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1. Introdução

Neste trabalho, apresentamos um recorte da pesquisa de Doutorado em curso e temos por
objetivo central investigar a relação entre as linguagens verbal e não verbal na mídia impressa
à luz da interface texto/discurso.

Com o foco direcionado para fotografias e suas respectivas legendas em capas de jornal,
apoiamo-nos no pressuposto de que a imagem não só apresenta e representa realidades, como
também as (re)cria, travando diferentes relações com a legenda que a acompanha. A fim de
proceder ao estudo, selecionamos, portanto, um corpus piloto, constituído por capas de O
Globo e da Folha de São Paulo, em edições de 11 de setembro de 2001 e 12 de setembro de
2001, respectivamente, referentes ao atentado terrorista aos Estados Unidos, uma vez que tais
periódicos serão contemplados em nossa pesquisa final.

Tendo em vista o propósito da análise, recorremos aos postulados teóricos da
Semiolinguística, desenvolvida por Charaudeau (2001 2005 2008 2010), destacando,
sobretudo, aqueles que tratam do processo de semiotização do mundo e dos modos de
organização do discurso, sob os quais se abrigam o narrar, o descrever, o argumentar e o
enunciar. Do mesmo autor, valemo-nos, igualmente, do tratamento discursivo do efeito
patêmico, que emerge da mobilização de elementos verbais e visuais nos casos em foco.

Quanto às imagens, a pesquisa se fundamenta em autores como Joly (1996), Kossoy
(1998 2009), e Noth e Santaella (2008), que se debruçam sobre a caracterização, a função e o
estatuto cultural e social da fotografia, objeto de investigação do trabalho.

Dentre os resultados preliminares, destacamos que a significação do mundo que a
relação entre fotografias e legendas empreende decorre, em geral, da conjugação de ambos os
textos (o verbal e o visual), bem como de sua ancoragem em mecanismos discursivos.
Ressaltamos, ainda, que, embora haja a tendência a se confirmar a natureza descritiva do par
fotografia e legenda, ela não se mostra exclusiva nos casos em questão.

2. A perspectiva semiolinguística de Análise do Discurso: a conjugação forma-sentido

À luz da Semiolinguística, “comunicar algo é proceder a uma encenação, a uma mis-
en-scène” (Charaudeau 2008: 68). Isso porque, no campo do discurso, a linguagem não é
transparente e não se restringe à função de nomear os objetos do mundo, concepção que
permite combater a ideia de que o domínio da dimensão referencial dos signos seria suficiente
para o controle da interação. Assim, no funcionamento da linguagem, há que se considerar,
para além do que se diz, o modo como se diz, isto é, a forma como os sujeitos constituem a
interação e são constituídos por ela, à semelhança de uma cena teatral, em que se representam
papéis tendo como pano de fundo determinados cenários e circunstâncias.

Comunicar, portanto, implica realizar projeções e mobilizar estratégias, uma vez que
os sujeitos envolvidos na interação estão empenhados na tarefa socialmente condicionada de
conquistar o direito à palavra, considerando o lugar e a identidade que ocupam, bem como os
recursos discursivos de que dispõem.
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No cerne da teoria, situa-se, então, o conceito de contrato de comunicação, organizado
em um duplo circuito: o espaço do fazer (circuito externo) e o espaço do dizer (circuito
interno). No circuito externo, identificam-se os parceiros, seres do universo psicossocial,
denominados sujeito comunicante (EU-comunicante) e sujeito interpretante (TU-
interpretante).

No que respeita ao circuito interno, encontram-se os protagonistas, seres do universo
discursivo, denominados sujeito enunciador (EU-enunciador) e sujeito destinatário (TU-
destinatário), respectivas contrapartes do sujeito comunicante e do sujeito interpretante.

Na tensão entre restrições situacionais e estratégias discursivas, não se pode garantir
que o projeto comunicativo previsto pelo sujeito comunicante ao interagir com o sujeito
interpretante será bem sucedido, uma vez que a encenação se dá no momento mesmo em que
a interação acontece, tendo em perspectiva nossa natureza de sujeitos individuais e coletivos a
um só tempo.

