo do jornal. 

 Sob seu comando, que se estendeu até sua morte, em 2003, o jornal se 

expandiu e passou a integrar o conjunto das empresas hoje denominado 

Organizações Globo, que reúne uma variedade de atividades e produtos midiáticos 

e culturais, dentre os quais a Editora Globo, a revista semanal Época e o Canal 

Rede Globo, apenas para citar três exemplos. Quanto aos jornais, especificamente, 

O Globo junta-se ao Extra e ao Expresso, periódicos de tom mais coloquial e 

popular, formando o grupo Infoglobo. 

 Atualmente, o comando do grupo Globo é de Roberto Irineu Marinho, filho de 

Roberto Marinho, ao lado dos irmãos João e José Roberto Marinho.  

 Quanto à linha editorial, em um documento publicado em 06 de agosto de 

2011, sob o título de “Princípios editoriais do Grupo O Globo”29, verifica-se a 

afirmação de que tal grupo sempre se pautou por princípios, ainda que não 

estivessem formalizados até então. Nota-se, ao longo de todo o texto, a 

                                                           
29

 O documento está disponível no site: <http://g1.globo.com/principios-editoriais-do-grupo-

globo.html>. Acesso em: 10 jan. 2015. 
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preocupação em se criar uma identidade homogênea uniforme, que justifique o 

sucesso e os acertos da empresa. 

 Define-se jornalismo, segundo a perspectiva que adotam, como “o conjunto 

de atividades que, seguindo certas regras e princípios, produz um primeiro 

conhecimento sobre fatos e pessoas”; “uma forma de apreensão da realidade”; a 

“produção de informação de qualidade”.  

 Embora discuta brevemente a dificuldade de se estabelecer o conceito de 

“verdade”, “objetividade”, “isenção”, o documento sustenta que o jornal deverá 

buscar, sempre que possível, o máximo de objetividade. Reconhece-se ser evidente 

que a “opinião do veículo vê a realidade sob o prisma das crenças e valores do 

próprio veículo”, no entanto, ratifica-se, em diversos trechos, que neutralidade é a 

espinha dorsal da atividade jornalística e que se “o objetivo do veículo for conhecer, 

informar, haverá um esforço consciente para que a sua opinião seja contradita por 

outras e para que haja cronistas, articulistas e analistas de várias tendências”. 

 O Grupo Globo atribui ao que denomina informação de qualidade três 

características principais - isenção, correção e agilidade – e assim resume sua 

perspectiva editorial: 

 
 

O Grupo Globo será sempre independente, apartidário, laico e praticará um 
jornalismo que busque a isenção, a correção e a agilidade, como 
estabelecido aqui de forma minuciosa. Não será, portanto, nem a favor nem 
contra governos, igrejas, clubes, grupos econômicos, partidos. Mas 
defenderá intransigentemente o respeito a valores sem os quais uma 
sociedade não pode se desenvolver plenamente: a democracia, as 
liberdades individuais, a livre iniciativa, os direitos humanos, a república, o 
avanço da ciência e a preservação da natureza.  

 
 

Sublinha, ainda, a importância da livre iniciativa e da liberdade de expressão, 

salvaguardando-as de qualquer tentativa de controle estatal ou paraestatal. Destaca-

se, pois, que as restrições do jornalista e das empresas de comunicação são as 

próprias leis do país. Em sua conclusão, o documento esclarece que essa postura 

não se deve confundir com a ideia de que o jornalismo deva ser sempre contrário a 

tudo que se apresenta, “deva sempre ter uma postura agressiva, de crítica 

permanente”, mas deve se alicerçar na atitude de “cobrir tudo aquilo que possa por 

em perigo os valores sem os quais o homem, em síntese, fica tolhido na sua busca 

por felicidade”. Eis a identidade que o Grupo Globo, em linhas gerais, reclama para 

si.  
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 Com uma tiragem de 343.496 exemplares nos dias úteis e de 433.998 

exemplares aos domingos (Infoglobo30), o mesmo site vinculado à empresa 

responsável pelo jornal estima que O Globo é lido por 959 mil eleitores. A partir de 

pesquisas e gráficos atualizados até novembro de 2014, o jornal aponta que seu 

público-leitor é constituído, de forma equilibrada, por homens e mulheres, em sua 

maioria com nível superior e vinculados à classe B. Quanto à faixa etária, estima-se 

que os leitores se distribuem entre os 10 e os 60 anos, com leve destaque para 

leitores dessa última categoria. Tais dados podem ser vistos, com mais detalhes, 

nos gráficos a seguir: 

 
 
Figura 8 – Perfil dos leitores de O Globo 
 

 
 

 
 

 

Fonte: Site Infoglobo (http://www.infoglobo.com.br/Anuncie/Home.aspx).  

 

7.2 A Folha de S. Paulo 

 

O jornal Folha da Noite foi criado, na década de 20, por Olival Costa e seu 

sócio Pedro Cunha e seu foco era noticiar, principalmente, sobre as deficiências dos 

serviços para um público formado por trabalhadores urbanos e pela emergente 

classe média paulista, à época do início da industrialização.  

Com a repercussão positiva, anos depois, dois outros jornais foram criados: a 

Folha da Manhã, em 1925, e a Folha da Tarde, em 1949. Em 1960, os três se 

fundiram e originaram a Folha de S. Paulo. Reproduzimos, a seguir, a primeira capa 

de cada um dos jornais: 

 

 

                                                           
30

 Informações extraídas do site <http://www.infoglobo.com.br/Anuncie/Home.aspx>. Acesso em: 10 
jan. 2015. 
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Figura 9 – Primeiras páginas da Folha da Noite (1921), Folha da Manhã (1925) e da 

Folha de S. Paulo (1960). 

 

 

 

 

 

19 de fevereiro de 1921 01 de julho de 1925 01 de janeiro de 1960 

 

Fonte: Acervo Folha (http://acervo.folha.com.br/).  

 
 

Na década de 60, a partir da fusão, várias modificações tecnológicas 

acontecem. Em 1974, por exemplo, a Folha inicia, com pioneirismo, o sistema 

eletrônico de fotocomposição. Nos anos 80, a modernização prossegue e o jornal 

também passa a incorporar impressão offset em cores para a produção do jornal em 

larga escala.  

Em 1984, o grupo lança e adota o Manual da Redação, que passa a ser o 

primeiro, no campo jornalístico, a condensar princípios atinentes à política editorial e 

também às etapas da produção do próprio jornal. 

Na década de 90, o empresário Octavio Frias de Oliveira passa a deter a 

totalidade das ações da empresa e a Folha assume destaque nacional na circulação 

de jornais aos domingos. A partir desse período, a primeira página passa a circular 

colorida todos os dias e são criados novos cadernos, como o “Mais!” e a “Revista da 

Folha”. 

 Atualmente, o chamado Grupo Folha reúne diferentes produtos, entre os 

quais o jornal impresso e online, o portal UOL (Universo Online), a gráfica Plural, o 

jornal Agora S. Paulo e Valor Econômico, este em regime de sociedade e gestão 

compartilhada com o Grupo Globo, inclusive.  
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 Quanto à sua linha editorial, o Grupo Folha apresenta, dentre os seus 

objetivos, “a seleção criteriosa dos fatos, a contextualização das notícias e uma 

visão mais aprofundada da realidade, em uma época marcada pelo excesso de 

velocidade das informações transmitidas pela internet, pela TV a cabo, pelos tablets 

e pelos smartphones.” (PINTO, 2012, p.136). 

 Dentre os princípios basilares do projeto editorial, a autora (ibid., p. 132-134) 

elenca fatores como: manter a independência, ser apartidário, pluralista e crítico, 

prestar serviço e ser analítico.  

Quanto à objetividade, no Manual da Redação: Folha de S. Paulo (2013, p. 

47), reconhece-se que o jornalista deve buscar ser o mais objetivo possível, 

encarando o fato com distanciamento, recorrendo, por exemplo, à pesquisa de 

episódios afins já ocorridos e à consulta a outros jornalistas. No mesmo trecho, no 

entanto, lemos o reconhecimento explícito de que “não existe objetividade em 

jornalismo. Ao escolher um assunto, redigir um texto e editá-lo, o jornalista toma 

decisões em larga medida subjetivas, influenciadas por suas posições pessoais, 

hábitos e emoções.” 

Pinto (op. cit., p.135) resume o percurso editorial do grupo, reunindo sete 

projetos editoriais desde a década de 1970 até os dias atuais, período em que se 

destacam as perspectivas já apontadas. Em seus primeiros projetos editoriais, que 

recobrem o período de 1978 a 1982, em que eram distribuídos apenas internamente, 

a autora destaca que o jornal se atinha à avaliação da posição editoral em relação 

ao momento político e à necessidade de se buscar a qualidade técnica e informativa, 

afastando análises opinativas e valorizando dados objetivos. Caminha-se, 

entretanto, gradualmente, a uma perspectiva apartidária. 

A esse respeito, por exemplo, Ferreira Júnior (2003) assinala que, quanto ao 

posicionamento ideológico, o Grupo Folha partiu de uma postura cautelosa quando 

do período mais repressivo do Regime Militar a um posicionamento de abertura 

política, tão logo o regime deu os primeiros sinais de arrefecimento, no governo 

Geisel. Essa perspectiva assumida pelo jornal concretizou-se, de forma mais notória, 

com o apoio às campanhas pelas eleições diretas na década de 1980. 

O ano de 1984, portanto, marca a mudança de posicionamento da Folha, que 

avultou do conjunto da imprensa pelo engajamento na campanha pelas “Diretas já”. 

Já no ano seguinte, os projetos editoriais passaram a ser amplamente divulgados 

até que se alcançasse a sua versão atual, de 1997. 
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Em sua edição nacional, a Folha faz circular, em dias úteis, 344.957 

exemplares e, aos domingos, 378.532 (Publicidade Folha)31. Segundo pesquisas do 

grupo, realizadas entre 2013 e 2014, seu público-leitor é constituído, em proporção 

equilibrada, de homens e mulheres vinculados à classe B em sua maioria. Quanto à 

idade, os leitores se distribuem entre a faixa etária que vai dos 10 aos que têm mais 

de 65 anos, com leve destaque para a parcela dos que estão entre os 35 e os 44 

anos. Esse breve perfil pode ser verificado, em seus pormenores, nos gráficos a 

seguir: 

 
 
Figura 10 – Perfil dos leitores da Folha de S. Paulo. 

 

  

 

 

Fonte:Site Publicidade Folha (http://www.publicidade.folha.com.br/folha/perfil_do_leitor.shtml). 
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Nome que batiza o site de onde foram extraídos esses dados 
(http://www.publicidade.folha.com.br/folha/perfil_do_leitor.shtml). Acesso em: 10 jan. 2015. 
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8 Metodologia 

 

A fim de explicitar o percurso teórico-metodológico que delineou o estudo, 

neste capítulo, retomaremos o objeto e as questões de pesquisa, os critérios de 

constituição e organização do corpus do trabalho, bem como os procedimentos de 

análise adotados. 

 

8.1 O objeto e a questão de pesquisa 

 

 Compartilhando do pressuposto de que as capas dos jornais impressos 

funcionam como um chamariz, um espaço privilegiado do primeiro contato entre o 

EU-comunicante/EU-enunciador de um lado e o TU-interpretante/TU-destinatário de 

outro, propomos recortar como objeto de estudo as fotografias e suas respectivas 

legendas no espaço das primeiras páginas dos jornais O Globo e Folha de S. Paulo.  

 Conforme já apontamos na introdução deste trabalho (p. 13-17), acreditamos 

que, no âmbito discursivo, torna-se cada vez mais relevante investigar os mais 

diferentes modos de semiotização do mundo, sobretudo aqueles que se fazem 

também ou, em muitos casos, exclusivamente, pela materialidade visual em seus 

diversos matizes/configurações.  

Assim, em se tratando da mídia, configurada em jornais impressos, materiais 

que circulam amplamente em nosso meio por quase um século, julgamos importante 

esmiuçar os meandros da produção dos sentidos que interagem com o leitor não só 

ao informar, mas também ao captar sua atenção, fazendo-o sentir e se envolver 

patemicamente no que é noticiado via fotografias e legendas.  

Desse modo, propomo-nos a estudar, nos dois jornais, a dupla visada 

discursiva pressuposta pelo discurso da mídia impressa, a saber informar e captar a 

um só tempo, desdobrando-se em um dispositivo sociocultural que se pauta pelo 

fazer-saber e pelo fazer-sentir. Em nosso caso, em vez de priorizar o texto verbal, 

investigamos tal questão de pesquisa na conjugação verbovisual que se dá entre 

fotografias e legendas nas primeiras páginas dos referidos periódicos.  

A partir desse raciocínio, consideramos relevante pontuar aqui que não se 

trata apenas de questionar o estatuto de objetividade e isenção que, mesmo nos 

dias atuais, o discurso jornalístico reivindica para si, como pudemos verificar pelo 

tom do projeto editorial divulgado por O Globo, por exemplo. Esse pressuposto já 
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tem sido relativizado e combatido com propriedade em diferentes pesquisas 

acadêmicas32.  

Trata-se, a nosso ver, de verificar o modo pelo qual a perspectiva de captação 

emerge junto à de informação, em muitos casos, inclusive, suplantando a visada de 

informação e figurando em primeiro plano em textos do jornal impresso. Em outras 

palavras, trata-se de estudar os elementos situacionais, semióticos e discursivos que 

sustentam o projeto comunicativo dos jornais impressos, a partir do recurso das 

fotografias e legendas que aparecem em suas capas.  

Isso se justifica, uma vez mais, porque mesmo quando o discurso tradicional 

do jornalismo dito objetivo e neutro já é rejeitado, em alguma medida, pelo próprio 

veículo, tal como se nota pelo teor do Manual de Redação da Folha, ainda, e talvez 

por essa mesma constatação, torna-se premente atentar para a construção 

discursiva a partir da qual, de alguma forma, o mundo nos é apresentado e 

representado todos os dias pelas páginas (e atualmente também pelas telas) dos 

jornais.  

 

8.2 Os critérios de constituição e organização do corpus 

 

A fim de empreender o estudo proposto, procedemos à seleção do corpus 

que se constitui de fotografias e legendas de O Globo e da Folha de S. Paulo em 

suas versões impressas. O recorte origina-se de duas edições comemorativas 

publicadas pelos referidos periódicos, reunindo o que os próprios grupos editoriais 

consideram suas capas mais significativas e marcantes, algo que, por essa 

atribuição, interessa-nos como um indício da política editorial e da construção de 

sentido que cada veículo de comunicação em foco empreende.  

Isso, em outras palavras, revela-nos traços importantes da identidade 

discursiva (EU-enunciador) que cada jornal, corporificado como um EU-comunicante 

específico, em seu respectivo grupo de comunicação, constrói de si mesmo. 

As edições comemorativas intitulam-se Primeiras Páginas – 80 anos de 

história em manchetes do Globo e Primeira Página – 90 anos de história nas capas 

mais importantes da Folha33, e recobrem, respectivamente o período de 1925-2005 

                                                           
32

 Podemos mencionar aqui, a título de exemplificação, os dois volumes do livro As emoções do 
discurso (2007 e 2010). 

33
 As capas dos dois livros são relacionadas no Anexo A. 
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e 1921-2011. As obras se organizam por temáticas relevantes, mencionadas no 

próprio sumário da obra (Anexo B) associadas cronologicamente às primeiras 

páginas no caso de O Globo ou apenas por décadas, como nos mostra o índice do 

livro da Folha (anexo B). As capas das primeiras edições de cada jornal constam de 

ambos os livros, conforme incluímos no capítulo 7 (cf. p. 107) deste trabalho. 

Registramos, ainda, que ambos os jornais disponibilizam para assinantes, no 

caso de O Globo (2005), ou gratuitamente, no caso da Folha (2011), seu acervo 

digitalizado na internet. No entanto, ao longo de nossa pesquisa, notamos que, em 

alguns casos, as capas incluídas nos livros e nos sites não coincidem. Isso se 

explica, às vezes, por haver edições extras de horários diferentes, como no caso de 

O Globo, em sua edição de 1939, sobre a II Guerra Mundial. No site, acessamos a 

edição do meio-dia e, no livro, a de onze horas, que analisamos aqui. 

Também notamos, em nosso corpus, outro caso interessante de divergência 

entre as duas fontes para a qual a explicação de datas ou horários diferentes não se 

aplica. Trata-se da capa da edição de 17/01/1991, sobre a Guerra do Iraque, em O 

Globo.  

No site e no livro, o layout (diagramação) geral da capa coincide, mas a 

fotografia e a manchete sobre a guerra, por exemplo, diferem no livro e no site 

embora o cabeçalho em que aparece o local de publicação, a data, o ano, o número 

da edição seja idêntico nos dois casos, à exceção de um carimbo que traz a 

informação “2º clichê” na versão eletrônica.  

Na edição de 2003, também de O Globo, as capas do site e do livro 

coincidem quanto à diagramação, embora a fotografia e a manchete que se referem 

à guerra, uma vez mais, sejam diferentes em cada caso. Ainda que ofereçam 

relevantes possibilidades de estudo, esses contrastes não serão enfocados nesta 

pesquisa34.  

Nossa escolha pelo recorte temporal aqui empreendido se justifica por ser o 

século XX aquele em que nosso objeto de estudo, de fato, consagrou-se como uma 

forma de ação e interação social recorrente nos veículos de comunicação 

impressos. Basta lembrar que o advento da fotografia veiculada em jornais, tal qual 

a conhecemos hoje, deu-se no fim do século XIX. 

                                                           
34

 A título de ilustração, incluímos as diferentes capas de 2003, lado a lado, no Anexo E. 
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A partir da escolha da fonte e do recorte temporal do corpus, procedemos a 

uma segunda seleção para atender aos propósitos da pesquisa. Compartilhando do 

pressuposto de que, na interação, há temáticas mais propensas a despertar reações 

patêmicas no leitor, nosso segundo critério foi o de selecionar fotos e legendas 

relacionadas a três áreas que se mostraram comuns aos dois jornais. Organizamos, 

assim, três rubricas que respondem pelo tema de que tratam os pares de foto e 

legenda selecionados para o estudo: campeonatos mundiais de futebol, passeatas 

populares e episódios de guerra e terrorismo.  

Cabem aqui algumas explicações. Como, em um percurso de pesquisa, um 

recorte metodológico sempre se faz necessário para permitir uma investigação mais 

aprofundada do corpus, na rubrica referente aos campeonatos de futebol, 

selecionamos apenas aqueles em que a seleção brasileira sagrou-se campeã, uma 

vez mais pelo suposto potencial patemizante esperado nesses casos.  

Investigar os possíveis efeitos patêmicos das notícias referentes aos 

campeonatos em que o Brasil foi derrotado também seria relevante para se 

estabelecer um contraponto, no entanto, em uma observação prévia, percebemos 

que as campanhas mal sucedidas da seleção, em geral, não figuravam nas capas 

integrantes dos livros-fonte. A fim de simplificar a denominação dessa categoria 

temática, adotamos a expressão Copas do Mundo, referindo-nos apenas aos casos 

especificados. Desse modo, segue a tabela com os elementos que integraram essa 

rubrica: 
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Tabela 1 – As edições da rubrica Copas do Mundo. 

 

 

Edição 

 

Número de 

fotografias/legendas 

analisadas35 

O Globo Folha de S. Paulo O Globo Folha 

30/06/1958 01/07/1958 5 1 

18/06/1962 18/06/1962 3 4 

22 /06/1970 22/06/1970 3 7 

18/07/1994 18/07/1994 3 1 

30/06/2002 01/07/2002 2 2 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Na categoria em que se estudam as passeatas populares, houve diferenças 

quanto às datas em que cada jornal estudado noticiou um mesmo tema. Nesses 

casos, procedemos ao recorte com base na identidade temática e não temporal das 

edições, conforme se observa na tabela abaixo: 

 
 

Tabela 2 – As edições da rubrica passeatas populares 

 

 

Edição 

 

Número de 

fotografias/legendas 

analisadas 

O Globo Folha de S. Paulo O Globo Folha 

03/04/1964 20/03/1964 1 2 

11/04/1984 26/01/1984 1 1 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                           
35

 A quantidade dos dados analisados (fotografias e legendas) não são correspondentes entre as 

edições dos diferentes jornais pela própria forma de semiotização das notícias nas capas, ora 
mais verbal, ora mais verbovisual. Além disso, em cada capa, como já explicitamos, analisamos 
apenas as fotos e legendas que se referem às rubricas selecionadas, cuja quantidade é indicada 
nessa coluna das tabelas deste capítulo. 
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Quanto à rubrica dos episódios de guerra e terrorismo, realizamos uma 

espécie de aproximação entre notícias sobre guerras (no caso, a Guerra Civil 

Espanhola, a II Guerra Mundial e a Guerra do Iraque) e sobre atentados terroristas 

ao reuni-las numa mesma categoria. Nesse caso, partimos da premissa de que 

episódios envolvendo ataques entre grupos que se valem de armas de fogo, bombas 

e outros recursos bélicos e que geram vítimas e feridos entre civis e/ou militares, 

acabam, a nosso ver, por se assemelhar quanto ao modus operandi.  

Ainda assim, reconhecemos que o fato de guerras e atentados terroristas, em 

geral, terem diferentes motivações históricas e ideológicas podem se refletir no 

processo de semiotização de cada um dos eventos nas capas selecionadas. Por 

isso, sempre que pertinente, apontaremos essas especificidades. 

Metodologicamente, contudo, a exemplo do que fizemos no primeiro caso, 

abreviamos a denominação da categoria, que será indicada por guerra e 

terrorismo. Na tabela seguinte, relacionamos os itens analisados: 

 
 
Tabela 3 – As edições da rubrica guerra e terrorismo. 

 

 

Edição 

 

Número de 

fotografias/legendas 

analisadas 

O Globo Folha de S. Paulo O Globo Folha36 

12/09/1936 02/10/1936 1 - 

03/09/1939 02/09/1939 1 - 

17/01/1991 17/01/1991 2 1 

11/09/2001 12/09/2001 3 2 

20/03/2003 20/03/2003 1 2 

12/03/2004 12/03/2004 2 3 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

                                                           
36

 As primeiras edições da Folha aqui estudadas (a de 1936 e a de 1939) não trazem nenhuma 
fotografia e legenda em suas capas, conforme se verá nas análises e também nos anexos da 
pesquisa.  
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A fim de identificar cada item analisado, bem como de possibilitar sua 

posterior retomada, utilizaremos a seguinte identificação. De acordo com cada área 

temática, utilizaremos o ano referente à edição, seguida da letra G, indicando O 

Globo, ou F, referindo-se à Folha, e de um número arábico, que, caso haja mais de 

uma fotografia e legenda a ser analisada na mesma edição, terá sequência em 

ordem crescente.   

 

8.3 Os procedimentos de análise 

 

O corpus foi estudado a partir dos critérios delineados abaixo, fundamentados 

no aporte teórico apresentado no trabalho. Com vistas a observar o processo de 

semiotização do mundo no par foto/legenda, bem como a sua configuração na 

diacronia, arrolando aspectos discursivos da legenda e da imagem, estabelecemos 

as seguintes matrizes de análise e comparação entre os elementos constitutivos do 

corpus: 

 

A- Concentração do verbovisual nas capas: 

 

Nesse item, tendo em vista a divisão do espaço gráfico da capa em 

quadrantes e em zonas de vizualização, observamos a ocorrência de capas mais 

verbais; capas mais visuais, com o uso de fotografias, e capas que tendem a um 

equilíbrio entre textos verbais e fotografias ao longo do tempo em cada jornal. 

 

B- O modo de organização do discurso predominante:  

 

 Nessa categoria, levamos em conta, de acordo com as rubricas delimitadas, 

os elementos dos modos de organização do discurso em ambas as semioses, a 

verbal, a partir dos pilares da Semiolinguística arrolados no capítulo 2 (p. 20-29), e a 

visual, com os elementos típicos caracterizadores da fotografia, descritos no capítulo 

6 (p. 78-106). Retomando-se tais fatores, podem ser agrupados assim: 
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 signos icônicos: motivos e figuras reconhecíveis na fotografia, bem como as 

relações de semelhança e contraste de conteúdos quando tal observação se 

mostrou pertinente; 

 

 signos gráficos: enquadramento, planos e composição; foco de atenção; 

relações figura e fundo; padrão, linhas, e cor; iluminação; relação espaço-

tempo; 

 

 signos verbais: constituintes da legenda especificamente e dos títulos das 

fotografias, quando presentes.  

