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“Os homens se compreendem não porque 

fazem uso de signos indicativos de objetos, 

[...] mas porque eles tocam a mesma corda 

do seu instrumento espiritual, o que 

desencadeia em cada um dos interlocutores 

conceitos que se correspondem sem serem 

exatamente os mesmos”. (Humboldt) 



 

RESUMO 

 

 

A capa de uma revista funciona como uma espécie de mostra que busca seduzir o leitor. 

O objetivo do destinador, ao elaborá-la, é o de estabelecer estratégias discursivas que 

possam levar o destinatário a um determinado fazer: o de adquirir a revista. Dessa  

forma, por trabalharmos com textos verbovisuais, baseamo-nos nos conceitos de 

sincretismo, semissimbolismo e de percurso gerativo do sentido, da semiótica 

greimasiana, para analisar as capas das revistas Carta Capital, Veja, Época e Istoé, 

publicadas entre março e abril de 2014 e que tratam principalmente do Golpe Militar de 

1964, articulando-as com a análise de passagens das reportagens sobre as quais elas se 

refere. Além disso, considerando a capa de revista um gênero, valemo-nos dos 

pressupostos teóricos de M. Bakhtin acerca do conceito de gêneros do discurso. 

Igualmente, com base em Bakhtin, lançamos mão dos conceitos de dialogismo, signo 

ideológico e ideologia. O objetivo desta dissertação de mestrado é o de é compreender 

como se constrói discursivamente o Golpe de 1964 na capa de cada publicação. Como 

explica Barros (2011), a semiótica descreve e explica o que o texto diz e como ele faz 

para dizer o que ele diz. Para entender a teoria semiótica, é preciso entender que o texto 

é um objeto de comunicação que se estabelece entre um destinador e um destinatário. A 

teoria, dessa maneira, deve ser entendida como uma perspectiva que explica o(s) 

sentido(s) do texto pelo exame de seu plano de conteúdo e, para construir o sentido do 

texto, o seu plano de conteúdo está sob a forma de percurso gerativo. Além disso, por se 

tratar de um texto verbovisual, faz-se necessário observar as articulações entre as 

linguagens que aí se sincretizam, de modo a criar o(s) sentido(s) do texto, por meio da 

sobreposição de conteúdos veiculados pelo plano da expressão das linguagens verbal e 

visual que formam um todo de significação. 

 

Palavras-chave:    Percurso    Gerativo    do    Sentido.    Texto sincrético.   

Semissimbolismo. 



 

ABSTRACT 

 

 

The cover of a magazine works as a kind of showcase that seeks to seduce the reader. 

The goal of the sender, to elaborate it, is to establish discursive strategies that could lead 

the receiver to acquire the magazine. Thus, by working with verb-visual texts, we rely 

on the concepts of syncretism, semi-symbolism and generative sense course, from the 

greimassian semiotics, to analyze the covers of CartaCapital, Veja, Época and Istoé, 

published between March and April of 2014, which deal mainly with the 1964 Military 

Coup, articulating them with the analysis of passages from the reportages which they 

refer to. In addition, considering the magazine cover as a genre, we make use of the 

theoretical assumptions of M. Bakhtin about the concept of speech genres. Besides, 

based on Bakhtin, we used the concepts of dialogism,  ideological sign and  ideology. 

The purpose of this master’s dissertation is to understand how the Coup of 1964 is 

discursively constructed on the cover of each publication. According to Barros (2011), 

semiotics describes and explains what the text says and how it does to say what it says. 

To understand the semiotic theory, one must understand that the text is a  

communication object that is established between a sender and a receiver. The theory, in 

this way, must be understood as a perspective that explains the meaning(s) of the text by 

examining its content plan and, to build the sense of the text, its content plan is in the 

form of generative course. In addition, it is a verb-visual text, so it is necessary to 

observe the articulations between the languages that are syncretized producing the 

meaning of the text, through the overlap of contents conveyed by the expression plan of 

verbal and visual languages. 

 

Keywords: Generative Sense Course. Syncretic texts. Semi-symbolism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em sociedade, o ser humano está cotidianamente cercado por veículos que 

difundem as mensagens midiáticas: smartphones, tablets, jornais, revistas, outdoors, 

cinema, televisão, fotografias, etc. Isso comprova que há movimentos de interpretação 

sendo feitos por parte dos milhares de leitores sem pausa e diuturnamente. Os leitores da 

sociedade contemporânea lidam com uma infinidade de linguagens repletas de signos, o 

que, de certa forma, obriga-os a desenvolverem capacidades de entendimento tanto das 

mensagens escritas quanto das mensagens visuais, tornando a criação de ferramentas 

que auxiliem esse processo de entendimento essenciais para o desenvolvimento da 

leitura e da produção justificada de sentidos. Os estudos semióticos, sem dúvida, fazem 

parte das ferramentas para tal objetivo, ou seja, facilitam a compreensão dessa 

infinidade de linguagens. Quando falamos de linguagens, compartilhamos da ideia de 

Bakhtin (2014) sob o ponto de vista do dialogismo, que diz que a linguagem se constitui 

como uma reação-resposta a algo em uma determinada interação e manifesta as relações 

do enunciador com os  enunciados dos outros. 

O uso da linguagem, em todas as esferas da atividade humana, é tão variado 

quanto a nossa multiplicidade de campos de atuação. Ainda de acordo com Bakhtin 

(2011, p. 262), “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização  

da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso”. Embora os gêneros sejam relativamente estáveis  

no enunciado, é preciso considerar a perspectiva temporal dos gêneros, suas mudanças 

ao longo da história. Ao se comparar, por exemplo, uma notícia de jornal do início do 

século XX com uma notícia dos jornais contemporâneos, é possível notar que o gênero 

notícia se transformou drasticamente, pois os gêneros estão incessantemente em 

mutação; cada um não apenas sofre mudança, os domínios da atividade se expandem e 

ficam mais complexos, os gêneros se distinguem ou novos gêneros nascem. 

Em nossa pesquisa, devido ao fato de termos escolhido trabalhar com capas de 

revista, trataremos especialmente deste gênero discursivo. Consideramos a capa como 

um gênero do discurso, pois este se compõe de três elementos essenciais: conteúdo 

temático, estilo e construção composicional (BAKHTIN, 2011). Além disso, está 

inserida dentro do que podemos chamar de domínio midiático, que por sua vez, pode ser 

citado como um tipo de domínio discursivo. De acordo com Farencena e Pereira (2005), 

a capa de um semanário pretende salientar a matéria medular daquela edição de forma 
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persuasiva ou informativa. As revistas evidenciam em suas capas elementos estruturais 

que se repetem, porém alguns deles variam sua posição de acordo com o arranjo e 

elaboração das imagens das manchetes no texto. 

Farencena e Pereira (2005) mostram que as capas de revistas são elaboradas com 

base na matéria em destaque que a sintetiza e causa impacto no leitor a respeito do tema 

tratado. São geralmente fatos polêmicos ou importantes ocorridos na atualidade. As 

capas objetivam despertar o interesse do leitor para que leia a revista e, com isso, 

ampliar sua comercialização. A manchete principal ocupa grande parte da capa, pois 

possui elementos verbais e não verbais que ilustram a abordagem temática do interior da 

revista. Os tipos textuais presentes nas matérias são sempre os argumentativos que 

causam um efeito determinado no leitor. 

Entre o final de março e o início do mês de abril de 2014, os principais 

semanários brasileiros, no que se diz respeito à tiragem e circulação no território 

nacional, trouxeram reportagens especiais e dedicaram suas respectivas capas à mesma 

temática na mesma semana: o aniversário de cinquenta anos do Golpe de 1964
1
. No  dia 

1º de abril de 2014, completaram-se cinquenta anos desde que culminou o evento que 

encerrou o governo do presidente democraticamente eleito João Goulart, o Jango. O 

evento, chamado por uns de “golpe de Estado” e por outros de “revolução”, ainda 

desperta grande interesse nos dias de hoje. 

Diante deste fato, que encerra em si uma coincidência temática, mas também 

reverbera dissonâncias do ponto de vista ideológico, a proposta desta dissertação de 

mestrado é analisar os diferentes sentidos veiculados nas capas das revistas 

CartaCapital, Veja, Época e Istoé, principais semanários de circulação nacional no 

Brasil
2
.  Nosso  objetivo,  então,  é  compreender  como  se  constrói  discursivamente o 

Golpe de 1964 na capa de cada publicação. Alguns pontos mais específicos que 

consideramos importante para realizar nossa pesquisa são: analisar os percursos 

temático-figurativos das capas que configuram uma formação discursiva e, por 

conseguinte,  uma  formação  ideológica;  comparar  se  as  formações  discursivas   são 

dialogizadas na capa de uma publicação com relação às demais; e verificar de que 

maneira se articulam a linguagem verbal e visual nos textos sincréticos em questão. 

                                                      
1
 Para Toledo (2004), o Golpe de 1964 foi um movimento político-militar que representou tanto um golpe 

contra as reformas sociais que eram defendidas por setores progressistas da sociedade como também um 

golpe contra a democracia política surgida em 1945. Tentava-se impedir a transição de uma democracia 

restrita para uma democracia de participação ampliada. 
2
 Os referidos semanários, cuja capa e reportagem especial foram dedicados ao 50º  aniversário do   Golpe de 

1964, foram publicados em: Época, em 31 de março; Istoé e Carta Capital, em 02 de abril; Veja, em 26 de 

março. 
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Analisar os distintos discursos difundidos, em ocasião do aniversário de 

cinquenta anos do golpe militar, nas capas das revistas em questão, justifica-se pela 

relevância de se compreender as diferentes construções de mundo e ideologias por meio 

da linguagem. Julgamos imperativo mostrar como diferentes revistas apresentam suas 

matérias a respeito de um fato histórico, de forma tão distinta no que se diz respeito ao 

efeito de sentido de seus enunciados e a visões de mundo contraditórias. Buscamos, 

assim, contribuir com o desenvolvimento da semiótica greimasiana na interpretação dos 

mais diversos sistemas de signos e na melhoria da percepção dos indivíduos quanto ao 

conteúdo veiculado pelo discurso jornalístico impresso. Nesse sentido, o trabalho 

empreendido nessa pesquisa procurou evidenciar as várias versões que são apresentadas 

pelos discursos jornalísticos sobre a história do país. 

Para dar alicerces à pesquisa que ora se propõe, em um primeiro momento, 

ressaltamos nesse trabalho os pressupostos teóricos de Mikhail Bakhtin, pois o 

consideramos essencial para pesquisadores da ciência da linguagem. Utilizamos os 

conceitos chave da obra de Bakhtin no que diz respeito: ao dialogismo, que é um 

fenômeno característico de todo o discurso; à ideologia e ao signo ideológico, sabendo 

que tudo o que é ideológico tem um significado e remete a algo que é exterior a si; e aos 

gêneros do discurso, assumindo que a capa de revista é um gênero. Em seguida, 

tratamos mais especificamente das ferramentas utilizadas nas nossas análises, no que 

concerne aos elementos da semiótica. 

Por acreditarmos que a semiótica discursiva, fundada por Algirdas Julius 

Greimas, oferece elementos fundamentais à interpretação de signos e dispõe de meios 

capazes de realizar esta tarefa de modo muito mais proveitoso do que qualquer  

utilização, por melhor que seja, das classificações de signo de Pierce, partimos dos 

pensamentos de Greimas em relação ao percurso gerativo do sentido, no qual 

descrevemos detalhadamente seus níveis: o fundamental, o narrativo e o discursivo. 

Logo depois, reproduzimos os conceitos de sincretismo e semissimbolismo segundo o 

próprio Greimas, apresentando também as colaborações dos pesquisadores  mais 

recentes que desenvolveram a semiótica greimasiana, como, por exemplo, Pietroforte, 

Barros, Fiorin e Gomes. Finalmente, analisamos o nosso corpus tomando como base as 

teorias supracitadas. 

Emanando de uma motivação pessoal, da época de graduação em Ciência e 

Economia, em que estudávamos o Golpe de 64 sob outra ótica, a econômica, originou-

se o desejo de analisar o evento linguisticamente. Propomos, assim, uma pesquisa de 
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caráter qualitativo e analítico, visto que se utilizará de uma interpretação e atribuição de 

significados aos dados analisados. Analisamos as capas das revistas Carta Capital, 

Veja, Época e Istoé em ocasião do aniversário do golpe de 1964, baseando-nos nos 

pressupostos teórico-metodológicos anteriormente referidos. Para tanto, realizamos uma 

ampla pesquisa bibliográfica que nos deu suporte para as análises do corpus já 

apresentado. 

No primeiro capítulo de nossa dissertação, apresentamos as revistas semanais 

cujas capas compõem o corpus de nossa pesquisa de mestrado. Em linhas gerais, 

retratamos um pouco da história de cada um dos semanários mencionados anteriormente 

e suas propriedades específicas. 

O capítulo 2 é referente aos conceitos de Bakhtin sobre dialogismo, signo 

ideológico e ideologia e gêneros do discurso. Apresenta a ideia de que o dialogismo é o 

modo de funcionamento real da linguagem, é o princípio constitutivo do enunciado 

(BAKHTIN, 2014). Ou seja, todo enunciado proferido origina-se de outros enunciados 

já proferidos. Além disso, temos, pelo menos, duas vozes que o constituem, mesmo que 

não se manifestem no fio do discurso. O sujeito assimila as várias vozes sociais e se 

constitui dialógico. Como está sempre com o outro, seu mundo não está acabado, mas 

em constante mudança. Os sujeitos não são uma expressão de consciência individual, 

todavia são formados pela incorporação das vozes que circulam na sociedade, tornando- 

se, assim, constitutivamente ideológicos ao interiorizarem as vozes sociais do contexto 

em que vivem. Como veremos, Bakhtin concebe o dialogismo como uma condição para 

haver sentido no discurso e diz que apenas um Adão mítico produziria um discurso 

inédito, não intercruzado por outros. Daí, depreendemos o caráter responsivo dos 

enunciados, pois um texto, seja ele verbal, não verbal ou sincrético, sempre se orientará 

em direção a outros enunciados, estabelecendo uma relação contratual ou polêmica. Por 

considerarmos vários discursos de um evento que aconteceu há mais de 50 anos (esses 

discursos fazerem parte de visões de mundo que se atravessam), ponderamos ser 

fundamental escrever sobre dialogismo em nossa pesquisa. 

No que diz respeito a esse capítulo, ainda convém ressaltar que, sabendo que  

uma única língua apresenta discursos ideologicamente contrários, devemos reconhecer 

que os traços que são impressos na língua criam choques e contradições e pode-se 

afirmar que o signo se torna o local em que se desenvolve a luta de classes. Esse 

contexto  corrobora com a  valia de  nossa análise,  ao  compararmos,  por  exemplo,  as 
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formações discursivas e ideológicas de cada uma das capas de revista de nosso corpus 

com as demais. 

Posteriormente, no mesmo capítulo, no que se refere ao signo ideológico e à 

ideologia, observamos que, pelo fato de a palavra ter um papel notável de instrumento 

de consciência, ela trabalha como elemento fundamental que acompanha toda a criação 

ideológica, que pode superar qualquer outro signo ideológico e que está evidente em 

todos os atos de compreensão e interpretação. Daí extraímos a importância do 

conhecimento das formações discursivas e ideológicas nos estudos da linguagem, assim 

como o nosso, pois, segundo Fiorin (2007), o comportamento do homem também é 

influenciado pela linguagem e o discurso que é transmitido contém sistemas de valores   

e estereótipos dos comportamentos que são valorizados positiva ou negativamente. 

Finalmente, para encerrar este capítulo, tratamos das noções de gênero e 

discurso. Entendemos que, por mais diferentes que sejam as enunciações, elas possuem 

especificidades discursivas que precisam ser analisadas em seus limites, definidos pela 

alternância dos sujeitos no discurso. Esse tópico faz-se absolutamente indispensável em 

nossa pesquisa, haja vista nosso corpus que integra um modo de enunciado 

relativamente estável, a capa de revista. Faracena e Pereira (2005) explanam que o 

cuidado com os estudos de gênero tem crescido pela obrigação de se estar ciente sobre 

os meios de comunicação e do sistema, que rege a interação verbal e social. 