Em outras palavras, não se pode assegurar que as projeções realizadas pelo EU-
comunicante sobre si mesmo – que constrói para si dada imagem de EU-enunciador – e sobre
o outro a quem se dirige – o que indica certa imagem do TU-interpretante, ou seja, constitui
dado TU-destinatário – sejam plenamente aceitas pelo interlocutor, que também projeta
imagens de si próprio e daquele com quem interage.

Esse postulado fundamenta um mecanismo de construção do sentido dinâmico e
situado, para o qual concorrem sujeitos de identidade psicossocial e discursiva que
apresentam dada intencionalidade (projeto de comunicação), o que se consubstancia no que se
chama processo de semiotização do mundo.

Nesse movimento de semiotização do mundo, ocorrem dois processos
interdependentes que sustentam o projeto de comunicação. De um lado, dá-se o processo de
transformação, a partir do qual um mundo a significar é alçado à condição de mundo
significado por meio de quatro operações básicas (identificação; qualificação; ação e
causação). Tendo em vista a natureza interacional da linguagem, esse mundo significado se
coloca a serviço da relação entre os sujeitos, configurando o processo de transação, que
obedece aos princípios de alteridade, pertinência, influência e regulação.

Desse modo, a Semiolinguística se situa a meio caminho do que se convencionou
chamar “Linguística da Língua” e “Linguística do Discurso”, uma vez que se volta ao estudo
da associação entre forma e sentido, o que se pode verificar, por exemplo, na concepção do
ato de linguagem1 como uma produção em três níveis, a saber: o nível situacional, o nível
semiolinguístico e o nível discursivo (Charaudeau 2001).

Em linhas gerais, o nível situacional abarca a identidade dos protagonistas (quem fala
para quem), a finalidade da troca comunicativa (o que se deve dizer em dada circunstância), o
seu propósito (aquilo sobre o que se deve falar) e as circunstâncias materiais de tal
intercâmbio (situação de comunicação monolocutiva ou interlocutiva e o suporte em que o
texto é veiculado, por exemplo).

No nível semiolinguístico, consideram-se os signos empregados, assim como suas
regras de combinação e seu significado, que estão a serviço dos elementos situacionais e da
organização discursiva das interações. Nesse campo, incluem-se, pois, a composição e
diagramação do texto; a conformação gramatical utilizada (escolha de pronomes, de
conectores, os modalizadores, entre outros) e a escolha de itens lexicais segundo os valores
sociais e culturais a eles atrelados.

O nível discursivo, a seu turno, engloba estratégias enunciativas, semânticas e
enuncivas, conjunto acionado de acordo com os elementos situacionais colocados em jogo. As
estratégias enunciativas incluem o modo pelo qual o sujeito que fala se relaciona com o dito,

1 Segundo Charaudeau (2008: 20), ato de linguagem designa “um conjunto de atos significadores que falam o mundo através
das condições e da própria instância de sua transmissão”.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3212



caracterizando diferentes papéis enunciativos e modalidades discursivas: a elocução, em que
predominam marcas de primeira pessoa; a alocução, em que se destacam as marcas de
segunda pessoa, já que o tu é aquele a quem se pretende influenciar diretamente; e a
delocução, em que se desfazem as marcas de pessoalização, denotando distanciamento.

Os mecanismos semânticos, por sua vez, sublinham o papel do conhecimento de
mundo e dos saberes partilhados entre os sujeitos em interação. Eles contemplam,
basicamente, os saberes mais ou menos objetivos e aceitos, como os científicos, e os saberes
de crença, que regulam os juízos de valor e as experiências sociais, alicerçando-se tanto em
mecanismos explícitos quanto implícitos, donde decorre a relevância dos procedimentos de
inferenciação quanto à identidade dos interlocutores, à finalidade do intercâmbio
comunicativo e às estratégias mobilizadas, por exemplo, nem sempre enunciadas de forma
direta.