 
 

C- Os efeitos patêmicos na associação entre fotografias e legendas:  

 

 Nesse caso, buscamos considerar de que forma os modos de organização do 

discurso, bem como os imaginários sociodiscursivos mobilizados na unidade 

fotografia e legenda tendem a suscitar efeitos patêmicos no leitor.  

Em resumo, nossa perspectiva de investigação, com base nos pilares teórico-

metodológicos apresentados, pode ser assim esquematizada: 
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Figura 11 – A perspectiva teórico-metodológica da pesquisa. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Em síntese, concentramos nosso estudo nas capas de O Globo e da Folha a 

fim de analisar como as visadas de informação e de captação se dão na associação 

entre fotografias e legendas. Ao realizar um percurso diacrônico, acreditamos 

também ser possível observar em que medida o funcionamento e a caracterização 

do fotojornalismo se mantém ou se modifica ao longo de um século.  

Cremos que tal exercício de análise possa, de alguma forma, contribuir para 

um conhecimento mais profundo de tal objeto sob o ponto de vista discursivo, tendo 

em perspectiva a encenação da notícia que se propõe conforme a tematização em 

foco. 

 

 

 

 

Situação de comunicação 

Modos de organização do discurso 

Categorias sígnicas 

Signos visuais 

(fotografia) 

Signos verbais 

(legenda) 
Signos verbovisuais 

FOTOJORNALISMO 

(fotografia+legenda) 
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9 Análise, discussão e resultados 

 

 Neste capítulo, reunimos a análise do corpus de acordo com os três critérios 

centrais delineados na pesquisa, bem como estabelecemos relações e inferências 

acerca do que a investigação pode significar, sintetizando os resultados referentes a 

cada procedimento de estudo.  

 

9.1 Concentração e distribuição do verbal e do visual37 nas capas 

 

 A fim de verificar como as fotografias foram utilizadas e distribuídas ao longo 

do tempo e de acordo com as categorias propostas para cada jornal, estabelecemos 

a divisão hipotética do formato retangular da capa em quatro quadrantes, que 

convencionamos identificar, a partir do canto superior esquerdo ao canto inferior 

esquerdo, em sentido horário, 1º, 2º, 3º e 4 º quadrantes, conforme a figura abaixo.  

Em associação, os primeiros e segundos quadrantes formam a metade 

superior da página, e o terceiro e quarto, a metade inferior. De forma análoga, o 

primeiro e quarto quadrantes formam a metade esquerda, ao passo que o segundo e 

o terceiro, a metade direita das capas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Neste capítulo, mais especificamente, consideramos parte do visual apenas as fotografias, e o 
verbal tudo o que se constrói com os signos estritamente linguísticos, embora haja outros signos 
visualmente construídos nas capas, como as charges, por exemplo, e os signos verbais possam 
ser explorados (e frequentemente o são) quanto ao seu plano de expressão, destacando-se, 
então, sua “visualidade”.  
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Figura 12 – Os quadrantes da primeira página. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Para cada uma das rubricas, incluímos aqui, em uma figura, o conjunto das 

capas analisadas, e, na sequência, a análise e uma tabela-resumo correspondentes 

a cada área temática. 

Para a rubrica Copas do Mundo, seguem as capas: 
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Figura 13 – As capas de O Globo e da Folha - Copas do Mundo. 

 

O Globo Folha O Globo Folha 

1958 

 

1958

 

1962

 

1962 

 

1970 

 

1970 

 

1994 

 

1994 

2002 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARANHÃO, 2005; FOLHA DE S. 

PAULO, 2011. 

 
 
 
Em resumo, eis os resultados observados em cada jornal quanto à 

distribuição de fotografias e legendas na capa: 
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Tabela 4 – A distribuição das fotografias nos quadrantes - Copas do Mundo. 
 

Copas do Mundo (10 capas) 

 
Ano da edição 

 

 
Distribuição das fotografias nos quadrantes 

 
O Globo 

 
Folha 

 
1958 

 
1º, 3º e 4º 

 
1º e 2º 

 
1962 

 
1º, 2º, 3º e 4º 

 
1º, 2º, 3º e 4º 

 
1970 

 
1º, 2º, 3º e 4º 

 
1º, 2º, 3º e 4º 

 
1994 

 
1º, 2º, 3º e 4º 

 
1º, 3º e 4º 

 
2002 

 
1º, 2º e 3º  

 
1º, 2º, 3º e 4º 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

A partir dos resultados sintetizados no quadro, algumas observações são 

pertinentes. Em O Globo, da edição de 1958 à de 2002, nota-se a tendência em 

distribuir, de forma mais ampla possível, as fotografias sobre as vitórias brasileiras 

nas capas. Quando as imagens não aparecem em todos os quadrantes, elas ao 

menos se distribuem para além de suas interseções, denotando um amplo 

aproveitamento da mancha gráfica e uma disposição visualmente dinâmica e variada 

do evento esportivo por meio de fotografias.  

 Quanto à Folha, ao contrário, notamos, nas edições mais antigas, uma maior 

restrição quanto ao uso de imagens, com predomínio de capas mais apoiadas em 

textos estritamente verbais, como atestam as edições de 1958 e de 1962, por 

exemplo. Interessante notar, porém, que, em 1970, a capa se assemelha muito à da 

edição de 1962 de O Globo, reproduzindo praticamente o mesmo padrão gráfico: as 

fotos ocupam quase toda a mancha gráfica, restando apenas parte da metade 

esquerda para uma coluna de texto verbal.  

 Em suas edições mais recentes, contudo, as capas da Folha exibem aspectos 

inovadores em relação ao passado. Basta observar a diagramação da página de 

2002, em que a primeira imagem assume o espaço tradicional da própria manchete 

e as fotografias preponderam na construção da notícia sobre o pentacampeonato. 

Até mesmo a capa de 1994 chama a atenção pelo fato de uma publicidade, com 
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caráter comemorativo, disputar, quase em condição de igualdade, o foco do olhar do 

leitor.  

Para a rubrica passeatas populares, estas são as capas consideradas: 

 
 

Figura 14 – As capas de O Globo e da Folha - passeatas populares. 

 

PASSEATAS POPULARES 

O Globo Folha 

1964 

 

1964 

 

1984 

 

1984 

 

 
Fonte: MARANHÃO, 2005; FOLHA DE S. PAULO, 2011. 

 
 
De forma esquemática, segue a concentração das imagens de acordo com a 

divisão da primeira página dos jornais em quadrantes: 
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Tabela 5 - A distribuição das fotografias nos quadrantes - passeatas populares. 
 

Passeatas populares (4 capas) 

 
Ano da edição 

 

 
Distribuição das fotografias nos quadrantes 

 
O Globo 

 
Folha 

 
1964 

 
 2º e 3º 

 
1º , 3º e 4º 

 
1984 

 
1º, 3º e 4º 

 
1º, 2º, 3º e 4º 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 No caso acima, destacamos a capa de 1964 de O Globo que, ao se aproximar 

do padrão adotado pelo jornal para a Copa de 1962, parece revelar uma espécie de 

identidade visual do veículo, considerando que se trata da mesma década. No caso 

da Folha, as capas sobre as passeatas já são mais dinâmicas, com variação e 

destaque na posição e no tamanho das fotografias em relação às suas primeiras 

capas sobre a Copa (1958 e 1962), por exemplo. No caso da campanha pelas 

diretas, lembramos do engajamento do jornal ao movimento e podemos relacionar 

isso com o fato de que a fotografia ocupa a maior parte do espaço gráfico da capa.  

Em relação à rubrica guerra e terrorismo, reunimos abaixo as capas 

examinadas: 
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Figura 15 - As capas de O Globo e da Folha - guerra e terrorismo. 

 

GUERRA E TERRORISMO 

O Globo Folha O Globo Folha 

1936 

 

1936 

 

1939

 

 

1939 

 

1991 

 

1991

 

2001

 

 

2001 

 

2003 

 

2003 

 

2004 

 

2004 

 

 

Fonte: MARANHÃO, 2005; FOLHA DE S. PAULO, 2011. 
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A tabela a seguir resume a distribuição das fotografias pelos quadrantes das 

capas quanto à mesma rubrica : 

 
 
Tabela 6 - A distribuição das fotografias nos quadrantes - guerra e terrorismo. 
 

Guerra e terrorismo (12 capas) 

 
Ano da edição 

 

 
Distribuição das fotografias nos quadrantes 

 
O Globo 

 
Folha 

 
1936 

 
1º, 2º, 3º e 4º 

 
- 

 
1939 

 
3º e 4º 

 
- 

 
1991 

 
1º, 2º, 3º e 4º 

 
1º e 4º 

 
2001 

 
1º, 3º e 4º 

 
1º e 4º 

 
2003 

 
3º e 4º 

 
1º e 4º 

 
2004 

 
1º, 2º, 3º e 4º 

 
1º, 2º, 3º e 4º 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 Com relação à guerra e ao terrorismo, observamos que, nas edições de 

1936 e de 1939, a Folha não trouxe nenhuma imagem relacionada ao assunto, 

apresentando duas capas exclusivamente verbais sob esse aspecto. O Globo, por 

sua vez, ainda que de forma restrita em quantidade, exibiu uma fotografia em cada 

um desses casos. Com o passar dos anos, este jornal demonstra uma grande 

variação na exploração do recurso fotográfico. A Folha também passa a destinar 

mais espaço à utilização de fotografias em suas capas no decorrer do tempo.  

A fim de visualizarmos a distribuição das fotografias sobre as rubricas 

selecionadas, considerando a totalidade das capas (13) em cada um dos jornais, eis 

um resumo: 
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Tabela 7 – A distribuição das fotos por quadrantes (O Globo e a Folha). 

 

Distribuição das fotos 
por quadrante 

O Globo 
(13 capas) 

Folha 
(13 capas) 

1º 77% (10:13) 87% (11:13) 

2º 61% (8:13) 46% (6:13) 

3º 87% (11:13) 46% (6:13) 

4º 87%(11:13) 77% (10:13) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 Nas capas sobre as rubricas consideradas, observou-se, pois, maior 

concentração de fotografias nos quadrantes 1 e 4 na capa de ambos os jornais. No 

caso de O Globo, o terceiro quadrante também se destacou, ao passo que na Folha 

não foi tão utilizado. O menos ocupado por fotografias nos dois veículos foi o 

quadrante 2.  

Quanto à localização das fotografias nas áreas de vizualização, 

realizamos, primeiramente, o estudo da distribuição das imagens em áreas únicas, 

conforme a figura apresentada no capítulo 6 (p. 78-106): 

 
 
Figura 16 – As zonas de visualização na página do jornal impresso 

 

 

 

Fonte: SILVA, 1985. 
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Em seguida, ao observar a tabela de cruzamentos possíveis entre as zonas 

de visualização apresentada por Porto (2007), procedemos a uma observação 

panorâmica de nosso corpus e detectamos, considerando o conjunto de fotografias 

analisadas para as três rubricas em foco, as seguintes associações: 

 
 

a) Entre a zona primária (1) e a zona morta (4). 

 

b) Entre a zona primária (1) e centro ótico (5). 

 

c) Entre a zona primária (1) e centro geométrico (6). 

 

d) Entre o centro ótico (5) e o centro geométrico (6). 

 

e) Entre a zona morta (4) e a zona secundária (2). 

 

f) Entre a zona morta (4) e o centro geométrico (6). 

 

g) Entre a zona primária (1) e a zona morta (3). 

 

h) Entre a zona morta (3) e a zona secundária (2). 

 

i) Entre a zona morta (3) e o centro geométrico (6). 

 

j) Entre a zona primária (1), o centro ótico (5) e o geométrico (6). 

 

k) Entre a zona primária (1), a zona morta (3) e o centro ótico (5). 

 

l) Entre a zona morta (4), o centro geométrico (6) e a zona secundária (2). 

 

m) Entre a zona secundária (2), o centro geométrico (6) e o centro ótico (5). 
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Nas tabelas a seguir, apresentamos os resultados da distribuição das 

fotografias em zonas de visualização isoladas e também em seus cruzamentos 

encontrados de acordo com as três áreas temáticas estudadas. 

 
 
Tabela 8 - Localização das fotografias nas capas dos jornais (zonas de visualização 

isoladas) – Copas do Mundo. 

 

Copas do Mundo  

 
Zonas de visualização 

O Globo Folha 

(18 fotografias) (15 fotografias) 

a) zona primária (1) 1958 G1 - 

b) zona secundária (2) 1958 G2; 1962 G3; 
1970 G3 

1962 F3; 1970 F4; 1970 F7 

c) zona morta (3) 1962 G1 1962 F2; 1970 F2; 1970 F3 

d) zona morta (4) 1994 G2 1962 F4 

e) centro ótico (5) - - 

f) centro  geométrico (6) 1958 G5, 1970 G1 - 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 9 - Localização das fotografias nas capas dos jornais (zonas de visualização 

associadas) – Copas do Mundo. 

 

Copas do Mundo 

 
Zonas de visualização associadas 

O Globo Folha 

(18fotografias) (15 fotografias) 

a) Entre a zona primária (1) e a zona 
morta (4) 

- 1994 

b) Entre a zona primária (1) e centro 
ótico (5) 

- 1958; 1962 F1 

d) Entre o centro ótico (5) e o 
centrogeométrico (6) 

- 1970 F1 

e) Entre a zona morta (4) e a zona 
secundária (2) 

1970 G2 1970 F6 

f) Entre a zona morta (4) e o centro 
geométrico (6) 

1962 G2 - 

g) Entre a zona primária (1) e a zona 
morta (3) 

- 2002 F1 

k) Entre a zona primária (1), o centro 
ótico (5) e o geométrico (6) 

2002 G1 - 

l) Entre a zona primária (1), a zona 
morta (3) e o centro ótico (5) 

1994 G1 - 

m) Entre a zona morta (4), o centro 
geométrico (6) e a zona secundária (2) 

1994 G3 1970 F5; 2002 F2 

n) Entre a zona secundária (2), o centro 
geométrico (6) e o centro ótico (5) 

2002 G2 - 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
Tabela 10 - Localização das fotografias nas capas dos jornais (zonas de 

visualização isoladas) – passeatas populares. 

 

Passeatas populares 

 
Zonas de visualização 

O Globo Folha 

(18fotografias) (15 fotografias) 

a) zona primária (1) 1984 - 

b) zona secundária (2) - - 

c) zona morta (3) - - 

d) zona morta (4) - - 

e) centro ótico (5) - - 

f) centro  geométrico (6) - - 

 

Fonte: Elaboração própria. 



135 
 

Tabela 11 - Localização das Fotografias nas capas dos jornais (zonas de 

visualização associadas) – passeatas populares. 

 

Passeatas populares 

 
Zonas de visualização associadas 

O Globo Folha 

(18 fotografias) (15 fotografias) 

c) Entre a zona primária (1) e o centro 
geométrico (6) 

- 1964 F1 

e) Entre o centro ótico (5) e o 
centrogeométrico (6) 

- 1984 F 

f) Entre a zona morta (4) e a zona 
secundária (2) 

- 1964 F2 

j) Entre a zona morta (3) e o centro 
geométrico (6) 

1964 - 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
Tabela 12 - Localização das Fotografias nas capas dos jornais (zonas de 

visualização isoladas) – guerra e terrorismo. 

 

Guerra e terrorismo 

 
Zonas de visualização 

O Globo Folha 

(18 fotografias) (15 fotografias) 

a) zona primária (1) 1991 G1 - 

b) zona secundária (2) - - 

c) zona morta (3) - - 

d) zona morta (4) - - 

e) centro ótico (5) - - 

f) centro  geométrico (6) 2003 G 2004 F3 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 13 - Localização das fotografias nas capas dos jornais (zonas de 

visualização associadas) – guerra e terrorismo. 

 

Guerra e terrorismo 

Zonas de visualização 
associadas 

O Globo Folha 

(18 fotografias) (15 fotografias) 

a) Entre a zona primária (1) e a 
zona morta (4) 

2001G1  

b) Entre a zona primária (1) e 
centro ótico (5) 

- 1991; 2004 F1 

d) Entre o centro ótico (5) e o 
centro geométrico (6) 

1936; 2004 G1;  
2001 G2 

2001 F1 

e) Entre a zona morta (4) e a zona 
secundária (2) 

2001G3 2001 F2 

f) Entre a zona morta (4) e o 
centro geométrico (6) 

2004 G2 2001 F2; 2003 F2 

h) Entre a zona morta (3) e a zona 
secundária (2) 

1936 - 

k) Entre a zona primária (1), o 
centro ótico (5) e o geométrico (6) 

- 2003 F1 

l) Entre a zona morta (4), o centro 
geométrico (6) e a zona 
secundária (2) 

1939; 1991 G2 - 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Primeiramente, observamos que não houve grande concentração dos textos 

do corpus nas zonas de visualização isoladas. No entanto, de acordo com as áreas, 

percebemos que, nos poucos casos vistos, houve diferentes distribuições das fotos 

nas capas. 

Na rubrica das Copas, todas as áreas foram mobilizadas, com exceção do 

centro ótico, que foi intensamente utilizado em associação com outras zonas, 

conforme as tabelas e os comentários a seguir destacam. Na temática das 

passeatas, apenas a zona (1) foi acionada. No caso de guerra e terrorismo, a seu 

turno, as duas zonas de visualização isoladamente ocupadas foram a (1) e a (6). 

A partir da observação da maior recorrência das zonas de visualização 

combinadas para a localização das fotografias sobre os temas tratados, deduzimos 

que se buscou explorar, de forma dinâmica e variada, a mancha gráfica da capa, 

com vistas a captar, com maior eficiência, a atenção do leitor, bem como a organizar 
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sua direção de leitura da primeira página, uma vez que, em vez de se adotar a 

direção mais comum de se partir da zona primária (1) para a zona secundária (2), o 

leitor é levado a se deter nas demais áreas também.  

A utilização frequente das zonas mortas (3) e (4) em conjunto com o centro 

ótico (5) e o geométrico (6), por exemplo, sugere isso, conforme se vê no caso das 

Copas do Mundo (combinação entre as zonas (1), (3) e (5) para 1994 G1, por 

exemplo), das passeatas populares (caso da associação entre (3) e (6) em 1964 

G) e também da guerra e terrorismo (exploração de (4) e (6) em 2004 G2, 2001 F2 

e 2003 F2). 

De modo geral, pois, observou-se uma significativa tendência à combinação 

entre as áreas de visualização, potencializando e aproveitando melhor o espaço das 

capas, afinando-se com a concepção de que há propósitos comunicativos (e 

discursivos) subjacentes à diagramação. Nos poucos exemplos de utilização isolada 

das zonas de visualização, também se notou a tendência a se acionar as que 

constituem, em alguma medida, foco de atenção na leitura ou, num movimento 

contrário, a tendência a mobilizar áreas mortas, as quais, não fosse a presença da 

imagem, não seriam, a princípio, atraentes aos olhos do leitor. 

Quanto à orientação horizontal ou vertical das fotografias no conjunto em 

foco, observamos a preponderância da horizontalidade para a disposição das 

fotografias na página em edições mais antigas (1958, 1962, por exemplo) em ambos 

os jornais, ao passo que o sentido vertical passou a ser mais explorado nas capas 

relativas às edições mais recentes.  

Isso pode ser explicado pela necessidade de uma maior otimização dos 

espaços e pela limitação de recursos técnicos para a impressão de fotografias na 

década de 60 e 70, o que não representa obstáculo no caso das edições dos anos 

90 e 2000, conforme as capas de O Globo e da Folha desse período parecem 

indicar.  

 Em edições mais recentes, ainda, percebemos que a disposição vertical das 

fotos integra uma diagramação mais variada e moderna, sem a preocupação de 

atender a uma organização tão simétrica como em períodos remotos, primando pelo 

dinamismo e maior destaque das cenas da vitória brasileira nas primeiras páginas 

(rubrica Copas do Mundo). 

 Em resumo, eis os resultados reunidos nas tabelas: 
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Tabela 14 – Direção das fotografias nas capas - Copas do Mundo. 

 

 
 

Edições 

COPAS DO MUNDO 

Sentido das fotografias nas capas 

O Globo 
(18 fotografias) 

Folha 
(15 fotografias) 

horizontal vertical horizontal vertical 

1958 3 - 1 - 

1962 4 1 3 1 

1970 2 1 4 3 

1994 1 2 - 1 

2002 1 1 1 1 

Total 11 538 9 6 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
Tabela 15 – Direção das fotografias nas capas - passeatas populares. 

 

 
 

Edições 

PASSEATAS POPULARES 

Sentido das fotografias nas capas 

O Globo 
(2 fotografias) 

Folha 
(3 fotografias) 

horizontal vertical horizontal vertical 

1964 1 - 1 1 

1984 1 - - 1 

Total 2 - 1 2 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 A diferença entre o número total aqui resultante (16 fotografias) em relação ao corpus analisado (18 
fotografias) se deve à ocorrência de duas fotografias em formato oval em O Globo.  
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Tabela 16 – Direção das fotografias nas capas - guerra e terrorismo. 

 

 
 

Edições 

GUERRA E TERRORISMO 

Sentido das fotografias nas capas 

O Globo 
(10 fotografias) 

Folha 
(8 fotografias) 

horizontal vertical horizontal vertical 

1936 1 - - - 

1939 - 1 - - 

1991 1 1 1 - 

2001 1 2 1 1 

2003 1 - 2 - 

2004 2 - 1 2 

Total 6 4 5 3 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
9.2 Modos de organização discursivo: fotografias e legendas 

 

 De acordo com cada rubrica, buscamos analisar a forma pela qual cada par 

de fotografia e legenda semiotiza o mundo. Para tanto, apresentamos, por área, a 

reprodução da fotografia junto à transcrição de suas legendas, já que, em muitos 

casos, sua leitura na imagem não é possível. Nesse conjunto, observamos a 

configuração dos signos icônicos, gráficos e verbais. Com base nessa análise, 

apontamos os propósitos comunicativos em questão, marcados pelos modos de 

organização do discurso, como o elo que, no corpus, estabelece a unidade de 

sentido que se dá entre o plano verbal e o plano fotográfico. 
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A) Copas do Mundo 
 

Figura 17 – As capas de O Globo e da Folha: Copas do Mundo. 

 

O Globo Folha O Globo Folha 

1958 

 

1958

 

1962

 

1962 

 

1970 

 

1970 

 

1994 

 

1994 

2002 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARANHÃO, 2005; FOLHA DE S. 

PAULO, 2011. 
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O Globo: Edição de 1958 

 

 
1958 G1 

 

 

 
LEGENDA:  

 O arqueiro Karl Svensson, da seleção da Suécia, fora de ação, enquanto o 

Brasil marca o seu quarto “goal”. Zagalo, autor do tento, não aparece na foto, mas 

nela encontramos, embora de costas, o meia-esquerda Pelé (Radiofoto AP – 

Exclusiva para O GLOBO) 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Apesar da pouca visibilidade da imagem, identificamos: jogadores de futebol 

que fazem parte de dois times, já que vestem camisas diferentes; o campo; a torcida 

na arquibancada do estádio; uma parte da trave; alguém, de uniforme escuro e de 

braços estendidos, no canto direito, que parece ser o juiz da partida. 

 
SIGNOS GRÁFICOS39:  

 O enquadramento da imagem sugere um plano de conjunto, constituído a 

partir de um ângulo normal da lente (plano normal). Em primeiro plano, ao centro, 

focalizam-se os jogadores diretamente envolvidos no lance do ataque. Em plano 

secundário, está outro jogador. Entre o plano de fundo, em que se situa a torcida, e 

o primeiro plano, está o suposto juiz. As diferentes linhas curvas, associadas à 

                                                           
39

 Neste item, trataremos da questão da cor apenas quando for pertinente para a análise das 
fotografias. As imagens de O Globo e da Folha nas capas de 1958, 1962 e 1970 são em preto e 
branco e, por isso, esse aspecto não será contemplado no estudo referente a essas edições.  
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postura corporal dos jogadores, sugerem movimento, mas a imagem perde parte de 

sua carga informacional, já que os atletas, ao centro, foram flagrados já em 

movimento de saída e de costas.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Dado o efeito de recorte no tempo, como se estivesse suspenso para que o 

observássemos apenas pontualmente, verifica-se uma visada descritiva na legenda. 