No capítulo seguinte, Alguns elementos de semiótica, trazemos, primeiramente, 

uma introdução sobre a semiótica. Em nosso estudo, optamos por tratar de uma teoria 

que nos deixasse examinar as edições das revistas como objeto de significação e de 

comunicação, verificando como os sentidos, que asseguram o foco e, assim, a 

compreensão do leitor, são concebidos. Em nossa análise, faremos uso de ferramentas 

metodológicas da semiótica francesa, também conhecida como semiótica do discurso ou 

semiótica greimasiana, denominada desta última maneira em homenagem ao seu 

fundador Algirdas Julius Greimas, a qual vem sendo aperfeiçoada por seus seguidores. 

Com seu surgimento nos anos 1960, a Semiótica Francesa tem ganho cada vez mais 

entusiastas. No nosso país, os estudos nesta área começaram a partir da década de 1970, 

tendo crescido consideravelmente o número de pesquisadores e grupos de pesquisa que 

se destinam ao assunto. Antônio Vicente Seraphim Pietroforte, Diana Luz Pessoa de 

Barros e José Luís Fiorin são exemplos de pesquisadores nesta área. 
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A linha de investigação semiótica tem seus principais e mais antigos 

núcleos em São Paulo, na Universidade de São Paulo - USP,  

sobretudo na pós-graduação em Linguística e na Escola de 

Comunicações e Artes - ECA, e na Universidade Estadual Paulista - 

UNESP, em Araraquara e em São José do Rio Preto. Nessas 

universidades formou-se a maioria dos pesquisadores em Semiótica no 

Brasil e desenvolveu-se grande parte dos projetos de pesquisa na área. 

Em 1973, constituiu-se, com pesquisadores dessas instituições, um 

Centro de Estudos Semióticos que teve papel inegável na formação de 

pesquisadores e na divulgação dessa linha de pesquisa. Há atualmente 

outros grupos que merecem destaque, na PUC-SP (com um Centro de 

Estudos Sociossemióticos muito ativo), nas universidades federais do 

Rio Grande do Sul - UFRGS, de Minas Gerais - UFMG e  Fluminense 

- UFF, na Universidade Estadual Paulista - UNESP, em Assis e na 
Universidade de Londrina – UEL. (BARROS, 1999, p. 192), 

 

 

A Semiótica pode ser empregada a diversos objetos. “Tomando este ou aquele 

conceito da semiótica geral, cada semiótica específica modela-o e o redefine de acordo 

com seus princípios de pertinência” (DINIZ, 2008, p. 12). Em nossa pesquisa, buscamos 

contribuir para o desenvolvimento de estudos nessa área, sobretudo no que diz respeito  

à interpretação de um sistema de signos no domínio midiático. 

Como artifícios da Semiótica francesa e com o intuito de construir o sentido do 

texto, utilizamos a ideia de percurso gerativo do sentido, criada por Greimas, que vai do 

mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto. Mais adiante, detalhamos os 

conceitos de sincretismo, a reunião das linguagens verbal (considerando os enunciados 

escritos) e visual (considerando a fotografia ou outros recursos gráficos utilizados) e do 

semissimbolismo, resultante da correlação das formas, planos visuais e o conteúdo 

divulgado. 

Quanto ao sincretismo, tratá-lo nos textos jornalísticos, de acordo com Gomes 

(2009), é trabalhar com as diversas materialidades do plano de expressão das linguagens 

que o constituem (visual e a verbal), buscando sua construção num todo de sentido. Seja 

em uma página de jornal ou em uma capa de revista, faz-se primordial analisar as 

relações que as diferentes linguagens estabelecem entre si. Conforme Cortina e Silva 

(2014), o texto sincrético não é apenas uma combinação, uma mescla de componentes 

distintos; é uma sobreposição de conteúdos formando uma totalidade de significação. 

Em seguida, devemos entender melhor a abrangência do conceito de 

semissimbolismo, uma vez que é por meio dele que a Semiótica investiga as relações 

entre expressão e conteúdo. Para Greimas, um texto é definido na relação entre um 

plano  de  expressão  e  um  plano  de  conteúdo  (GREIMAS  E  COURTÉS,  2013). Na 
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Semiótica greimasiana, portanto, não teorizamos a partir de signos, mas desde processos 

de significação. Se existe, em um texto, uma relação de conformidade entre categorias 

do plano de expressão e categorias do plano do conteúdo, temos o semissimbolismo. De 

acordo com Pietroforte (2008), as relações semissimbólicas não são incitadas, como 

temos no caso das relações simbólicas, mas também não são integralmente arbitrárias, 

como no caso das relações sígnicas. Constituído mediante as relações semióticas, o 

semissimbolismo sugere um estímulo de leitura próprio, válida somente para os textos 

em que ele se realiza. Além disso, vale ressaltar que, durante muito tempo, a Semiótica 

deixou de lado a análise do plano de expressão (BARROS, 2011), mantendo-se apenas 

no plano de conteúdo. Porém, isso já não é mais comum, pois a Semiótica já não se 

sustenta dessa maneira. Daí vieram as preocupações com as relações entre plano de 

conteúdo e de expressão e, consequentemente, com o semissimbolismo. 

Então, explicitamos nossas análises, começando pela capa da revista Carta 

Capital, seguindo pelas capas da Veja e da Época, finalizando com a análise da capa da 

revista Istoé. É válido destacar o contraste que depreendemos das análises de Carta 

Capital e Veja. Pudemos verificar quão diferentes são os universos ideológicos por trás 

de cada uma das revistas, o que nos leva ao que dissemos anteriormente sobre uma  

única língua manifestar discursos ideologicamente contrários. Isso não nos deixa outra 

alternativa a não ser reconhecer que esses traços que são impressos na língua produzem 

choques e contradições. O signo torna-se o local da luta de classes! 

Como se procurou demonstrar, partimos do conceito de gêneros do discurso, 

para, então, considerar a capa de revista compreendida como um enunciado 

relativamente estável e que agrupa um estilo, uma construção composicional e um tema, 

de acordo com Bakhtin (2011) sobre a ideia de gênero. Depois, fizemos a 

fundamentação nos conceitos de ideologia, signo ideológico, formações discursivas e 

ideológicas, além da análise de percursos temáticos e figurativos. Por fim, com base na 

noção semiótica de sincretismo e semissimbolismo, analisamos as relações entre 

linguagem visual e verbal. Todo esse percurso teórico pelo qual perpassamos não perde 

de vista a propriedade constitutiva da linguagem, o dialogismo, segundo o qual, um  

dizer será sempre atravessado por outro dizer. 
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1 AS REVISTAS SEMANAIS DE INFORMAÇÃO E SUAS CAPAS 

 

 

O arranjo de signos em um meio de comunicação é primordial. Cada veículo de 

comunicação emprega uma maneira de propagar as informações. Um dos artifícios 

utilizados pelas revistas é a diagramação. Esse processo fundamenta-se na 

disponibilização de signos de linguagem verbal e não verbal dentro de um espaço 

demarcado. A página de máximo realce é a capa. Cada elemento usado nela tem de ser 

adequadamente arranjado para que não haja uma má compreensão de seu significado. 

Devemos levar em conta que cada pessoa tem um volume sociocultural distinto, com 

isso, o mesmo signo pode conter ilimitadas significações. 

Assim, a capa de uma revista funciona como uma espécie de vitrine que busca 

seduzir o leitor (SCALZO, 2008). O objetivo do destinador, ao elaborá-la, é o de 

estabelecer estratégias discursivas que possam levar o destinatário a um determinado 

fazer: o de adquirir a revista. Nas palavras de Ramos: 

 

O gênero textual reportagem de capa, de forma composicional própria, 

traz elementos textuais recorrentes, tudo convergindo para o texto 

principal: a Revista. O conteúdo desse texto remete ao grau mais alto 

de importância da Revista, por veicular tema merecedor de ter 

“chamada” já no gênero textual capa, este considerado “espelho” da 

edição: que reflete o mais importante da edição. [...] A reportagem, na 

Revista, é um texto híbrido, construído de sequências textuais que se 

valem de distintos tipos textuais, com predominância do narrativo. 

(RAMOS, 2007, p. 04 – 05). 

 

 

Optamos por apresentar de início um levantamento sucinto sobre a história e as 

propriedades gerais de cada um dos magazines semanais de informação, cujas capas 

constituirão o corpus para o estudo. Após esse momento, e tendo em vista o referencial 

teórico a que nos dedicamos: o enquadramento dado pelos semanários ao aniversário de 

cinquenta anos do golpe militar de 1964, aliado à reflexão sobre a construção  do 

discurso da capa em cada uma das revistas, partiremos para a análise dessas fontes. 

 

1.1 Revista Carta Capital 

 

 

A Carta Capital é uma revista semanal, publicada pela Editora Confiança. A 

revista viveu algumas alterações no que diz respeito à sua periodicidade em sua história 

recente. Foi fundada em 1994 pelo  jornalista ítalo-brasileiro Mino Carta e se    manteve 
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semanal até março de 1996, quando tornou-se quinzenal. Depois de pouco mais de  

cinco anos, em agosto de 2001, o fundador do semanário decidiu por sua retomada  

como veículo semanal. Segundo a autodescrição encontrada em seu site: 

 

 
Alternativa ao pensamento único da imprensa brasileira e presente em 

todas as plataformas digitais, Carta Capital nasceu calçada no tripé do 

bom jornalismo, aquele baseado na fidelidade à verdade factual, no 

exercício do espírito crítico e na fiscalização do poder onde quer que  

se manifeste. Concebida por Mino Carta, criador de três das quatro 

revistas semanais hoje em circulação no País (Veja, Isto é e Carta 

Capital), a semanal respeita a inteligência do seu leitor e tem orgulho 

de afirmar-se progressista, respeitadora da diversidade humana e 

defensora de um mundo mais justo para todos. (Disponível em: 

http://www.cartacapital.com.br/editora/cartacapital. Acesso em 

12/10/2015). 

 

 

 

A revista conquistou considerável importância nacional pela sua atuação crítica 

em relação à imprensa em geral e, especificamente, em relação às outras revistas (Veja e 

Isto é, por exemplo). Carta Capital trabalha principalmente com três temas: política, 

economia e cultura (VAL, 2007). Costuma enfatizar os assuntos políticos, ao invés de 

ressaltar temas de cunho geral, embora também não deixe as generalidades de lado. 

Apesar de seu número de tiragem ser menor que as outras revistas de nosso 

corpus, o que talvez se deva ao fato de seu tempo de existência, o semanário não se 

deixa intimidar. Em um estudo realizado sobre tal revista, Calles (2004, p. 05) afirmou 

que: 

 

CartaCapital consiste num texto jornalístico cujo grau de 

informatividade, em certa medida, difere de outros da mídia impressa, 

pois nele prevalece o caráter crítico-analítico sobre o informativo. (...) 

Depara-se, de imediato, com a dificuldade de classificação quanto ao 

gênero discursivo do corpus analisado. Na verdade, as análises e 

comentários apresentam um caráter ensaístico, em que o enunciador 

expõe, por vezes escancaradamente, pontos de vista sobre os mais 

variados temas. 

 

 

Dessa forma, podemos constatar a hegemonia da opinião, da crítica e da análise, 

se comparado aos textos basicamente informativos. Esse fator, fatalmente, faz com que 

as publicações tenham pontos de vista particulares e incisivos sobre certos temas. 

http://www.cartacapital.com.br/editora/cartacapital
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1.2 Revista Veja 

 

 

Desenvolvida pelo norte-americano Victor Civita e pelo italiano Mino Carta, 

ambos naturalizados brasileiros, a revista Veja teve seu primeiro exemplar publicado em 

1968, no período em que acontecia o regime militar e ano em que foi lavrado o Ato 

Institucional número 5 (AI-5), que, entre outras regulamentações, implementou a 

censura prévia no país (MIGUEL, LIMA DA ROCHA e ROCHA, 2008). A mesma 

censura fez com que Carta, em seu cargo, na época, de diretor de redação, deixasse esta 

revista em 1975, em virtude das pressões da ditadura contra esse meio de comunicação 

(SOUZA, 1988). Isso confirma a preponderância que a conjuntura política apresentou 

em relação à imprensa brasileira da ocasião. 

A Veja  supera um milhão  de exemplares
3  

no  que diz respeito  à sua     tiragem, 

número possivelmente ligado à questão da temporalidade, visto que a revista Veja tem 

47 anos de existência. No início, tinha um caráter preferencialmente político, mas se 

transformou gradualmente em um semanário de generalidades, com maior número de 

matérias sobre comportamento, saúde e celebridades (VAL, 2007). É importante 

ressaltar o panorama político no qual emergiu: 

 

Com características próprias, embora baseadas nos já consagrados 

semanários norte-americanos Time e Newsweek, e diferente de outras 

publicações bem-sucedidas da casa, como Claudia e Realidade, a 

revista semanal de informação Veja, era orientada para a integração de 

um país continental através da notícia, surgia três meses antes do 

Estado militar editar o Ato Institucional n.º 5 (...). O reflexo disso em 

Veja aparece logo em sua décima quinta edição, de 18 de dezembro de 

1968, que trouxe na matéria de capa uma foto do presidente da 

República, Marechal Arthur Costa e Silva, sozinho no Congresso, sem 

nenhuma chamada ou legenda, tendo sido apreendida logo que chegou 

às bancas (VILLALTA, 2002, p. 5). 

 

Ao observarmos o peso político da revista, percebeu-se que Veja é um dos 

semanários de maior destaque de teor político, como, por exemplo, no período das 

campanhas presidenciais das últimas ocasiões. 

 

1.3 Revista Época 
 

A Época foi constituída em 25 de maio de 1998, sendo a mais jovem em relação 

                                                      
3
 Dados disponíveis em: http://www.publiabril.com.br/tabelas-gerais/revistas/circulacao-geral. Acesso em 

12/10/2015. 
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às outras três revistas em análise (CartaCapital, Veja e IstoÉ). O semanário pertence  ao 

Grupo Globo de jornalismo e vende cerca de 600 mil exemplares por semana, atingindo, 

majoritariamente, as classes A e B (assim como a maioria dos semanários jornalísticos). 

A revista Época tem um projeto gráfico inspirado na revista alemã “Focus”, com 

a qual sustenta um acordo para o emprego de material fotográfico e editorial com 

exclusividade no Brasil (MESQUITA, 2008). No que diz respeito aos assuntos 

abordados pelo magazine, em seu editorial, notamos uma tendência pela opção de 

temáticas voltadas a entretenimento e utilidades, assim como também evidenciado (em 

maior ou menor escala) nas outras revistas. Em seu site, o agora denominado Grupo 

Globo, descreve ao que se deve a criação da revista: 

 
ÉPOCA chega ao mercado em 1998, com uma proposta jovem e 

inovadora: fazer uma revista com visual caprichado e conteúdo 

instigante, para trazer de volta o prazer de ler. Seu objetivo: abordar 

uma ampla gama de assuntos, com maior variedade em relação à 

tradição do segmento no mercado brasileiro. No aspecto visual, 

ÉPOCA representa uma verdadeira revolução em infografia. No 

conteúdo, é pioneira no modo de encarar os fatos,  aplicando  uma 

visão otimista e o conceito de “notícia útil” (“news you can use”), um 

estilo de reportagem de serviço consagrado nos mercados europeu e 

americano que ÉPOCA trouxe ao Brasil. A revista começaria a ganhar 

forma já dois anos antes do lançamento, quando a Editora Globo 

firmara uma parceria editorial e tecnológica com o grupo alemão 

Burda, que publica a revista Focus. Seu primeiro projeto tinha muito 

em comum com esse título, mas já a partir daí ÉPOCA evoluiria para 

atender melhor às necessidades do leitor brasileiro. (Disponível em: 

http://corp.editoraglobo.globo.com/historia/. Acesso em 12/10/2015). 
 

 

 

O apelo por matérias que, no jargão do jornalismo, costuma-se chamar de 

“frias”, parece ser a preferência das capas e reportagens principais da revista. Porém, é 

inegável o teor das matérias políticas difundidas pela revista, principalmente por 

representarem o posicionamento do conglomerado jornalístico Globo. 

 

1.4 Revista Istoé 

 

 

Após deixar a revista Veja, Mino Carta fundou a Revista Istoé, no ano de 1976. 