Sob os mecanismos enuncivos abrigam-se os modos de organização do discurso, quais
sejam o enunciativo, o descritivo, o narrativo e o argumentativo, que constituem um dos focos
deste trabalho e serão, portanto, mais detalhadamente descritos a seguir.

3. Os modos de organização do discurso

Em consonância com o ponto de vista já delineado, interessa-nos apresentar, ainda que
brevemente, os modos de organização do discurso, um dos elementos que participa da
realização de qualquer ato de linguagem, concretizado nos mais variados textos. De acordo
com Charaudeau (2008), tais modos se subdividem, basicamente, em narrativo, descritivo e
argumentativo, que são estruturados por outro, que funciona como uma espécie de espinha
dorsal para cada um deles: o modo enunciativo.

O modo de organização enunciativo, à maneira do que foi descrito a respeito das
estratégias enunciativas, indica as relações que o sujeito trava com o dito, com o outro e com
ele mesmo, ensejando o surgimento de três modalidades discursivas: aquela que se volta à
expressão da subjetividade do enunciador (elocução), aquela cujo objetivo é interpelar e
influenciar o outro (alocução) e aquela cujo efeito principal é denotar certo distanciamento e
neutralidade (delocução). Na superfície textual, esses papéis enunciativos se revelam,
respectivamente, por marcas de primeira, de segunda e de terceira pessoas.

Caracterizado por sua função de contar, o modo de organização narrativo leva-nos a
conhecer um mundo constituído no decorrer de uma sucessão de ações encadeadas umas às
outras e motivadas por uma falta que se estabelece e que se procura suprir ou preencher,
culminando em um desfecho.

Ele é duplamente estruturado, uma vez que apresenta uma organização lógica e uma
organização da encenação narrativa. A organização lógica envolve os movimentos de
encadeamento e sucessão, voltados para o mundo referencial, em que se observam diferentes
papéis discursivos (actantes), processos e sequências. Já a esfera da encenação narrativa
responde pelos mecanismos de construção do universo narrado em si, a cargo de um sujeito
que narra e se relaciona ao destinatário da narrativa por meio de um contrato de comunicação.

Na medida em que nos permite ver e falar do mundo com um “olhar fixo”, o modo de
organização descritivo possibilita a existência dos seres. A fim de realizar tal função, mobiliza
três procedimentos autônomos, mas inter-relacionados: o de nomear, o de localizar/situar e o
de qualificar.

Esse modo de organização está diretamente vinculado às funções de narrar e argumentar
e utiliza-se de procedimentos como o de identificação e o de construção objetiva e subjetiva
do mundo para gerar efeitos próprios à encenação descritiva, tais como o efeito de saber, o de
realidade, o de ficção, entre outros.
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Por fim, o modo de organização argumentativo responde pela “função de expor e provar
causalidades numa visada racionalizante para influenciar o interlocutor” (Charaudeau 2008:
75). Desse modo, possibilita a elaboração de explicações sobre asserções acerca do mundo
numa perspectiva demonstrativa (relações de causalidade em sentido amplo) e numa
perspectiva persuasiva (prova com base em argumentos que justifiquem as asserções sobre o
mundo e as relações de causalidade entre elas).

Portanto, a lógica argumentativa se estrutura 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 apoia-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, que resulta em tomada ou não tomada
de posição por parte do sujeito, tem-se a proposição. Por fim, a persuasão visa a expor o
quadro de raciocínio que levou à dada proposição, ou seja, ao desenvolvimento da refutação,
da justificativa (tomadas de posição) ou da ponderação (não tomada de posição).

A seguir, antes da proposta de análise do corpus, contemplamos outro eixo teórico
relevante para o estudo ora empreendido: o par fotografia e legenda na mídia impressa.

4 A fotografia e a legenda no jornal impresso

A fotografia constitui um construto social, cultural, histórico e tecnológico. Embora a
imagem capturada por um dispositivo fotográfico remeta a uma forma de fixação e de
convenção, que possibilita a transmissão de nosso acervo cultural e científico às próximas
gerações, é preciso sublinhar que isso não torna a fotografia um reflexo imparcial e fiel do
referente que nela encontramos.