Há procedimentos de denominação (nomes próprios) e de qualificação, que 

remetem ao estado dos jogadores mencionados (“o arqueiro ...fora de ação”, por 

exemplo) de forma relativamente objetiva e não avaliativa, com a presença de uma 

construção categoremática. A tentativa de recriar o mundo pela descrição é tão forte, 

neste caso, que, uma vez que esse papel não pode ser atribuído à imagem, que não 

enfoca o autor do gol sobre o qual se noticia na legenda, a ilusão de reproduzir os 

fatos tais como foram vem à tona quando se lê uma justificativa, numa visada 

argumentativa que tem por objetivo fornecer uma explicação e persuadir o leitor de 

que aquela cena se refere ao gol marcado na vitória do Brasil. Em compensação, 

fala-se, então, da presença de Pelé, igualmente por uma estratégia argumentativa 

que ofusca o fato supostamente descredibilizador de que ele está “de costas” na 

imagem. A organização enunciativa é delocutiva. 

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 Unidade eminentemente descritiva com viés argumentativo. 

 
OBERSERVAÇÕES40:  

 Ao final da legenda, encontramos a informação da procedência da imagem: 

“(Radiofoto41 AP – Exclusiva para O GLOBO)”. “AP” remete à agência de notícias 

Assossiated Press. 

  

 

 

 

                                                           
40

 Sempre que necessário, incluímos, neste campo, informações presentes na imagem e/ou na 
legenda sobre a origem ou autoria das fotos. Também referimos, neste espaço, qualquer outro 
dado pertinente da capa do jornal que não se relaciona a nenhum dos outros campos da análise.  

41
  Como o nome indica, trata-se de uma fotografia transmitida à distância por meio das ondas de 

rádio (eletromagnéticas). 
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1958 G2 

 

 

 

 
LEGENDA:  

Depois de batido um escanteio, Gilmar afasta, de soco, a bola da area. Enquanto 

Agar Simenson esta no ar Gunnar Grea e Karl Itamrin podem ser divisados, 

respectivamente, a esquerda a direita. (Radiofoto A.P – Exclusiva para O GLOBO)42 

 
SIGNOS ICÔNICOS: 

 Jogadores de futebol de dois times (dois uniformes diferentes); campo de 

futebol, torcida na arquibancada do estádio. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Identificamos um enquadramanto em plano médio, com o enfoque também 

próximo ao da perspectiva do real (plano normal da lente). Os sujeitos são 

enquadrados no centro da imagem, em primeiro plano e, no plano de fundo, vemos 

a torcida. As linhas curvas formadas pelosjogadores em salto em contraste com a 

linha em diagonal formada pelo corpo do jogador de pé, bloqueando os demais, 

intensificam a ideia de ação e movimento em cena. O formato da moldura da 

imagem chama a atenção, pois este é um dos raros casos em que, no corpus, a 

imagem não está dimensionada em forma retangular, e sim oval. 

 

                                                           
42

 Em todas as legendas, reproduzimos, na transcrição, o texto tal qual aparece nos jornais, 
mantendo, inclusive, suas características ortográficas, sintáticas e de formatação. 
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SIGNOS VERBAIS:  

 Tal qual o caso anterior, embora se reconheça um marco temporal que 

poderia encaminhar uma visada narrativa (“depois de batido um escanteio”), 

acreditamos que prepondera, na sequência, a orientação descritiva, pois não se 

mantém um efeito de passagem e mudança de estados no tempo, apenas a 

justaposição de diferentes ações. Daí os procedimentos de denominação (nomes 

próprios) e de localização no tempo e no espaço. Percebe-se, ainda, a preocupação 

em identificar e situar/localizar os sujeitos flagrados na imagem (“a esquerda”/ “a 

direita”), pois, embora fossem facilmente reconhecíveis pelo público da época, já 

que eram jogadores de seleção, o recorte na imagem não permite a visualização 

frontal dos atletas. Tal qual em 1958 G1, a descrição se fundamenta em itens 

lexicais mais objetivos, sem viés avaliativo. Há delocução. 

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 Há predomínio da visada descritiva. 

 
OBSERVAÇÕES:  

 Ao final da legenda, a mesma informação do caso anterior quanto ao tipo e à 

origem da imagem: “(Radiofoto AP – Exclusiva para O GLOBO)”. 
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1958 G3 

 

 

 

 
LEGENDA:  

O ponteiro esquerdo Zagalo, numero 7 as costas, salva a meta brasileira, quando o 

placar ainda era de 1x1, vendo-se Gilmar inteiramente batido. Foi um dos lances 

mais dramáticos da partida (Radiofoto UPI – O Globo) 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Jogadores aparentemente de dois times diferentes; o campo de futebol; um 

goleiro; pequena parte da trave e a torcida na aquibancada do estádio. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Os jogadores são enquadrados ao centro, em plano médio e numa angulação 

normal. Em primeiro plano e na área que se aproxima do centro ótico da imagem, 

vemos a bola ao alto e o jogador numa orientação de quem vai cabecear. As linhas 

inclinadas constituídas pelos jogadores sugerem a ideia de movimento, em que um 

grupo vem ao encontro do lance em que Zagalo cabeceia e impede o gol adversário. 

Isso confere dinamismo à imagem e funciona como uma espécie de descrição visual 

do lance. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Semelhante à legenda 1958 G1, verifica-se uma configuração descritiva. Há 

procedimentos de denominação (nomes próprios) e qualificação. Chama a atenção a 
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descrição empreendida no trecho final, que parte do uso de um adjetivo de alto teor 

subjetivo, de caráter axiológico, segundo Kerbrat-Orecchioni (1997). Trata-se de 

“dramático” em “Foi um dos lances mais dramáticos da partida”. O “mais” funciona 

como um quantificador que intensifica a dimensão avaliativa do adjetivo e faz com 

que possíveis efeitos patêmicos sejam desencadeados.  

 Interessante, quanto a isso, recuperar a associação feita por Charaudeau 

entre o léxico e itens linguísticos, de forma geral, e a patemização (2010; cf. p.54-55 

desta pesquisa). O adjetivo em questão não teria a mesma dimensão patêmica se 

não o considerássemos nesta situação de comunicação específica, que remete a um 

jogo de Copa do Mundo e a um lance decisivo da partida: o fato de Zagalo ter 

impedido o gol adversário, quando o goleiro brasileiro, que, por pressuposição 

licenciada pela foto em associação à legenda, deduzimos ser Gilmar, já estava 

“inteiramente batido”.  

 Notamos, também, na expressão citada, o uso do advérbio intensificador 

“inteiramente” (QUIRK, 1985), que amplifica o sentido do adjetivo “batido”, cuja 

conotação também é subjetiva, embora não axiológica. Compare-se, por exemplo, a 

diferença entre usar algo como “[...] vendo-se Gilmar inteiramente neutralizado” e 

“[...] vendo-se Gilmar inteiramente batido”, escolha presente na legenda, o que 

corrobora a explicação de Antunes (2012), quanto ao sentido de língua e de 

discurso.  

 Outro contraste entre o uso de “batido” no próprio corpus evidencia, ainda 

mais, a expressividade do termo aqui. Confronte-se o uso que está em foco ao que 

aparece em “Depois de batido um escanteio [...]”, na legenda de 1958 G2. Isso nos 

remete ao valor social que as palavras assumem, em seu uso discursivo e 

historicamente regulado (CHARAUDEAU, 1994). 

 Além disso, ao mesmo tempo, a tentativa de recriar o mundo pela descrição 

permanece bem marcada pela inclusão de referências ao número da camisa do 

jogador, transparecendo a crença de que o que se vê corresponde mesmo ao real. 

 No plano da organização enunciativa, ocorre delocução. 

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 Verifica-se o modo de organização descritivo. 
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OBSERVAÇÕES:  

 Vemos o crédito e o tipo da imagem especificado no final da legenda: 

“Radiofoto UPI – O Globo”, ou seja, trata-se de uma imagem transmitida pela United 

Press International. 

 
 

 
1958 G4 

 

 

 

 
LEGENDA:  

Vava, o grande centro-avante brasileiro, fés o “goal” do empate, que foi o primeiro da 

série de cinco, a serie da vitória. 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 O rosto de um homem que sorri e veste uma camisa de tom escuro 

sobreposta a outra mais clara, com colarinho. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Há o enquadramento, em grande plano, como em um close, do rosto do 

jogador. Como o ângulo é normal, mas não frontal, percebe-se uma linha imaginária 

que parte do rosto enfocado de forma a quase formar um perfil, voltado para o lado 

direito, o que sugere a ideia de que o homem projeta o olhar e sorri em direção ao 

longe, ao futuro. À semelhança de 1958 G2, a imagem também vem em um formato 

oval. Aqui, pelo fato de se enfocar o rosto do jogador, o formato em que a foto foi 

impressa a assemelha a uma fotografia de álbum de retratos antigo. 



148 
 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Na legenda, parece predominar uma perspectiva descritiva, pois não se 

destaca uma sucessão temporal, e sim uma série de expressões qualificadoras, ora 

do jogador nomeado, ora do gol por ele marcado. A descrição se pauta pelo 

qualificador subjetivo não axiológico “grande”, em “grande centro-avante brasileiro”, 

e a própria expressão “de uma série de 4”, que sugere, implicitamente, a 

competência da seleção brasileira ao sair de um empate para conquistar uma 

expressiva vitória. 

 Quando à organização enunciativa, vemos outro caso de delocução. Vale 

ressaltar, porém, que sob a superfície aparentemente mais neutra do enunciado, a 

perspectiva favorável à atuação da seleção brasileira repousa em conteúdos 

pressupostos e subentendidos pelo conjunto do texto, sobretudo, pelos dados 

numéricos, o que acaba por não comprometer a pretensa objetividade do jornal. Em 

outras palavras, como dissemos, pressupõe-se que o Brasil perdia de 1 X 0 quando 

Vava fez o gol de empate. Da indicação de que houve outros três gols infere-se que 

a seleção foi capaz de reverter o placar com um expressivo resultado final (5X1 

possivelmente).  

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 Vemos o modo de organização descritivo. 

 
 

 
1958 G5 
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LEGENDA:  

Jubilosos com a sensacional vitória, os campeões mundiais de 1958 fazem a 

tradicional volta olimpica, carregando a bandeira da Suécia. A frente, Gilmar, Zagalo, 

Garrincha, Nilton Santos e Zito Maia este quase encoberto Orlando (Radiofoto U.P.I. 

– Exclusivo para O GLOBO) 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 O campo de futebol e a torcida na arquibancada; a trave; um grupo de 

jogadores do mesmo time; grande bandeira listrada. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 A inclinação do corpo dos jogadores sugere que estão em movimento, 

correndo pelo campo. O grupo de jogadores está em primeiro plano, mas como não 

ocupam todo o espaço da foto e são enfocados da direita para a esquerda da 

imagem, temos a impressão de que já percorreram parte do campo e continuam a 

correr, o que simula a impressão da passagem do tempo. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Na superfície linguística, verificamos a predominância de elementos 

descritivos com a presença de elementos de nomeação e localização no tempo e no 

espaço. Quanto à qualificação, vemos o uso de “jubilosos”, “sensacional vitória” e 

“tradicional volta olímpica”.  

 O primeiro termo parece estar em desuso hoje em dia, mas se associa ao 

substantivo “júbilo”, e, numa possível escala de comparação, parece mais enfático e 

até mais pomposo que “alegres”, já que um dos contextos em que “júbilo” e 

expressões derivadas costumam aparecer é o bíblico, por exemplo. Na visão de 

base enunciativa, o termo se relaciona a um adjetivo subjetivo axiológico, uma vez 

que implica a noção de que alguém possa estar mais ou menos “jubiloso” segundo o 

conceito que se tem de “júbilo”.  

 Em “sensacional vitória”, expressão em que se dá a anteposição do adjetivo 

ao substantivo, identificamos um grau máximo de subjetividade, com o emprego de 

um adjetivo afetivo, segundo Kerbrat-Orecchioni (1997), o que antecede, na 

legenda, o emprego de outro adjetivo avaliativo não axiológico em “tradicional volta 

olímpica”.  
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 A acumulação desses termos subjetivos avaliativos concorre para investir os 

signos verbais em foco de um efeito patemizante, considerando, por exemplo, que o 

público-alvo do jornal se constitui de brasileiros e, por extensão, de torcedores da 

seleção de futebol. Ainda assim, na superfície textual, verifica-se uma organização 

delocutiva.  

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 Dada a tendência mais narrrativa na imagem, mas o caráter eminentemente 

descritivo da legenda, tendemos a classificar o caso como um texto descritivo, que 

se volta para o destaque de uma cena em movimento (a decrição de uma ação). 

 
OBSERVAÇÕES:  

 O crédito e o tipo da imagem são especificados no final da legenda: 

“Radiofoto UPI – O Globo”. 

 
 
O Globo: Edição de 1962 

 

 
1962 G1 

 

 
LEGENDA:  

MAURO E A TAÇA – Desta vez coube a Mauro empunhar a “Taça Jules Rimet” logo 

após a conquista do Campeonato Mundial de Futebol. O que Belini fizera na Suécia, 

Mauro fez no Chile. E acima aparece o grande momento para o futebol brasileiro. 
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Enquanto o capitão do selecionado brasileiro levanta a Taça do Mundo, as duas 

equipes formadas em fila, dirigentes da FIFA e de entidades presentes ao 

campeonato, e o grande e amigo público chileno aplaudem o feito de nossos 

patrícios. 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Área ao fundo que não pode ser bem identificada e que presumimos ser 

aquela em que está a torcida na arquibancada; um grupo de pessoas em um 

alinhamento próximo ao de um semicírculo, no qual se veem jogadores e juízes de 

futebol, por exemplo; um jogador que levanta a taça sobre a cabeça; um pódio; 

fotógrafos; um policial ou agente de segurança. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em primeiro plano, destaca-se a figura do policial, apenas de rosto em perfil. 

Em plano secundário, a imagem, em perfil, do corpo inteiro do jogador no gesto 

célebre de erguer a taça. A linha longilínea sugere seu caráter estático, como o de 

uma estátua ao redor da qual os outros estão. No plano de fundo, há uma grande 

mancha cinza, que, a julgar pelo ângulo da imagem, parece ser a torcida. A 

formação em semicírculo, com pessoas em pé, num plano anterior ao do grupo de 

torcedores confere um efeito de amálgama entre os dois conjuntos, associando-os a 

uma única massa: a de admiradores da cena do jogador empunhando a taça.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Verifica-se um misto de narração e descrição, mas a julgar pelas expressões 

que predominam da metade para o final do texto, a descrição se sobressai. Apesar 

de se iniciar com uma perspectiva narrativa (“Desta vez coube...”/” O que Belini 

fizera na Suécia, Mauro fez no Chile”), a sequência que a ela se encadeia reflete um 

recorte e a apresentação de diferentes atitudes relacionadas à torcida presente, às 

entidades da FIFA e às duas equipes que disputaram o jogo. 

 Os adjetivos “grande” e “amigo” em “o grande momento para o futebol 

brasileiro” e “amigo público chileno”, respectivamente, indicam, mais uma vez, o uso 

de adjetivos subjetivos axiológicos. A estrutura mista e também mais extensa da 

legenda a aproxima bastante do estilo de uma notícia. Uma vez mais, a organização 

enunciativa se apoia na delocução.  
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TEXTO VERBOVISUAL:  

 A conjunção da imagem e da legenda reforça a predominância da 

organização descritiva do discurso. 

 
OBSERVAÇÕES:  

 Para informações sobre os créditos da fotografia, conferir nota no quadro de 

análise de 1962 G2. 

 
 

 
1962 G2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA: 

O “Goal” de Zito 

Eram trascorridos vinte e quatro minutos da fase final; Brasil e Theco-Eslováquia 

empatados por 1X1, lutando arduamente pelo desempate. Foi quando Amarildo 
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(assinalado, na foto) passou por dois adversários e levantou a bola esplêndidamente 

para Zito. Êste, que já chutara em “goal” várias vêzes, atirou de cabeça, para marcar 

nosso segundo tento. (1º trecho) 

A bola foi ao fundo das rêdes, para desespêro de Schroif, que é visto na fotografia 

acima, onde aparecem também outros defensores tchecos (inclusive um,caído) e o 

autor do “goal”, já gritando de satisfação. (2º trecho) 

Zito saiu correndo para o meio do campo em delírio. O Brasil avantajara-se no 

marcador – 2X1 – e não mais cederia terreno até o final do jogo,no qual Vavá 

marcaria mais um tento. (Estas fotografias, bem como as demais publicadas nesta 

página e na seção de esportes, foram feitas por Indaiassu Leite e José Santos, da 

equipe de O GLOBO) (3º trecho) 

 
SIGNOS ICÔNICOS: 

 Jogadores de futebol; o campo e a trave; um goleiro e a torcida na arquibanca 

do estádio. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 A sequência das fotografias as assemelha aos fotogramas de um filme e é 

marcadamente narrativa, pontuando a passagem no tempo e os diferentes 

momentos que levaram à concretização do gol.  

 Nos três casos, o evento que se relaciona ao antes, durante e depois do gol é 

enfocado em primeiro plano, de modo a enquadrar, no fundo, a torcida e a trave em 

lateral, o que permite ver os espaços em que a bola se encontrava.  

 À semelhança dos casos anteriores, as linhas curvas formadas pelo jogador 

em salto e pelo jogador com os braços estendidos e um dos pés fora do chão 

concorrem para simular o movimento apreendido no conjunto das três imagens.  

 Atestando a preocupação e a ideia de que o que é visto espelha fielmente o 

real, vemos uma interferência gráfica direta e artificial na foto, com a inclusão de 

uma seta branca à extrema direita da primeira imagem, indicando quem é o 

responsável pelo passe incial da jogada. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Texto de caráter eminentemente narrativo, que se apresenta mais como uma 

notícia completa do que como legendas propriamente ditas, com a inserção de título, 
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inclusive (“O Goal de Zito”), sobre um ínfimo instante, o do gol. Isso decorre da 

própria sequencialização e inscrição dos eventos numa perspectiva temporal e 

sucessivamente encadeada.  

 Como é típico desses casos, os elementos descritivos (denominações e 

qualificações, que aqui também são bastante expressivas) estão a serviço do relato 

apresentado. Interessante notar, uma vez mais, a preocupação em ressaltar o 

estatuto de real atribuído à imagem pela referência “(assinalado, na foto)”. Por outro 

lado, pela estruturação em blocos, constituídos por imagens seguidas de textos 

verbais logo abaixo, percebemos que o conjunto pode ser considerado como se 

estivesse numa área limítrofe entre notícia relacionada a fotografias e fotografias 

relacionadas a legendas. 

 No que concerne à seleção lexical, há dois itens que se destacam no 1º 

trecho: “arduamente” e “esplêndidamente”, que aparecem em“[...] lutando 

arduamente pelo desempatee “levantou a bola esplêndidamente para Zito”. 

 Segundo Quirk (1985), o primeiro termo funciona como um intensificador que 

amplifica o sentido do verbo “lutar”, que aqui se refere à atuação da seleção 

brasileira e tcheco-eslovaca em busca do desempate. No segundo caso, 

“esplêndidamente” atua como um enfatizador, que atribui uma carga valorativa 

positiva ao modo como Amarildo passou a bola para Zito.  

 Atrelados à descrição de um momento tenso do jogo, que estava empatado, 

os termos destacados se incorporam à configuração narrativa da legenda e 

conferem dramaticidade à cena, que parece se desenrolar diante de nossos olhos. 

Isso acaba por intensificar a patemização que culminaria com o momento do gol, 

enfocado no último trecho (3º trecho). 

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 Identifica-se uma unidade em que prevalece o modo narrativo. 

 
OBSERVAÇÕES:  

 As fotografias são creditadas, pela primeira vez, no corpus de O Globo, a dois 

de seus fotógrafos: Indaiassu Leite e José dos Santos. Essa informação vem ao final 

desta notícia, mas abarca todas as demais fotos da capa de 1962, de acordo com o 

próprio jornal. 
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1962 G3 

 

 

 

 
LEGENDA:  

Quando terminou o jogo com a Tehceo-Eslováquia, milhões de brasileiros choraram 

de emoção dentro e fora do campo, no Chile, no Brasil, em tôda parte. Essa emoção 

não poderia estar mais bem refletida que na fotografia acima. Zagalo, um dos 

melhores jogadores de nosso selecionado, e dos que mais se esforçaram na 

conquista do bicampeonato, chora como uma criança, entre Paulo Machado de 

Carvalho e Altair, eficiente reserva do selecionado brasileiro.  

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Na imagem, identificamos: um jogador de futebol com expressão de choro e 

que não consegue se manter em pé sozinho; três outros homens cuja 

função/atividade não pode ser identificada na imagem; dois deles trajam terno e o 

outro usa boné e sorri; a torcida ao fundo; a expressão do homem de terno, à direita 

na imagem, parece ser de surpresa ou de censura, com um leve sorriso. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 O jogador é enquadrado em plano médio, no centro da foto. Ao fundo, a 

imagem da torcida. O jogador está em pé, mas os joelhos semiflexionados indicam 

que não consegue se sustentar por si mesmo. Assim, os dois homens de terno o 

amparam. 
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SIGNOS VERBAIS:  

 A exemplo de 1962 G1, há uma confluência entre a perspectiva narrativa e 

descritiva. A narrativa inicia o texto (“Quando terminou o jogo a torcida chorou...”) e a 

descritiva dá-lhe sequência, remetendo à propria cena flagrada na imagem: o choro 

de Zagalo. A descrição concretiza-se também de forma subjetiva, embora não 

axiológica, com o uso de qualificadores como “bem” e “um dos melhores”, que, 

paralelamente, têm função sincategoremática. 

 Registramos, ainda, que a expressão comparativa “chora como uma criança” 

e a que exprime a motivação do choro (“choraram de emoção”) remetem a um 

universo patêmico, sobretudo porque associam o sentimento advindo da vitória à 

espontaneidade com que a emoção, o choro se dá com crianças. Isso se relaciona à 

imagem do jogador e, ao mesmo tempo, explica o porquê de estar sendo amparado 

por outras pessoas: está tão emocionado que não consegue ficar em pé, o que 

intensifica a visada patêmica neste caso.  

 Além da legenda, observamos um título na imagem (“Assim chorou Zagalo”), 

reforçando o caráter textual, orgânico da composição fotografia e texto verbal. 

 No plano enunciativo, tem-se a delocução.  

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 A conjunção da imagem e da legenda reforça a predominância da visada 

descritiva também neste caso.  

 
OBSERVAÇÕES:  

 Para informações sobre os créditos da fotografia, conferir nota no quadro de 

análise de 1962 G2. 
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O Globo: Edição de 1970 

 

 
1970 G1 

 

 

 

 
LEGENDA:  

TOSTÃO COBROU UM “OUT SIDE”, RIVELINO LANÇOU SOBRE A ÁREA E PELÉ 

SALTOU PARA FULMINAR O ARCO DE ALBERTOSI COM POSSANTE 

CABEÇADA (UPI) 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Identificamos jogadores de equipes diferentes e um goleiro; a parte lateral da 

trave; o campo de futebol e a torcida na arquibancada do estádio. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Os dois jogadores observados estão numa relação quase especular um com 

o outro, enquadrados num plano de conjunto, mas localizados no canto direito da 

imagem, o que a torna ainda mais inusitada. As linhas imaginárias que perpassam a 

inclinação corporal dos jogadores, sem que o pé esquerdo toque o chão, indicam 

que estão num movimento de descida, após a cabeceada de Pelé. A imagem enfoca 

o momento imediatamente posterior ao da cabeceada, isto é, relaciona-se à 

concretização da última ação conhecida pela legenda: Pelé cabeceou de forma 

certeira.  

 



158 
 

 

SIGNOS VERBAIS:  

 Verifica-se a predominância da visada narrativa, que se apoia em elementos 

que lhe são típicos, como os verbos de mudança de ação em uma sucessão 

temporal (“cobrou” e “lançou”, por exemplo).  

 Os recursos descritivos que alicerçam a legenda deixam entrever uma 

perspectiva subjetiva e favorável à seleção, a exemplo do que tem ocorrido nos 

casos anteriores. 

 Neste exemplo, o verbo “fulminar”, que descreve o ato em que Pelé chuta a 

bola ao gol, reveste-se de um valor enfático e inscreve a ação do jogador num 

campo metafórico: ele cabeceia tão forte que fulmina (como um canhão, uma arma 

de fogo etc.) a trave.  

 Além disso, na expressão “possante cabeçada”, o adjetivo, já em desuso, 

funciona como um item de teor afetivo e dialoga com o verbo escolhido. Como vem 

anteposto ao nome, denota maior grau de subjetividade e indica o posicionamento 

do enunciador a respeito da performance de Pelé, ainda que, na superfície 

discursiva, configure-se a delocução.  

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 A conjunção da imagem e da legenda também se encaminha para uma 

configuração narrativa. 