A Istoé, assim como a Veja, emergiu quando o país estava sob a ditadura militar. Na 

http://corp.editoraglobo.globo.com/historia/
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comemoração dos 35 anos da revista
4
, o diretor Domingo Alzugaray, da Editora Três, 

afirmou, em entrevista especial, que a “Istoé ajudou a fazer com que as vozes abafadas 

nos porões da repressão fossem ouvidas”. IstoÉ dedicou-se na diferenciação dos textos, 

distinguindo mais uma reportagem da outra, pois Mino Carta acreditava que a 

concorrente (Veja) seguia um molde estandardizado. Havia até a possibilidade de os 

repórteres assinarem suas matérias. 

Como dito anteriormente, o magazine foi criado em 1976 (oito anos 

posteriormente a Veja) e, desde então, publicou edições sucessivas sobre os mais 

diversos temas políticos, econômicos, sociais e de entretenimento. A revista destaca-se 

pelas reportagens políticas, muitas delas de grande efeito, pertinentes para a concepção 

da realidade da política do país. 

Em sua primeira edição, por exemplo, na época do regime militar, o semanário 

sugeria uma postura de abordar temas políticos expressivos do país. Nesta ocasião, Istoé 

destacou em sua capa o valor da democracia, aludindo ao fim do regime totalitário no 

Brasil. 

Em janeiro de 2006, no que diz respeito às questões corporativas de Istoé, o 

semanário iniciou uma parceria com o Grupo Time Inc., conhecido como o maior 

conglomerado editorial, em nível mundial, de revistas. Pelo convênio, o conteúdo das 

revistas People, Fortune e Time passou a fazer parte, respectivamente,das páginas de 

Istoé Gente, Istoé Dinheiro e Istoé, todas vinculadas à Editora Três. A Istoé é adversária 

direta da revista Época, no que diz respeito à posição de mercado, e se encontra na 

terceira posição, com certa desvantagem em relação à sua adversária no número de 

tiragens.

                                                      
4
 Informação veiculada na Edição 2185, da Revista Istoé, publicada no dia 23 de setembro de 2011. 
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2 CARACTERÍSTICAS DIALÓGICAS DO DISCURSO 

 

 

Os participantes do chamado Círculo de Bakhtin jamais propuseram precisamente 

uma metodologia de análise do discurso como, por exemplo, a Análise do Discurso 

francesa, desenvolvida por Michel Pêcheux ou Patrick Charaudeau. Todavia, as 

pesquisas dos teóricos russos sobre a linguagem proveem um instrumental um tanto rico 

e complexo, que podemos atualmente utilizar ao produzirmos análises de discursos. 

Brait (2012, p.10) postula a formulação de uma “análise/teoria dialógica do discurso”. A 

inclusão do termo “dialógica” à expressão “análise do discurso” não só direciona para  

os trabalhos do Círculo como também salienta um dos conceitos fundamentais dessa 

corrente de pensamento sobre a linguagem: o dialogismo. 

 
2.1 Dialogismo 

 

O conceito de dialogismo é constituído pelas reflexões do teórico russo Mikhail 

Bakhtin e seu círculo sobre a relação entre as ideias e a noção de que há sempre uma 

interação entre os textos produzidos. A ideia desse movimento dialógico entre as 

produções linguageiras vem, há muito, auxiliando a interpretação crítica sobre as 

atividades textuais significativas. A noção instituída é constitutiva de uma antropologia 

filosófica, em que, segundo Bakhtin (2009), a enunciação é produto de uma interação 

entre indivíduos organizados socialmente. Ou seja, há alguém se dirigindo a outrem, 

pressupondo a existência de uma reação, uma réplica. Bakhtin nos diz que: 

 

A orientação dialógica é, bem entendido, um fenômeno característico 

de todo o discurso [...]. Em todos os caminhos que levam a seu objeto, 

o discurso encontra o discurso de outrem e estabelece com ele 

interação viva e intensa. (BAKHTIN apud TODOROV, 1981, p. 98, 

tradução nossa). 

 

 

Fiorin (2006) argumenta e explica que, para Bakhtin, todos os enunciados de um 

processo de comunicação são dialógicos. Isso significa que o enunciador, ao construir 

um discurso, leva em conta o discurso do outro que está presente no seu. Todo discurso  

é intercruzado por outros discursos, e essas relações de sentido entre dois enunciados é 

que se considera dialogismo. É preciso notar que a argumentação de Fiorin não é uma 

afirmação do seu ponto de vista sobre o assunto, mas uma explicação que pretende 

clarear um ponto de vista de Bakhtin. 
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Para Bakhtin (2011), as unidades da língua não são dialógicas e, sim, os 

enunciados. Enquanto as unidades da língua são os sons, palavras e orações, podendo  

ser repetíveis, os enunciados são as unidades legítimas de comunicação. Vê-se, com tal 

proposição, que as diferenças entre os enunciados devem ser pesquisadas e analisadas, 

detalhadamente. 

Bakhtin (2011) considera necessários o estudo e a compreensão das unidades da 

língua e mostra que o funcionamento verdadeiro da linguagem na morfologia, na 

fonologia ou na sintaxe não é explicado. Realmente, tais aspectos da Língua – 

morfologia, fonologia e sintaxe – ocupa-se unicamente em detalhar e definir cada uma 

dessas divisões, como se o falar e o escrever pudessem omitir a semântica – função 

primordial e indispensável, que somente faz uso das demais. O mesmo autor propõe a 

criação da translinguística – que em algumas traduções aparece como metalinguística – 

para estudar os enunciados. Segundo Fiorin (2006), a intenção de Bakhtin era construir 

uma ciência que estudasse o funcionamento real da linguagem em sua unicidade – 

morfologia, fonologia, sintaxe e semântica, e não o sistema que permite esse 

funcionamento. O objeto de seu estudo são os aspectos e as formas das relações 

dialógicas entre os enunciados e as formas tipológicas. 

Uma primeira diferença entre os enunciados e as formas tipológicas, conforme 

Fiorin (2006), é que um enunciado pressupõe uma referência ao diálogo, pois cada vez 

que o enunciado é produzido é como se participasse de um diálogo com outros 

discursos; e a delimitação do enunciado é a alternância entre os falantes. O enunciado 

não existe fora das relações dialógicas e ocupa uma posição da esfera da comunicação 

sobre determinado problema. 

Outra diferença entre os enunciados e as formas tipológicas verificada é que as 

formas são completas, não possibilitam respostas, já o enunciado possui um acabamento 

específico permitindo uma resposta. As unidades de língua não se dirigem a ninguém, 

são neutras e os enunciados possuem destinatário, carregam juízo de valor e paixões. 

Fiorin (2006) reforça essa ideia ao asseverar que as unidades da língua são depreendidas 

da relação com outras unidades da mesma língua ou de outros idiomas, enquanto os 

enunciados têm sentido e sempre de ordem dialógica. No seu entender: 

 

O dialogismo é o modo de funcionamento real da linguagem, é o 

princípio constitutivo do enunciado. Todo enunciado constitui-se a 

partir de outro enunciado e nele ouvem-se sempre, ao menos, duas 

vozes. Mesmo que elas não se manifestem no fio do discurso, estão  aí 
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presentes. Um enunciado é sempre heterogêneo, pois ele revela duas 

posições, a sua e aquela em oposição à qual ele se constrói. Ele exibe 

seu direito e seu avesso. (FIORIN, 2006, p. 24) 

 

Em nossa pesquisa de mestrado, julgamos importante o estudo do dialogismo, 

pois compartilhamos da ideia de Bakhtin sobre o intercruzamento de discursos nos 

enunciados. Acreditamos que não há discurso inédito, não há discurso que não seja 

perpassado por outros discursos. Isso nos mostra o caráter responsivo dos enunciados, 

pois em todo discurso, retoma-se, critica-se, discorda-se ou concorda-se com as ideias 

manifestadas em outros discursos. 

Fiorin (2006) diz que as relações dialógicas tanto podem ser contratuais como 

polêmicas, podem divergir ou convergir, além disso, podem ser de aceitação ou de 

recusa, de acordo ou desacordo, de desinteligência ou de entendimento, avença ou 

desavença, conciliação ou luta, como também de concerto ou desconcerto. 

É preciso ressaltar que a teoria de Bakhtin leva em conta tanto as vozes sociais 

como as individuais, assim como são importantes não somente as grandes polêmicas 

como também os fenômenos da fala cotidiana. O modo do enunciado pela opinião do 

interlocutor ou a reprodução da fala do outro como uma entonação distinta da que foi 

utilizada também fazem parte das investigações bakhtinianas. 

Os conceitos de individual e social para Bakhtin não são estanques nem simples. 

Ele mostra que a maioria das opiniões dos indivíduos é social e o enunciado se dirige 

não somente a um destinatário, mas também a um superdestinatário que varia de grupo 

social para grupo social, de uma época a outra, de um lugar para outro. Quando uma 

conversação se dirige a um superdestinatário, os enunciados são sociais, como o são na 

maioria das vezes. 

Analisando essas afirmações de Bakhtin, nota-se que mesmo o superdestinatário, 

criado por ele, dialogou, fez uso das funções da Língua conjuntamente, para expressar 

um discurso, haja vista que, com cada função separadamente, seria impossível construir- 

se um texto coerente. Em nossa dissertação, o conceito de superdestinatário se deve ao 

fato de cada revista dirigir-se não somente ao destinatário (enunciatário), mas ao social, 

ao povo, à sociedade, ao julgamento da história. 

O dialogismo nunca é submetido completamente aos discursos sociais, o sujeito 

bakhtiniano não está somente sujeitado a eles. No dialogismo incessante, o ser humano 

encontra espaço para a sua liberdade e seu acabamento. A singularidade de cada pessoa 

acontece na interação das vozes sociais e cada ser humano é individual e social. 
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O primeiro conceito dado ao dialogismo diz respeito ao modo de funcionamento 

da linguagem, em que todos os enunciados se constituem a partir de outros. Com 

formação social determinada, opera-se com os múltiplos enunciados que circulam sobre 

os temas; o passado com os enunciados deixados pela tradição e o futuro, quando os 

enunciados falam sobre as utopias e objetivos do contemporâneo, atuando, dessa 

maneira, como forças de uma centralização enunciativa da pluralidade com um aspecto 

real e tais forças buscam erodir esta tendência centralizadora. 

Fiorin (2006), ao contrário de Bakhtin, cita a circulação das vozes de forma 

social, submetendo-se ao poder e colocando em causa todas as relações desse poder, 

desde as do dia a dia até àquelas impostas pelo Estado. As vozes não possuem 

neutralidade, pois têm uma dimensão política, que não diz o que se quer, quando se quer 

e como se quer. Como exemplo, segundo ele, de que as vozes não constituem 

neutralidade, é o fato de um enunciado se constituir em relação aos outros que o 

precedem ou o sucedem na cadeia comunicativa, pois solicita uma resposta que ainda 

não existe. 

Na teoria bakhtiniana (BAKHTIN, 2014) existe o que se pode chamar de 

concepção estreita de dialogismo que nada mais é do que uma incorporação pelo 

enunciador da voz ou vozes de outro ou outros no enunciado, apresentando um discurso 

composicional como forma de mostrar outras vozes nele. Ao assimilar o discurso alheio 

no próprio discurso, cria-se uma forma de tornar visível o princípio de funcionamento  

da linguagem na comunicação real. Há duas maneiras de isso acontecer: a primeira, que 

para Bakhtin é um discurso objetivado, o discurso alheio é nitidamente separado do 

discurso do citante e nele podem existir discursos direto, indireto, aspas e negação; a 

segunda, chamado de discurso bivocal, não há nitidez entre o enunciado do citante e do 

citado e podem ser exemplificados pela paródia, estilização, polêmica clara ou velada e 

pelo discurso livre. 

Bakhtin (2014) mostra em seus estudos o discurso alheio marcado, em que o 

narrador diz que o que é narrado não é seu ponto de vista e sim do personagem; e, no 

indireto, quando cria um sentido de objetividade em que o mesmo narrador faz um 

pequeno diálogo em discurso direto; as aspas, por sinais gráficos, que servem para 

demarcar o discurso do outro e a negação, pelo advérbio negativo, uma demarcação 

clara das vozes, com fronteiras linguísticas claras. Muitas vezes, na linguagem oral, as 

aspas são demarcadas fazendo-se um gesto de aspeamento com as mãos, no discurso 

direto  por  um  verbo  introdutor  e  pelo  travessão;  no  discurso  indireto,  pelo   verbo 
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introdutório e pela conjunção integrante. Na capa da revista Isto é, como veremos em 

nossa análise, houve a utilização do aspeamento, na fala de Maria Thereza Goulart, 

viúva do presidente deposto, o Jango. 

Quando são citadas em um discurso alheio, as duas vozes se misturam e não há 

marcação para diferenciar a fala do narrador e a do personagem. Há, no entanto, uma 

polêmica clara entre o afrontamento de duas vozes entre si, cada uma delas defende uma 

ideia contrária e não são claramente delimitadas. A polêmica velada, por sua vez, não se 

mostra claramente, pois a construção discursiva mostra vozes se contradizendo. Na 

paródia, é imitado um texto ou um estilo que procura desqualificar de forma a 

ridicularizar ou até mesmo negar o que está sendo imitado. Acentuam-se, assim, 

diferenças e, na estilização, acontece a imitação de um texto ou estilo não havendo a 

intenção de negar o que se imita, de ridicularizá-lo ou desqualificá-lo, sendo que as duas 

vozes convergem em direção ao sentido e apresentam a mesma posição. Fiorin (2006) 

explica que, de acordo com a teoria bakhtiniana, no discurso demarcado, mesmo não 

havendo demarcações nítidas entre as vozes, elas são claramente percebidas, podendo 

dizer que as palavras são bivocais. 

Segundo Fiorin (2012), Bakhtin não cita, em sua obra, a intertextualidade, pois 

há uma distinção entre texto, que é uma realidade imediata, surgida do fato de ser um 

conjunto de signos e enunciado -  uma posição assumida pelo enunciador. Para Bakhtin, 

o enunciado não se apresenta apenas de forma verbal, pois o texto é um conjunto de 

signos seja qual for sua expressão e há relações entre textos e dentro dos textos, o que 

significa diferenciar intertextualidade – o que há no interior do texto -, de 

intratextualidade – o encontro de dois textos – é necessário que um exista de forma 

independente do outro que dialoga com ele. 

Em uma outra forma de se entender dialogismo, Fiorin (2006) explica que é o 

conjunto de relações sociais em que o sujeito se insere para construir a subjetividade. 

Para Bakhtin, o sujeito não é subordinado às estruturas sociais, por isso, o dialogismo é  

a relação do indivíduo com o seu princípio de ação. O sujeito está sempre em relação 

com o outro, e isto faz com que a apreensão de mundo seja situada na história. O sujeito 

constitui-se discursivamente, aprende vozes sociais (polifonia e dialogia) que 

constituem a realidade em que está imerso e, ao mesmo tempo, constrói suas relações 

dialógicas. O sujeito, ao assimilar as várias vozes sociais, constitui-se dialógico e, como 

está sempre com o outro, seu mundo não está acabado, mas em constante mudança. 
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Para Bakhtin (2014), os enunciados são constituídos pelos sujeitos e 

constitutivamente ideológicos, sendo uma resposta ativa das vozes interiorizadas. Eles 

não são uma expressão de consciência individual, são formados pela incorporação das 

vozes que circulam na sociedade; é, então, social e singular porque responde de uma 

maneira específica ao diálogo e interage dessa forma e de modo único, sendo sua 

realidade centrífuga, porque permite a constituição de diferentes sujeitos. 

Para Marchezan (2012), a linguagem possui característica dialógica, destacando- 

se o diálogo, que interessa tanto à comunicação quanto à linguagem e, na linguagem, ele 

se define como uma alternância entre enunciados, entre sujeitos falantes, acabamentos e 

diferentes posicionamentos, porque não é algo real, não é uma forma decorada 

mecanicamente, sem razão e sem vontade. 

Diálogo e enunciado, como já apontamos, são termos interdependentes. O 

enunciado de um sujeito acaba provocando ou permitindo, como resposta, o enunciado 

do outro, tendo a réplica relativamente acabada de um diálogo social mais dinâmico e 

amplo. Agora, em relação à linguagem verbal, o diálogo é considerado como um 

acontecimento entre sujeitos e a teoria bakhtiniana reúne sujeito, tempo e espaço, mas 

também conserva e releva a constituição histórica, cultural e social. 