É nesse sentido que Joly (1996: 10) salienta ser “necessário perceber tudo o que a
‘leitura natural’ da imagem ativa em nós em termos de convenções, de história e de cultura
mais ou menos interiorizadas”.

Em fotografias, é patente 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.
Contudo, não se deve ignorar que isso também constitui um efeito de sentido, já que tal
imagem é uma produção que sofre a interferência de um sujeito e de um aparelho voltados à
criação do que se vê.

Esse caráter da imagem, que extrapola o icônico, constitui um desafio para a sua
análise, já que é “[...] a imagem não são as coisas que representam, elas se servem das coisas
para falar de outra coisa”. Ao analista, portanto, cabe o exercício de ultrapassar os limites da
“cegueira da analogia e constituir a imagem em signo, ou, mais exatamente, em sistema de
signos” (Joly 1996: 84).

Complementando essa perspectiva, Noth e Santaella (2008: 120) destacam que “a
fotografia é sempre um feixe de indicadores de posição ideológica, consciente ou
inconsciente, ocupada pelo fotógrafo em relação àquilo que é fotografado”.

Ao tratar do caso específico das fotografias da mídia impressa, geralmente
acompanhadas do registro verbal, Boris Kossoy (1998: 77) pondera que:

[...] Entre o assunto e sua imagem materializada ocorreu uma sucessão
de interferências [...] que alteraram a informação primeira; tal fato é
particularizado nas fotos de imprensa, que, uma vez associadas ao
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signo escrito, passam a “orientar” as leituras do receptor com
objetivos nem sempre inocentes.

Em se tratando da associação entre a fotografia e o signo verbal corporificado em
legendas, um conhecido manual de redação, editado pelo jornal O Estado de S. Paulo
(Martins Filho 1997: 159), define tais textos como produções sucintas, que “devem, sempre
que possível, cumprir duas funções: descrever a foto, com verbo de preferência no presente, e
dar uma informação ou opinião sobre o acontecimento”. Indica-se, ainda, o uso de expressões
descritivas para identificar e localizar os elementos da foto e incluem-se os casos em que duas
ou mais fotos, lado a lado ou em coluna, podem ter a mesma legenda.

Entre uma das últimas observações sobre a legenda, o manual (Martins Filho 1997: 160)
recomenda que se evitem descrições óbvias”, como, por exemplo, “O São Paulo entra em
campo”. Nesse ponto, é interessante sublinhar que se, de um lado, o guia relaciona a descrição
e a opinião como um dos objetivos da legenda, deixando transparecer o reconhecimento de
que a imagem fotográfica não é transparente por si mesma, de outro, o livro se aproxima de
uma ponto de vista que admite a possibilidade de haver uma total correspondência entre o
visto e o dito.

5. Efeito patêmico na mídia: 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.

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. Quanto a isso, no
âmbito em foco, não há ferramentas analítico-metodológicas tampouco garantias do que
acontece empiricamente.

Assim, cabe ao estudioso tentar investigar o processo pelo qual a “emoção pode ser
colocada, ou seja, tratá-la como um efeito visado ou suposto [...]” (Charaudeau 2010). Sob
esse ponto de vista, a emergência de efeitos patêmicos não se vincula, necessariamente, à
dimensão sensorial e fisiológica; antes, ela se relaciona, via de regra, a três esferas: à da
situação de comunicação, à dos universos de saber partilhado e à das estratégias enunciativas
mobilizadas.

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.

A esse respeito, Emediato (2007) afirma que, no caso da mídia, 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. 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 a lógica
mercadológica 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,
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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
mesmo autor (Emediato 2007: 308) elenca os seguintes: um espaço de tematização (responde
pelo interesse cognitivo e também afetivo do leitor por certos temas); um espaço de
problematização (leva o leitor a interpretar e problematizar o que visto/lido a partir de
perspectivas axiológicas pressupostas); um espaço de visualização (confere maior destaque ao
visível em detrimento do que não é enfocado, gerando diferentes efeitos); um espaço
enunciativo (prevê diferentes relações do sujeito com o dito e o dizer na mídia); um espaço
descritivo (oferece construções mais subjetivas ou mais objetivas do real e dos sujeitos) e um
espaço narrativo (leva o leitor a considerar as ações sob uma ótica axiológica).