 
OBSERVAÇÕES:  

 Ao final da legenda, a informação sobre a origem da imagem: “(UPI)”. A sigla 

indica a agência United Press International.  
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1970 G2 

 

 

 
LEGENDA:  

O TERCEIRO “GOAL” ASSINALADO POR JAIRZINHO TROUXE O ALÍVIO QUE A 

EQUIPE ESPERAVA. FOI AOS 72 MINUTOS, NUM LANCE ARMADO POR PIAZZA 

E PELÉ (UPI) 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Vemos dois jogadores de times diferentes (dois uniformes distintos); a trave; o 

campo e a torcida na arquibancada.  

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Os jogadores são enquadrados ao centro da imagem e a inclinação e o 

posicionamento indicados pelas linhas dos joelhos e dos braços sugerem também a 

ideia de ação. A posição dos braços do jogador mais à direita permite pressupor que 

está se defendendo da potência do jogador à frente, o qual, apesar disso, não logrou 

evitar o gol.  

 A distância entre as pernas do jogador à frente reforça o seu alcance e, por 

contraste, destaca o talento de Jairzinho, que, mesmo atrás e aparentemente mais 

baixo que o adversário, conseguiu marcar o gol. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Há destaque para a organização descritiva, atribuindo características ao gol 
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marcado por Jairzinho, relacionando-o ao momento (“aos 72 minutos”) e ao fato que 

o propiciou (“num lance armado por Piazza e Pelé”). A construção enunciativa é 

delocutiva. 

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 A conjunção da imagem e da legenda reforça a predominância da 

organização descritiva. 

 
OBSERVAÇÕES:  

 A imagem também é apresentada com a sigla UPI, ao final da legenda. 

 
 

 
1970 G3 

 

 

 

 
LEGENDA:  

C. ALBERTO ERGUE EM TRIUNFO A TAÇA JULES RIMET (UPI) 

 
SIGNOS ICÔNICOS: 

 Vemos o jogador de futebol que levanta a taça/troféu; em seu rosto, 

identificamos a expressão de quem vibra e grita algo em comemoração.  
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SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em primeiro plano, na posição central na imagem, o jogador aparece com 

uma postura longilínea, com o corpo levemente voltado para o lado direito, 

orientação que a linha do seu olhar acompanha. O alinhamento totalmente vertical 

do seu corpo denota inércia, como se fosse uma figura estática, congelada naquele 

gesto. No fundo, tem-se a torcida.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Texto eminentemente descritivo, com a presença de denominadores (nome 

próprios e comuns). A escolha do termo “triunfo” implicitamente enfatiza o feito do 

Brasil no campeonato, considerando o valor positivo socialmente atribuído à palavra. 

A organização enunciativa da legenda também é delocutiva. 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 No conjunto, observamos a organização descritiva do discurso.  

 
OBSERVAÇÕES:  

 Como as imagens anteriores desta edição, a foto é creditada à UPI, que vem 

indicada ao final da legenda. 
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O Globo: Edição de 1994  

 

 
1994 G1 

 

 

 
LEGENDA:  

Goleiro que não vinha merecendo a confiança do torcedor brasileiro, Taffarel pula 

com convicção para fazer uma defesa histórica, espalmando o pênalti cobrado pelo 

italiano Massaro 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Observamos um goleiro em queda, cuja expressão é de esforço; ao fundo, 

com apenas parte do corpo à vista, um grupo que parece ser de fotógrafos; a rede 

da trave e a bola no ar prestes a ser rebatida. Atrás da rede, parte de uma placa 

colorida que parece com as de publicidade comuns em estádios.  

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano médio, no centro da foto, vemos o goleiro, cuja linha corporal quase 

horizontal indica o seu movimento em queda. O enquadramento também denota a 

dominância do espaço do gol pelo atleta, como se a reforçar a ideia de que a defesa 

seria inevitável. Os tons do uniforme do jogador remetem às cores do time e da 

bandeira brasileiros: verde com detalhes amarelos. A placa de publicidade atrás do 

gol completa o conjunto em tons de azul e branco. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Texto igualmente descritivo, a ordenação das expressões sugere outras 

qualificações, além daquelas da superfície textual, que por si só, já expressam 

subjetividade, como em “defesa histórica”. Nesse caso, o adjetivo modifica a própria 
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intensão do nome, caracterizando-se, pois, um uso sincategoremático. Como 

depreendemos um juízo de valor positivo a respeito da defesa do goleiro com base 

em “histórica”, podemos relacionar o adjetivo a um termo axiológico.  

 Além disso, inicialmente, inferimos outros atributos do goleiro pela oração 

“Goleiro que não vinha merecendo a confiança do torcedor brasileiro[...]”. Essas 

qualificações implícitas, embora não pareçam se sobrepor ao caráter descritivo, 

trazem uma aspecto argumentativo ao texto, como se houvesse uma concessão ao  

se sugerir algo como: “embora o goleiro não tivesse a confiança do torcedor até 

então [...]”. 

 Isso aciona no leitor uma série de inferências (o goleiro não vinha atuando 

bem, por exemplo, daí ter ficado no descrédito até aquele momento etc.) e, pela 

configuração concessiva que essas informações recebem, atribui-se ao atleta uma 

posição de destaque, daquele que se superou e se tornou, ao final, um herói. 

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 Predominância da organização descritiva do discurso. 

 
 

 
1994 G2 

 

 

 
LEGENDA:  

A imagem da final: Tafarel vibra, Baggio lamenta a perda do pênalti decisivo 
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SIGNOS ICÔNICOS:  

 Vemos o goleiro, quase de costas na imagem, com uniforme verde e amarelo; 

seus braços e mãos estão erguidos para o céu, como em agradecimento; o campo 

de futebol; parte da torcida na arquibancada; uma placa em vermelho e branco que 

parece ser de anúncio; outro jogador em uniforme azul e branco, que remete às 

cores de países como Itália ou Uruguai, por exemplo; este está com as mãos na 

cintura, denotando certo inconformismo; sua expressão é de decepção, já que sua 

cabeça e seu olhar estão direcionados para o chão. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em enquadramento central, está a imagem do goleiro brasileiro, de joelhos e 

maõs e braços erguidos em direção ao alto, como em agradecimento. Ao fundo, está 

a torcida, já meio desfocada. Entre o plano em que está o goleiro e a torcida, vemos 

o jogador adversário, com o olhar orientado para o chão. As linhas imaginárias 

formadas pela direção dos braços do goleiro e pela direção do olhar do italiano 

seguem rotas opostas, simbolizando o resumo da própria situação: o Brasil está no 

alto, no auge; a Itália, no chão.  

 Outra ambiguidade decorre do arranjo da imagem dos dois jogadores na foto. 

Embora em planos diferentes, o goleiro genuflexionado parece estar diante do 

italiano, como se lhe agradecesse também pela vitória brasileira, considerando que 

o resultado final foi consequência da perda do último pênalti por Baggio, que chutou 

para fora. Isso se reforça pela escolha lexical da legenda, conforme assinalamos a 

seguir.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Texto igualmente descritivo, mas construído sobre uma ambiguidade bastante 

significativa. A palavra “imagem” aponta tanto para a fotografia, quanto para uma 

possível imagem concreta, aquela que poderia remeter ao jogador italiano parado, 

como uma estátua, diante da qual Tafarel se ajoelha em agradecimento pela vitória, 

já que o atacante desperdiçou o último lance do jogo. Notamos também uma 

estrutura de oposição pela configuração descritiva que se dá pelos verbos: um 

“vibra” e o outro “lamenta”. 

 O texto se organiza delocutivamente.  
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TEXTO VERBOVISUAL:  

 Identificamos o predomínio da organização descritiva do discurso. 

 
 

 
1994 G3 

 

 

 
LEGENDA:  

Depois de Mauro, Bellini e Carlos Alberto, o capitão do tetra ergue a taça e inscreve 

na história a era Dunga 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Observamos, na foto, os seguintes elementos: a torcida ao fundo; jogadores 

em uniforme verde e amarelo com expressão facial de quem grita em comemoração; 

no peito dos jogadores, vemos um fita típica das que sustentam uma medalha de 

competições esportivas; no peito de um deles, um pedaço de tecido verde amarrado, 

que parece remeter à bandeira do Brasil; um jogador ergue a taça, o troféu dourado; 

algumas pessoas atrás dos jogadores em trajes formais (terno); na área superior, 

parte da fachada de um edifício e, à esquerda, uma bola flutuante vermelha e preta. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em enquadramento central, o jogador ergue a taça, num gesto que constitui 



166 
 

uma linha vertical que se tem observado sempre que essa atitude aparece nas 

fotografias anteriores. Neste caso, porém, vemos o jogador totalmente em perfil.  

 Ao seu lado, partindo do centro para a esquerda, como em uma linha em 

perspectiva, outros jogadores brasileiros em vibração; a linha imaginária que deriva 

do enquadramento da torcida segue o mesmo trajeto, indicando o grande público 

que ali se vê e que continua para além deste enquadre.  

 A imagem é colorida, destacando-se, junto aos jogadores, as cores da 

bandeira brasileira: amarelo e verde, no uniforme e no tecido amarrado no peito de 

um deles. A faixa em azul, branco e vermelho parece remeter, metonimicamente, ao 

país sede da competição, os Estados Unidos. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Texto igualmente descritivo e a qualificação subjacente ao uso da expressão 

“era Dunga” alça o jogador à categoria de herói, demarcando um ponto de vista 

subjetivo sobre a atuação do jogador no campeonato, que, com base nessa escolha, 

podemos inferir ter sido marcante. Na mesma expressão, contudo, pode-se 

depreender um caráter relativamente irônico se considerarmos a teia interdiscursiva 

que a constitui. Isso porque, na Copa de 1990, Dunga, que também fora capitão do 

time, teve seu nome negativamente associado à campanha da seleção brasileira, 

também batizada “era Dunga”, o que, à época, assumiu valor pejorativo.  

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Verificamos a predominância da configuração descritiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

O Globo: Edição de 2002 

 

 
2002 G1 

 

 

 
LEGENDA:  

Ronaldo aproveita falha do “muro” Oliver Kahn e faz o primeiro gol da vitória que deu 

ao Brasil o penta 

 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Em uniforme da seleção, vemos o jogador brasileiro ao chutar a bola; o 

goleiro adversário ao chão; a rede da trave; atrás da rede, uma placa que parece de 

publicidade, também com partes em verde, amarelo e branco, e parte do corpo de 

um fotógrafo. Já sem nitidez, mais ao fundo, parece estar a torcida. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 A imagem tende a proporcionar uma descrição bastante expressiva do 

episódio do primeiro gol. O jogador brasileiro é enfocado no momento exato em que 

apenas toca a bola rumo ao gol, sugerindo sua habilidade e talento. Essa falta de 

esforço do brasileiro contrasta com a imagem do goleiro adversário caído ao chão, 

com expressão de extremo esforço para realizar a defesa que não se completou. 

 Esse contraste é acentuado pelo cruzamento das linhas que se formam com a 

posição de cada jogador: o brasileiro de pé, em pleno domínio de seus movimentos, 

e o alemão, em linha totalmente horizontal, sintetizando a própria queda/derrota do 
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seu time.  

 O foco em plano médio permite a observação da cena e dos dois sujeitos 

envolvidos no episódio e, a fim de destacá-los, mais uma vez, utiliza-se o primeiro 

plano e desfoca-se o fundo, em que provavelmente está a torcida.  

 A iluminação lateral favorece o destaque às cores da camisa da seleção 

brasileira nas costas do jogador, o que também contrasta com o uniforme preto do 

goleiro alemão.  

 A foto é relativamente assimétrica e ganha em dinamismo pela concentração 

do brasileiro na metade esquerda da foto e a bola, que ruma em direção ao gol, na 

metade inferior direita. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Também predominam marcas do modo de organização descritivo, com o uso 

de elementos identificadores e qualificadores (“primeiro gol”; “falha”, “muro”), com a 

presença da delocução.  

 Destaca-se aqui, porém, uma tendência a uma descrição mais subjetiva que a 

da edição anterior, em que se vê, por exemplo, a qualificação do goleiro alemão 

como sendo um “muro”, constituindo uma metáfora que reforça seu potencial de 

defesa e de bloqueio do gol.  

 Por outro lado, o emprego das aspas na expressão tende a arrefecer essa 

tendência, uma vez que indicam que são os outros que assim o qualificam e não o 

jornal em si. 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 O modo descritivo é predominante e o traço mais marcante da organicidade 

do par fotografia e legenda parece estar na referência ao goleiro alemão como 

“muro” notexto verbal e sua apresentação na imagem, em alinhamento horizontal, à 

semelhança de um muro que, no entanto, ruiu diante da habilidade brasileira. 
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2002 G2 

 

 

 
LEGENDA:  

CAFU ergue a taça; na camisa, Capitão brasileiro homenageia sua fundação 

filantrópica, no Jardim Irene 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Identificamos um jogador em uniforme verde, amarelo e azul que traz uma 

expressão de alegria e sorri; seus braços estão estendidos para o alto, ao erguer a 

taça da Copa, que traz, em sua base, as cores verde e amarelo dourado. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 A imagem se caracteriza pela figura do jogador centralizada no eixo da 

imagem, com iluminação frontal e com destaque em primeiro plano em relação ao 

fundo, que supostamente seria constituído pela torcida na arquibancada.  

 Essa configuração parece sugerir o grau de importância atribuído à taça 

erguida sobre a cabeça do jogador, que, como capitão, é enfocado como uma 

espécie de metonímia que remete a todo o time e, por extensão, a todos os 

brasileiros. A linha reta, formada pela envergadura do corpo de Cafu, com os braços 

completamente esticados para o alto para sustentar a taça, símbolo da conquista e 

do triunfo do esporte brasileiro, ratificam essa leitura.  
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 Na fotografia, porém, a focalização do jogador em posição central, exibindo 

sua expressão de alegria, parece funcionar como um desejo de entrar em contato 

direto com aqueles a quem a inscrição na camisa remete: as pessoas atendidas por 

sua instituição e, por extensão, aos torcedores brasileiros de forma geral.  

 Isso parece apontar para uma organização alocutiva no plano da imagem, 

diferentemente do que ocorre na legenda. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Reconhecemos marcas típicas do modo de organização descritivo, tais como 

os itens que exercem função identificadora (“taça”; “Capitão brasileiro” etc.). No 

âmbito da construção enunciativa, há um caso de delocução. 

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 A conjunção da imagem e da legenda reforça a predominância da orientação 

descritiva.  
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Folha de S. Paulo: Edição de 1958 
 

 
1958 F 

 

 

 
LEGENDA:  

Nesta radiofoto da U.P.I. aparece, já de posse da Taça Jules Rimet (nas maõs 

de Bellini, ao centro), a equipe que conquistou para o Brasil o título que a 

cronica mundial especializada afirma ser merecido há vinte anos.43 O jubilo do 

povo brasileiro extravasou no clamor que se ergueu nas ruas de todas as cidades do 

país e por algumas horas chegou a reviver o carnaval pitoresco, com improvisadas 

alegorias e manifestações a que não faltaram muitos populares, especialmente 

compostas para festejar o evento (Amplo noticiario nas páginas 12, 13 e 14 e 

editorial na pág. 6 deste caderno) 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Vemos um grupo de jogadores alinhados em duas filas: uma com atletlas em 

pé e a outra, à frente, com atletas agachados. Todos usam o mesmo uniforme e são, 

pois, do mesmo time; à esquerda e à direita, homens que parecem ser, 

respectivamente, o técnico e o goleiro da equipe; ao fundo, uma área da imagem 

que parece corresponder à torcida. 

                                                           
43

 O trecho destacado em negrito constitui um grifo nosso, que será referenciado na análise dos 
signos verbais.  
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SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano médio, ao centro, está o grupo de jogadores em duas linhas 

horizontais paralelas: a formada por jogadores em pé e a outra, por jogadores 

agachados. A formação está em primeiro plano e o que parece ser a torcida está ao 

fundo.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Texto igualmente descritivo, sobretudo no trecho em negrito. Este parece ser, 

de fato, a legenda da imagem, já que a sequência é eminentemente narrativa e 

extrapola a cena exposta na fotografia. O trecho restante (em itálico), pois, 

assemelha-se a uma notícia de capa, que aí resumida, terá continuidade na parte 

interna do jornal.  

 É a primeira vez no corpus, inclusive, que observamos a remissão, no texto 

da primeira página, à notícia mais completa sobre o evento em outra seção do 

jornal, procedimento rotineiro nas capas modernas.  

 Em toda a extensão do texto a delocução predomina. 

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 Podemos identificar duas unidades a julgar pelo fragmento considerado: na 

foto e trecho inicial em negrito, há a predominância da visada descritiva, como se 

houvesse uma foto e sua legenda.  

 No trecho como um todo, em que a imagem e toda a sequência verbal são 

consideradas, a visada seria narrativa, cabendo à foto o papel de um elemento 

descritivo (com a função de promover a identificação e a localização dos jogadores, 

por exemplo) em relação ao conjunto da notícia. 
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Folha de S. Paulo: Edição de 1962 

 

 
1962 F1 

 

 

 
LEGENDA:  

O gol de Vavá 

Schroif - eleito o melhor goleiro do VII Campeonato Mundial - observa do solo o 

centroavante brasilero Vavá consignar o terceiro gol do Brasil, aos 33 minutos do 2º 

tempo da partida de ontem. O goleiro tcheco defendeu com facilidade um arremesso 

longo de Djalma Santos mas, surpreendentemente caiu ao chão, largando a bola 

nos pés do brasileiro que consolidou com facilidade a vitoria dos bicampeões. 

(RADIOFOTO UPI) 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Observamos dois jogadores de futebol, entre os quais o que está no chão 

parece ser um goleiro; um homem que, pelo uniforme e postura em campo, parece 

ser o juiz da partida; o campo e a torcida na arquibancada. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 A cena é enfocada em plano médio. O jogador cujos pés ainda não tocam 
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completamente o chão, indicando o seu salto, está em primeiro plano; o goleiro 

aparece em linha horizontal no chão, entre o jogador e o juiz. Ao fundo, vemos a 

torcida na arquibancada.  

 A postura do goleiro, de bruços no campo, com pernas paralelas ao alto e 

braços apoiados no chão sugere desânimo diante do que já não podia evitar (o gol). 

O braço do jogador para trás e seus pés ainda fora do chão indica que seu salto 

provavelmente encobriu o goleiro, reforçando visualmente seu triunfo sobre o 

adversário.  

 

SIGNOS VERBAIS:  

 O texto que se associa à imagem destoa da configuração prototípica da 

legenda e se localiza sob um título (“O gol de Vavá”).  

 No texto, há elementos descritivos de identificação que remetem aos 

personagens da fotografia (“Schroif - eleito o melhor goleiro do VII Campeonato 

Mundial - observa do solo o centroavante brasilero Vavá consignar o terceiro gol do 

Brasil[...]”). 

 No entanto, pelo trecho que se segue, percebemos que estão a serviço de 

uma organização narrativa do discurso, construída delocutivamente. Isso se marca 

na inscrição das ações descritas numa sucessão temporal, que culmina com o lance 

do gol e a vitória brasileira (“defendeu com facilidade”, “caiu ao chão”, “que 

consolidou com facilidade a vitória”). 

 Quanto às expressões presentes, observamos o uso de 

“surpreendentemente” em “surpreendentemente caiu ao chão”, um advérbio 

enfatizador que deixa entrever a ótica segundo a qual o enunciador concebe a ação 

do goleiro adversário, que caiu. 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Identificamos uma unidade predominantemente narrativa, em que a foto 

funciona como um elemento descritivo, apresentando uma das cenas relatadas na 

notícia (a do gol referido), e possibilitando a identificação visual de Vavá, que é 

descrito no fragmento inicial. 

 
OBSERVAÇÃO:  

 Ao final da legenda, vemos a informação sobre a imagem: “(RADIOFOTO 
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UPI)”. 

 
 

 
1962 F2 

 

 

 
LEGENDA:  

Não há. Conferir observação em signos verbais. 

 
TEXTO DA NOTÍCIA:  

Gilmar ganhou bi e faixa de "miss" 

Por opção da torcida brasileira que esteve em Santiago acompanhando o 

desenvolvimento do Campeonato Mundial, o goleiro Gilmar, alto e delgado, foi 

escolhido por unanimidade como "Miss Copa do Mundo". Um grupo de torcedores, 

formando o corpo de "Juízes de beleza", invadiu o campo depois do encerramento 

da partida decisiva contra a Tchecoslovaquia, para "coroar", entregar a faixa, e 

carregar nos ombros (foto) a "beleza maxima do certame". 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Vemos a torcida ao fundo; grupo de jogadores com uniforme de manga longa: 

um deles é carregado nos ombros de um companheiro; o jogador no alto traja uma 

faixa em que se lê a parte inicial da inscrição “Miss Copa do [...]”; uma mulher que 

veste o mesmo casaco do uniforme dos jogadores e uma blusa clara, junto a uma 
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bandana, também clara, na cabeça; a mulher sorri e a expressão no rosto dos 

jogadores também é de alegria.  

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano médio e assumindo o papel de figuras principais da imagem, o 

grupo de jogadores ao lado da mulher, que, pelo texto verbal, deduzimos ser uma 

torcedora que foi um dos “Juízes de beleza”.  Ao fundo, a imagem da torcida.  O 

fato de o jogador com a faixa estar no nível mais alto reforça sua atuação louvável 

na competição. A linha imaginária diagonal, da parte superior mais à direita até a 

parte inferior mais à esquerda, local em que está a mulher, sugere uma possível 

conexão entre a faixa de miss (que já indica referência a uma figura feminina) e a 

beleza da mulher, reforçando o fato inusitado de a faixa estar com o jogador e não 

com a moça.  

 Essa composição da foto, portanto, gera certa incongruência por duas razões: 

há uma mulher em meio aos jogadores numa época em que isso não era comum e o 

atleta campeão aparece ostentando uma faixa de miss.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Verifica-se o título, de caráter descritivo, e o texto da notícia, com constituição 

narrativa. Neste caso, o título da notícia vinculada à foto parece acumular a função 

de legenda pelo seu próprio lugar em relação à imagem (logo abaixo), bem como 

pela sua forma de composição. Observam-se verbos no presente e elementos 

descritivos, que permitem identificar a cena enfocada e restituir a coerência ao que é 

visto, conforme descrito no item sobre os signos icônicos. 

 Na expressão "beleza maxima do certame", o adjetivo não axiológico 

“máxima” funciona de modo sincategoremático em relação ao termo “beleza”, já que 

modifica suas propriedades. Ao ser usada para descrever o jogador e ser colocada 

entre aspas, depreende-se do conjunto da expressão um valor irônico, uma vez que 

essa descrição seria de se esperar no caso da torcedora, e não do jogador Gilmar. 

 O texto se constrói de forma delocutiva. 

 

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 A organização discursiva predominante é a narrativa. 
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1962 F3 

 

 

 
LEGENDA:  

Não há. Conferir observação em signos verbais. 

 
TEXTO DA NOTÍCIA:  

ESPERANDO O MANÉ 

Em São Paulo, no Rio, em Recife, em todo o país, a vitoria do Brasil, sagrando-se 

bicampeão mundial de futebol, foi recebida com uma explosão de jubilo - que logo 

se transformou num autentico carnaval que dominou as ruas. Na Guanabara 

(cliché), o povo vibrou entusiasticamente desfraldando bandeiras e 

confraternizando com abraços e samba preparando-se para a recepção que, 

esta tarde será tributada a Mané Garrincha e seus companheiros de gloria44.  

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Identificamos, na imagem, um grupo de pessoas com expressão e gestos 

que sugerem alegria e comemoração; à esquerda algumas árvores e partes da 

fachada de edifícios; ao longe e na parte superior esquerda, algo que parece ser 

uma estátua; junto desta imagem, vemos uma bandeira nacional. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano de conjunto, há um aglomerado de pessoas que sorriem e 

estendem os braços para o alto. O enquadre sugere e reforça a existência de um 

                                                           
44

 Grifo nosso neste trecho.  
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grande número de pessoas ali reunidas. Ao fundo, elementos que remetem a uma 

praça e a um cenário público e urbano.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Abaixo da fotografia, seguem o título e o texto que, a julgar por sua extensão 

e por seu caráter predominantemente narrativo no trecho inicial (sem destaque), 

assemelham-se mais a uma notícia do que a uma legenda prototípica. O trecho 

destacado em negrito, no entanto, faz referência direta à foto e se aproxima da 

estrutura e da função da legenda vinculada à fotografia. O texto, em geral, tem 

construção delocutiva. 