 
Entende-se que os diálogos sociais não se repetem de maneira  

absoluta, mas não são completamente novos, reiteram marcas 

históricas e sociais, que caracterizam uma dada cultura, uma dada 

sociedade. Por meio do conceito de gênero, apreende-se a relativa 

estabilidade dos diálogos sociais, ou seja, assimilam-se as formas 

pregnantes que manifestam a razoabilidade (e também a constituição) 

do contexto sócio-histórico e cultural (MARCHEZAN, 2012, p. 118). 

 

 

As propriedades do diálogo permitem tanto a afirmação de sua origem como 

também a caracterização de seus diferentes modos de existência. Um diálogo não pode 

ser considerado sem feições, são traduzíveis em detalhes de estilo e gênero que o 

particularizam e o fazem ser localizado em práticas do cotidiano, que não se repetem e 

não são completamente novos; reiteram marcas sociais do contexto sócio histórico e 

cultural. Por esse percurso, começa-se a ter uma noção de gêneros, pois é a própria 

dinâmica e heterogeneidade social que podem explica-los. 

Na inter-relação de diálogo com gênero, Bakhtin, segundo Marchezan (2012), 

conceitua gênero com base no diálogo. Tomando-se como base a distinção gênero 

primário  de  gênero  secundário,  é  possível retomar  as duas  maneiras de considerar  o 
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diálogo: em sua forma stricto sensu como o diálogo do cotidiano, espontâneo e 

embasado nele; e o diálogo mais extenso constituindo qualquer enunciado. 

Resultante de uma transferência do termo semântico, o diálogo, quando ligado a 

outro que não seja o seu habitual, nele se destaca e atua; assim, são considerados os 

sentidos mais estritos e os sentidos mais amplos dele, em sua condição dialógica da 

linguagem. Os diálogos utilizados no dia a dia são assimilados por gêneros mais 

complexos e os secundários são desenvolvidos na alternância entre sujeitos e mostram- 

se menos evidentes. Neles, mesmo sendo institucionalizados e estabilizados, continuam 

a receber dos diálogos cotidianos mudança e transformação. 

É necessário ressaltar que o cerne da linguagem é constituído pelos diálogos do 

cotidiano, pelos gêneros primários, pela constituição e dinâmica de outros gêneros. O 

diálogo, enquanto no cotidiano, não verbaliza o que lhe integra como a gesticulação, a 

entonação e os valores sociais consentidos. Para que tenha significação, há uma 

dependência da situação que o constitui e esta dependência mostra a sua natureza e 

também o entendimento da linguagem como um todo. 

Bakhtin, em seu conceito de diálogo, caracteriza o falante como sujeito de 

consciência dialogizada, constituída com a voz do outro e marcadamente social. Desse 

modo, a identidade do sujeito se dá através da linguagem em sua relação com a 

alteridade. Teoricamente, a palavra diálogo não é bem vista quando caracteriza tipos de 

estruturas gramaticais ou é empregada em sentido social de consenso. No contexto 

bakhtiano, diálogo é entendido como uma reação à palavra do outro, ponto de tensão 

entre um e outro, entre círculos de valores e forças sociais, interessando à atuação das 

palavras de forma complexa e a heterogeneidade dos sujeitos e de seu discurso. Ou seja, 

diálogo, para ele, pressupõe conflito e embates. Além disso, os diálogos também podem 

ser transmissão da palavra a outra pessoa, reação de uma palavra para outra palavra que 

passam por processos de gramaticalização e são socialmente recriados. Contudo, a 

obediência às regras formais não é suficiente para caracterizar uma sequência deles, de 

acordo com a teoria bakhtiniana. 

Como para Bakhtin os diálogos são uma reação de uma palavra do outro, os 

enunciados estão fora dos acontecimentos espontâneos, primários, pois a qualquer 

momento podem ser reajustados imediatamente e não há uma preocupação com 

possíveis reações dos interlocutores que não as prenunciam de forma dramaticamente 

interna. 
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Acreditamos que a noção de diálogo, em sua relação com outros conceitos, 

mostra-se coerente em relação à reflexão bakhtiniana, não em razão de se designar  

como dialogismo, mas por ele respaldar e orientar a linguagem em ato que estimula a 

vida social e surge como réplica e contra a réplica que consegue antever. É identificado 

na ação entre os interlocutores, entre diferentes grupos sociais que, em diferentes 

espaços e tempos, tomam a palavra ou a tem ressignificada. A intenção da reflexão 

bakhtiniana é nortear o estudioso a considerar o enunciado, o texto, como vozes com as 

quais dialogar e esforça-se por vivenciar forças vivas e examinar o texto de forma como 

visão de mundo. 

Ao se fazer uma reflexão sobre o passado e o futuro, é possível que se atente para 

as questões da visão de Bakhtin sobre interdiscursividade e intertextualidade. Como já 

dissemos, Fiorin (2013) ressalta que aquele não cita, em sua obra, termos como 

interdiscurso, intertexto, interdiscursivo, interdiscursividade e intertextualidade;  

contudo a questão a ser verificada é se o interdiscurso possui outro significante e se  

seria possível distinguir interdiscursividade e intertextualidade de acordo com o 

pensamento bakhtiniano. 

Podemos antecipar essa procura e revelar que o interdiscurso é o que Bakhtin 

chama de dialogismo, com algumas particularidades: a interação face a face. Não se 

pode pensar o dialogismo como algo que se reduz aos estudos que se faz, ou ao 

dialogismo equivaler-se a diálogo, ou ainda, à existência do dialogismo entre 

interlocutores e o dialogismo entre discursos, pois ele sempre é entre discursos e o 

interlocutor só existirá enquanto o discurso existir. 

Para a teoria bakhtiniana, apenas interessa o modo de funcionamento real da 

linguagem, seu princípio constitutivo e o sentido de forma particular de composição do 

discurso; é o princípio constitutivo da linguagem e mostra que o real é apresentado de 

forma semiótica, resultando num relacionamento do discurso com outros discursos que 

semiotizam o mundo; o funcionamento real da linguagem. Dessa forma, como já 

dissemos, em nossa pesquisa, um dos objetivos é comparar o modo como os signos 

semióticos formam o discurso em cada uma das capas em relação com as demais; como 

são dialogizados pela linguagem. 

Fiorin (2013) diz que, para a teoria bakhtiniana, os enunciados são unidades de 

comunicação, irrepetíveis, acontecimentos únicos; as palavras e as orações são unidades 

repetíveis da língua e o que delimita a fronteira dos enunciados é a alternância entre os 

sujeitos que falam. Para Bakhtin (2011), ninguém diz a mesma coisa duas vezes, pois 
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mesmo que as palavras sejam as mesmas, o tom de voz, o contexto e os interlocutores 

são distintos. Dessa forma, as manifestações de emoção pensamento, sentido e 

significado se transformam. 

Para Bakhtin, tudo que está de forma repetida é reproduzível no texto e é de 

ordem da língua, pois o texto é único e não se reproduz, o que se reproduz é a palavra 

que pode participar de enunciados diferentes. Mesmo o texto que é transcrito por um 

autor é novo e um elo na cadeia da reprodução verbal. Todo texto tem um autor e, na 

medida em que ele se torna enunciado, ele é diferente, pois quando o texto é visto fora 

da relação dialógica ele só tem realidade como texto, a manifestação do enunciado por 

ser um conjunto de signos pode ser considerada uma entidade em si. 

Em relação ao texto, Bakhtin (2011) diferencia enunciado e discurso; o  texto 

deve ser visto como uma abstração, como uma identidade e uma posição social fora das 

relações dialógicas. Na comunicação verbal, há a existência de enunciados que são 

constitutivamente dialógicos e aquele é uma realidade aparente fazendo com que os 

falantes concebam o discurso autonomamente, dando a ele uma identidade essencial. 

É possível perceber uma diferenciação, segundo Fiorin (2013), entre relações 

dialógicas, enunciados e o que se dá entre textos; é possível entender que 

interdiscursividade é qualquer relação dialógica quando se mostra em uma relação de 

sentido. Intertextualidade pressupõe sempre uma interdiscursividade e o contrário não 

procede, pois, a interdiscursividade é um pressuposto para a constituição da linguagem,  

é o dialogismo de Bakhtin, ela pode não estar explícita em um discurso, mas está lá. Já a 

intertextualidade reserva-se aos casos em que ocorrem o cruzamento de duas ou mais 

materialidades textuais que dialogam entre si. 

Em nossa dissertação de mestrado, concordamos com Boff (197, p. 9) quando  

diz que: 

 
Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os  

olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto 

de vista é à vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é 

necessário saber como são seus olhos e qual é sua visão de  mundo. 

Isto faz da leitura sempre uma releitura. 

 

 

Uma vez que o resultado da leitura precede de experiências pessoais, a maneira 

com a qual cada indivíduo interage com o texto é diferente. Acreditamos que cada  capa 
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em nosso corpus apresenta tanto a interdiscursividade quanto a intertextualidade, como 

veremos nas considerações sobre a análise. 

É possível perceber, pelo que já apresentamos, que as pesquisas de Bakhtin  

muito contribuíram para o estudo da linguagem. Segundo Barros (1994) a enunciação 

ocupa lugar de destaque nas reflexões de Bakhtin, que a concebe como matéria 

linguística e conceito enunciativo, sendo o próprio enunciado objeto de estudos da 

linguagem. O conceito bakhtiniano de enunciado aproxima-se da atual concepção de 

texto, que pode ser considerado como um objeto de cultura, que depende do contexto 

sócio-histórico, assim como a noção de enunciado concilia abordagens internas e 

externas de linguagem. Para Bakhtin, o texto deve ser analisado como um todo: em sua 

organização, interação verbal, em seu contexto ou intertexto. 

Além de Bakhtin, outros estudiosos desenvolveram, das mais diferentes formas, 

o conceito de dialogismo. No contexto francês, a partir das influências de Althusser 

(1990) e de Foucault (2008), foi assumida a ideia de que o estudo da linguagem não se 

vincula ao de suas condições de produção e os estudos de Bakhtin encontram-se no 

centro das investigações. O teórico Maingueneau (1989) define o texto como uma 

encruzilhada de trocas de enunciados que, na história, se propõe e determina um espaço 

de interação semântica que explique os fundamentos dos discursos que interagem e a 

relação polêmica entre eles. 

Ducrot (1987) recupera o princípio dialógico de Bakhtin e considera o  

dialogismo como princípio constitutivo da linguagem e dos sentidos dos enunciados. 

Assim como Bakhtin, ele contesta a unicidade do sujeito falante, pois o sujeito produz 

psicofisiologicamente o enunciado e afirma que no texto pode haver mais de um locutor 

ou vários enunciadores. Apesar de Ducrot ocupar um posto teórico distinto de Bakhtin, 

visto que este ultrapassa a consideração da forma linguística, enquanto o trabalho 

desenvolvido por aquele prioriza o estudo da língua, há alguns pontos que se  

aproximam entre as teorias do dialogismo e da polifonia de Bakhtin e Ducrot, 

respectivamente. 

Logo o conceito de polifonia foi introduzido, pouco a pouco, empregado, de 

acordo com Barros (1994), para caracterizar o tipo de texto que se opõe aos textos 

monofônicos, que escondem os diálogos que os constituem. Assim, o diálogo pode ser 

considerado como condição da linguagem e do discurso, mas também conta com a 

existência de textos polifônicos – as vozes são mostradas - e monofônicos – aparece 

somente uma voz. Ou seja, monofonia e polifonia, em discursos, são efeitos de   sentido 
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que decorrem de procedimentos discursivos, utilizados em textos dialógicos, e advêm 

da junção de muitas vozes sociais, podendo produzir efeitos e trazer a separação entre 

discursos autoritários e poéticos. 

Os discursos autoritários abafam as vozes dos percursos em conflito, o que faz 

perder a ambiguidade das muitas posições em que o discurso é cristalizado e tenta fazer 

dele uma verdade única, absoluta e incontestável. Para reconstruir o diálogo, são 

necessários outros textos que recuperem a polêmica escondida, os choques sociais, o 

confronto, a luta. O diálogo poético instala-se internamente, através do diálogo 

intertextual, das complexidades e das contradições dos conflitos sociais. 

Para se analisar o dialogismo constitutivo da língua, Barros (1994) explica que 

no sistema da língua são impressas, historicamente, marcas ideológicas do discurso. 

Sabendo-se que uma única língua produz discursos ideologicamente opostos, deve-se 

reconhecer que os traços que são impressos na língua criam choques e contradições e 

pode-se afirmar que o signo se torna o local em que se desenvolve a luta de classes. 

Dessa forma, a língua é complexa, pois ela tem o poder de instaurar uma dialética 

interna, na qual se atraem e se rejeitam elementos julgados inconciliáveis. 

A língua é utilizada pelas classes sociais de acordo com seus valores. A partir da 

língua, surgem os discursos ideológicos que escolhem um dos valores e mascaram o 

dialogismo ou suas contradições internas. Tudo o que se fala é o conteúdo do discurso,  

o tema das nossas palavras. Conforme Bakhtin (2014, p. 150), “(...) o discurso do outro 

constitui mais do que o tema do discurso, ele pode estar no discurso e na construção 

sintática como unidade integral da construção com autonomia estrutural e semântica, 

sem alterar a trama linguística do contexto que o integrou”. 

Para penetrar no conteúdo do tema, é indispensável uma integração com a 

construção do discurso, conservando sua autonomia estrutural e semântica e não 

alterando a trama linguística do contexto que o integra. Enunciações que são citadas, se 

tratadas apenas como temas do discurso, só podem ser consideradas superficialmente. 

Para adentrar completamente em seus conteúdos, é indispensável que elas sejam 

integradas à construção do discurso. Limitando-se a tratar o discurso em termos 

temáticos, só se pode saber quem fala, como se fala e de quem se está falando por meio 

da transmissão das palavras, mesmo sendo pelo discurso indireto. Se na unidade 

estrutural do discurso narrativo a enunciação passar a constituir também um tema do 

discurso narrativo, pode-se dizer, dessa forma, que o tema, que antes era autônomo, 

tornou-se tema de um tema. 
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É a partir da sua existência autônoma que o discurso do outro passa para o 

contexto narrativo conservando seu conteúdo e suas estruturas primitivas. Aquilo que  

foi enunciado pelo narrador, se integrado à outra composição, elabora regras sintáticas, 

estilísticas e composicionais para assimilar, parcialmente, à sua própria unidade, 

conservando a autonomia primitiva do discurso do outro. 

Bakhtin (2014) explica que, em línguas modernas, algumas variantes do discurso 

indireto e, principalmente do discurso indireto livre
5
, têm a propensão de transferir a 

enunciação da construção linguística ao plano temático fazendo com que a diluição da 

palavra no contexto narrativo não se efetue. Assim, é manifestada uma relação ativa   de 

enunciação a outra, na forma de transmissão de discurso do outro através de construções 

estáveis da língua. 

Esse fenômeno é radicalmente diferente daquilo que acontece com o diálogo. 

Não existem formas sintáticas com a função de construir a unidade do diálogo e, se ele é 

apresentado no contexto do discurso narrativo, é simplesmente um caso de discurso 

direto. O estudo do diálogo pressupõe uma investigação mais profunda das formas 

usadas no discurso, pois elas refletem tendências básicas e constantes da recepção ativa 

do discurso do outro, o que é fundamental também para essa pesquisa. 

Existem diferenças, conforme Bakhtin (2014), entre a recepção ativa da 

enunciação de outrem e sua transmissão no interior de um contexto. Toda transmissão, 

principalmente de forma escrita, tem seu fim narrativo, de processos legais ou polêmica 

científica e leva em conta uma terceira pessoa na transmissão – essa terceira pessoa 

reforça a influência das forças sociais organizadas na forma de apreensão do discurso. 