Tendo em perspectiva o arcabouço teórico aqui delineado, propomos, a seguir, a
análise do corpus e a discussão dos resultados observados.

6. Descrição e análise do corpus: o 11 de setembro em capas de jornal

No recorte metodológico aqui empreendido, selecionamos duas das capas de jornal
impresso que constituirão o corpus da pesquisa de Doutorado em desenvolvimento. Trata-se
de capas dos jornais O Globo e Folha de São Paulo, extraídas de coletâneas publicadas em
formato de edições comemorativas de ambos os periódicos, abarcando suas primeiras páginas
mais impactantes do século XX à primeira década do século XXI.

No caso em tela, selecionamos as capas de 11 de setembro de 2001 e de 12 de
setembro de 2001 de O Globo e da Folha, respectivamente, uma vez que se enfoca um dos
eventos mais marcantes noticiados no início deste século: o atentado terrorista às torres do
World Trade Center (WTC) nos Estados Unidos. Note-se, inclusive, que a publicação de O
Globo data do mesmo dia do episódio e foi identificada com a rubrica “edição extra” (cf.
figura 1).

Ao todo, serão analisados cinco casos em que se verificam a conjugação fotografia e
legenda: três pares em O Globo e dois na Folha. Cabe salientar que, no primeiro jornal, há um
caso em duas imagens são relacionados pela mesma legenda, o que será oportunamente
descrito e analisado.

Os parâmetros da análise se referem, basicamente, a dois eixos, tendo em vista a
relação que se estabelece entre o verbal e o visual: o eixo dos modos de organização do
discurso predominantes na relação fotografia/legenda, bem como o das relações enunciativas
marcadas nas legendas em sua relação com a imagem fotográfica (alocução, elocução e
delocução). Ambos os critérios serão observados, ainda, segundo possíveis efeitos patêmicos
que podem desencadear.

Para cada jornal, a fim de tornar a análise mais completa e contextualizada, exibiremos
a imagem da capa como um todo, tendo em vista possibilitar a observação da
distribuição/disposição original das fotografias e suas respectivas legendas tal como
empreendida por cada veículo. Em seguida, exploraremos, de modo particular, cada imagem
acompanhada de sua legenda.

Em cada caso, utilizaremos o termo “figura”, acompanhado de um número arábico,
que seguirá ordem crescente, a fim de identificar os exemplos em tela. Além disso,
incluiremos, junto a essa identificação, o texto correspondente à legenda de cada fotografia
em formato ampliado, a fim de possibilitar sua leitura e subsequente análise.
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6.1. A capa de O Globo (11 de setembro de 2001)

Figura 1

A capa em foco exibe, ao todo, quatro fotografias e suas respectivas legendas, que, no
caso das duas fotografias à esquerda da página, apresenta uma particularidade, a ser
posteriormente explorada quando da análise da figura 2. Todas as imagens são impressas em
versão colorida e ocupam a maior parcela de espaço disponível na capa, que reserva apenas a
parte superior central e o canto esquerdo inferior para as manchetes da primeira página.
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Figura 2

Inicialmente, na legenda da fotografia, reconhecemos marcas típicas do modo de
organização descritivo, tais como os itens que exercem função identificadora (“explosão”,
“queda”, “avião”, “prédio”, por exemplo) e qualificadora (“bola de fogo”). Numa leitura mais
atenta, porém, podemos conjecturar que tais elementos descritivos estejam a serviço de outro
modo de organização discursivo.

Ao observar o uso da sequência “após colidir”, num segmento que mobiliza verbos no
presente do indicativo (“se aproxima” e “explode”) e tem como um de seus efeitos
presentificar e aproximar os eventos do leitor, parece ser possível reconhecer certa lógica
narrativa no conjunto de fotografias e legenda (figura 2).