 Embora não estejamos trabalhando com os textos das notícias, cabe 

registrar o uso de alguns termos neste caso. Primeiramente, em “explosão de 

júbilo”, o substantivo tem contornos onomatopaicos, o que reforça sua 

expressividade e replica, no nível fonético, as propriedades semânticas 

relacionadas a “barulho” previstas na definição do termo. Novamente, assim como 

vimos em 1958 G5, o uso de “júbilo”45 aparece numa construção adjetiva, e sugere 

maior ênfase do que uma expressão como “de alegria”, por exemplo.  

 Já no trecho em negrito, o advérbio em “o povo vibrou entusiasticamente” 

também apresenta uma conotação enfática em relação ao comportamento dos 

torcedores (QUIRK, 1985), que se coaduna com a imagem da multidão aglomerada 

na fotografia e reforça potenciais efeitos patêmicos relacionados à alegria pela 

vitória da seleção.  

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 No conjunto, predomina a organização narrativa do discurso.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 O termo “júbilo” também aparece em 1958 F. Embora os dados sejam quantitativamente 
insuficientes, podemos conjecturar que esse uso era mais corrente do que é hoje em dia no 
contexto midiático, uma vez que aparece nos dois jornais em foco.   
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1962 F4 

 

 

 
LEGENDA:  

Nilton de Cabeça 

A frente do ponteiro Pospichal (n.o 17) e de Zagalo (à direita), o zagueiro Nilton 

Santos intercepta de cabeça um cruzamento feito em direção à area do Brasil. O 

medio volante Masopust acompanha a jogada, ao fundo. (RADIOFOTO UPI) 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Identificamos jogadores de futebol que parecem ser de equipes diferentes, a 

julgar pelos dois tipos de meia vistos; a bola ao alto; o campo de futebol e a torcida 

na arquibancada. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em primeiro plano, estão os jogadores envolvidos no lance. Ao fundo, a 

torcida. O jogador bem ao centro da imagem está no ar, o que reforça a ideia de 

movimento para cabecear a bola. O fato de estar em uma linha vertical mais alta que 

a dos outros jogadores o destaca ainda mais no conjunto da cena. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Como no caso anterior, o de 1962 F1, a configuração do texto se afasta do 

que se caracteriza prototipicamente como uma legenda, a julgar pela presença do 

título e por sua maior extensão. 

  Ainda assim, quanto à sua função, percebemos, nesta ocorrência, que o 



180 
 

texto se relaciona diretamente ao que é enfocado na fotografia a partir de uma 

visada descritiva. Esta se alicerça em elementos identificadores e de localização no 

tempo e no espaço, como se lê em “A frente do ponteiro Pospichal (n.o 17) e de 

Zagalo (à direita), [...]”.  

 A delocução é a configuração enunciativa presente no texto. 

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 Vê-se o predomínio da organização descritiva do discurso.  

 
OBSERVAÇÕES:  

 A informação sobre a foto (“(RADIOFOTO UPI)”) vem ao término da legenda.  

 
 
Folha de S. Paulo: Edição de 1970 
 

 
1970 F1 

 

 

 
LEGENDA:  

Carlos Alberto repete Belini e Mauro no gesto da sagração. A Copa está ganha para 

sempre. (Radiofoto UPI) 

 
SIGNOS ICÔNICOS: 

 Identificamos o jogador com o troféu erguido para o alto; junto dele, há outras 

pessoas e a torcida ao fundo, na arquibancada; todos ostentam uma expressão de 

alegria e mantêm os braços para o alto, como quem grita em comemoração. 
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SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em enquadramento central e com uma leve inclinação para a esquerda, está 

o jogador que ergue a taça, num gesto que remete à linha vertical que se tem 

observado em cena semelhante em outros exemplos do corpus. Esse enquadre dá-

nos a impressão de que a torcida ao fundo faz parte de uma multidão ainda maior do 

que a que se mostra.  

 
SIGNOS VERBAIS: 

 Com configuração delouctiva, o texto se volta à descrição e faz uso, inclusive, 

de uma expressão bastante expressiva, sugerindo a inscrição do evento na 

eternidade, dada a sua magnitude: “A Copa está ganha para sempre”.  

 A referência verbal a Bellini e Mauro, que ergueram a taça do mesmo modo 

em edições anteriores da Copa, explicita, verbalmente, a intericonicidade da 

imagem. 

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 A conjunção da imagem e da legenda reforça a predominância da 

organização descritiva do discurso. 

 
OBSERVAÇÕES:  

 Ao final da legenda, há informação sobre a procedência da imagem: 

“(Radiofoto UPI)”. 
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1970 F2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA:  

Um sombrero para o Rei e nossa gratidão ao México 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Vemos Pelé, sem camisa e aparentemente erguido por alguém; o jogador 

sorri e usa um grande chapéu mexicano (sombrero). A torcida está na arquibancada 

ao fundo. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Como figura, vemos, ao centro, Pelé; ao fundo, a torcida. A linha implícita 

formada pela direção do olhar do jogador sugere que mira além, o horizonte, 

vislumbrando o futuro a partir da posição em que se encontra agora, no alto, erguido 

por outras pessoas.  

 Isso pode ser inferido pela leve curvatura para frente e pela posição de seus 

braços. Também vemos mãos e braços que surgem na parte inferior da imagem, 

segurando e tocando o jogador brasileiro. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 O texto verbal tem uma configuração bastante frouxa, mas tem uma estrutura 

paralela, são expressões com substantivo e complemento nominal. A expressão 

metafórica “Rei”, pela qual Pelé ficou conhecido, tem alto poder qualificativo, daí a 

tendência do trecho para a descrição.  
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 Pela primeira vez no corpus, porém, verifica-se a ocorrência da construção 

enunciativa elocutiva, com o uso de “nossa” em “nossa gratidão”, que parece fundir 

o jornal a todo o conjunto dos brasileiros no agradecimento ao México.  

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 A descrição se destaca, pois além do que foi dito quanto aos signos verbais 

em si, a própria imagem exerce a função descritiva em relação ao texto, já que serve 

de ancoragem para a referência ao “sombrero” e ao “Rei”. 

 
 

 
1970 F3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA:  

Riva cabeceia à frente de Pelé. Riva jogou bem. - UPI 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Observamos jogadores de futebol de times diferentes: o jogador que está com 

os pés no campo apresenta uma expressão de surpresa diante do outro, que é 

enfocado no ar; o campo e a torcida na arquibancada; bola no alto. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em primeiro plano, um jogador do time adversário parece plainar no ar para 

realizar o cabeceio; de joelhos flexionados, em linha vertical, o jogador brasileiro o 
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observa, como em surpresa e também certa expectativa.  

 Ao fundo, estão outros jogadores e a torcida, já meio fora de foco. A imagem 

é em preto e branco; no entanto, o contraste entre o tom mais escuro com que o 

jogador no ar é visto confere um efeito estético à imagem e o destaca dos demais 

elementos da cena.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Com configuração delocutiva, a descrição se mostra presente quanto ao que 

a cena congelou: o cabeceio de Riva. Além dos procedimentos de identificação, tem-

se a qualificação quanto à atuação do jogador adversário (“Riva jogou bem”). 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Há predominância da organização descritiva. 

 
OBSERVAÇÕES: 

 Referência à origem da imagem no final da legenda: UPI 

 
 

 
1970 F4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA:  

Pelé e Jairzinho: a alegria do primeiro gol. (Radiofoto UPI) 
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SIGNOS ICÔNICOS:  

 Identificamos jogadores do mesmo time com expressão e postura de que 

comemoram algo; o campo de futebol e a torcida na arquibancada. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Os jogadores atuam como as figuras centrais da imagem, enquanto a torcida 

e parte do corpo de outro jogador aparecem mais ao fundo. Os jogadores 

destacados exibem os braços esticados e paralelos uns aos outros, assemelhando-

se ao contorno de degraus de uma escada, considerando as linhas formadas pelos 

membros superiores dos atletas junto às linhas verticais que percorrem o corpo 

deles. Isso parece reforçar o sentido de que aquela comemoração marcaria o início 

e o caminho, os “degraus” a serem galgados, para a vitória. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Delocutivamente, o texto se organiza numa visada descritiva. Além dos 

nomes próprios que identificam os jogadores da foto, lemos “a alegria do primeiro 

gol”, que nos remete à possível associação com os degraus, passos numa escada, 

apresentada anteriormente. 

 O vocábulo “alegria”, que, a princípio, não é necessariamente patêmico 

apenas por se referir à determinada emoção acaba por contribuir para provocar tal 

efeito quando somos direcionados à cena da fotografia. 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 A organização descritiva do discurso predomina. 

 
OBSERVAÇÕES: 

 Como no exemplo anterior, há a referência ao crédito da imagem no final da 

legenda: UPI. 
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1970 F5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA:  

Pelé inicia a arrancada do tri. Neste primeiro gol a esperança se transforma na 

certeza da vitoria. (Radiofoto UPI) 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Vemos jogadores do mesmo time ao centro, com braços erguidos e 

expressão de alegria; ao fundo, a imagem desfocada parece indicar a torcida. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Como se trata do mesmo assunto de 1970 F4, também percebemos um 

caráter descritivo proporcionado pela imagem dos jogadores brasileiros em primeiro 

plano, ocupando todo o espaço da fotografia, com a torcida, já desfocada, ao fundo. 

 As linhas verticais dos braços erguidos parecem sintetizar e concentrar a 

vibração dos jogadores no espaço integral da imagem. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Apoiando-se nos elementos descritivos da imagem, que ancora a referência a 

Pelé, por exemplo, e visualmente sugere a ideia de certeza da vitória no semblante 

alegre dos jogadores, a legenda parece representar uma visada também descritiva, 

já que se pretende um recorte da sequência temporal que se vincularia ao primeiro 

ato: a comemoração pelo gol marcado por Pelé. 

 A palavra “arrancada”, por oposição a outras que, paradigmaticamente, 

poderiam figurar na expressão “a arrancada do tri” (caminho, percurso etc.) investe o 

texto de um potencial patêmico, uma vez que sugere que o caminho percorrido pelos 
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jogadores foi positivamente marcante.  

 A perspectiva enunciativa é a delocução. 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 A conjunção da imagem e da legenda reforça a predominância da visada 

descritiva neste caso.  

 
OBSERVAÇÕES:  

 A informação sobre a origem da imagem também (“(Radiofoto UPI)”) vem ao 

final da legenda. 

 
 

 
1970 F6 

 

 

 

 
LEGENDA:  

Gerson marca o segundo num impressionante tiro de pé esquerdo. A tensão 

diminuia e a vitoria se desenhava. (Radiofoto AP) 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Observam-se jogadores de equipes diferentes; o campo e a torcida na 

arquibancada; também se vê aquele que parece ser o juiz no canto direito da 

imagem. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 No centro da imagem e no mesmo plano que os jogadores adversários, 

vemos o jogador brasileiro no ar. A envergadura do seu corpo indica que acabara de 
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chutar a gol. As linhas diagonais opostas que se delineiam a partir da postura dos 

jogadores adversários sugerem a formação do vértice de um triângulo com a ponta 

confluindo para a posição de Gerson, o que o destaca ainda mais do conjunto da 

cena. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Como um recorte do momento posterior ao descrito em 1970 F5, a orientação 

aqui também é eminentemente descritiva, relacionando o gol de Gerson às 

características atribuídas ao lance: “impressionante tiro de pé esquerdo”, algo que 

diminuiu a tensão do jogo e delineou a vitória.  

 Nessa expressão, o uso de “impressionante”, um adjetivo afetivo do ponto de 

vista enunciativo (KERBRAT-ORECCHIONI, 1997) explicita a valoração positiva do 

enunciador em relação ao feito de Gerson. A anteposição do adjetivo ao substantivo 

na expressão destaca ainda mais seu caráter subjetivo e intensificador. 

 A delocução fundamenta a construção da legenda. 

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 A organização descritiva do discurso prepondera.  
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1970 F7 

 

 

 

 
LEGENDA:  

Jairzinho faz o terceiro gol, após receber uma bola cabeceada por Pelé, que fôra 

lançada por Gerson. 

 
SIGNOS ICÔNICOS:    

 Observamos jogadores de futebol; o campo; a torcida na arquibanca e a bola 

no gramado. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em posição central na imagem, vê-se a bola. O jogador brasileiro, mais à 

esquerda, mostra um alinhamento corporal inclinado para trás e os braços abertos 

lateralmente, o que indica sua habilidade (equilíbrio) e seu alcance em relação à 

bola a fim de marcar o gol anunciado na legenda. 

  Mais à esquerda, o esforço do adversário, praticamente em linha horizontal, 

já caído em campo, que, também pela informação da legenda, sabemos ter sido 

inútil.  

 O conjunto da composição denota o contraponto na atuação de ambos os 

times: talento X sacrifício/esforço.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Na sequência de 1970 F5 e 1970 F6, lemos a descrição do momento do 

terceiro gol, que a imagem ancora. Verificamos os procedimentos de identificação e 

de localização no tempo para o evento em destaque.  
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 A delocução também se faz presente aqui.  

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Predomina o modo de organização descritivo do discurso. 

 
 
Folha de S. Paulo: Edição de 1994 
 

 
1994 F1 

 

 

 
LEGENDA:  

O capitão Dunga ergue a taça de campeão do mundo no estádio Rose Bowl, em 

Pasadena. 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Observamos a torcida ao fundo; alguns jogadores em uniforme verde e 

amarelo com expressão facial de quem grita em comemoração; apenas um jogador, 

o que ergue a taça, pode ser identificado claramente pelo rosto; em seu peito, 

vemos um fita típica das que sustentam a medalha de competições esportivas; 

vemos os braços erguidos de outros jogadores, que se alinham atrás do jogador 

enfocado. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Parece ser um reenquadramento (recorte) da imagem vista em 1994 G3. Aqui 
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o jogador que ergue a taça aparece em grande plano, em que se enfoca apenas a 

parte superior do seu corpo, com destaque para sua expressão facial de quem grita 

em comemoração e para o gesto, já várias vezes enfocado nas vitórias precedentes, 

em ambos os jornais. Neste caso, o jogador aparece em perfil.  

 Ao fundo, a imagem formada por outros jogadores brasileiros em vibração e 

pela torcida indica uma linha imaginária em perspectiva, sublinhando o grande 

público que ali se vê e que continua para além da foto. A imagem é colorida, em que 

avultam, junto aos jogadores, as cores da bandeira brasileira: amarelo na camisa e 

amarelo e verde na base do troféu. A faixa em azul, branco e vermelho pendurada 

no pescoço do jogador parece remeter metonimicamente ao país sede da 

competição: os Estados Unidos. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Vê-se a predominância da descrição, com elementos de nomeação e 

localização no espaço. A configuração enunciativa é delocutiva.  

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 O texto traz a organização descritiva do discurso.  
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Folha de S. Paulo: Edição de 2002 

 

 
2002 F1 

 

 

 
LEGENDA: 

O ARTILHEIRO 

Primeiro brasileiro a ficar com a artilharia isolada desde 1950, Ronaldo comemora 

seu 2º gol no jogo e o 8º na Copa 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Vemos, na fotografia, o jogador brasileiro, em uniforme verde e amarelo, com 

um largo sorriso e semblante de alegria e vibração, com os braços amplamente 

abertos e as mãos espalmadas; o gramado está ao fundo. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Devido à angulação normal a partir da qual é fotografado, Ronaldo ocupa todo 

o espaço da fotografia. O braço do jogador, num alinhamento em curva, indicando 

movimento, extravasa o espaço da margem retangular da imagem, ressaltando 

ainda mais o efeito de proximidade com o leitor, numa perspectiva alocutiva.  

 Assim, a figura individual do homem-jogador destaca-se e temos a sensação 

de que Ronaldo vem correndo em direção aos companheiros e, por extensão, a 

todos os torcedores brasileiros. O recorte do gramado faz com que as cores do 

Brasil (o amarelo na camisa e o verde do campo) destaquem ainda mais o país. 

 Interessante notar, também, outro efeito de sentido que o recorte da imagem 

nos sugere. A figura do homem-atleta assemelha-se à postura de um redentor, de 

braços abertos. Reforça essa possível leitura o contexto biográfico que envolvia a 

trajetória de Ronaldo até então: o pentacampeonato representou a superação 

pessoal e profissional do atleta que fora “crucificado” quatro anos antes, quando da 
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derrota para a França em 1998, e havia enfrentado um período de contusões e 

muitas críticas por parte da mídia e da sociedade em geral. 

 
SIGNOS VERBAIS: 

 Impressa no espaço da própria fotografia, a legenda se apoia no modo de 

organização descritivo, que faz uso da função identificadora e qualificadora com a 

presença da expressão “artilharia isolada” e a própria expressão temporal “desde 

1950”. Esta última, apesar da aparência mais objetiva, concorre para sublinhar o 

significado histórico do feito do jogador, o que se marca também pelo emprego 

sincategoremático do adjetivo “isolada” na expressão anterior. 

 Uma vez mais, destacamos que o sentido de língua em si mesmo não 

contempla a multiplicidade de sentidos possíveis que se podem construir quando se 

considera o ato de linguagem em sua situação comunicativa.  

 Na legenda, a delocução ocorre. 

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 A conjunção da imagem e da legenda reforça a predominância da visada 

descritiva. O traço de interseção e organicidade a relacionar o conjunto parece se 

concretizar no uso do sintagma “o artilheiro” na legenda em associação com aquele 

que é pressuposto pela fotografia, “o redentor”/ “o salvador”. 
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2002 F2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA: 

O capitão 

Recordista de partidas pelo Brasil, com 120 jogos, Cafu ergue a Copa do Mundo no 

estádio de Yokohama, no Japão 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Identificamos o jogador brasileiro, em uniforme verde e amarelo, que ergue a 

taça do campeonato; há um fundo azul em que caem tiras prateadas. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Na imagem, em perfil, com uma linha vertical em direção ao símbolo da Copa 

do Mundo (a taça), a figura individual do homem-jogador se destaca, à semelhança 

de 2002 F1. Num processo de enaltecimento de sua imagem, tal como se fosse 

transformado em uma estátua, figura como o alvo das homenagens concretizadas 

pelas fitas prateadas que caem sobre ele.  

 A parte superior da taça extrapola o espaço retangular e verticalizado da 

fotografia, concretizando, na própria apresentação da foto, a magnitude do troféu, 

que transcende qualquer limite. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Destaca-se o modo de organização descritivo pelo emprego de itens lexicais 

de identificação e também de localização no tempo e no espaço. Verifica-se, 
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também, a delocução no plano enunciativo. 

 Interessante notar, na legenda, o processo metonímico presente na 

construção do texto: o capitão ergue a própria Copa do Mundo e não apenas a taça 

do campeonato.  

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 A visada descritiva se verifica. 

 
 
 

De forma geral, nessa rubrica, percebemos que houve, ao longo do tempo, 

uma mudança no que era tipicamente enfocado nas fotografias e também na 

configuração das legendas. Quanto aos signos verbais, embora tenha havido o 

predomínio da delocução, a escolha das qualificações apontou, muitas vezes, para 

um recorte expressivo e menos objetivo dos eventos relacionados ao futebol quando 

da escolha de denominadores e qualificadores. Houve, inclusive, uma ocorrência de 

elocução na legenda, único no corpus como um todo, em 1970 F2. 

No conjunto dessa rubrica, nas capas mais antigas (1958, 1962 e 1970), tanto 

em O Globo quanto na Folha, abundam os casos em que adjetivos e advérbios 

expressam forte carga subjetiva e avaliativa. Do emprego de adjetivos afetivos, em 

expressões em que se antepõem ao substantivo, a diversos casos de adjetivos 

subjetivos axiológicos e não axiológicos, a superfície delocutiva das legendas acaba 

perdendo o seu suposto efeito de objetividade em favor de um ponto de vista 

enunciativo bastante marcado pelo valor dos itens lexicais presentes.  

Basta lembrar de exemplos como “inteiramente batido” (1958 G3), 

“sensacional vitória” (1958 G5), “possante cabeçada” (1970 G1), “vibrou 

entusiasticamente” (1962 F3) e “impressionante tiro de pé esquerdo” (1970 F6). 

Como também configuram usos sincategoremáticos dos qualificativos, reforçam o 

caráter único atribuído aos jogadores da seleção pelo olhar do enunciador. No 

conjunto, o efeito discursivo decorrente das legendas dá sustentação a um ponto de 

vista extremamente favorável à atuação da seleção brasileira nas Copas do Mundo.  

Quanto a isso, nas edições mais contemporâneas de ambos os jornais (1994 

e 2002), percebe-se a escolha de menos adjetivos na construção das legendas e, 

mesmo quando aparecem, nota-se que caracterizam usos mais objetivos e bem 

distanciados dos exemplos acima descritos.  
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Como exemplo disso, citamos 2002 F1, em que, no sintagma “artilharia 

isolada”, o adjetivo atribui um caráter histórico à atuação de Ronaldo na Copa de 

forma implícita, em associação ao uso da expressão temporal “desde 1950”, 

deixando mais sob a responsabilidade do leitor a apreensão do ponto de vista 

favorável acerca do jogador. 

A carga de expressividade que orientava possíveis efeitos patêmicos nas 

legendas mais antigas parece ter sido paulatinamente transferida para as 

fotografias, o que faz com que fique, de certa forma, mais implícita, mais como 

sugestão do que como um posicionamento enunciativo explicitamente marcado 

sobre a performance do time brasileiro. Disso também trataremos no item específico 

sobre a patemização e os imaginários sociodiscursivos mais adiante.  

No plano dos signos gráficos, notamos que houve uma gradativa mudança de 

cena. Inicialmente (1958, 1962 e 1970, em ambos os jornais), havia quase uma 

dominância das imagens que traziam lances do jogo, como cabeceadas ou 

momentos que antecediam e/ou sucediam à concretização do gol. Nas edições mais 

recentes, contudo, percebemos um enfoque mais centrado em figuras individuais, 

cuja origem pode estar relacionada à clássica cena inaugurada por Bellini, em 1958: 

o gesto em que o capitão do time ergue a taça do campeonato no estádio. 

Desse modo, as imagens tendiam a expressar certo dinamismo e, pelo 

recorte e linhas que derivavam da postura dos jogadores nas fotografias, notávamos 

a ideia de movimentação envolvida nos momentos da partida. Pressupomos que 

essa tendência pode estar relacionada à própria limitação tecnológica e de 

transmissão midiática que caracterizava tais décadas. Soma-se a isso, ainda, o fato 

de muitos lares brasileiros do período não contarem com aparelhos de televisão.  

Atualmente, com as inúmeras possibilidades tecnológicas, que ensejam a 

transmissão simultânea de eventos esportivos de qualquer lugar do mundo, em 

canais abertos, fechados e na própria internet, a reprodução de cenas decisivas dos 

jogos pelas fotografias deixou de ser prioridade.  

Além disso, no âmbito sociocultural, parece que a face individual do esporte, 

personificada em seus expoentes e atletas mais talentosos, tem se sobreposto à 

valorização do conjunto, do coletivo, o que, possivelmente, responde pela mudança 

no paradigma fotográfico quanto à cobertura jornalística das Copas do Mundo. Esse 

aspecto será retomado no próximo capítulo, quando buscamos discorrer sobre os 

imaginários sociodiscursivos que avultam do corpus analisado.  
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No conjunto discursivo formado por fotografias e legendas, o modo de 

organização predominante foi o descritivo, embora se tenha notado casos de 

narração nos jornais, sobretudo, na Folha. Nessas ocorrências, percebemos que, na 

capa de 1962, predominou a associação da imagem a um texto verbal mais longo, 

mais próximo à configuração de uma notícia de capa do que à de uma legenda 

típica.  

Nesse conjunto, observamos o perfil da legenda no título do texto ou ainda 

em uma de suas partes (inicial ou final), em que predominava uma configuração 

mais descritiva em relação à imagem. Basta retomar aqui, o conjunto 1962 F3 e 

1958 F. Este último, inclusive, foi um caso tipicamente híbrido, que, na tabela 

resumo abaixo, foi associada tanto ao modo descritivo quanto ao narrativo. 

Ainda com relação a outras orientações discursivas, consideramos relevante 

ressaltar dois casos em que, embora a organização descritiva tenha sido apontada 

como a dominante, houve uma tônica argumentativa ora explicativa, ora concessiva. 

Conforme descritos na análise, referimo-nos a 1958 G1 e 1994 G1, respectivamente.  

Da mesma forma que depreendemos uma alteração na linguagem fotográfica, 

de forma geral, no período considerado, notamos que houve uma mudança também 

quanto à constituição das legendas em relação à imagem com o passar dos anos. 