Numa situação de diálogo, não se costuma retomar no discurso as mesmas 

palavras que o interlocutor pronunciou; fazemo-lo somente em casos especiais para 

demonstrar se houve entendimento daquilo que foi dito. De forma que as condições de 

transmissão e suas finalidades contribuem para a realização do que está inscrito nas 

tendências da apreensão ativa e só podem se desenvolver dentro dos limites das formas, 

que existem para uma determinada língua transmitir o discurso. Como ela é o reflexo  

das relações sociais estáveis dos falantes, conforme a língua, a época, o contexto ou os 

grupos sociais, vê-se dominar uma forma ou outra, uma variante ou outra. Isso mostra 

uma relativa fraqueza ou força das tendências na interorientação social da  comunidade 

                                                      
5
 Discurso indireto livre é um tipo de técnica narrativa resultado da mistura dos discursos direto e indireto 

que se apresenta como um grande efeito estilístico. Através dele, o narrador não somente reproduz a fala das 

personagens como também inclui suas próprias ideias. Já no discurso indireto são preservadas a autonomia e 

integridade do conteúdo. 
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dos falantes em que as formas linguísticas são cristalizações estabilizadas e antigas e 

demonstra que as tendências dominantes de compreensão e de um apreciar do  

enunciado de outrem têm dificuldade de manifestar-se nessas formas, que não têm 

campo suficiente de atuação. 

Quando apreendemos a enunciação do outro, tornamo-nos seres repletos de 

palavras interiores e nossa atividade mental é mediatizada no discurso interior que se 

opera com a junção do discurso apreendido do exterior em que se efetua a apreensão da 

enunciação do outro. Esse processo, segundo Bakhtin (2014), acontece quando a 

enunciação de outrem é recolocada no contexto de comentário efetivo e na situação com 

um elo que se estabelece com a expressão facial, tomada como exemplo. Qualquer que 

seja a orientação funcional de determinado contexto, nele serão claramente observadas 

as tendências do comentário efetivo e a réplica. 

A tendência fundamental da reação ao discurso de outrem pode visar a sua 

integridade e autenticidade. Os esquemas linguísticos e suas variantes podem isolar de 

forma clara e estrita o discurso citado para protegê-lo de infiltração, de simplificar e 

consolidar suas características linguísticas individuais e o discurso de outrem será 

recebido apenas de forma a determinar o “o que” enquanto o “como” fica fora do 

contexto de compreensão, predominando-se o discurso direto com o sujeito não 

aparente. 

Conforme Bakhtin (2014), numa situação em que todos os julgamentos sociais 

de valores forem divididos em alternativas nítidas e distintas, não haverá uma atitude 

positiva e atenta aos componentes individualizantes da enunciação de outrem e essa 

orientação na qual se move o dinamismo da interorientação entre o discurso narrativo e  

o discurso citado pode ser chamada de estilo linear de citação de discurso de outrem, em 

que a tendência é obter contornos exteriores nítidos em relação ao discurso citado e 

enfraquecer o fator individual interno. 

A dinâmica da inter-relação do enunciado e do discurso citado é percebida 

porque a língua elabora meios sutis e versáteis para permitir ao autor infiltrar suas 

réplicas e comentários no discurso do outro. Esse estilo pode também ser chamado de 

estilo pictórico -  atenua os contornos exteriores nítidos do discurso do outro e possui  

um discurso bem mais individualizado. O narrador do discurso pode apagar as fronteiras 

determinadas e colocar sua entoação, seu encantamento ou desprezo e domina certo 

relativismo das apreciações sociais. 
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Há também a situação em que a dominante do discurso é deslocada para o 

discurso citado tornando-se mais ativo que o contexto narrativo que o enquadra. O 

estudo de todas as tendências de apreensão ativa do discurso leva em conta as 

particularidades dos fenômenos linguísticos. Para Bakhtin (2014), quanto mais forte for 

a eminência hierárquica na enunciação do outro, mais claras e definidas serão suas 

fronteiras e menos acessível será a penetração por tendências exteriores de réplica e 

comentário. 

Após reconhecer as reflexões feitas por Bakhtin acerca do dialogismo e ter 

noções claras a respeito das produções dialógicas e das interações de linguagem, é 

importante analisar o produto ideológico através do estudo da ideologia e do signo 

ideológico. 

Um texto está carregado de sentido ideológico e pode modificar seu sentido de 

acordo com o contexto em que é utilizado: quando lemos “carro”, pode não representar 

nada, mas se enunciarmos “Cuidado, o carro!”, estamos alertando uma situação de 

perigo, ou ainda, “Este capítulo é o carro chefe de sua dissertação.”, neste caso, 

utilizando-se da mesma palavra para expressar a grande valia de algo por meio de uma 

metáfora. Com base nesses exemplos, percebemos que respondemos às palavras se elas 

expressam algum sentido em nossa vida, emergem como respostas ativas. No entanto, 

podemos perceber que um enunciado não é neutro, mas é revestido de valores e 

carregado de posições axiológicas, no viés bakhtiniano (2011). 

 

2.2 Ideologia e Signo Ideológico 

 

 

Bakhtin explica, em Marxismo e Filosofia da Linguagem, que os problemas de 

filosofia da linguagem adquiriram excepcional importância para o marxismo e, na 

maioria das vezes, o método marxista vai de encontro a esses problemas e não pode 

avançar de maneira eficaz sem submetê-los a um exame específico para solucioná-los. 

Um produto ideológico faz parte da realidade de um corpo físico e  também 

reflete e refrata outra realidade que lhe é exterior. Ou seja, tudo o que é ideológico 

possui um significado e remete a algo que está fora de si. Tudo o que é ideológico é um 

signo e sem ele não existe ideologia. 

Segundo Bakhtin (2014) todo corpo físico também pode ser percebido como 

símbolo e toda imagem artístico-simbólica que é ocasionada por um objeto particular é 

um produto ideológico. O signo converte-se, então, em objeto físico sem deixar de fazer 
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parte da realidade material, ele reflete e refrata outra realidade. Um instrumento também 

pode ser convertido em signo ideológico como é o caso da foice e do martelo, símbolos 

da União Soviética, assim como todo instrumento de produção. Conclui-se, portanto, 

que o domínio ideológico e o domínio dos signos são mutuamente correspondentes e, 

assim, tudo que é ideológico possui valor semiótico. 

A esfera ideológica possui particularidades profundas e cada campo de 

criatividade ideológica tem seu modo de orientação para a realidade e dispõe de sua 

própria função na vida social. O caráter semiótico coloca todos os fenômenos 

ideológicos sob a mesma definição geral. Já a realidade do signo é objetiva e passível de 

estudo metodologicamente unitário e objetivo, ele é um fenômeno do mundo exterior. O 

signo e todos os seus efeitos aparecem na experiência exterior. 

Na visão psicologista e na visão idealista, segundo Bakhtin (2014), a ideologia é 

um fato de consciência e o exterior do signo é um meio técnico que realiza o efeito 

interior. Deve-se lembrar que a compreensão não pode manifestar-se de outra forma 

senão por meio de um material semiótico que se opõe ao signo e que a consciência só 

pode surgir e se afirmar mediante a encarnação material em signos.  Para  Bakhtin 

(2014), essa cadeia de criatividade é única e contínua, pois de um elo de natureza 

semiótica passa sem interrupção para outro elo de natureza estritamente idêntica sem se 

quebrar em nenhum ponto ou penetrar a existência interior. A cadeia ideológica estende-

se de consciência individual em consciência individual de forma a ligar umas às outras e 

os signos somente emergem do processo de interação entre uma consciência e outra. A 

própria consciência está cheia de signos e ela realmente se torna consciência quando se 

impregna de conteúdo ideológico somente no processo de interação social. 

A filosofia idealista e o psicologismo cometem um erro ao situar a ideologia na 

consciência, pois elas transformam o estudo ideológico em estudo da consciência e das 

leis. Isso porque, enquanto o ideológico não pode ser explicado, ele ocupa lugar no 

material social particular de signos criados pelo homem. Sua especificidade reside no 

fato de se situar entre indivíduos organizados. Quer dizer que não basta colocar os 

homens face a face para que os signos se constituam, é necessário que eles formem um 

grupo, pois somente assim um sistema de signos pode constituir-se. A consciência 

individual é explicada a partir do meio ideológico e social. 

Enquanto o fato socioideológico e suas consequências não forem reconhecidas, 

será impossível construir uma psicologia objetiva ou um estudo objetivo das ideologias. 

A  psicologia  objetiva  e  o  estudo  objetivo  das  ideologias  não  podem se  derivar da 
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consciência, uma vez que a consciência adquire forma e existência nos signos criados 

por um grupo organizado nas relações sociais, e eles alimentam a consciência 

individual, matéria de seu desenvolvimento que reflete sua lógica e suas leis. De acordo 

com Bakhtin (2014, p.36): 

 
A realidade dos fenômenos ideológicos é a realidade objetiva dos 

signos sociais. As leis dessa realidade são as leis da comunicação 

semiótica e são diretamente determinadas pelo conjunto das leis 

sociais e econômicas. A realidade ideológica é uma superestrutura 

situada imediatamente acima da base econômica. A consciência 

individual não é o arquiteto dessa superestrutura ideológica, mas 

apenas um inquilino do edifício social dos signos ideológicos. 

 

 

O aspecto semiótico e o papel contínuo da comunicação social como fatores 

condicionantes não aparecem em outro lugar senão de forma clara e completa na 

linguagem. A palavra é o fenômeno ideológico e ela toda é assimilada em sua função de 

signo; não comporta outra coisa que não tenha sido gerado por ela, é o modo mais puro 

e sensível de relação social e nela revelam-se as formas básicas e as formas ideológicas 

gerais da comunicação semiótica. 

Segundo Bakhtin (2014), a palavra, além de um signo puro, é também neutra. De 

acordo com esse autor, por ele ser criado por uma função ideológica precisa e por 

permanecer inseparável dela, enquanto também é neutra em relação a qualquer função 

ideológica específica, pode preencher qualquer espécie de função ideológica. Mesmo 

resultante de um consenso entre os indivíduos, é produzida pelos próprios meios do 

organismo individual, sem utilizar nenhuma aparelhagem sequer ou outra espécie de 

material extracorporal, o que a determina como material semiótico da vida interior, da 

consciência. 

A comunicação na vida cotidiana é uma parte muito importante da comunicação 

ideológica e não pode se vincular a uma esfera ideológica particular. Ela diz respeito  

aos processos de produção e também às esferas das diversas ideologias especializadas e 

formalizadas. 

Pelo fato de a palavra possuir um papel excepcional de instrumento de 

consciência, ela funciona como elemento essencial que acompanha toda criação 

ideológica, pode suplantar qualquer outro signo ideológico e está presente em todos os 

atos de compreensão e em todos os atos de interpretação. Miotello (2013) explica que 

Bakhtin e os membros de seu círculo, ao tratar o problema da ideologia,   aprofundaram 
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algumas questões que haviam sido tratadas de forma superficial por Marx e Engels. 

Entre outros estão: a relação da infraestrutura com superestrutura, a constituição e o 

papel dos signos, a questão da constituição da subjetividade e da consciência, o 

característico da linguagem verbal e sua relação com outros sistemas sígnicos. 

Uma crítica inicial desses autores era a de que a teoria marxista teria tratado o 

estudo da ideologia de forma mecanicista, estabelecendo uma ligação direta entre 

acontecimentos nas estruturas socioeconômicas e sua repercussão nas superestruturas 

ideológicas. Outro ponto alvo de crítica seria o combate da perspectiva que vinha sendo 

defendida por estudiosos marxistas, linguísticos e psicólogos ao colocar a questão da 

ideologia ora como ciência ora como algo advindo da natureza ora como advindo do 

mundo transcendental (MIOTELLO, 2013). 

A ideologia, para Bakhtin e seu círculo, não é algo pronto e acabado ou que vive 

somente na consciência individual do homem, mas incorpora a questão no conjunto de 

outras discussões filosóficas que a tratam de forma concreta e dialética como a questão 

da constituição dos signos ou a questão da constituição da subjetividade. Bakhtin e seus 

companheiros colocam de lado a ideologia oficial que é entendida como relativamente 

dominante e procura implantar uma concepção única de produção de mundo. Para 

Bakhtin, a ideologia oficial é uma estrutura ou conteúdo relativamente estável e a 

ideologia do cotidiano é um acontecimento, relativamente instável; ambas formam o 

contexto ideológico completo e único, sem perder de vista o processo global de 

produção e reprodução social. 

Para inverter a compreensão que se tinha sobre ideologia, Bakhtin tomou como 

ponto de partida a conexão com o método marxista e partiu para o estudo da linguagem. 

Para ele, o conjunto de signos de um determinado grupo social forma um universo de 

signos, e todo signo representa a realidade a partir de um lugar valorativo o que o faz 

coincidir com o domínio ideológico. O lugar da constituição e da materialização do 

domínio ideológico é na comunicação que se dá nos grupos sociais, ao redor das esferas 

das atividades humanas e a melhor forma de representação de mundo é feita por 

palavras. Não havendo outro meio para que ela seja produzida a não ser através do 

próprio ser humano em presença de outro. 

Essa comunicação tem vínculo direto tanto com os processos de comunicação 

material da vida, em se tratando de infraestrutura, como com as esferas de diversas 

ideologias especializadas e formalizadas na superestrutura em que é entendida como 

sistema referencial, o qual troca sentido com a sociedade,  manifestando respeito   pelos 
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encontros fortuitos e casuais do dia a dia, que apresentam grandes consequências para o 

desenvolvimento do pensamento. 

Segundo os preceitos da teoria bakhtiniana, o sujeito se constitui em todas as 

atividades humanas e, mesmo mediadas pelo discurso, dão espaço a encontros de 

constituição de objetividade, pela constituição de sentidos. Dessa forma, pode-se 

caracterizar ideologia como expressão, organização e regulação das relações histórico- 

materiais dos homens. 

 

Dito isso, se poderia caracterizar ideologia, da perspectiva bakhtiana, 

como a expressão, a organização e a regulação das relações histórico- 

materiais dos homens. Ao mesmo tempo, esse ponto de vista também 

manifesta uma compreensão diversa da exercida pela ideologia 

dominante. (MIOTELLO, 2013, p. 171) 

 
 

A superestrutura e a infraestrutura não existem senão em constante jogo e 

relação. Esta relação é mediada e estabelecida pelos signos e pela necessidade social e, 

por serem revestidos de sentidos próprios, são produzidas de acordo com os interesses 

do grupo. As mudanças sociais mais efêmeras e ínfimas afetam imediatamente a língua, 

pois os sujeitos inscrevem-se nas palavras, nos acentos, nas entonações. Nas mudanças 

sociais, as palavras funcionam como memória social, pois elas podem figurar em 

contextos diversamente orientados. 

De acordo com Miotiello (2013), os encontros casuais que são dispersos e 

rotineiros na comunicação social fazem com que a ideologia do cotidiano se organize 

num estrato superior, nas interações definidas e estáveis e com condições para 

estabelecer padrões mínimos de estabilidade nos sentidos que estão em circulação. Já 

nos grupos organizados, os valores são colocados nas interações e são representados no 

plano concreto por materiais determinados, por isso a ideologia não tem padrão fixo e se 

mantém estabilizada frente ao que é ideologia oficial em dada sociedade, infiltrando-se, 

progressivamente, nas instituições ideológicas, renovando-as, ao mesmo tempo em que  

é renovada por elas. 

Existem dois tipos de produção ideológica: a homogeneização e a circulação da 

ideologia. A homogeneização pode ser analisada no estrato inferior do cotidiano, em  

que acontecem os encontros fortuitos que são apresentados com tempo limitado, e 

quando as atividades mentais e a consciência apresentam modelagem ideológica não 

clara. No estrato superior da ideologia, a multiplicidade de fios    ideológicos encontram 



39  

sua primeira tessitura e repercutem de forma rápida, há as mudanças da infraestrutura 

socioeconômica. Já a circulação da ideologia materializa-se nas organizações sociais 

determinadas. 

No nível em que circulam os conteúdos ideológicos que já passaram pela 

objetivação social e entraram no sistema ideológico especializado e formalizado, os fios 

ideológicos já estão mais estabilizados e mais aceitos pelo conjunto social. Esse nível 

impõe-se na relação da ideologia do cotidiano e dá o tom hegemônico nas relações 

sociais, não como único e neutro visto que as contradições sociais ainda persistem 

naquele grupo em suas bases econômicas. 