Quanto às duas fotografias em questão, elas aparecem dispostas em sentido vertical,
interligadas pelo que se dispõe como uma legenda única, a julgar por sua construção com o
emprego das reticências, o que parece reforçar a lógica narrativa identificada acima. Isso
porque as imagens em conjunto sugerem o desenrolar da história fatídica dos eventos
noticiados, o que engendra um efeito de continuum, como nos fotogramas de um filme.

Pelo arranjo específico que assumem e pelo fato de as duas imagens estarem
relacionadas por uma única legenda, a fotografia estática ganha movimento e faz do leitor
também um espectador do horror dos eventos que tinham acabado de surpreender o mundo.

AVIÃO SE APROXIMA da
segunda torre do World Trade

Center ...

... e explode, formando uma
bola de fogo, após colidir com

o prédio
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Ainda que, no âmbito da construção enunciativa, haja um caso de delocução, já que na
legenda predominam marcas de terceira pessoa, a realidade ganha contornos de ficção, graças
ao efeito produzido na conjugação do visual e do verbal, sugerindo, também, o efeito
patêmico de dramatização e espetacularização do real, além daquele de que a própria
tematização da notícia está imbuída (um atentado terrorista de dimensões sem precedentes na
história).

Esse efeito patêmico também ganha em expressividade quando se considera o uso das
reticências, anunciando uma interrupção temporária no movimento de descrição/narração dos
fatos, para, em seguida, propiciar a continuação quase imediata do que havia ficado em
suspenso por segundos, tal qual a própria colisão do avião com o segundo prédio do WTC.

Figura 3

Na figura 3, parece predominar o modo de organização descritivo na associação entre
foto e legenda, uma vez que se observam, sobretudo, a função identificadora (“momento”,
“desabamento”, “torres”, “edifícios”, “Nova York”, “símbolos”, “cidade”) e qualificadora
(“exato”, “mais alto”, “principais”), que constituem procedimentos de intensificação, e
deixam entrever, em alguma medida, certa subjetividade na escolha de itens lexicais mais
expressivos, embora ainda se verifique a delocução. Vale ressaltar que os itens “exato” e
“mais alto” exprimem a preocupação em fazer do par foto/legenda um testemunho, um
registro preciso e quase simultâneo da realidade.

A fotografia exibe uma das torres do WTC focalizada em posição central, tomada, em
sua parte mais alta, pela nuvem de fumaça provocada pela colisão do avião, o que serve de
reforço aos procedimentos de identificação da legenda. O foco na nuvem de fumaça
encobrindo o topo do edifício transparece a magnitude da tragédia, ratificando, com
elementos visuais, os procedimentos de qualificação da legenda e, ao mesmo tempo, o efeito
patêmico que advém daquilo que é dado como o real visível.

O MOMENTO EXATO do
desabamento de uma das

torres do mais alto edifício de
Nova York, um dos principais

símbolos da cidade
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Figura 4

Na figura 4, a conjugação da imagem fotográfica com sua legenda indica a presença
da delocução e o predomínio do modo de organização descritivo, embora a legenda sugira um
encadeamento de ações numa sequência temporal com o uso de “momentos depois”.
Diferentemente do que foi observado na figura 2, porém, aqui, não se reforça, por exemplo, o
efeito de sucessão das cenas do evento na imagem, de forma que o conjunto do visual e do
verbal parece corroborar uma descrição expressiva da situação, o enfoque de dois estados e
não de ações em si.

Na legenda, identificam-se as funções identificadora (“helicóptero”, “explosão”,
“Pentágono” etc.) e qualificadora (“de salvamento”, “suicida”). Na foto, a seu turno, observa-
se, em posição central, o Pentágono, envolto em uma espessa nuvem de fumaça, e, na parte
superior da fotografia, o helicóptero.