Em resumo, observamos que a tendência da legenda foi se tornar mais 

concisa e menos expressiva quanto aos elementos descritivos mobilizados, à 

medida que a fotografia passou a ser mais polissêmica e artisticamente concebida, 

ainda que houvesse um viés estetizante em algumas imagens antigas, como em 

1970 G1 e 1970 F3, por exemplo.  

Nas edições de 1994 e 2002, verificamos a presença de legendas mais curtas 

e, comparativamente, mais sóbrias, ainda que não desprovidas de expressividade. 

Quanto às fotografias, por sua vez, parecem ter se tornado mais plurais, voltada a 

despertar efeitos estéticos e patêmicos no leitor. Disso também trataremos 

especificamente no próximo capítulo. Do ponto de vista de sua impressão na capa, 

por exemplo, isso pode ser verificado na tendência ao extravasamento dos limites 

tradicionais da margem retangular pelo próprio sujeito/objeto fotografado (cf. 2002 

F1). 

A distribuição dos modos de organização discursivos nessa rubrica segue 

sintetizada na tabela:  
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Tabela 17 – Os modos de organização do discurso - Copas do Mundo. 

 

COPAS DO MUNDO 

Modos de organização 
Jornais 

O Globo Folha 

Narrativo 12% (2:16) 27% (4:15) 

Descritivo 88% (14:16) 80% (12:15) 

Argumentativo - - 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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B) Passeatas populares 

 

Figura 18- As capas de O Globo e da Folha: passeatas populares. 
 

PASSEATAS POPULARES 

O Globo Folha 

1964 

 

1964 

 

1984 

 

1984 

 

 

Fonte: MARANHÃO, 2005; FOLHA DE S. PAULO, 2011. 
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O Globo: Edição de 1964 

 

 
1964 G 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA:  

Uma multidão impressionante passa pela Avenida Rio Branco, na Marcha da Vitória. 

 
SIGNOS ICÔNICOS: 

 Uma multidão é vista do alto; à direita, há fachadas de edifícios e 

construções; à esquerda, aparentemente, há árvores. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano geral, vemos a multidão que, em uma linha em perspectiva, que 

parte da base para a margem superior da imagem, ganha enorme proporção. O 

recorte empreendido sugere, visualmente, a ideia de um mar de pessoas, margeado 

pela paisagem urbana à esquerda e à direita.  

 O alinhamento levemente em curva, associado à multidão e encaminhando-se 

para o canto superior da imagem reforça essa ideia.  

 A vinheta do jornal vem impressa sobre a imagem, em seu canto superior 

direito. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Elementos descritivos se destacam numa organização delocutiva. A 

adjetivação “impressionante” marca um ponto de vista subjetivo sobre o evento, já 
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que, a exemplo do que já ocorreu na rubrica anterior (Copas do Mundo, 1970 F6), 

utiliza-se uma adjetivação afetiva (KERBRAT-ORECCHIONI, 1997). Apesar disso, 

como não podemos prescindir do contexto específico do uso da palavra, neste caso, 

“impressionante” não confere uma valoração positiva à multidão, tal qual vimos para 

o exemplo da Copa. Ainda assim, ao se relacionar, no mesmo enunciado, à 

expressão “Marcha da Vitória”, pressupõe-se que havia forte apoio à causa daquela 

manifestação popular. 

 O efeito do termo aqui decorre também de sua associação às propriedades 

encapsuladas pela palavra “multidão”. Assim, inferimos que a multidão impressiona 

o enunciador pelo seu volume e concentração, dos quais a configuração da 

fotografia dá conta.    

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Predomina a configuração descritiva do discurso. 

 
 

 
1984 G 

 

 

 
LEGENDA:  

A Presidente Vargas, vista de helicóptero, as 17h15m. A maior concentração ia do 

palanque até pouco adiante da Rua Uruguaiana (assinalada) 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 A multidão é enfocada do alto; às margens esquerda e direita da imagem, 

vemos edifícios; na parte superior da imagem, há uma grande igreja; incluem-se 
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duas setas pretas na metade da imagem, perto das margens laterais da foto. 

 

SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano geral, vemos a multidão que, à semelhança de 1964 G, parte da 

base para a parte superior da imagem, e ganha enorme proporção. O recorte 

empreendido se marca por linhas retas e paralelas umas às outras (a linha dos 

prédios em relação à linha que delimita o grupo de pessoas) e isso torna a foto 

menos dinâmica.  

 A preocupação de captar e se ater apenas ao real pela foto, num movimento 

dêitico, concretiza-se na impressão de duas setas pretas na altura da metade da 

foto, o que também vem assinalado na legenda. Fenômeno semelhante aconteceu 

na rubrica anterior, em 1962 G2. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Predominantemente descritiva, a legenda se constrói de modo delocutivo. Há 

elementos de localização no tempo e no espaço, reforçando a preocupação de 

informar de modo a buscar reproduzir exatamente o que aconteceu. Talvez essa 

tendência reflita o receio da repressão pelo regime político que, apesar de mais 

enfraquecido, ainda influenciava os rumos do país. 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 O modo de organização descritivo se verifica.  
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Folha de S. Paulo: Edição de 1964 

 

 
1964 F1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA:  

São Paulo parou em defesa da Constituição: da Republica à Sé, só povo 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Uma multidão é vista do alto; à esquerda e à direita, há fachadas de edifícios 

e construções, caracterizando uma paisagem urbana. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano geral, vemos igualmente a multidão que segue em curva bem 

acentuada, sobretudo, na parte central da imagem, o que traz expressividade e 

representa um foco de atração na foto.  

 Com isso, recupera-se aqui a ideia da descrição visual, como uma metáfora, 

que sugere que as pessoas formam um “mar”.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 A predominância é do descritivo, com o emprego de expressões de 

denominação e uma expressão qualificadora que traz certo coloquialismo à legenda: 

“só povo”. Ao mesmo tempo, é interessante notar como um advérbio que não tem 

caráter predicativo e indica a ideia de inclusão/exclusão (“só”) também pode 
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contribuir para um efeito de ênfase, em conjunção com as demais escolhas lexicais 

(“o substantivo coletivo “povo”), numa dada situação comunicativa. É como se 

lêssemos: “muitas pessoas reunidas”. 

  O termo “em defesa”, por sua vez, inscreve o movimento numa esfera de 

luta, de batalha, o que a própria situação comunicativa autoriza deduzir: trata-se de 

uma passeata contrária ao presidente que assumira recentemente o governo, João 

Goulart. A delocução alicerça a construção do texto. 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Dá-se o modo de organização descritivo do discurso. 

 
 

 
1964 F2 

 

 
LEGENDA:  

A multidão que lotou a praça da Sé manifestou-se livremente contra o governo: os 

cartazes pediam o “impeachment” de JG e diziam: “Minas já falou, São Paulo tem a 

palavra”. 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Na parte superior da imagem, há algumas fachadas; na maior parte da foto, 

vê-se a multidão e algumas faixas erguidas. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Como ocorreu nas demais imagens nesta rubrica, a multidão é enfocada e, de 

tão numerosa, domina praticamente todo o enquadramento, sendo, assim, o alvo de 

destaque da foto. 
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SIGNOS VERBAIS:  

 Os verbos do trecho inicial “lotou” e “manifestou-se” denotam uma sequência 

de ações que transcorreram e se encadearam no tempo, dando conta do relato 

sobre a passeata. Os elementos descritivos concorrem para a perspectiva narrativa. 

 O termo “livremente”, advérbio de função enfatizadora, permite inferir que, 

apesar dos tempos de combate ao governo de João Goulart, a multidão não se 

intimidou e juntou-se ao movimento. A citação incorporada ao final do texto parece 

fortalecer a ideia da passeata, numa perspectiva favorável à deposição do 

presidente.  

 Observa-se a delocução no plano da organização enunciativa.  

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 A configuração narrativa do discurso parece predominar, com o uso da 

imagem como um elemento descritivo da construção, sobretudo, no que diz respeito 

à “multidão que lotou a Sé”. 

 
 
Folha de S. Paulo: Edição de 1984 

 

 
1984 F 
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LEGENDA:  

Além de tomar toda a Sé (onde cabem 180 mil pessoas), a multidão ocupou as ruas 

que dão acesso à praça, expandindo a manifestação pró-diretas até pontos distantes 

do comício-monstro 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Vemos uma aglomeração e o que parece ser a torre de uma igreja. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano geral, vemos igualmente a multidão aglomerada sob a parte mais 

alta da Igreja, que aparece como a figura de destaque. Esse recorte tende a 

aproximar a imagem da Igreja ao povo, numa perspectiva de proteção e talvez 

também de apoio à causa em questão.  

 Interessante salientar que a foto ocupa quase todo o espaço da capa e se 

distribui verticalmente na página, realçando a dimensão da altura da torre que se vê.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Ancorada em marcas descritivas, como a enfática expressão “comício-

monstro” e o comentário entre parênteses “(onde cabem 180 mil pessoas)”, a 

narração parece se manifestar.  

 Sobre a expressão “comício-monstro” retomamos o raciocínio de Neves 

(2012), ao descrever tais construções como aquela em que o segundo substantivo, 

por ocupar a posição prototípica dos adjetivos em português, acaba por assumir a 

mesma função, transferindo para o primeiro termo as suas propriedades definidoras, 

que passam a caracterizá-lo numa fusão. Assim, a ideia seria a de um comício que 

assimilaria de “monstro” as suas propriedades de ser grande e de impressionar a 

quem o vê. 

 Inferimos a passagem do tempo em “ocupou” e no gerúndio “expandindo”, 

que, a julgar pela sequência lógica que organizaria esses eventos, seria a ação 

decorrente da primeira, isto é, a multidão ocupou a praça e expandiu a 

manifestação. 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 O modo de organização narrativo se marca, com apoio no descritivo pela 
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imagem e demais elementos da legenda. 

 
 
 
 No plano gráfico, predominam as semelhanças entre as linguagens de O 

Globo e da Folha. Ainda assim, vale destacar uma nuance que particularizou o 

enfoque construído neste jornal. Vista do alto, a multidão envolvida nas passeatas é 

destacada. Entretanto, no jornal carioca, a composição se faz com linhas retas ou 

menos inclinadas, e, no jornal paulista, a tendência é que o recorte favoreça a 

construção de linhas curvas, em perspectiva, ou que ofereça um olhar mais 

polissêmico do evento, que acaba por dinamizar a cena e constituir focos de 

atenção.  

Na legenda, as diferenças são significativas. A orientação predominante na 

organização do discurso na Folha é a narrativa e, em O Globo, a descritiva. Isso, 

inclusive, reflete-se na organização do conjunto verbovisual fotografia e legenda, 

que replica a mesma ocorrência, ou seja, maior tendência à narração na Folha e 

maior tendência à descrição em O Globo.  

A hipótese que parece justificar esse quadro seria construir a informação 

atendo-se a uma perspectiva mais objetiva possível da realidade em O Globo. Com 

exceção de “impresionate” em 1964 G, o conjunto das legendas associado às fotos 

expressa essa preocupação. A comprovação máxima disso pode ser vista em 

1984G, caso em que a busca pela máxima proximidade com o real se marca 

também na foto, com a inclusão de setas pretas com função dêitica a respeito do 

que se destaca na legenda.  

Na Folha, por sua vez, a ocorrência mais frequente do narrativo se associa 

também a um recorte menos objetivo dos movimentos populares. Além das 

perspectivas das fotos, já mencionadas, a expressão “comício-monstro” em 1984 F 

constitui uma metáfora bastante criativa, que acaba acionando diferentes 

imaginários, que serão retomados também no capítulo seguinte. Acreditamos que 

esse perfil estaria em sintonia com o posicionamento pró-diretas assumido, à época, 

pelo jornal, o que delineou, inclusive, um projeto editorial do Grupo Folha em 1984, 

como mencionamos no capítulo 7 (p. 107-113). 

A seguir, inclui-se a tabela-síntese da distribuição dos modos de organização 

do discurso em cada jornal: 
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Tabela 18 – Os modos de organização do discurso - passeatas populares. 
 

PASSEATAS POPULARES 

Modos de organização 
Jornais 

O Globo (2 capas) Folha (2 capas) 

Narrativo - 67% (2:3) 

Descritivo 100% (2:2) 33% (1:3) 

Argumentativo - - 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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C) Guerra e terrorismo 

 

Figura 19 – As capas de O Globo e da Folha: guerra e terrorismo. 
 

GUERRA E TERRORISMO 

O Globo Folha O Globo Folha 
 

1936 

 

 
1936 

 

 
1939

 
 

 
1939 

 

1991 

 

1991 

 

2001

 
 

2001 

 

2003 

 

2003 

 

2004 

 

2004 

 

 

Fonte: MARANHÃO, 2005; FOLHA DE S. PAULO, 2011. 
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O Globo: Edição de 1936 

 

 
1936 G 

 

 

 
LEGENDA:  

Uma peça de artilharia do governo na frente de Urun, bombardeando os rebeldes 

(Photo especial para O GLOBO, por via aerea) 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Veem-se militares de arma em punho, como se estivessem em trincheiras; 

uma espécie de canhão ao centro sobre um pequeno monte, que parece coberto por 

vegetação rasteira. 

 

 

SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em primeiro plano, no canto esquerdo da imagem, há um militar de arma em 

punho. Mais ao fundo, em um nível mais alto, está a peça de artilharia referida na 

legenda. Outros atiradores também são percebidos ao fundo, sem muita nitidez. A 

espécie de canhão, sobre o monte que parece coberto com vegetação, acaba 

funcionando como uma representação para as condições bélicas do governo 

espanhol, supostamente superiores às do seu alvo. Isso se alia à direção de sentido 

construída pela legenda, conforme comentamos a seguir. 

 
SIGNOS VERBAIS: 

 A orientação é, sobretudo, descritiva. Ao serem referidos apenas como 

“rebeldes” que estão sendo bombardeados, temos a impressão da fragilidade dos 
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que estão sendo atacados pelo governo, cujo poderio é destacado pela imagem do 

canhão que, junto às armas, possibilita o ataque.  

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 O conjunto apresenta uma organização descritiva do discurso.  

 
OBSERVAÇÕES:  

 As informações sobre a foto são mencionadas ao final da legenda: “Photo 

especial para O GLOBO, por via aérea”. 

 
 

O Globo: Edição de 1939 

 

 
1939 G 

 

 

 
LEGENDA:  

Não há. Ver observações em texto verbovisual. 

 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Observam-se soldados em fila e uniformizados, com rifles apoiados no ombro 

direito. 
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SIGNOS GRÁFICOS: 

 A tropa em marcha é enfocada numa angulação normal, que permite ver a 

formação do exército em fila, originando duas linhas paralelas que se direcionam 

para a parte superior da foto, sem que se veja o seu llimite final. Isso pressupõe o 

grande efetivo da tropa.  

 A iluminação da esquerda para a direita faz com que a sombra dos soldados 

se projete no chão, à sua frente, em linha reta, e isso promove a impressão de que 

esse é o sentido da marcha dos soldados, em avanço, em movimento adiante. Mais 

uma descrição visual que sugere o começo da guerra. 

 

SIGNOS VERBAIS: 

 A foto não tem legenda específica, mas acaba servindo como um elemento 

que se relaciona à capa inteira, apontando o início do conflito. 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 A imagem parece servir de descrição, apresentação de uma das cenas ou 

etapas do princípio da guerra. 

 
OBSERVAÇÕES:  

 A fotografia é a única na página que trata exclusivamente do iníco da II 

Guerra.  Vemos a indicação de “2ª edição extra” na capa. 
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O Globo: Edição de 1991 

 

 
1991 G1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA:  

Militares carregam com mísseis um caça F-16 da Marinha 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Há dois homens que, pela roupa, parecem militares e estão agachados sob 

as turbinas de uma aeronave. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano médio e ocupando a parte central da foto, vemos as turbinas da 

aeronave sobre a qual estão os militares. O direcionamento da aeronave, inclinado 

para a esquerda, provoca a ilusão de que está na iminência de decolar.  

 O posicionamento dos homens, sob as turbinas, também aponta para uma 

possível leitura metonímica da imagem: a aeronave seria a representação da 

proteção, o escudo bélico que daria cobertura aos militares.  

 Apesar de a foto ser colorida, os tons se mantêm numa mesma escala de 

cores, de modo que o uniforme dos homens se assemelha ao prata da turbina, o que 

reforça, ainda mais, a aproximação entre eles. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Numa composição delocutiva, os elementos descritivos predominam. Os 
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denominadores que formam a legenda já marcam o poderio militar em foco: 

“mísseis” e “caça F-16 da Marinha”. Além disso, o verbo “carregam” também denota 

a ideia de que se está lidando com uma grande quantidade de projéteis. 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Prevalece o modo de organização descritivo.  

 
 

 
1991 G2 

 

 

 

 
LEGENDA: O Presidente Saddam Hussein cumprimenta soldados iraquianos no 

Kwait 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Identifica-se Saddam Hussein, que sorri e veste uniforme militar; outros 

homens, que também vestem uniformes militares: um deles sorri e o outro, que 

cumprimenta Saddam com um aperto de mão, olha o presidente iraquiano com 

admiração. Ao fundo, ha uma paisagem indefinida.  

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em primeiro plano, vemos Saddam e soldados uniformizados. Na imagem, 

Saddam aparece num nível superior àquele em que estão os soldados que o 

cumprimentam. Portanto, visual e simbolicamente, marca-se a ideia de 

superioridade e comando associada ao general em relação aos outros militares, que 

parecem, de fato, seus subordinados.  

 Tal arranjo visual concorre para um efeito alocutivo entre os personagens 
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presentes na foto. Conforme descrevemos no capítulo 2 (quadro 1, p. 34), a 

alocução se dá por uma relação de força entre os sujeitos. O fato de vermos 

Saddam de perfil sublinha a relação de respeito e admiração marcada no olhar e na 

expressão dos soldados. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 A orientação descritiva se marca na legenda, numa configuração delocutiva. A 

denominação referente a Saddam (“O Presidente Saddam Hussein”) e o verbo 

associado a ele (“cumprimenta”) estabelece a ideia de que o chefe do executivo, que 

na imagem, percebemos também ser militar, mantém uma relação de proximidade 

com os seus soldados sem deixar de se colocar numa posição hierarquicamente 

superior (traço descritivo e alocutivo da imagem).  

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Há a predominância do modo de organização descritivo.  
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O Globo: Edição de 2001 

 

 
2001 G1 

 

 
LEGENDA:  

AVIÃO SE APROXIMA da segunda torre do World Trade Center e explode, 

formando uma bola de fogo, após colidir com o prédio 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Identificamos a torre do World Trade Center (WTC), cujo topo está envolto em 

fumaça; o avião que se chocou contra o prédio; a fumaça incandescente. Ao fundo, 

meio fora de foco, está a paisagem urbana. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano médio, vemos a torre do WTC em duas fotos intimamente 

associadas numa sequência de “antes” e “depois”.  Isso explica nossa classificação 

de ambas as fotos como um único conjunto, denominado fotografia 2001G1.  

 O recorte não é frontal, de forma que vemos a cena de um ângulo 
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parcialmente lateral. Essa é a área em que o avião que se chocará contra o prédio 

aparece na primeira foto.  

 Na sequência, vê-se o momento posterior ao choque, marcado pela nuvem de 

fumaça em tons de vermelho, o que destaca a recente colisão.  

 De volta à primeira cena, deduzimos, então, que, a julgar pela fumaça em tom 

de cinza no topo do prédio, uma explosão anterior a esta já ocorrera. Essa 

associação cronológica entre as fotos caracteriza uma orientação narrativa. 

 Reportando-nos à concepção peirciana de signo, que é tríplice (cf. capítulo 6, 

p. 82), a fumaça – a incandescente e a cinza – concretiza o próprio índice da 

explosão resultante do atentado. 

 O fato de percebermos, já fora de foco, a imagem da cidade coincidindo com 

a linha do horizonte, num nível bem abaixo da parte mais alta do prédio, dá-nos a 

dimensão da altura do WTC. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Ainda que haja vários elementos descritivos na legenda, a predominância 

parece ser da narração, com o enfoque em três ações encadeadas: 1) o avião se 

aproximou da torre; 2) colidiu com o prédio; 3) explodiu e 4)formou uma bola de 

fogo. 

 Essa leitura parece ser autorizada também quando se oberva o emprego das 

reticências que, como num efeito de suspense, momentos antes de se atingir o 

clímax de uma história, suspende os acontecimentos no tempo, até que se conheça 

o seu encadeamento.  

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Vemos uma orientação predominantemente narrativa dos eventos. 

 
OBSERVAÇÕES:  

 Sobre a margem superior direita de cada fotografia, lemos “Reprodução da 

TV Fox News”.  

 A informação sobre o recorte da imagem a partir de uma transmissão de 

televisão reforça o efeito quase simultâneo que as fotografias assumem, em 

conjunção com a construção da legenda.  

 O efeito resultante é o de que estamos assistindo aos eventos no momento 



218 
 

em que acompanhamos as fotografias e sua(s) legenda(s). 

 
 

 
2001 G2 

 

 
LEGENDA:  

O MOMENTO EXATO do desabamento de uma das torres do mais alto edifício de 

Nova York, um dos principais símbolos da cidade 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Na foto, figura a parte mais alta da torre do WTC envolta em fumaça; partes 

da fachada de prédios nas margens laterais e o céu ao fundo. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em grande plano, num efeito de close, a imagem parece ser uma ampliação 

do ponto mais alto da torre do WTC a partir do conjunto 2001 G1 acima. A 

justaposição das duas imagens na capa, da esquerda para a direita da página, 

parece ressaltar esse efeito.  

 O tom acinzentado da fumaça indica que a foto já exibe o momento posterior 

à colisão. Isso aponta para uma função descritiva desta fotografia em relação ao 

conjunto mencionado. 
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SIGNOS VERBAIS:  

 A configuração do texto é descritiva. A repetição de expressões 

caracterizadoras da altura da torre gera um efeito de acumulação (“uma das torres 

do mais alto edifício de Nova York”, “um dos principais símbolos da cidade”) e 

chama a atenção, ao mesmo tempo, para a dimensão e o alcance da destruição do 

ataque aéreo.  

 É como se a legenda e as imagens até então comentadas (2001 G1 e G2) 

nos permitissem ler: vejam como até um dos símbolos máximos de uma nação, e, 

por extensão, o próprio país, um dos mais poderosos do mundo, está vulnerável.  

 Ao serem enfatizadas, as dimensões gigantescas de um dos maiores prédios 

do mundo transfere ao ataque que o fez ruir um poder de destruição também sem 

precedentes.  

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Vê-se uma orientação eminentemente descritiva.  

 
OBSERVAÇÕES:  

 Na margem superior direita, a fonte da fotografia: a agência internacional 

Reuters.  
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2001 G3 

 

 

 

 
LEGENDA:  

HELICÓPTERO DE SALVAMENTO sobrevoa o Pentágono, momentos depois da 

explosão causada pela queda de um avião suicida. 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Identificamos o prédio em ruínas à frente, tomado por fumaça; atrás, a 

fachada de outro, já acinzentada pela fumaça; há vegetação no canto inferior 

esquerdo e o helicóptero aparece no canto superior direito da foto. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano médio, enfoca-se o prédio em chamas. A mesma relação quanto ao 

tom da fumaça em 2001 G1 pode ser feita aqui. O trecho “momentos depois da 

explosão causada pela queda de um avião suicida” ganha uma versão visual: a 

fumaça já não é incandescente, então a explosão já decorrera há algum tempo.  

 O helicóptero é flagrado na entrada da imagem, no canto superior direito, 

sugerindo a sua chegada ao local. A imagem é praticamente tomada pelos tons 

acinzentados da fumaça e do prédio destruído. As exceções são o helicóptero e a 

vegetação, ainda viçosa, no canto inferior esquerdo.  

 Considerando a localização desses dois elementos na imagem, podemos 

traçar uma linha diagonal imaginária que os liga, da esquerda para a direita, de 

baixo para a cima. Essa conjugação pode sublinhar a ideia de que a vida, que se 
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simboliza na vegetação, ainda pode ser preservada e resgatada com a chegada do 

helicóptero, que, na legenda, é caracterizado como de salvamento.  

 Essa construção, na situação em foco, pode apontar para a patemia da 

“esperança” diante da destruição destacada. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Com elementos identificadores e de localização no tempo e no espaço, sem o 

enfoque na sucessão de ações, o texto tende a chamar a atenção apenas para o 

sobrevoo do helicóptero, recorte presente também na foto.  