Miotello (2013) explica que a teoria bakhtiana discute como se dá a relação do 

indivíduo com a ideologia. Em nível mais inferior, ele tem sentido biográfico e 

biológico e as relações dos indivíduos não parecem ser marcadas ideologicamente, as 

interações são superficiais e casuais. Quando as interações vão se aprofundando, as 

enunciações relacionam-se e se integram no sistema ideológico, que passa a se  

constituir naquele grupo. Nos estratos superiores, os conteúdos sígnicos já passaram 

pela prova de expressão externa e as entonações, palavras e enunciações revelam-se 

completamente integradas no sistema ideológico- o eu individualizado é quebrado pelo 

outro social. 

O pertencer a determinado grupo social organizado, de determinada linha 

ideológica, representa um núcleo sólido e durável de orientação social e tem como 

consequência interações sociais sem interrupção e a todo momento os significados de 

mundo e de sujeito são construídos e reconstruídos. 

Para explicar sobre linguagem e ideologia, Fiorin (2007), diz que, pela teoria 

marxista, não se pode fazer da linguagem uma realidade autônoma. O pensamento e a 

linguagem são expressões da vida real e, para Engels, as alterações que se dão nas 

instituições sociais devem-se a causas econômicas. Os dois sentidos fazem-se 

contraditórios. A linguagem é um fenômeno individual e social, físico, psicológico e 

psíquico e por isso é correto dizer que ela sofre determinações sociais e goza de 

autonomia em relação a essas formações. Para distinguir os níveis e as dimensões da 

linguagem é necessário fazer uma distinção entre a língua e sua concreta realização. O 

sistema é social porque é comum a todos os falantes de determinada comunidade, ele 

compreende os elementos lexicais e gramaticais que fazem parte da língua, a 

organização interna desses elementos e suas regras de combinação. Assim, Fiorin 

assinala: 
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Definamos melhor o sistema: é a rede de relações que se estabelece 

entre um conjunto de elementos linguísticos. Essas relações dão um 

determinado valor a cada componente do sistema e permitem 

selecionar o elemento apropriado para figurar em cada ponto da cadeia 

da fala e combinar adequadamente esses elementos entre si. O sistema 

é um conjunto de elementos com uma organização interna, ou seja, 

com uma estrutura. (FIORIN, 2007, p. 11). 

 

O sistema virtual, de conhecimento de todos os falantes da língua, concretiza-se 

nos atos da fala que é chamada de discurso – combinações dos elementos linguísticos 

utilizadas pelos falantes para exprimirem os seus pensamentos; e a fala é a forma de se 

externar psico-fisico-fisiológica do discurso. Ela não sofre qualquer tipo de 

determinação social, mas o sistema possui autonomia em relação às formações sociais e 

é alterado por causas internas do próprio sistema como o desaparecimento da oposição 

consonantal, surgimento de novos fonemas, o desaparecimento do gênero neutro - 

terceiro gênero - e a analogia. 

De acordo com Fiorin (2007), como a frase não é um amontoado de palavras e o 

discurso não é um amontoado de frases, o discurso tem uma estrutura e uma sintaxe 

discursiva para esses processos de estruturação. Pertencem à sintaxe procedimentos 

como introdução ou não da primeira pessoa do discurso, discurso direto, indireto e 

indireto livre e ela possui certa autonomia em relação às formações sociais; a semântica, 

por outro lado, depende de fatores sociais. 

Na formação do discurso, há a manipulação consciente e a determinação 

inconsciente; sintaxe discursiva é o campo da manipulação consciente porque nela o 

falante cria efeitos de sentido de verdade ou de realidade com vistas a convencer o 

interlocutor, como a própria sintaxe ao utilizar seus procedimentos de maneira 

inconsciente. A semântica discursiva é o campo das determinações inconscientes, o 

conjunto de elementos semânticos usados de forma habitual em determinada época e 

constitui a maneira de ver o mundo em determinada formação social. Os elementos 

surgem a partir de discursos já construídos e cujas condições de produção já foram 

apagadas e esses elementos constituem a consciência e a maneira de pensar o mundo. 

A distinção da natureza do discurso pode ser estabelecida ao se analisar a 

diferença entre o nível profundo - que se concretiza quando se analisa cada um e como 

ele é concretizado; e o nível de superfície, que são variações concretizando um elemento 

semântico invariante, mais abstrato e profundo. É no nível superficial, na  concretização 
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dos elementos semânticos de natureza profunda, que as determinações ideológicas se 

revestem com plenitude e dois discursos podem utilizar os mesmos elementos 

semânticos e levar à apreensão de duas visões de mundo a serem mostradas de forma 

diferente, pois o falante pode dar valores diferentes aos elementos semânticos que 

utilizam. Com essa ideia de que, ao se utilizar o mesmo elemento semântico, pode-se 

dizer duas coisas distintas, é percebido que a diferença de um sentido será mais abstrata 

e o outro mais concreto. 

Os textos podem ser figurativos ou temáticos não figurativos; no primeiro, o 

componente básico é a figura e dos não figurativos são os temas, pois temas e figuras 

são níveis de concretização de elementos semânticos de estrutura profunda. Diferentes 

temas podem concretizar um mesmo elemento semântico de estrutura profunda e o 

mesmo tema pode ser figurativizado de diversas maneiras. Fiorin (2007) conceitua que 

tema é todo elemento semântico usado para designar um elemento que não é presente no 

mundo natural e mesmo assim exerce papel de categoria ordenadora de fatos 

observáveis. Temas podem ser paixão, alegria, lealdade. Figura é elemento semântico 

que remete ao mundo natural e pode ser casa, mulher, rosa... – a diferença entre eles é  

de maior ou menor grau de concretude. Em nosso corpus, na capa de Veja, por exemplo, 

temos os possíveis temas “revolução” e “retrocesso”. Enquanto isso, exemplos de 

figuras, na mesma capa, poderiam ser “1964” e “Brasil”. 

O discurso figurativo é a concretização de um discurso temático e, quando se 

fala em textos figurativos ou não, fala-se em predominância e não em exclusividade, 

porque textos exclusivamente figurativos ou temáticos não existem. Um texto figurativo 

é aquele construído por figuras e basicamente organizado com temas, a manifestação 

ocorre na relação temas – figuras. Tem-se, como exemplo, os temas utilizados no 

discurso oficial pós – 64, que revelam uma determinada ideologia na qual os temas 

utilizados justificam uma ordem política, que, ao reprimir violentamente o movimento 

operário, favorece o acúmulo de capital. No não figurativo, a ideologia é manifestada de 

forma clara no nível dos temas. 

Consequentemente, fatores sociais determinam a semântica discursiva e, na 

formação social, há dois níveis de realidade: de essência e de aparência, isto é, um 

profundo e um superficial. As relações que aparecem no nível de superfície são 

apresentadas como relações entre indivíduos e são, no nível de essência, uma relação 

entre classes sociais; as relações de trocas são existentes apenas em nível fenomênico, 

somente se percebe o nível da aparência. 
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As ideias dominantes de uma determinada sociedade são construídas a partir do 

nível fenomênico, porque são racionais – explicam e justificam a realidade. 

 

A esse conjunto de ideias, a essas representações que servem para 

justificar e explicar a ordem social, as condições de vida do homem e 

as relações que ele mantém com outros homens é o que comumente se 

chama ideologia. Como ela é elaborada a partir das formas da 

realidade, que ocultam a essência da ordem social, a ideologia é a  

falsa consciência (FIORIN, 2007, p. 28). 

 
 

A ideologia é indicada por formas fenomênicas da realidade que elaboram as 

ideias dominantes e essas ideias são ideologia sobre ideologia. Se a realidade aparece 

invertida, a ideologia está no social e não pode ser reduzida à consciência. Ela existe de 

forma independente da consciência dos agentes sociais e a forma fenomênica da 

realidade oculta as relações profundas dos indivíduos e as expressa de modo invertido. 

Ao dizer que ideologia é a maneira como uma classe ordena, justifica e explica a ordem 

social, deduz-se que há várias visões de mundo em determinada formação social; tantas 

quantas forem as classes sociais e, por isso, nem toda ideologia é uma falsa consciência. 

Para Fiorin (2007), formação ideológica deve ser entendida como um conjunto de 

representações e ideias que revelam a compreensão que determinada classe tem de 

mundo. Cada formação ideológica constitui uma formação discursiva que é o conjunto 

de temas e figuras materializando a visão de mundo. A formação ideológica determina o 

que pensar e a formação discursiva, o que dizer. 

Alguns processos saltam do nível somente linguístico e, a partir de determinada 

idade, o pensamento passa a ser predominantemente conceptual e não existe sem uma 

linguagem. Ainda de acordo com Fiorin, o cérebro funciona de forma complexa e é 

demonstrado pela psicologia genética e patologias linguísticas que a ausência da 

linguagem impossibilita o exercício do pensamento conceptual. O que há é uma 

dissociação de linguagem e pensamento que não se apresenta de forma pura e, por essa 

dissociação, o discurso materializa as representações ideológicas. Desta forma, o 

discurso não se apresenta como expressão da consciência, mas a consciência se forma 

pelo conjunto de discursos interiorizados que o indivíduo adquire ao longo da vida e o 

reproduz em sua fala. 

O pensamento que permeia a sociedade é o de não aceitação da tese de que a 

consciência seja social e repouse sobre o conceito de individualidade, além de conceber 

a consciência como lugar de liberdade do indivíduo e, em seu ser, ele estaria livre de 
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coerções. Existe uma confusão nessa teoria, pois o homem não é individualidade 

residente no espírito, ele é também produto de relações sociais ativas e inteligentes, que 

dependem do grau de inteligência que delas tenha o indivíduo e não há homem livre de 

coerções, mesmo as ideológicas determinam o discurso. 

O discurso, segundo Fiorin (2007), manifesta-se por um plano de expressão
6
.   A 

manifestação é a união do plano de conteúdo com o de expressão. Tem como material 

qualquer língua natural ou meio não verbal de expressão e, com isso, surge o texto. 

Enquanto o discurso pertencer exclusivamente ao conteúdo, o texto fará parte do nível 

de manifestação. Para distinguir conteúdo e expressão, imanência e manifestação, 

discurso e texto, é necessário entender que o mesmo discurso pode se manifestar por 

diferentes textos e sua construção pode ser feita com materiais de expressão diversos. 

Quando o mesmo conteúdo é manifestado por diferentes planos de expressão, deve ser 

feita a distinção entre discurso e texto e entre imanência e manifestação. Como explica 

Fiorin: 

 

O conceito de intertextualidade concerne ao processo de construção, 

reprodução ou transformação do sentido (...) nesse percurso se 

distingue a imanência, que diz respeito ao plano do conteúdo, da 

manifestação, que é a união do plano de conteúdo com um ou 

vários planos de expressão (FIORIN, 2007, p. 29, grifos do autor). 

 

Enquanto o discurso é a materialização das formas ideológicas, o texto é o lugar 

de manipulação consciente, no qual o homem organiza os elementos utilizados para 

expressar e colocar à disposição do seu discurso. O texto é individual e há nele uma 

grande liberdade, entretanto o discurso é social; nele o homem prende-se a temas e 

figuras de formações discursivas da formação social na qual ele está inserido. 

Os discursos não únicos e irrepetíveis e, enquanto são determinados pelas 

formações ideológicas, citam outros discursos e os temas e figuras também são 

repetidos. O enunciador é quem constitui a matéria-prima para a elaboração do discurso, 

o que ele diz é uma forma inconsciente de dizer do seu grupo por ser coagido a dizer o 

que lhe foi proposto. No texto, o falante organiza sua forma de veicular o discurso, 

simulando que ele seja individual, mas, realmente, é um plano da manifestação pessoal. 

Essa individualidade é objetivada já que as formas do falar são aprendidas de acordo 

com as tradições culturais de cada sociedade. 

                                                      
6
 A grosso modo, podemos dizer que o plano de conteúdo trata daquilo que o texto diz enquanto que o plano 

de expressão se refere ao como e/ou através de que código (verbal, icônico, gestual) é expresso o conteúdo 

do texto. Trataremos disso mais detalhadamente adiante. 
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Se o enunciador é quem constitui a matéria prima para a elaboração do discurso, 

quem comanda a discursividade são as classes sociais. O falante diz o que a realidade 

impõe que ele pense e fale e suas ideias são veiculadas na sociedade em que vive, não se 

excluindo a possibilidade de ele elaborar algo diferente dos discursos dominantes. 

Trocas enunciativas acontecem quando um discurso cita outro discurso, pois ele 

pode aceitar ou rejeitar, de forma implícita ou explicita o outro e as relações entre os 

textos podem ser contratuais ou polêmicas. Nas relações contratuais, um clichê pode ser 

inserido em outro texto com intenção de parodiar e na polêmica textual, é utilizada uma 

maneira de textualizar, que se aproxima do modo de textualização dos autores 

parnasianos ou pré-modernistas- usando de ironia. 

Analisando as formações ideológicas que se materializam nas formações 

discursivas, determina-se o discurso, que revela quem é o sujeito e qual sua visão de 

mundo. Quando o discurso tiver apenas uma visão de mundo, conforme Fiorin (2007), 

ele revelará apenas uma visão de mundo e se houver vários personagens, poderão ser 

manifestadas várias visões de mundo e, o narrador também poderá fazer parte de uma 

das ideologias reveladas no texto. 

Ainda de acordo com o autor, a linguagem também possui um importante papel 

na aquisição do conhecimento, cria uma imagem de mundo e também é produto social e 

histórico. Quando os sistemas linguísticos vão se constituindo, as formações ideológicas 

vão ganhando autonomia, mas o componente semântico do discurso continua a ser 

determinado por fatores sociais e esse componente contém a visão de mundo resultante 

de fatores sociais e não alterada por escolhas arbitrárias, veiculadas pela linguagem, 

estando na consciência, provocada por algo exterior e independente dela. 

Além disso, o comportamento do homem também é influenciado pela linguagem 

e o discurso que é transmitido contém sistemas de valores e estereótipos dos 

comportamentos que são valorizados positiva ou negativamente; ele veicula os tabus de 

comportamento. Fiorin (2007) explica que é a partir dos ideais do nacionalismo burguês 

que surgem a concepção homogeneizadora da língua e a ideia de que o idioma seja um 

dos elementos constitutivos da nacionalidade. A língua não é propriamente um 

fenômeno, que apresenta caráter de classe; as classes usam a linguagem para transmitir 

suas  representações  ideológicas.  Não  é  também  um  veículo  de  superestrutura, mas 
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veículo de representações ideológicas. Na medida em que as formações discursivas 

constituírem materialização, serão fenômenos da superestrutura. 

Para se estudar o homem (social) e a sua linguagem, devemos recorrer aos textos 

concretos que ele criou, pois a constituição social do homem e da sua linguagem é 

mediada pelo texto: suas ideias, seus pontos de vista podem se concretizar apenas na 

forma de textos (verbais ou não). Essa concepção de Bakhtin (2011) reafirma a sua 

posição sobre a relação constitutiva entre linguagem e ideologia. 

Segundo o autor, toda investigação a respeito de um material linguístico  

concreto inevitavelmente tem a ver com enunciados concretos, que têm relação com 

diferentes esferas da atividade e da comunicação humanas. Para tanto, devemos 

pesquisar sobre os tipos de enunciados específicos para as diferentes esferas da  

atividade humana. 

 

2.3 Gênero e Discurso 

 

 

Em todas as atividades humanas usamos a linguagem e seu uso é tão variado 

quanto os múltiplos campos de atuação humana. Bakhtin (2011) explica que a língua é 

empregada por meio de enunciados que podem ser orais e escritos e são proferidos pelos 

integrantes de um campo da atividade humana. Os enunciados refletem condições 

específicas e finalidades de cada campo pelos recursos da língua, não somente pelo 

conteúdo, mas por sua construção composicional. Dessa forma, cada enunciado é 

individual e cada campo em que a língua é utilizada elabora os tipos relativamente 

estáveis de enunciados, que podem ser denominados gêneros do discurso. Como já 

mencionamos, em nossa pesquisa, trataremos um tipo específico de gênero do discurso, 

o gênero capa de revista. 