Embora a direção descritiva esteja também corroborada pela imagem, a disposição dos
elementos identificados na foto parece indicar a contramão do que é ressaltado pelo texto
verbal. Na legenda, destaca-se a chegada do helicóptero de resgate; na foto, a dimensão maior
é reservada ao Pentágono em chamas apesar da presença do helicóptero de salvamento, que
não ocupa o centro da imagem e também aparece envolto na fumaça.

HELICÓPTERO DE
SALVAMENTO
sobrevoa o Pentágono,
momentos depois da
explosão causada pela
queda de um avião
suicida.
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6.2. A capa da Folha de São Paulo (12 de setembro de 2001)

Figura 5

Na capa em questão, encontram-se duas fotografias acompanhadas de suas respectivas
legendas. Nota-se que apenas uma fotografia (a que se encontra na maior parte do hemisfério
esquerdo da capa) é impressa em versão colorida, ao passo que a outra imagem (a que é posta
na parte inferior do hemisfério esquerdo da página) é exibida em preto e branco. Observa-se,
ainda, que as fotografias partilham a primeira página com as notícias que terão lugar nesta
edição do jornal. Estas estão dispostas, em maior medida, no hemisfério direito da página.

Figura 6

Choque do Boeing 767
provoca segunda explosão
em torre do World Trade
Center (esq.) por volta das
10h, em Nova York; pouco
antes outro avião havia
alvejado a torre norte do
prédio de 110 andares.
Ambas ruíram entre 11h e
11h30
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Na legenda, bem como na foto, situam-se elementos do modo de organização
descritivo do discurso, entre os quais se destacam os que identificam (“choque”, “Boeing
767”, “explosão” etc.) e situam os eventos no tempo e no espaço (“por volta das 10h”, “em
Nova York” etc.), em consonância com a imagem, que traz, inclusive, a referência da
localização da torre do WTC na fotografia (“esq.”). Esses elementos descritivos, porém, se
organizam numa sucessão temporal em que avultam os eventos que ocorreram no episódio, o
que se marca pelos verbos no passado (“havia alvejado”, “ruíram”) e indica a inscrição do
evento num universo narrativo.

Na foto, em particular, verifica-se a focalização, em posição central, das duas torres do
WTC tomadas pela nuvem de fumaça provocada pela colisão do avião, o que reforça os
procedimentos de identificação da legenda. A imagem colorida, exibindo as chamas da
explosão, intensifica a magnitude da tragédia e funciona como um procedimento de
qualificação, constituindo um recorte do evento mais expressivo e patêmico do episódio do
que a legenda, que assume contornos mais objetivos pela pouca adjetivação e pelo uso da
delocução.

Figura 7

Na figura 7, a associação foto/legenda remete ao modo de organização descritivo do
discurso, já que se nota, na legenda, o emprego de elementos identificadores (“pedestres”,
“área” etc.) e qualificadores (“cobertos de fuligem”), configurados, a exemplo dos casos
anteriores, de forma delocutiva. Na foto, especificamente, embora reconheçamos elementos
identificadores e qualificadores, eles surgem de forma mais enfática/expressiva do que na
legenda.

Se, na legenda, os sujeitos são identificados como “pedestres cobertos de fuligem”, a
imagem parece autorizar efeitos patêmicos que sugerem 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, e pela feição e postura que apresentam. A impressão da fotografia em preto
e branco, em franco contraste com as cores da fotografia anterior (figura 6), ratifica esse efeito
patêmico mais premente na imagem da figura 7.

7. Resultados e discussão

A análise do conjunto fotografia e legenda sobre um mesmo episódio noticiado (o
atentado terrorista às duas torres do WTC) em duas capas de diferentes jornais impressos
permite-nos apontar, ainda que brevemente, semelhanças e contrastes entre as diferentes
formas de semiotização do mundo empreendidas.

Quanto às capas, de forma geral, observou-se que O Globo privilegiou o enfoque do
episodio a partir de fotografias e legendas, ao passo que a Folha parece ter optado por um

Pedestres cobertos de
fuligem deixam a área em

que desabou o World Trade
Center
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equilíbrio entre a notícia em si e o recorte do evento em fotos e legendas. Na capa do primeiro
periódico, há quatro fotos e legendas, e, na primeira página do segundo, duas imagens
seguidas de suas legendas.