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Há a perspectiva descritiva de organização do discurso. O traço de 

interligação mais proeminente entre as duas semioses parece ser a relação entre o 

verde da vegetação e o helicóptero na foto, apontando para a ideia de salvamento 

incluída na legenda.  

 
OBSERVAÇÕES:  

 Na margem superior direita, a informação sobre a fonte da fotografia: mais 

uma vez, a agência Reuters. 
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O Globo: Edição de 2003 
 
 

 
2003 G 

 

 

 

 
LEGENDA:  

BAGDÁ AMANHECE sob bombardeio americano: ofensiva de Bush iniciada pouco 

depois do ultimato tenta destruir a liderança iraquiana, num “ataque de decapitação” 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Vê-se o prédio ao centro; a paisagem urbana ao fundo; o céu da cidade e a 

bola de fumaça ainda incandescente. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano geral, tem-se a cidade; ao centro, um prédio sobre o qual uma bola 

de fogo é vista. Parte da imagem (quase toda a sua metade superior) é ocupada 

pelo ceú da cidade. A cor da bola de fogo, em tons de laranja e vermelho, contrasta 

com a paisagem acinzentada da cidade, tornando a explosão um foco de atenção na 

foto.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 O texto se constrói delocutivamente, mas com uma orientação argumentativa 

explicativa: o ataque norte-americano, do qual a imagem e a expressão “BAGDÁ 

AMANHECE sob bombardeio americano” dão conta, tem por finalidade “destruir a 

liderança iraquiana, num “’ataque de decapitação’””. A expressão “ataque de 
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decaptação” entre aspas caracteriza o uso da polifonia como uma estratégia de 

proteção à face do jornal.  

 
TEXTO VERBOVISUAL:  

 Vê-se um conjunto com uma orientação argumentativa (explicativa) do 

discurso, em que a imagem funciona como reforço do elemento descritivo inicial da 

própria legenda.  

 
OBSERVAÇÕES:  

 Originalmente, na capa, a fotografia é creditada à agência AFP, cujo nome 

vem na margem superior direita da imagem. 

 
 
O Globo: Edição de 2004 
 

 
2004 G1 

 

 

 
 
LEGENDA: VÍTIMAS DAS EXPLOSÕES sentam-se nos trilhos na Estação de 

Atocha enquanto são atendidas por membros das equipes de socorro: dor e 

desespero na capital da Espanha 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Há pessoas ao longo da linha férrea; algumas estão sentadas e outras, 

deitadas; dentre elas, há algumas que parecem ajudar às demais; há, ainda, um 

homem dentro do trem, à janela, à direita na imagem; do lado esquerdo, vários 
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destroços; há algo avermelhado, que não se pode identificar no chão, próximo ao 

canto esquerdo da foto. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Num plano médio, vemos, na maior parte da fotografia, o grupo de vítimas do 

atentado, junto a outras que parecem prestar algum socorro. Mais ao fundo, está o 

trem visivelmente destruído. Os destroços próximos ao trem e do lado oposto, na 

parte esquerda da foto, permitem inferir o impacto da explosão.  

 O recorte inclinado da linha férrea e do trem forma uma linha em perspectiva, 

e temos a impressão de que o cenário de destruição se estende para além da cena 

vista.  

 Na parte mais à direita e inferior da imagem, chama-nos a atenção o conjunto 

formado por três pessoas: um homem de preto que olha em direção ao trem e, ao 

longe, com a mão sobre o corpo de outra pessoa, provável vítima, deitada com as 

pernas encolhidas na linha do trem. Logo adiante, próximo aos dois, outro homem, 

também provável vítima, que está sentado, com as pernas flexionadas, olhando em 

direção oposta à do cenário da tragédia, que se alonga ao fundo.  

 Esse contraste entre a direção do olhar do homem sentado e do homem 

agachado na linha férrea sugere certo desalento diante do que é visto: um busca 

deixar o evento para trás e tenta olhar em outra direção,e o outro, que não foi 

vitimado pela explosão, enfoca a dimensão da tragédia, numa postura solidária aos 

feridos, o que é, de certa forma, simbolizada pelo contato de sua mão com o corpo 

do homem deitado ao chão.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 Há uma orientação descritiva com base na delocução. Vemos elementos 

descritivos que indicam a tentativa de aplacar a “dor” e o “desespero” referidos na 

legenda: “vítimas das explosões” e, logo em seguida, a menção aos “membros da 

equipe de socorro”. O léxico que descreve os sentimentos dos que estavam no 

cenário do atentado busca sintetizar as consequências do episódio e tem sua 

dimensão patêmica ressaltada.  

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Predomina uma organização descritiva do discurso. 
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OBSERVAÇÕES:  

 A fotografia é creditada à agência Reuters. 

 
 

 
2004 G2 

 

 

 
LEGENDA:  

O PRESIDENTE Bush ajuda simbolicamente a construir um memorial às vítimas do 

11 de Setembro nos EUA 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Há um grupo que aparenta cavar o chão com pás; vemos Bush e outras 

pessoas formalmente vestidas; há duas mulheres: uma delas parece ser policial, por 

conta do seu uniforme; ao fundo, várias bandeiras listradas em branco e vermelho, 

bem como homens que usam uniforme semelhante ao de algum tipo de guarda. 

 

SIGNOS GRÁFICOS:  

 O enquadramento em angulação normal e inclinado, da direita para a 

esquerda, em linha quase diagonal, em perspectiva, ressalta a ação realizada pelo 

grupo de autoridades.  

 Destaca-se, também, a sincronia do movimento de curvar o corpo e manusear 

a pá, retirando a areia, o que sugere o envolvimento de todos, num ato conjunto, em 

prol da construção do memorial às vítimas do terrorismo nos EUA.  

 Acima das autoridades, a presença de várias bandeiras americanas, com 

suas típicas cores, parece significar que o país e sua soberania mantêm-se, apesar 



226 
 

de tudo, acima do atentado e de suas vítimas, bem como das autoridades que 

dirigem a nação.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 A legenda é descritiva e se constrói delocutivamente. A menção ao 11 de 

setembro funciona como um elemento de interdiscursividade aqui, tendo em vista 

que o atentado em Madri do qual se trata nesta edição também teve motivações 

terroristas como o episódio nos EUA. 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 A oraganização descritiva do discurso se verifica.  
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Folha de S. Paulo: Edição de 1936  

Não há fotografias 

 

Folha de S. Paulo: Edição de 1939 

Não há fotografias 

 
 
Folha de S. Paulo: Edição de 1991 
 

 
1991 F 

 

 

 
LEGENDA:  

Soldado britânico observa a passagem de um comboio de caminhões médico-

militares das forças multinacionais anti-Iraque na Arábia Saudita 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

Soldado de costas para quem vê a foto; caminhões brancos numa estrada ampla e 

vazia; céu azul. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 O enquadramento da cena, com o soldado de costas para quem vê a 

fotografia, torna-a vaga, de modo que não se pode identificar nenhum traço a 

respeito da real nacionalidade do soldado, a não ser pela legenda.  

 O fato de seu rosto não aparecer na imagem também pode indicar que o 

exército anti-iraque não tem identidade definida e é formado por militares de várias 

origens, o que se marca na legenda por “forças multinacionais”.  
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 A linha em perspectiva que parte do local em que se vê o soldado até se 

perder ao fundo, do lado esquerdo, já desfocado, sugere que há vários caminhões a 

caminho do país árabe. Também constrói o sentido de que, em respaldo às forças 

multinacionais anti-iraque, há uma robusta estrutura médica e bélica.  

 Outro traço de identidade e aproximação entre os caminhões e o soldado é a 

cor branca que caracteriza tanto os veículos quanto as listras no capacete do militar.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 A organização da legenda é descritiva com apoio na delocução. A escolha 

lexical “observa” ameniza a participação anti-Iraque na guerra, já que não se 

harmoniza com a descrição visual do soldado com arma em punho. Ao mesmo 

tempo, enfatiza o poderio internacional contra o Iraque, ao se deixar pressuposto 

que não há um único país, e sim diversas nações reunidas no conflito (“forças 

multinacionais”). 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Vê-se a perspectiva descritiva de organização do discurso. Isso se marca, por 

exemplo, na escolha lexical da legenda em “comboio de caminhões” e na sensação 

de que há muitos veículos rumo à Arábia Saudita dada a direção de enquadramento 

na imagem.  

 
OBSERVAÇÕES:  

 A fotografia é creditada à France Presse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 
 

Folha de S. Paulo: Edição de 2001 

 

 
2001 F1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA:  

Choque de Boeing 767 provoca segunda explosão em Torre do World Trade Center 

(esq.), por volta das 10h, em Nova York; pouco antes o outro avião havia alvejado a 

torre norte do prédio de 110 andares; ambas ruíram entre 11 e 11h30 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Na foto, figuram as duas torres do WTC, envolvidas em nuvens de fumaça: 

uma cinza e outra ainda incandescente; e edifícios menores à frente. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em recorte frontal, vemos as duas torres atingidas. A da direita, envolta em 

fumaça cinza, parece ter sido a primeira a ser atingida, ao passo que a da esquerda 

parece ter sido fotografada no momento exato da colisão, pois ainda está em 

chamas, o que acaba constituindo um foco de atenção na imagem. Por contraste, os 

edifícios menores à frente destacam ainda mais a altura das duas torres. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 A organização do texto sugere uma estruturação narrativa dos eventos: a 

torre norte do WTC foi alvejada; o choque do Boeing 767 provocou a segunda 
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explosão; as torres ruíram pouco depois. Os elementos descritivos do texto reforçam 

a caracterização visual anteriormente destacada: a torre da esquerda fora a segunda 

a ser atingida.  

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 A organização narrativa do discurso parece predominar.  

 
OBSERVAÇÕES: 

 A foto é creditada à agência internacional Assossiated Press. 

 
 

 
2001 F2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA:  

Pedestres cobertos de fuligem deixam a área em que desabou o World Trade Center 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Há um grupo de pessoas envolto em cinzas que aparenta estar desnorteado; 

um homem tapa o nariz como se tentasse evitar respirar a fumaça e uma mulher, 

mais ao centro, segura outra pelo braço, como se a ajudasse a caminhar; paisagem 

urbana ao fundo; chão coberto de escombros. 

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano médio, vemos o grupo de pessoas que parecem sem direção, 

tentando se afastar do lugar do atentado. A imagem é tomada pelo tom de cinza, 

inclusive, as pessoas, o que nos dá a impressão de que tudo tenha sido atingido 
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pelas explosões.  

 A imagem fora de foco ao fundo, bem como a espécie de névoa que se 

localiza próxima ao chão reforça a ideia de que essas pessoas que sobreviveram ao 

atentado estão visual, literal e figurativamente ressurgindo das cinzas. Se, na 

legenda, os sujeitos são identificados como “pedestres cobertos de fuligem”, a 

imagem reforça a devastação e a tragédia que assolou os sujeitos em foco.  

 A imagem sugere, ainda, certa semelhança entre os sujeitos enfocados e 

refugiados ou vítimas de guerra ou conflitos urbanos, por exemplo, a julgar pelo 

estado de suas vestimentas, a feição e a postura abatidas que apresentam.  

 A impressão da fotografia em preto e branco, em franco contraste com as 

cores da fotografia anterior (2001 F1) ratifica esse efeito patêmico mais premente na 

imagem. 

 Conjugando as observações quanto aos signos icônicos aos comentários 

aqui tecidos, notamos, ainda, que a imagem funciona como uma metáfora visual. 

Com base em diferentes níveis inferenciais, a fotografia pode remeter o leitor à 

associação entre o grupo e um conjunto de criaturas semimortas, que caminham 

como múmias, como as que se veem, por exemplo, nos atuais seriados de televisão 

– como The Walking Dead – ou, ainda, no clássico e amplamente conhecido 

videoclipe “Thiller”, do cantor pop americano Michael Jackson. 

 Essa possibilidade de leitura remete à construção de sentidos de discurso 

também pelos signos visuais, no plano da imagem fotográfica, ponto em que 

podemos estabelecer um paralelo entre o valor social que os elementos linguageiros 

(consubstanciados em signos verbais) assumem e que os signos visuais também 

podem indicar.  

 Em outras palavras, esse raciocínio remete à ideia de que assim como só 

podemos construir o sentido de discurso dos textos verbais, em geral, pela sua 

vinculação à situação de comunicação e à encenação discursiva, o mesmo se dá 

quanto aos signos visuais, os quais também se apoiam numa rede complexa que 

interliga conteúdos explícitos e implícitos, amplamente dependentes da situação de 

comunicação, da relação entre os interlocutores e dos conhecimentos partilhados 

entre eles. 
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SIGNOS VERBAIS:  

 Os signos verbais remetem ao modo de organização descritivo do discurso, já 

que se nota o emprego de elementos identificadores (“pedestres”, “área” etc) e 

qualificadores (“cobertos de fuligem”), configurados, a exemplo dos casos anteriores, 

de forma delocutiva.  

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Verifica-se a organização descritiva do discurso. 

 
OBSERVAÇÕES:  

 A foto é creditada à agência internacional Assossiated Press. 

 
 
Folha de S. Paulo: Edição de 2003 
 
 

 
2003 F1 

 

 

 

LEGENDA:  

Fumaça e fogo causados por ataque norte-americano que tinha como alvo refinaria 

de óleo em subúrbio ao sul de Bagdá. 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Tem-se uma paisagem urbana e fumaça incandescente no ceú. 
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SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano geral, vemos a paisagem urbana totalmente acinzentada em 

contraste com a cor laranja-avermelhada da bola de fogo ao alto.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 A legenda se constrói delocutivamente e aponta para a predominância da 

descrição. A inclusão de qualificadores em “ataque norte-americano” que tinha como 

alvo “refinaria de óleo” aciona inferências quanto à motivação do conflito: interesses 

econômicos fomentados por uma das fontes combustíveis mais cobiçadas da 

atualidade, o petróleo.  

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Predomina a organização descritiva do discurso. 

 
OBSERVAÇÕES:  

 A fotografia é creditada à Folha Imagem. 

 
 

 
2003 F2 

 

 
LEGENDA:  

Mísseis Tomahawk são disparados do navio americano Donald Cook, fundeado no 

Mar Vermelho, em direção ao Iraque 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Identificam-se uma torre com antenas; as grades do navio; fumaça em tom 

amarelo-alaranjado. 
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SIGNOS GRÁFICOS:  

 A nuvem de fumaça forma um clarão que contrasta com a escuridão que 

envolve o navio e o faz desaparecer ao fundo. As únicas partes que o tornam 

perceptível são a torre e a grade.  

 A fumaça que se direciona para o alto – também um índice - dá-nos a noção 

do alcance e do lastro deixado pelo míssel, a respeito do qual sabemos apenas pela 

legenda.  

 
SIGNOS VERBAIS:  

 A orientação é descritiva e o vocábulo “fundeado” reforça o que se observa na 

imagem: o navio está quase invisível, camuflado. 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 Prepondera a orientação descritiva do discurso.  

 
OBSERVAÇÕES:  

 A fotografia provém da Assossiated Press. 

 
 
Folha de S. Paulo: Edição de 2004 
 

 
2004 F1 

 

 

 
LEGENDA:  

Vítimas do atentado na estação de Atocha, a principal da capital espanhola, são 

atendidas ainda nos trilhos por equipes de socorro 
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SIGNOS ICÔNICOS:  

 Como a foto reproduzida é a mesma que se vê em 2004 G1, a descrição 

deste item corresponde a que se realizou no referido item de O Globo.  

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Pela razão exposta acima, a análise deste item corresponde à realizada em 

2004 G1. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 A organização da legenda, à semelhança do que acontece em 2004 G1, 

também é descritiva. Neste caso, com a expressão apositiva “a principal da capital 

espanhola”, destaca-se a dimensão e a importância da estação e, portanto, o 

alcance destrutivo do atentado pode ser pressuposto.  

 

TEXTO VERBOVISUAL: 

 Verifica-se a organização descritiva do discurso. 
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2004 F2 

 

 

 

 
LEGENDA:  

Manifestantes reunidos em Madri protestam contra os atentados 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Observa-se um grupo de pessoas com as mãos para o alto e com a boca 

entreaberta, como se dissessem algo; há prédios iluminados ao fundo.  

 
SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano médio, os manifestantes são focalizados. Ao fundo, a paisagem 

urbana é vista em prédios iluminados. Como os manifestantes formam um conjunto 

que se estende até a altura onde estão os prédios na imagem, podemos associar a 

ideia da manifestação à região iluminada da foto, como se esta indicasse algum 

sinal de esperança ou uma perspectiva diferente da atual.  

 O contraste entre a área escura ao fundo, formada pelos manifestantes ao 

longe, e a iluminação, em tons dourados, nos prédios, potencializa essa impressão. 

 Os gestos das mãos abertas, erguidas para o alto, e a expressão dos 

manifestantes, como se pronunciassem algo, em coro, reforça a união do grupo em 

prol da mesma causa: o fim de atentados como o de Madri. 
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SIGNOS VERBAIS:  

 A organização do discurso é descritiva, com indicadores de localização e 

denominação. 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 A unidade também se apoia numa organização descritiva e o vocábulo 

“reunidos” da legenda encontra reforço nos gestos e no enquadramento do grupo de 

manifestantes na foto.  

 
 

 
2004 F3 

 

 

 
LEGENDA:  

Jovens aguardam socorro na estação de trem de Atocha, no centro 

 
SIGNOS ICÔNICOS:  

 Há dois jovens, um rapaz e uma moça, sentados no chão e apoiados no que 

parece ser o tronco de uma árvore; o rapaz traz o rosto e a camisa ensanguentados 

e manuseia um aparelho celular; a moça está com a mão esquerda sobre a cabeça 

e exibe uma expressão de dor. 

 

SIGNOS GRÁFICOS:  

 Em plano médio e angulação normal, vemos o jovem com o rosto 
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ensanguentado em posição central; logo ao seu lado, a jovem com uma expressão 

de sofrimento. A imagem parece mais enfática que a legenda, já que naquela vemos 

as consequências do atentado estampadas no rosto de cada um.  

 Além disso, podemos inferir um tom opinativo/argumentativo visualmente 

construído a partir do jovem ferido que utiliza o celular. Aquilo que parece um 

cenário de guerra, como o que se viu no início do século, transcorre agora, em pleno 

século XXI, era da globalização e da tecnologia.  

 A partir do recorte observado, dá-se o contraste entre algo que parece 

distante na história, como a cena de uma guerra, e a contemporaneidade, 

representada pelas amplas possibilidades de conexão entre lugares e pessoas, por 

exemplo. 

 
SIGNOS VERBAIS:  

 A legenda tem orientação descritiva e construção delocutiva. A palavra 

“jovens” permite pressupor o caráter ainda mais condenável do atentado, que não 

distingue alvo e atinge, inclusive, os jovens, que, em geral, são associados à ideia 

de futuro e transformação. 

 
TEXTO VERBOVISUAL: 

 O conjunto é eminentemente descritivo com viés argumentativo, opinativo, 

visualmente construído.  

 
OBSERVAÇÕES:  

 A fotografia é da Assossiated Press. 

 
 
 No que diz respeito à guerra e terrorismo, notamos, em primeiro lugar, que 

as edições mais antigas da Folha no corpus não trouxeram fotografias para tratar do 

assunto. Nesses casos, inclusive, como se pode observar no quadro das capas 

selecionadas (cf. p. 209), não havia fotografia alguma nas primeiras páginas. 

 Nas edições de O Globo referente ao mesmo período, isto é, nas edições de 

1936 e de 1939, nota-se que havia uma forte inclinação a enfocar o front em si 

(1936, em sua única fotografia de capa sobre a Guerra Civil na Espanha) ou a 

imagem dos militares e da tropa como um todo, como em 1939, também na única 
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foto de capa sobre o início da II Guerra Mundial. É igualmente interessante perceber 

que, nesse último exemplo, não havia legenda para a foto.  

 As cenas recortadas pelas duas imagens nesses casos se coadunam com a 

tendência do fotojornalismo em seus primórdios nos Estados Unidos e na Europa, 

que refletia forte caráter documental, vinculada à prática da fotografia em cenários 

bélicos (cf. capítulo 6, p. 81). Com o passar do tempo, em nosso corpus 

especificamente a partir de 1991, percebemos outra tônica na linguagem fotográfica 

sobre o assunto.  

 Nas edições mais contemporâneas, o enfoque da guerra de 1991 e 2003 

contra o Iraque revela a criação de fotografias voltadas aos momentos anteriores às 

cenas do embate propriamente dito, concentradas nos preparativos ou nos eventos 

de “bastidor” (1991 G1) ou de apoio aos lados envolvidos no conflito (1991 G2; 1991 

F).  

Quanto aos atentados terroristas, como as referências já são contemporâneas 

(2001 e 2004), a perspectiva se volta ora a uma maior humanização dos eventos 

(2001 F2, 2004 F3) ora à sua espetacularização (2001 G1 e G2). 

No quadro geral, embora a unidade verbovisual se fundamente, nessa 

temática, no modo descritivo, há casos marcantes de organização narrativa do 

discurso, como o de 2001 G1, por exemplo, e um caso de modo de organização 

argumentativo (2003 G). 

Há, ainda, uma ocorrência bastante interessante que, no âmbito das análises, 

classificamos como de modo de organização descritivo com viés argumentativo 

(opinativo). 

Trata-se de 2004 F3. Nesse texto verbovisual, a descrição se marca tanto 

pela imagem como pela legenda, daí a nossa associação do caso à descrição. Essa 

análise, entretanto, resulta apenas do que percebemos em um grau maior e não 

como uma demarcação exclusiva. Isso porque, pela fotografia, a par dos 

fundamentos descritivos, delineia-se um projeto argumentativo que fundamenta um 

percurso opinativo sobre o atentado a Madri, o que se sublinha, inclusive, na 

manchete sob a qual esse texto aparece: “Terror mata mais de 190 em Madri”. 

Na tabela, incluímos o resumo da distribuição dos modos de organização 

nessa rubrica: 
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Tabela 19 – Os modos de organização do discurso - guerra e terrorismo. 
 

GUERRA E TERRORISMO 

Modos de 
organização 

Jornais 

O Globo (  capas) Folha 

Narrativo 10% (1:10) 12% (1:8) 

Descritivo 80% (8:10) 88% (7/8) 

Argumentativo 10% (1:10) - 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 Em resumo, abarcando a Folha e O Globo, eis a ocorrência da organização 

discursiva segundo as três rubricas selecionadas como corpus da pesquisa:  

 
 
Tabela 20 – Os modos de organização do discurso nas rubricas: O Globo e a Folha 
 

RUBRICAS 
MODOS DE ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO 

Descritivo Narrativo Argumentativo 

Copas do Mundo 84% (26:31) 19% (6:31) - 

Passeatas 
populares 

60% (3:5) 40% (2:5) - 

Guerra e 
terrorismo 

83% (15:18) 11% (2:18) 6% (1:18) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 Por fim, de forma panorâmica, eis a ocorrência do modo descritivo, narrativo e 

argumentativo na totalidade do corpus, sem distinção de áreas temáticas: 
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Tabela 21 – Os modos de organização do discurso na totalidade do corpus: O Globo 

e a Folha. 

 

MODOS DE ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO 

Descritivo Narrativo Argumentativo 

81% (44:54) 18% (10:54) 2% (1:54) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 
 
9.3 Patemização e imaginários sociodiscursivos 

 

Considerando que nos afiliamos à perspectiva semiolinguística segundo a 

qual a patemização é um efeito de sentido, uma possibilidade de captação e 

sensibilização do outro no e pelo discurso, neste capítulo, nosso objetivo principal foi 

associar o possível acionamento de efeitos patêmicos por meio do par fotografia e 

legenda. 

 Retomando, ainda, o ponto de vista de que, como uma construção discursiva, 

a patemização se vincula, sobretudo, a três fatores centrais (os interlocutores, seus 

saberes partilhados e a situação de comunicação), atentamos, sobretudo, para o 

papel dos imaginários sociodiscursivos mobilizados na construção dos textos 

analisados, a fim de suscitar, discursivamente, diferentes emoções no leitor. 

Cabe, por fim, a consideração de que, por se tratar de uma unidade de 

sentido híbrida, constituída pela materialidade visual e verbal simultaneamente, 

buscamos, ainda, perceber se havia alguma concentração de elementos 

potencialmente patêmicos nas fotografias, nas legendas ou se existia uma tendência 

ao equilíbrio entre as duas semioses quanto a esse aspecto. 

 Como procuramos ressaltar nas próprias análises das unidades verbovisuais, 

cada semiose tem sua particularidade; no entanto, cada qual concorre para a 

construção discursiva do todo formado pela fotografia e legenda.  