Entretanto, é importante ressaltar que existe uma diversidade de gêneros do 

discurso, que cresce e se diferencia à medida que determinado campo se desenvolve e se 

complexifica. Assim, não se pode minimizar a heterogeneidade dos gêneros discursivos 

e a dificuldade de definir a natureza do enunciado, mas é importante que se defina a 

diferença entre gêneros discursivos primários e secundários; esses aparecem em  

situação de convívio cultural mais complexo e desenvolvido e organizado de forma 

relativa. Em sua formação, são incorporados e elaborados diversos gêneros primários 

que foram formados em condições de comunicação discursiva imediata e  os 

secundários,  integram os complexos, perdem o vínculo  com a realidade concreta e   os 
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enunciados reais alheios. A diferença entre os gêneros primários e secundários é grande 

e, por isso, a natureza do enunciado deve ser analisada utilizando-se a análise dos dois 

tipos de gêneros. As relações entre os dois tipos de gêneros e o processo de formação 

histórica fazem surgir soluções sobre a natureza do enunciado. 

Nesse contexto, a falta de conhecimento sobre o enunciado e sua relação com as 

diversidades de gênero do discurso em qualquer dos campos da investigação linguística, 

explica Bakhtin (2011), fazem criar um formalismo e uma abstração exagerada capaz de 

deformar a historicidade da investigação e debilitar as relações da língua com a vida. A 

língua passa a ser integrada através de enunciados concretos e é através deles que a vida 

entra na língua. 

Dessa maneira, podemos notar que todo estilo está, de forma indissolúvel, ligado 

ao enunciado e aos gêneros do discurso. O enunciado é individual e, por isso, reflete a 

individualidade do falante, mas nem todos os gêneros estão propícios a isso. As 

condições menos propícias para representar a individualidade estão presentes nos 

gêneros do discurso que requerem uma forma padronizada. O próprio conceito de estilo 

geral e individual exige estudo profundo da natureza do enunciado quando da 

diversidade de gêneros. 

 

Em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem 

às condições específicas de dado campo; é a esses gêneros que 

correspondem determinados estilos. Uma determinada função 

(científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) e determinadas 

condições de comunicação discursiva, específicas de cada campo, 

geram determinados gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados 

estilísticos, temáticos e composicionais relativamente estáveis 

(BAKHTIN, 2011, P. 266). 

 
 

Ressalta-se que o estilo faz parte da unidade de gênero do enunciado como seu 

elemento e o problema é a falta de classificação dos estilos de linguagem com 

reconhecimento geral, pois os enunciados e os gêneros discursivos são elos de 

transmissão entre as histórias da sociedade e da linguagem. Nenhum sistema novo 

integra o sistema da língua sem passar por um complexo e longo caminho de 

experimentação e elaboração de gêneros e estilos, mas, se um estilo passa de um gênero 

para outro, ele não somente modifica o som do estilo nas condições do gênero que não 

lhe é próprio, como destrói ou renova o gênero, assim, onde existir estilo, existirá o 

gênero. 
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De acordo com Bakhtin (2011), é possível dizer que a gramática e a estilística 

convergem e divergem em fenômeno concreto de linguagem de forma que se o 

examinar no sistema da língua estará diante de um fenômeno gramatical e, se o 

examinar por meio de um enunciado individual ou pelo próprio gênero discursivo, ele 

será um fenômeno estilístico, porque a escolha pelo falante de determinada forma 

gramatical é um ato estilístico. 

A compreensão passiva do discurso é um momento abstrato da compreensão, 

que se atualiza quando gera uma resposta em voz alta, mas que nem sempre pode 

ocorrer logo depois do pronunciado; a compreensão hábil e responsiva do ouvido pode 

se realizar imediatamente na ação como também pode acontecer quando há uma 

compreensão responsiva silenciosa que pode ser respondida pelos discursos 

subsequentes ou no comportamento do ouvinte, que com sua compreensão passiva não 

corresponde a um participante real da comunicação discursiva. 

A confusão do ponto de vista metodológico e a indefinição terminológica é o 

resultado do desconhecimento do enunciado, que é a unidade real da comunicação 

discursiva e porque ele só existe em forma de enunciações concretas de determinados 

falantes. Por mais diferentes que sejam as enunciações, estas possuem peculiaridades 

discursivas, que precisam ser analisadas em seus limites, definidos pela alternância dos 

sujeitos no discurso. Todo enunciado tem um princípio e um fim absolutos e, segundo 

Bakhtin (2011), o falante termina seu enunciado para passar a palavra ao outro ou dar 

lugar a sua compreensão ativamente responsiva. 

A alternância entre os sujeitos do discurso cria limites precisos do enunciado em 

diversas áreas da atividade humana e da vida, dependendo das funções da linguagem e 

das condições e situações de comunicação, assumindo formas variadas. Essa alternância 

emoldura a relação dos dois lados, convertendo esta alternância em  um enunciado 

pleno; em outras possibilidades da comunicação discursiva complexamente organizada, 

a natureza dos limites do enunciado é a mesma. 

De acordo com Bakhtin (2011), nos gêneros secundários do discurso, o falante 

coloca questões no âmbito do seu enunciado, responde a elas mesmas, faz objeções e as 

refuta. Isso não passa de uma representação convencional da comunicação discursiva 

nos gêneros primários. As manifestações e relações entre gêneros primários 

reproduzidos conservam sua natureza específica distinta das relações entre as palavras e 

orações dentro do enunciado e não se prestam à gramaticalização. 
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Machado (2013) explica que os estudos desenvolvidos por Bakhtin sobre  

gêneros discursivos consideraram não a classificação das espécies, mas o dialogismo do 

processo comunicativo sendo que, para ele, as relações interativas são processos 

produtivos de linguagem. Dessa forma: 

[...] gêneros e discursos passam a ser focalizados como esferas do uso 

da linguagem verbal ou da comunicação fundada na palavra. A partir 

dos estudos de Bakhtin foi possível mudar a rota dos estudos sobre os 

gêneros: além das formações poéticas, Bakhtin afirma a necessidade 

de um exame circunstanciado não apenas da retórica, mas, sobretudo, 

das práticas prosaicas que diferentes usos da linguagem fazem do 

discurso, oferecendo-o como manifestação da pluralidade [...] Graças  

a essa abertura conceitual é possível considerar as formações 

discursivas do amplo campo da comunicação mediada, seja ela 

processada pelos meios de comunicação de massa ou modernas mídias 

digitais (MACHADO, 2013, p. 152) 

 

Surgindo na esfera prosaica, os gêneros discursivos incluem os diálogos 

cotidianos e, talvez por isso, fiquem à margem dos estudos mais sistematizados. 

Dialogicamente, a prosaica é a mais ampla esfera das formas culturais em que outras 

esferas são experimentadas e, dessa forma, Bakhtin diferencia os gêneros primários
7 

(simples) – aqueles da comunicação cotidiana – dos gêneros secundários (complexos) – 

os que são produzidos a partir de códigos culturais elaborados, como a escrita. Os 

gêneros secundários são mais complexos porque são elaborados da comunicação  

cultural que é organizada em sistemas específicos como a ciência, a arte e a política. 

Ao se vincular os gêneros discursivos com os enunciados concretos, de acordo 

com Machado (2013), é introduzida uma abordagem linguística que está centrada na 

função comunicativa em detrimento de algumas tendências como a forma de expressar, 

individual do falante. Falante e ouvinte não possuem papéis fixados nas ações que 

resultam da própria mobilização discursiva no processo geral de enunciação; eles são 

potenciais e intercambiáveis. 

Assim, para a teoria bakhtiniana, enunciado e discurso significam uma dinâmica 

dialógica de troca entre sujeitos discursivos no processo de comunicação, tanto num 

diálogo do cotidiano como num gênero secundário. Mesmo  que o discurso    receba um 

caráter inconcluso, é preciso considerar que o enunciado seja uma manifestação 

conclusa que não pode ser contestada. 

                                                      
7
 Os primários remetem a ocasiões comunicativas rotineiras, instintivas, não elaboradas, informais, que 

insinuam uma comunicação imediata. Alguns exemplos de gêneros primários são: a carta, o bilhete, o 

diálogo do dia-a-dia. Por outro lado, os gêneros secundários, geralmente intercedidos pela escrita, surgem 

em ocasiões comunicativas mais complexas e desenvolvidas, como por exemplo: a palestra, o teatro, o 

romance, a tese científica, etc (BAKHTIN, 2011). 
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Os gêneros discursivos, quando concebidos com finalidades comunicativas e 

expressivas, devem ser dimensionados como cultura porque os gêneros são elos que 

unem e dinamizam as relações entre as pessoas ou sistemas de linguagem e não somente 

entre interlocutor e receptor. Eles advêm de algumas tradições que se relacionam de 

algum modo e permitem a construção da imagem espaço-temporal da representação 

estética que orienta o uso da linguagem. 

Fiorin (2006) diz que, para a teoria bakhtiniana, os enunciados devem ser vistos 

em sua função no processo de interação e, em todas as atividades, a utilização da língua 

acontece através de enunciados porque eles são determinados pelas condições 

específicas e finalidades de cada esfera. Para Bakhtin, os gêneros são relativamente 

estáveis no enunciado, mas é preciso considerar sua historicidade, sua mudança. 

Ao se comparar uma notícia de jornal do início do século XX com uma notícia 

dos jornais contemporâneos, é possível perceber que o gênero notícia modificou-se 

radicalmente, pois eles estão em constante mudança; não só cada gênero sofre mudança, 

as esferas da atividade se desenvolvem e ficam mais complexas, os gêneros se 

diferenciam ou novos gêneros surgem (MACHADO, 2008). 

Pelo fato de o gênero unir estabilidade e instabilidade, permanência e mudança, 

são reconhecidas propriedades comuns de um texto e essas propriedades são alteradas 

continuamente, porque as atividades humanas não são aleatórias nem totalmente 

determinadas. Ele tem sentido quando são percebidas correlações entre formas e 

atividades, ele é meio de se apreender a realidade. Novos modos de ver a realidade 

fazem surgir novos gêneros e alteram os já existentes e, também, novos gêneros criam 

novas formas de ver a realidade. O não domínio do gênero é a falta de vivência de 

determinadas atividades da esfera da sociedade, por exemplo: há pessoas que conversam 

bem, mas são incapazes de participar de um debate público. 

Na divisão feita por Bakhtin em gêneros primários e secundários, Fiorin (2006) 

explica que os primários são predominantemente orais e pertencem à forma de 

comunicação verbal tendo relação direta com o contexto mais imediato e os secundários 

pertencem a uma comunicação mais elaborada e são predominantemente escritos. 

Dessa forma, os gêneros primários podem absorver os secundários porque estes 

perdem sua relação com o contexto e sua vinculação com os enunciados concretos dos 

outros. Há casos em que os gêneros primários são influenciados pelos secundários como 
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também podem ser híbridos, ou seja, podem se cruzar quando um secundário se vale de 

outro também secundário no seu interior ou para imitá-lo, em seu estado composicional, 

em sua temática e em seu estilo. 

Bakhtin explica, também, que existem gêneros mais flexíveis e mais 

estereotipados como são os textos da vida cotidiana e da vida prática. Entre os mais 

criativos estão o da intimidade familiar ou da amizade. Mesmo nos gêneros mais 

estereotipados, os enunciados podem ganhar um novo sentido e, entre os mais 

maleáveis, aparece o estilo individual, que não está livre, absolutamente, de gênero. 

Apesar de se voltar mais pontualmente sobre enunciados verbais, Bakhtin não 

rejeita a possibilidade de analisar outras formas de manifestação enunciativa, os 

enunciados não-verbais: 

 
Numa abordagem ampla das relações dialógicas, estas são possíveis 

também entre outros fenômenos conscientizados desde que estes 

estejam expressos numa matéria sígnica. Por exemplo, as relações 

dialógicas são possíveis entre imagens de outras artes, mas essas 

relações ultrapassam os limites da metalinguística (BAKHTIN, 2002, 

p. 184). 

 

Ao voltar a atenção para esse espaço de novas formas  de  produções 

enunciativas, Bakhtin consente com a articulação das pesquisas sobre a linguagem numa 

perspectiva verbo-visual. Assim, ao analisarmos uma capa de revista, prontamente 

reconhecemos um exemplo de certa forma estável de produção que associa o verbal e o 

visual. Portanto, devemos considerados os signos de outra natureza, que não os verbais 

para estudar o enunciado. 

 

2.3.1 Gênero Capa de Revista 

 

 

Como dissemos anteriormente, o corpus de nossa pesquisa é constituído  de 

quatro capas de revistas. Surge, assim, a necessidade de se ater, especificamente, sobre 

esse gênero, que tem a função primordial de apresentar as matérias principais e 

persuadir o leitor a adquirir a revista. 

Faracena e Pereira (2010) explicam que a preocupação com os estudos de gênero 

tem expandido pela necessidade de estarmos cientes sobre os meios de comunicação e 

sobre o sistema, que gere a interação verbal e social. A característica do gênero é 

evidenciada quando se procura atingir uma amplitude de público variado e os  interesses 
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de diferentes grupos sociais, referindo-se a assuntos da atualidade, que interferem no 

sistema social, político, econômico e científico do meio que afeta os cidadãos. 

Os gêneros, para Faracena e Pereira (2010), situam-se em domínios discursivos, 

que, mesmo não sendo texto nem discurso, propiciam o surgimento de discursos 

específicos. O domínio midiático pode ser citado como um tipo de domínio discursivo, 

no qual são inseridas as capas de revistas. O domínio dos meios textuais utilizados na 

vida em sociedade é fundamental para que o indivíduo possa constituir-se como tal e 

atuar de maneira consciente em diversos setores da sociedade. Para discutirmos sobre  

tal questão, partimos do conceito de enunciado concreto, cujas bases estão centradas no 

princípio dialógico da linguagem e no conceito de gênero discursivo proposto por 

Bakhtin (2011). 

Na vasta espécie de gêneros que circundam nosso contexto social, as capas de 

revistas, que são concebidas como um gênero híbrido entre informação e publicidade, 

formam um material importante de leitura, uma vez que adiantam, de modo 

contundente, a leitura de suas reportagens internas. 

De acordo com Farencena e Pereira (2010), a capa é produzida por um 

profissional encarregado para sua elaboração que verifica qual matéria é destaque no 

conteúdo da revista e seleciona imagem e manchete que sintetizam e causam impacto ao 

leitor. Além disso, a capa apresenta o tema tratado no interior da revista e geralmente 

são fatos polêmicos ou importantes, que ocorrem na atualidade. Ela une elementos 

icônicos e gráficos de forma atraente e criativa para despertar o interesse da sociedade. 

Sob esse approach, consideramos as capas de revista como gêneros discursivos 

secundários, por demandarem um complexo processo de elaboração. 

Dessa maneira, portanto, a capa de uma revista objetiva destacar a matéria 

principal daquela edição de forma persuasiva ou informativa. Compõe-se também, entre 

outros, pela apresentação do nome do periódico, da editora responsável, da data de 

publicação, do número da edição, do valor do exemplar e do site. A sua finalidade é 

despertar o interesse do leitor de forma a persuadi-lo a ler e ampliar a comercialização 

da revista. A capa da revista é parte integrante de todo o exemplar e o gênero que ela 

apresenta está ligado ao meio midiático com a finalidade de informar e persuadir 

determinado público a comprá-la. 

As revistas apresentam em suas capas elementos estruturais recorrentes, mas 

alguns deles mudam sua posição de acordo com a disposição e elaboração das imagens 

das   manchetes   no   texto.   O   gênero   capa   de   revista   compõe-se   por  elementos 
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compositivos como o nome da revista que se localiza no alto da página de forma 

destacada e em tamanho maior. Os demais elementos são apresentados de acordo com a 

elaboração da capa: termos como “exemplar do assinante” e o símbolo da editora são 

apresentados nas laterais; a data, o número de edição e o valor do exemplar aparecem 

sempre juntos. 

As manchetes, principal e secundária, segundo Farencena e Pereira (2010), 

mostram uma palavra ou expressão destacada que sintetizam a qual área temática refere- 

se e objetiva dar maior destaque e dramaticidade ao produto. A manchete principal 

ocupa lugar de destaque na capa com elementos gráficos e icônicos para ilustrar a 

abordagem predominante, já as secundárias ficam localizadas nas  laterais porque lhes 

são dadas menor ênfase em relação à reportagem principal. 

Em relação aos tipos textuais, é possível dizer, ainda segundo esses autores, que, 

nas manchetes principais, predomina o tipo argumentativo; e nas secundárias, o 

expositivo e a estrutura pode variar de acordo com as necessidades e objetivos. 