Essa tendência talvez se explique pela própria situação de comunicação em que cada
edição se insere: a de O Globo foi lançada em formato especial, ainda no calor dos
acontecimentos, em 11 de setembro de 2001, e a da Folha, um dia depois, momento em que
jornalistas e analistas já haviam disposto de mais tempo e algum distanciamento para dar
conta do trágico acontecimento.

Num cômputo geral, em número de ocorrências, a distribuição dos modos de
organização do discurso em conjugação com as fotografias e legendas analisadas pode ser
assim resumida.

Em O Globo, do total de três casos, verifica-se a predominância do modo de
organização descritivo do discurso, que se dá em dois exemplos (figura 3 e 4). Em um caso
(figura 2), observa-se que há a predominância do modo de organização narrativo do discurso,
para o qual convergem diversos elementos do descritivo.

Na Folha, identifica-se um caso em que predomina o modo de organização narrativo
(figura 6) e outro em que o modo descritivo prepondera (figura 7).

No que diz respeito às relações enunciativas delineadas no corpus, constatou-se que
houve delocução em todos os cinco pares em questão. Quanto ao efeito patêmico
potencialmente desencadeado pelos critérios de análise aqui utilizados, porém, não parece ter
havido uma ocorrência tão homogênea.

Em O Globo, a patemização parece ser viabilizada tanto pela imagem quanto pela
legenda, num movimento consonante, que indica o reforço dessa visada discursiva, tal como
se viu nas figuras 2 e 3, por exemplo. No caso da figura 4, efeitos patêmicos podem ser
depreendidos do visual e do verbal; no entanto, eles parecem rumar a direções dissonantes.

Na Folha, por sua vez, as legendas parecem se revestir de um caráter mais objetivo,
deixando às duas fotografias (figuras 6 e 7) a possibilidade de despertar efeitos patêmicos no
público leitor. Isso parece ainda mais perceptível quando se considera o contraste, na capa do
referido jornal, entre a impressão colorida da fotografia na figura 6 e a impressão em preto e
branco na figura 7.

Portanto, em linhas gerais, confirma-se a natureza descritiva do par fotografia e legenda
(3 dos 5 casos em foco), mas também se revelam ocorrências significativas do modo de
organização narrativo (2 casos). Vale, ainda, ressaltar, a exemplo do que ocorreu na figura 2,
que, em algumas ocorrências, as marcas e recursos típicos de um modo de organização do
discurso, embora presentes, não se limitam à sua função discursivo-comunicativa em si,
servindo a outros efeitos de sentido e contratos de comunicação.

Ratifica-se, também, a predominância da delocução nos casos estudados, embora a
patemização se configure como uma visada recorrente em todos os exemplos, seja na
associação foto/legenda, seja pela imagem fotográfica em primeiro plano.

8. Considerações finais

Com base na perspectiva semiolinguística, a análise de fotografias e legendas em capas
de dois jornais impressos permitiu-nos concluir que os modos de organização do discurso
mobilizados servem a propósitos comunicativos e situacionais específicos, ratificando a
concepção de linguagem como uma construção não transparente e prenhe de sentidos.

A partir do estudo dos textos midiáticos em foco, percebemos, ainda, que, a despeito
das características próprias aos modos de organização do discurso, eles não existem por si
mesmos, num universo abstrato. Além da finalidade de fazer-saber (informar), também se
voltam ao objetivo de fazer-sentir (captar), ensejando diferentes efeitos patêmicos.
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Desse modo, podemos afirmar que tais formas e estruturas típicas do discurso
jornalístico se revitalizam e se configuram em quadros situacionais e discursivos específicos,
nada mais representando do que uma tentativa de sistematização desses variados contextos,
em que cada um de nós procede a uma encenação, a uma mis-en-scène, na e pela linguagem,
seja verbal, seja visual.
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