Nesse sentido, ao considerar um caso como de patemização mais visual, não 

estamos restringindo as potencialidades patêmicias apenas à imagem fotográfica. O 

que indicamos com isso é um predomínio, um lugar de destaque dessa semiose no 
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que tange à construção da patemização, para a qual, na maior parte das vezes, a 

legenda também concorre.  

O mesmo raciocínio se aplica aos casos em que se considerou que a legenda 

mostrou-se mais patêmica que a imagem. Quanto à patemização verbovisual, 

referimo-nos aos casos em que não se pode perceber uma predominância, e sim 

uma relação de mútua mobilização e reforço dos efeitos patêmicos no conjunto do 

verbal e visual. 

Ao fim desse percurso, formulamos algumas conclusões quanto à tendência 

das visadas de informação e captação no corpus estudado.  

 
 
Copas do Mundo 

 

 Como assinalamos nas análises, com o passar do tempo, notamos uma 

alteração nas formas de representação dos campeonatos de futebol vencidos pelo 

Brasil. De um enfoque mais coletivo, com os jogadores flagrados em lances do jogo, 

ou em momentos que apontavam para a comemoração ou realização de gols, 

passou-se a uma perspectiva mais individualista do evento, com o destaque a 

personalidades da partida ou de cada edição do campeonato (2002 G e 2002 F, por 

exemplo). 

 Possivelmente, isso reflete uma tendência da contemporaneidade, em que as 

conquistas e realizações esportivas tendem a ser relacionadas a seus expoentes no 

cenário midiático. O social, o coletivo foi, historicamente, cedendo espaço ao 

individualismo, inclusive no plano ideológico e político, o que tende a se refletir nas 

diversas formas de representação coletiva e, portanto, nos imaginários 

sociodiscursivos.  

 Outro imaginário comumente acionado para fundamentar o discurso 

verbovisual sobre as Copas foi o de héroi, associado aos jogadores. Isso se verificou 

desde as edições mais antigas, como em 1962 G2, quando Gilmar é erguido pelos 

companheiros e premiado com uma faixa, ainda que de Miss, apontando para certo 

viés humorístico no caso. Outro exemplo mais remoto é o de 1970 F2, em que Pelé 

é fotografado no momento em que é carregado nos ombros e é coroado com um 

sombrero, símbolo típico da cultura mexicana, país sede daquele campeonato.  
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 Além disso, em diferentes capas (remotas e mais atuais), viu-se, pela 

imagem, a vinculação da atuação dos jogadores em campo, principalmente a dos 

brasileiros, a passos e posturas de equilíbrio, em alguns casos muito semelhante a 

uma espécie de performance de balé. Isso pode ser visto, com bastante ênfase, em 

1970 G1 e, mais recentemente, em 2002 G1. Desses casos depreendemos o 

imaginário sociodiscursivo que tende a associar o futebol à arte, idealizando-o a 

partir de um ponto de vista estético, o chamado e admirado, pela mídia e pelo 

público, “futebol-arte”. 

 Outro imaginário sociodiscursivo frequente nessa área foi o associado a 

divindades, às criaturas que estão no alto, em nível superior ao das demais, como 

deuses ou personalidades mitificadas na história. Além de se vincular à própria 

caracterização de Pelé como um “rei” e também de se associar às imagens 

mencionadas, em que os jogadores são carregados nos ombros, percebemos essa 

associação também na imagem em que os jogadores estão com as mãos voltadas 

para o céu e o adversário derrotado aparece olhando para o chão (1994 G2, por 

exemplo), sinalizando o contraste alto X baixo, céu X inferno, bastante característico 

em nossa cultura ocidental marcada pela tradição católica. 

Vemos também esse ponto de vista quando se mostra uma cena em que os 

jogadores dão a volta olímpica ao redor do campo, levando a bandeira do time 

vencido, num gesto que os torna ainda mais admiráveis, mas que também não deixa 

de distinguir os vencedores dos vencidos (1962). 

 A ideia de mitificação e perenização da conquista da Copa, atrelada ao 

universo dos deuses também se marca no texto verbal das edições mais antigas. Na 

legenda de 1970 F1, por exemplo, lemos “A Copa está ganha para sempre”.  

 Por fim, nessa área temática, notamos que houve uma tendência, iniciada em 

1958, por Bellini, e que, desde então, tem sido eternizada, retomada, repetida não 

só por jogadores brasileiros, gerando clara intericonicidade entre as fotografias. 

Trata-se do gesto em que o capitão do time ergue a taça do campeonato e a exibe 

diante do estádio lotado.  

 Essa imagem se repetiu em todos os casos analisados, em ambos os jornais. 

Com o tempo, porém, acompanhando a perspectiva de individualização na 

semiotização visual da vitória, parece ter havido um novo enfoque quanto aos 

imaginários sociodiscursivos mobilizados nessa cena. Gradativamente, os capitães 
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do time passaram a ser enfocados em perfil, como se fossem uma estátua a ser 

reverenciada pelos presentes no estádio.  

 Em capa de O Globo e da Folha, na campanha de 2002, especificamente, 

destaca-se uma construção fotográfica metafórica muito significativa. Em ambos os 

casos, vemos uma espécie de associação visual entre os jogadores (Ronaldo, de 

um lado, e o goleiro alemão, de outro) e monumentos mundialmente conhecidos e 

vinculados, pela origem, a cada um dos atletas. 

 Referimo-nos, nesses casos, a 2002 G1 e a 2002 F1, respectivamente. Em 

2002 G1, Ronaldo é enfocado de um ângulo em que se vê o goleiro alemão em 

queda ao tentar defender o chute do brasileiro. Com a inclusão de “muro” na 

legenda, uma das associações possíveis, engatilhadas pela fotografia, é a de que o 

“goleiro-muro” veio ao chão, tal qual já acontecera ao próprio muro de Berlim.  

 Quanto a Ronaldo, em 2002 F1, conforme descrevemos na análise, 

depreendemos, tendo como pano de fundo a situação comunicativa, sobretudo, sua 

comparação visual à imagem de um salvador, um redentor, tal qual a estátua do 

Cristo, um dos monumentos mais famosos do mundo, situado no Rio de Janeiro.  

 Assim, do conjunto dessa rubrica, as patemias mais frequentes, derivadas da 

semiotização dos jogos e dos próprios personagens das Copas pelos jornais em 

foco foram a da “alegria”, a do “deslumbramento” e a da “reverência”, o que 

concorreu para reforçar a ideia de que nós, do Brasil, somos mesmo do “país do 

futebol”. 

 Quanto à mobilização dos signos verbovisuais para fundamentar tal efeito, 

temos que houve uma passagem de legendas mais expressivas para legendas mais 

sóbrias e curtas, ainda que não desprovidas de expressividade, desde a edição de 

1958 até a edição de 2002, em ambos os jornais.  

No que tange às fotografias, vimos que elas passaram a ser menos 

documentais e centradas na preocupação de “mostrar o real” e passaram a se 

constituir no terreno em que a polissemia e o acionamento de imaginários 

sociodiscursos associados a potenciais patemias se engendram (2001 F2, por 

exemplo).  

 Isso também se caracteriza nos casos em que se viu uma legenda com 

organização delocutiva e o enfoque dos jogadores na imagem com tendência 

alocutiva (2002 G2 e 2002 F1).  
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Passeatas populares 

 

 Nesse campo temático, de forma geral, percebemos mais semelhanças do 

que diferenças quanto aos imaginários acionados no plano fotográfico. Com o 

recorte em plano geral, vistas de cima, temos a impressão, nos dois jornais, de que 

as pessoas formam uma grande aglomeração, como se fossem um “mar” de 

pessoas. 

 O que, na imagem, aparece como diferenças mais sutis de representação das 

passeatas, concentradas na perspectiva de enquadramento (com linhas retas, em O 

Globo, ou mais curvas, na Folha, conforme a análise), torna-se um franco contraste 

quando se consideram as legendas em associação às fotografias, traço que acaba 

por particularizar essa rubrica em relação à anterior e a da guerra e terrorismo, que 

abordamos em seguida.  

 Ocorre que, no texto verbal, o jornal carioca busca se ater, ao máximo, ao 

caráter de representação da realidade que a fotografia suscita. Essa preocupação é 

tão acentuada que se marca, duplamente, na legenda e na foto de 1984 G, pela 

impressão artificial de setas pretas sobre a imagem para indicar, numa perspectiva 

de “índice sobre índice”, a região que reunia o maior número de pessoas. Para que 

os sinais artificiais não passem despercebidos pelo leitor, lemos, na legenda, a 

expressão “assinalada na foto”. 

 No jornal paulista, entretanto, as legendas se fundamentam em elementos 

com alto potencial patêmico. Para ilustrar isso, retomamos o caso que nos parece 

mais sintomático. Na legenda de 1984 F2, o movimento é relacionado à expressão 

“comício-monstro”, do que decorre, ao menos, duas possíveis leituras: ao construir 

essa representação da passeata, sublinha-se seu caráter grandioso e também seu 

caráter  assustador, aterrorizante para quem não se alinha ao movimento e que, por 

essa razão, busca reprimi-lo.  

 Outra marca que nos chama a atenção nos dois casos da Folha é a 

predominância da visada narrativa, corroborada também pelas legendas. Narrar 

acontecimentos implica construir certa memória, um passado, mesmo que recente. 

Nesse processo, ao se reconstruir os caminhos percorridos pelos manifestantes, de 

algum modo também se confere ao grupo legitimidade, identidade, atribuindo-lhe 

uma espécie de “currículo”, que os encoraja e capacita, num plano abstrato e mais 

ideológico pelo menos, a olhar e perseguir as metas do futuro.  
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 Em síntese, nessa rubrica, houve uma tendência à contenção máxima da 

patemização na verbovisualidade construída em O Globo, ao passo que, na Folha, 

viu-se uma potencialização verbal da patemização, alicerçada também pelas 

fotografias.  

 
 
Guerra e terrorismo 

 

 Nessa rubrica, das capas mais antigas às da atualidade, acompanhamos o 

distanciamento da perspectiva documental na produção das fotografias. Em 1936 e 

1939 em O Globo, por exemplo, as imagens focalizam armas, canhão e as tropas 

em marcha, o que denota o intuito de registrar a face estritamente bélica dos 

conflitos. A Folha, nas mesmas edições, não apresenta fotografia alguma, conforme 

já assinalamos.  

 Na contemporaneidade, contudo, nos dois jornais, observamos uma 

semiotização mais abstrata e até axiológica, em alguns casos, pela imagem 

fotográfica. Embora as legendas se mantenham, de forma geral, mais concisas e 

contidas, a imagem parece ganhar novas dimensões significativas a partir de como 

se enfocam os aspectos das guerras e dos ataques terroristas. 

 No caso das guerras, notamos a prática de se recortarem os momentos que 

antecedem o embate ou que permitem depreender, implícita ou explicitamente, o 

poderio e a postura de cada um dos lados no conflito. Isso se verifica, por exemplo, 

nas duas capas de 1991.  

 Nos eventos de terrorismo, O Globo apresenta um recorte fundamentalmente 

intericônico, por assim dizer. Em 2001 G1 e 2001 G2, temos a impressão de estar 

diante de um típico filme de ação de Hollywood, dado o efeito de ficcionalidade 

construído pela sequência de fotos.  

Ao olhar as imagens da torre em chamas, no mesmo conjunto mencionado, 

podemos relacioná-lo, ainda, à outra nuvem de fumaça historicamente marcada pelo 

cenário de guerra: a “rosa” ou o “cogumelo” de Hiroxima. Nessa associação, 

transfere-se para o 11 de setembro a mesma dimensão patêmica de indignação e de 

terror desencadeada pelo evento precedente.  

 Na Folha, também encontramos a imagem da torre do WTC em chamas. O 

enfoque, porém, dá-se em uma foto única, com uma legenda narrativa. A segunda 



247 
 

fotografia (2001 F2) é que se diferencia das demais. Ao construir, visualmente, o 

ressurgimento de um grupo de pessoas das cinzas, que cobriam Nova York e a 

superfície recortada na imagem, apreendemos um viés mais humanizado e, em 

alguma medida, menos espetacularizado do episódio, já que se sustenta, ainda que 

minimamente, a possibilidade de esperança na sobrevivência após o ataque.  

 Em 2004, nos textos verbovisuais de ambos os jornais, mais uma expressiva 

mobilização dos recursos gráficos e verbais. Em O Globo, a capa como um todo é 

altamente intertextual e interdiscursiva. O simbolismo do número 11, inclusive, data 

também do atentado terrorista a Madri, supostamente pelo mesmo grupo 

responsável pelo 11 de setembro, é explicitamente marcado no topo da página, 

como se fosse um calendário.  

 Na distribuição das duas fotos e legendas (2004 G1 e 2004 G2) na capa, 

outra construção extremamente polissêmica. Ao se posicionar a fotografia que 

enfoca as vítimas de Madri em tamanho maior e ao centro, com a outra imagem, a 

de Bush e demais autoridades na cerimônia que marcaria o início da fundação do 

memorial às vítimas do 11 de setembro, acompanhamos o ponto de vista valorativo 

indicado. 

 Nessa configuração, nas entrelinhas (e entre fotos também), percebemos que 

seria como se a história de morte e terror que acometeu os EUA se repetisse e 

estivesse na origem desse novo atentado. Ao mesmo tempo, parece subentendida a 

ideia de apoio e de solidariedade internacional aos espanhóis ante mais um 

atentado de enormes proporções.  

 Na capa sobre o mesmo atentado produzida pela Folha, uma postura 

axiológica também se edifica, implicitamente, nas imagens. Uma delas é 

particularmente significativa a esse respeito. Trata-se de 2004 F3, em que o jovem 

de rosto e roupa ensanguentados manuseia um celular, como se buscasse a 

comunicação com alguém.  

 Conforme apontamos na análise, há o contraste da própria composição, que 

reúne, no mesmo cenário, o sangue de um jovem (inocente e alicerce do futuro, tais 

qual alguns dos imaginários sociodiscursivos a ele vinculados) e o símbolo da 

tecnologia e da conexão rápida entre pessoas dos mais diferentes cantos do mundo 

(o celular).  
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Paralelamente a essa incongruência na imagem, atribui-se ao atentado a 

ideia de absurdo, de ato condenável e retrógrado, que não (mais) deveria se fazer 

presente no mundo contemporâneo. 

 Em tempos em que tantas barreiras já foram suplantadas, o jornal aponta, de 

forma subjacente à fotografia, a necessidade de superar também os episódios de 

terrorismo, o que se afilia ao ponto de vista do discurso humanitário e democrático 

que perpassa vários países ocidentais e orientais também. Estes nem sempre tão 

lembrados quanto deveriam.  
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10 Conclusões 

 

 Tendo em perspectiva a importância de que os mais variados discursos sejam 

objeto de análise e o desafio de lidar com diferentes semioses numa mesma 

unidade de sentido, buscamos estudar fotografias e legendas de O Globo e da Folha 

de S. Paulo num recorte temático e diacrônico. 

 Uma vez que nos concentramos nas primeiras páginas de cada jornal, de 

acordo com as áreas temáticas (rubricas) constituídas (Copas do Mundo, 

passeatas populares e guerra e terrorismo), nosso percurso partiu de uma 

análise da distribuição das fotos e legendas nas capas, afiliando-nos às pesquisas 

que a concebem como discurso, isto é, como uma produção social e historicamente 

fundamentada, com vistas a provocar dados efeitos de sentido, não só a partir do 

“que” mostra, mas também do “como” se mostra. 

 Quanto a isso, de fato, verificamos que, ao longo do tempo, houve uma 

apropriação cada vez mais dinâmica desse privilegiado espaço de interação entre o 

produtor e o leitor/consumidor da notícia.  

Essa denominação do leitor como alguém que consome notícias implica, de 

antemão, a dimensão comercial atrelada ao jornal e, simbolicamente, também nos 

desperta para a percepção de que a notícia verbovisual (mas não só esta) reveste-

se de um valor sociodiscursivo variado no mercado extremamente complexo da 

linguagem.  

 Assim, num segundo momento, dedicamo-nos à investigação da natureza 

icônica, gráfica e verbovisual das fotos e legendas, buscando apontar seu elo de 

organicidade na configuração ora descritiva, ora narrativa que assumiam. Ao final, 

percebemos que a orientação predominante foi descritiva, embora tenha havido 

significativos exemplos de narração e até uma tônica argumentativa, ainda que em 

número bem menor se comparado ao dos modos de organização discursivos 

anteriormente referidos.  

 Por fim, num movimento de convergência, relacionamos as unidades 

verbovisuais aos potenciais efeitos patêmicos que poderiam resultar da construção 

discursiva empreendida nas capas. Para tanto, apoiamo-nos na concepção de 

imaginários sociodiscursivos, bem como no conceito de intericonicidade com o 

objetivo de tratar de sua mobilização tanto no plano verbal quanto visual, indicando, 

sempre que pertinente, sua maior concentração numa ou noutra semiose ou, ainda, 
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a mudança, ao longo do tempo e segundo os temas enfocados, dos paradigmas 

delineados.  

 Nesse sentido, em cada um dos temas, notamos tendências recorrentes ou 

perspectivas de mudança. Quanto às Copas, observamos o percurso do recorte do 

coletivo para a seleção do individual, da preocupação imagética com os lances do 

jogo a um ponto de vista mais centrado na conquista e nos seus expoentes, de 

modo a associá-los a determinados imaginários, o que sugerimos ser um reflexo da 

própria remodelação social, cultural e ideológica que marca o período 

contemporâneo.  

As legendas associadas às imagens, quase que numa situação inversa, foi, 

pouco a pouco, perdendo o alto teor de subjetividade e condensando-se, numa 

construção mais enxuta, ainda que não desprovida de expressividade.  

 Quanto às passeatas populares, notamos que houve uma significativa 

diferença quanto ao posicionamento de cada jornal. Na Folha, a legenda e a imagem 

se mostraram potencialmente patêmicas, com destaque, inclusive, para o texto 

verbal, considerando as representações sociais mobilizadas. Já em O Globo, 

marcou-se uma espécie de equilíbrio entre o verbal e o visual cuja sustentação 

parece ter sido um maior distanciamento discursivamente construído sobre o tema.   

 No que concerne à rubrica guerra e terrorismo, verificamos o abandono da 

visada documental quanto aos episódios de guerra em favor de um recorte mais 

abstrato e sugestivo acerca dos seus protagonistas e dos eventos que marcam seus 

preparativos e também indicam suas consequências. Alcança-se, inclusive, uma 

construção mais valorativa, patemizante, e menos informacional no caso dos 

atentados terroristas do início do século XXI.  

 Em síntese, sustentamos que, no discurso fotojornalístico analisado, a fixação 

pela natureza icônica e indicial parece ter cedido terreno a uma construção 

“intericônica” e mais polissêmica da fotografia com base na remissão a imaginários 

sociodiscursivos e diferentes formas de organização do material semiótico de que se 

vale o conjunto verbovisual.  

De forma a abarcar as observações aqui retomadas, cabe registrar a 

caracterização da organização enunciativa com o passar do tempo de acordo com 

as diferentes áreas nos dois jornais. 

Nas Copas do Mundo, identificamos um maior movimento de mudança no 

corpus estudado. Conforme apontamos na análise dessa rubrica, as legendas mais 
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antigas eram, em geral, mais hiperbólicas e patemizantes dada a exploração 

recorrente de itens lexicais mais afetivos e expressivos. Quanto às imagens, como 

dissemos, eram mais voltadas a documentar lances da partida, exacerbando a 

dimensão do real pressuposta pela fotografia. 

Na contemporaneidade, contudo, os jornais passaram a trazer legendas mais 

concisas e menos adjetivadas, de aspecto mais objetivo, sem o recurso dos itens 

mais valorativos, por exemplo, ao passo que a imagem parece ter passado a ser o 

terreno privilegiado da exploração de múltiplos sentidos e da sugestão de conteúdos 

implícitos, cuja apreensão fica, em geral, mais a cargo do leitor. A tendência a se 

produzir fotografias mais alocutivas nas edições de 2002 paracem comprovar esse 

movimento. 

Quanto às outras rubricas (passeatas populares / guerra e terrorismo), a 

expressividade parece, desde as capas mais remotas e, sobretudo, nas mais atuais, 

concentrar-se mais na imagem fotográfica, o que, de certa forma, também decorre 

dos avanços na técnica e na exploração mais efetiva dos recursos gráficos da 

fotografia (enquadres, linhas, planos etc.). 

De certa forma, esse quadro, que foi se alterando ao longo do tempo, parece 

ter por objetivo manifestar o viés de objetividade reivindicado pelo jornalismo, uma 

vez que deixa pressuposto e subentendido, sob o olhar e a percepção do outro, a 

apreensão de valores, crenças e representações sobre os temas em questão: 

futebol, protestos e guerra.  

Isso porque a imagem, ainda que polissêmica e intericônica, ainda mantém o 

seu paradoxo constitutivo: embora resulte de um recorte intencional do real, ainda é 

ícone e índice, e traz o lastro de algo ou de alguém que ali esteve e foi captado pela 

lente fotográfica.  

De qualquer modo, as fotografias e legendas se mostraram intimamente 

ligadas à visada de captação desde as edições mais antigas. Nos casos estudados, 

a tônica foi a da descrição patêmica, embora o uso da alocução em algumas 

imagens também tenha propiciado a expressão patêmica dos sujeitos enfocados. 

Isso converge, respectivamente, para um dos procedimentos que podem 

desencadear, pelo discurso, efeitos patemizantes: “descreva cenas, situações 

emocionantes” e “mostre-se emocionado”.  

Na situação de comunicação estudada – a do jornalismo impresso -, tendo em 

vista os procedimentos discursivos mais recorrentes – o descritivo, o narrativo e, em 
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grau bem reduzido, o argumentativo -, verificamos que, no nível da configuração 

material das fotografias e legendas, a escolha dos seus elementos constituintes 

específicos – respectivamente, os signos gráficos e os signos verbais – possibilitou a 

semiotização das Copas do Mundo, das passeatas populares e dos episódios de 

guerra e terrorismo de modo a buscar conquistar a adesão do outro (o 

leitor/espectador) mais pelo viés patêmico e dramatizante (fazer sentir) do que pela 

tônica informativa (fazer saber). 

Por fim, podemos dizer que a tensão entre a abstração e a concretude das 

linguagens verbal e visual parece caracterizar a organicidade de fotografias e 

legendas em capas de jornal. Em outras palavras, essa relação dinâmica entre o 

que pode ser visto, lido e inferido em cada semiose e também no conjunto 

verbovisual alicerça o processo de construção de sentidos em fotografias e 

legendas.  

A partir disso, ressaltamos que, à semelhança do que descrevemos no 

capítulo 6 (item 6.3), embora o par estudado não se configure de forma autônoma da 

notícia em grande parte dos casos, pode-se perceber que existe um potencial 

discursivo para que fotografias e legendas (o fotojornalismo para Sousa, 2002) se 

apresentem desse modo. Isso sugere a possibilidade de que venham a se constituir 

como um gênero em si mesmo, sobretudo, em capas de jornal, tendência que pode 

ser observada quando analisamos a configuração de 1958 F e 1962 F3, por 

exemplo. 

 Por fim, gostaríamos de ressaltar que, embora esta pesquisa não tenha 

proposto uma abordagem pedagógica explícita, acreditamos que a análise atenta e 

plural das fotografias e legendas que nos cercam cotidianamente nos jornais possa 

indicar caminhos, inquietações, possibilidades de trabalho com foco no letramento 

(verbo)visual. Isso também nos mobiliza e patemiza e disso pretendemos tratar em 

estudos futuros.  
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Anexos 
 

Anexo A – Capa e sumário de Primeiras Páginas (2005) - O Globo 
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Anexo B – Capa e sumário de Primeira Página (2011) - Folha de S. Paulo 
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Anexo C – Capas de O Globo  
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Anexo D – Capas da Folha de S. Paulo  

 

COPAS DO MUNDO 

Folha 

1958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1962 
 

1970 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994 
 

2002 
 
 
 
 
 



266 
 

 

PASSEATAS POPULARES 

Folha 

1964 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

GUERRA E TERRORISMO 

Folha 

1936 

 

1939 

 

1991 2001 

2003 
 

2004 
 

 



268 
 

Anexo E – As diferentes capas de O Globo para a edição de 20/03/2003  

 

 

Capa disponível no site Acervo Digital 

(Jornal O Globo) 

 

Capa disponível no livro Primeiras 

Páginas 
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Anexo F - CD-ROM de que constam os anexos e o corpus da pesquisa. 

 