A linguagem utilizada na capa da revista será aquela que for mais apelativa, 

sintética ou que causar mais impacto ao leitor. Ela pode ser mais desenvolvida, 

apresentando mais informações a respeito do tema. A possibilidade de variação será 

relacionada ao tipo de acontecimento que gerou a reportagem e também com o que está 

acontecendo na sociedade naquele período. Além disso, o nível da linguagem será 

predominantemente culto em razão do público leitor de revistas. 

Conforme Farencena e Pereira (2010) ressaltam, a capa é uma espécie de 

propaganda, sua identificação tem o poder de diferenciar uma revista da outra no 

contexto midiático e contribui para sua popularidade. A capa evidencia os contextos e a 

quais revistas eles pertencem e quando se identifica à temática que é abordada por 

ilustrações e informações verbais, orienta o público em relação à escolha de revistas que 

melhor se adaptem às suas necessidades profissionais e pessoais, favorecendo o 

universo da revista e do leitor. 
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3 ALGUNS ELEMENTOS DE SEMIÓTICA 

 
 

O termo Semiótica não determina apenas um, mas distintos domínios do saber
8
. 

Tratamos, aqui, da Semiótica elaborada por Greimas e seus colaboradores, que começa  

a ser pensada a partir da Semântica Estrutural, de Greimas (Greimas, s.d.), e, no 

momento atual, continua sendo desenvolvida por algumas frentes de pesquisa, como a 

Semiótica Tensiva, concebida sobretudo por J. Fontanille e C. Zilberberg 

(FONTANILLE E ZILBERBERG, 2001). 

Nossa escolha se deve ao fato de considerarmos a semiótica discursiva (ou 

greimasiana) um campo vasto e de muita utilidade para todos aqueles que têm interesse 

pelas mais diferentes áreas do saber. Para nós, da linguística, ela oferece elementos 

imprescindíveis à interpretação de texto. Segundo Santaella (1999), a semiótica 

greimasiana dispõe de ferramentas metodológicas capazes de realizar essa tarefa 

(analisar e interpretar certos tipos de sistemas de signos) de modo muito mais favorável 

do que qualquer emprego, por melhor que seja, das classificações de signo da semiótica 

de Pierce. A semiótica desenvolvida por A. J. Greimas tem como referencial a teoria do 

texto, conforme Barros (2011). Os limites impostos sobre os estudos linguísticos se 

mantiveram quando a linguística se confundia com a fonologia e morfologia. 

Assim, o posicionamento diferente frente aos fatos da linguagem levou ao 

aparecimento de teorias que concebem o texto e não mais a frase, considerando que o 

sentido da frase depende do texto. Houve também mudanças teóricas e o surgimento de 

estudos da organização do texto e das relações entre enunciado e enunciação. 

Da forma como Barros (2011) explica, a semiótica descreve e explica o que o 

texto é e como ele faz para dizer o que ele diz. Para entender a teoria semiótica, é  

preciso entender que o texto é um objeto de comunicação que se estabelece entre um 

destinador e um destinatário. Essa definição se confunde com o exame dos 

procedimentos e mecanismos que o estruturam e que o formam como um todo sentido. 

A essa descrição dá-se o nome de análise interna ou estrutural do texto.  O texto  

também pode significar um objeto de comunicação entre dois sujeitos e, desta forma, o 

texto fica entre os objetos culturais de uma sociedade e é determinado por formações 

ideológicas específicas, a essa teoria dá-se o nome de análise externa do texto. 

Portanto, pelo que pudemos perceber, a semiótica tem procurado conciliar a 

                                                      
8
 Podemos citar, no mínimo, três semióticas: chamamos Semiótica a lógica idealizada por C. S. Peirce 

(Peirce, 1977); o projeto de ciência de A. J. Greimas e seus colaboradores (Greimas e Courtés, s. d.: 409- 

416); e Semiótica russa os estudos de I. Lótman e outros (Schnaiderman, 1979/ Lótman, 1981). 
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análise interna e externa do texto. A semiótica examina os procedimentos da 

organização textual e também os mecanismos enunciativos de produção e recepção do 

texto. As diferentes possibilidades de manifestação do texto dificultam estudar o texto e 

as teorias tendem a se especializar em teorias do texto literário e na semiologia da 

imagem, por exemplo. 

A própria definição do termo “semiótica” varia na concepção de alguns 

pensadores. Santaella e Nöth (1999) a definem como ciência do sentido e de todas as 

espécies de signos. Enquanto isso, podemos ver em Fiorin (2006) que o texto é um 

produto resultante da relação entre o plano da expressão e o plano do conteúdo e que se 

insere em um contexto, situado no tempo e no espaço, repleto de carga ideológica. 

Pietroforte (2010) nos explica que há, pelo menos, três tipos de semiótica: a doutrina  

dos signos de Peirce, o desenvolvimento do formalismo russo e a teoria da significação 

sistematizada por Greimas. Esta última, à qual está vinculada o presente trabalho, difere 

das outras ao enfatizar o processo de significação capaz de gerar os signos, e não as 

relações entre eles. Entretanto, o que se pode notar é que dificilmente haverá uma 

semiótica pura, pois segundo Moles (1974), o conteúdo de seus signos afeta a semiótica 

com suas “impurezas”. É o que podemos notar na passagem seguinte: 

 

No caso da semiótica, sempre houve certo consenso na indicação de 

seu objeto de estudo, a saber, todos os processos sígnicos na natureza   

e na cultura. O problema que surge para a semiótica, todavia, reside na 

impossibilidade de recortar o território da realidade empírica que esse 

objeto abrange, pois processos sígnicos estão em toda a parte, 

atravessando áreas que pertencem as mais diversas ciências, das 

humanidades e ciências sociais até as ciências naturais (SANTAELLA 

e NOTH, 1999, p. 70) 

 

Ou seja, a semiótica, pela própria natureza de seu objeto, alastra-se pelo domínio 

das outras ciências, com o que ela acaba por colocar em questão a própria concepção 

que se tem do que é o objeto de uma ciência. Extraímos daí a insegurança que sempre 

cercou a semiótica quanto a sua constituição como uma ciência e todas as considerações 

daí decorrentes. 

Como veremos a seguir, a Semiótica greimasiana considera o plano de expressão 

em um nível de manifestação e estuda o conteúdo isolado do plano da expressão. 

Portanto, como vimos, seu objeto de estudos é a significação. Para Greimas, a Semiótica 

incumbe-se  da  constituição  de  um  modelo  teórico  que  exprime  a  sua  proposta  de 
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semântica como linguagem. Dessa forma, na teoria Semiótica, o conteúdo pode ser 

padronizado em um percurso gerativo do sentido. Temos, neste percurso, três níveis 

homogêneos de análise, onde o sentido é gerado baseado em uma semântica 

fundamental e se realiza em um determinado discurso. 

 

3.1 O percurso gerativo do sentido 

 
Com o intuito de construir o sentido do texto, a semiótica concebe, de acordo 

com Barros (2011), o seu plano de conteúdo sob a forma de percurso gerativo.  

Essencial para o entendimento da teoria semiótica, a noção de percurso gerativo do 

sentido resume-se da seguinte forma: 

 

a) O percurso gerativo do sentido vai do mais simples e abstrato 

ao mais complexo e concreto; b) São estabelecidas três etapas no 

percurso, podendo cada uma delas ser descrita e explicada por  

uma gramática autônoma, muito embora o sentido do texto 

dependa da relação entre os níveis; c) A primeira etapa do 

percurso, a mais simples e abstrata, recebe o nome de nível 

fundamental ou das estruturas fundamentais e nele surge a 

significação como uma oposição semântica mínima; d)  No 

segundo patamar, denominado nível narrativo ou das estruturas 

narrativas, organiza-se a narrativa, do ponto de vista de um  

sujeito; e) O terceiro nível é o do discurso ou das estruturas 

discursivas em que a narrativa é assumida pelo sujeito da 

enunciação (BARROS, 2011, p. 08 - 09). 

 

 

A semiótica deve ser entendida como uma teoria que explica o(s) sentido(s) do 

texto pelo exame de seu plano de conteúdo e, para construir o sentido do texto, esse 

plano está sob a forma de percurso gerativo. A análise do texto considera cada nível em 

separado e dá uma visão de como são concebidos o percurso e suas etapas. 

Segundo Fiorin (2013), podemos entender o percurso gerativo do sentido como 

uma sucessão de níveis, dos quais cada um é suscetível de receber uma descrição 

apropriada, mostrando como devemos produzir e interpretar o sentido, num processo 

que vai do mais simples ao mais complexo. Nesse molde, os níveis do percurso são três: 

o profundo (ou fundamental), o narrativo e o discursivo. 

O percurso gerativo do sentido é estabelecido ao longo de dois patamares: no 

âmbito do conteúdo, no qual temos as estruturas semionarrativas compostas pelo nível 

fundamental – parte mais simples e abstrata, em que se localizam as oposições 

semânticas  que  fundam  de  forma  mais  geral  os  conteúdos  do  texto  –  e  pelo nível 
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narrativo – no qual se analisa o texto enquanto narrativa com os sujeitos e objetos que 

participam de sua trama. No outro patamar, estão as estruturas discursivas, que 

compõem o nível discursivo. Tal nível recobre as estruturas narrativas abstratas, a partir 

de temas e figuras, além de abranger as projeções da enunciação no enunciado (tempo, 

espaço e pessoa), e as táticas que o enunciador emprega para convencer o enunciatário 

acerca da sua verdade. 

Conforme explica Fiorin (1988, p. 10), justifica-se a prática de uma análise do 

discurso por meio de um percurso gerativo “na medida em que um investimento 

semântico mais abstrato como a conjunção de um sujeito com o objeto-valor (...) pode 

ser recoberto por diferentes atores, temas e figuras”. Além disso, deve-se distinguir a 

imanência da manifestação no que diz respeito à análise do percurso gerativo  do  

sentido, uma vez que o mesmo plano de conteúdo pode ser veiculado por diversos  

planos de expressão: verbal, visual, etc. A imanência, desse modo, refere-se ao plano de 

conteúdo, ao passo que a manifestação implica a união de um plano de conteúdo com 

um plano de expressão. 

Greimas e Courtés (2013) sugerem um percurso gerativo de sentido (alusivo, 

assim, ao plano de conteúdo) que, segundo Fiorin (1988), apesar de sujeito a críticas e 

revisões, mostra-se operatório para o estudo do discurso em níveis crescentes de 

invariância. De acordo com Greimas e Courtés (2013, p. 235), o percurso pode ser 

esquematizado da seguinte forma: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estruturas semionarrativas 

 

Componente Sintáxico 

 

Componente Semântico 

 

Nível 

profundo 

 

Sintaxe 

Fundamental 

 

Semântica fundamental 

 

Nível de 

superfície 

 

Sintaxe 

Narrativa 

 

Semântica narrativa 



57  

 

Estruturas discursivas 

 

Sintaxe discursiva 

Discursivização 

 

Actorialização 

Temporalização 

Espacialização 

 

Semântica discursiva 

- Tematização 

- Figurativização 

Quadro 1 – O percurso Gerativo do Sentido. (Fonte: GREIMAS e COURTÉS, 2013, p. 

235). 

 
Adiante, serão expostas as propostas semióticas que buscam ocupar-se da 

significação em devir e do discurso em ato. 

 

3.1.1 O nível fundamental 

 

 

Como vimos, o conteúdo pode ser formalizado em um percurso gerativo do 

sentido que é definido, pela Semiótica, em três níveis homogêneos de análise, de modo 

que o sentido é gerado a partir de uma semântica fundamental e se realiza em um 

determinado discurso. De acordo com Fiorin (1988), o nível fundamental constitui-se 

por elementos mais abstratos, que são responsáveis pela produção, pelo funcionamento   

e pela compreensão do discurso, e podem ser manifestados verbalmente ou não 

verbalmente. O sujeito da enunciação trabalhará com um rol de oposições semânticas no 

nível da semântica fundamental, pois uma categoria semântica fundamenta-se na 

diferença, na oposição. Contudo, para que dois termos possam ser apreendidos juntos, 

faz-se necessário terem alguma coisa em comum, traço sobre o qual estabelece-se uma 

diferença. Sobre a semântica fundamental, temos o seguinte: 

 

Complementar da semântica narrativa e, juntamente com ela. 

Constitutiva do componente semântico da gramática semiótica (no 

nível das estruturas semióticas), a semântica fundamental define-se 

por seu caráter abstrato, pelo fato de que corresponde – junto com a 

sintaxe fundamental, à instância a quo do percurso gerativo do 

discurso. As unidades que o constituem são estruturas elementares da 

significação e podem ser formuladas como categorias semânticas, 

suscetíveis de serem articuladas no quadrado semiótico (o que lhes 

confere um estatuto lógico-semântico e as torna operatórias) 

(GREIMAS E COURTÉS, 2013, p. 436). 
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Os elementos que se opõem nessa categoria semântica são classificados como 

eufóricos ou disfóricos. O termo a que se aplica a marca /euforia/ é considerado como 

tendo um valor positivo naquele microuniverso semântico; aquele que foi qualificado 

como /disforia/ é visto como um valor negativo. Por exemplo, se pensarmos na ditadura 

militar iniciada em 1964, pelo viés do povo, temos o termo eufórico “liberdade” (é o 

que eles buscam, de certa forma) e o termo de valor disfórico “repressão” (é o de que 

eles querem distância); pelo viés dos militares, o termo eufórico poderia ser o “poder” 

(que eles têm em mãos), e o termo disfórico poderia ser a “democracia” (que eles 

querem evitar). Por outro lado, na sintaxe fundamental, as duas ações executadas são a 

negação e a asserção: 

 

Tal sintaxe comporta um subcomponente taxionômico (que 

corresponde ao alfabeto das linguagens formais) e um subcomponente 

operatório (ou sintático em sentido estrito). Esses dois aspectos de  

uma sintaxe que procura dar conta, ao mesmo tempo, do modo de 

existência e do modo de funcionamento da significação podem ser 

ilustrados por um exemplo ingênuo: o termo “contradição” designa, ao 

mesmo tempo, uma relação entre dois termos e a negação  de  um 

termo que provoca o aparecimento de outro (GREIMAS E  

COURTÉS, 2013, p. 474). 

 
Quando negamos um termo de uma oposição semântica (que é constituída de 

termos contraditórios entre si), temos um termo contraditório, como por exemplo: vida – 

não-vida; morte – não-morte. Com a asserção, podemos reunir os termos situados no 

eixo dos contrários (ex.: vida e morte) ou no eixo dos subcontrários (ex.: não-vida e 

não-morte). 

Os termos que são opostos, numa categoria semântica, mantêm uma relação de 

contrariedade. Os termos que demonstram ser contrários demonstram também uma 

pressuposição recíproca. A sintaxe do nível fundamental abrange a negação e a  

asserção. Em nossa análise da capa da Revista Veja, por exemplo, os termos que vão se 

opor na categoria semântica serão a “identidade” e a “alteridade”. Assim, o termo 

“identidade” implicaria um termo “não alteridade”, e o termo “alteridade” implicaria a 

“não-identidade”. Como podemos ver em Fiorin: 

 
Os termos opostos de uma categoria semântica de base mantêm entre 

si uma relação de contrariedade. São contrários os termos  que estão 

em relação de pressuposição recíproca [...]. Se se  aplicar  uma 

operação de negação a cada um dos contrários, obtêm-se dois 

contraditórios   [...].  Cada   um  dos   contraditórios   implica   o termo 
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contrário daquele de que é contraditório [...]. Os dois contraditórios  

são contrário entre si [...]. Para distingui-los dos outros  dois 

contrários, vamos chamá-los subcontrários. (FIORIN, 2013, p. 22). 

 

Por outro lado, o esquema da sintaxe do nível fundamental pode ser identificado 

pelo seguinte esquema: 

a) afirmação de a, negação de a, afirmação de b. 

b) afirmação de b, negação de b, afirmação de a. 

 
Na sequência de um texto, acontecem essas duas operações.  Estabelece-se, 

então, no nível das estruturas fundamentais, um percurso entre os termos, além, é claro, 

de sua determinação axiológica. Os níveis mais abstratos de produção, funcionamento e 

interpretação do discurso são explicados pela semântica e pela sintaxe de nível 

fundamental que são a instância inicial do percurso gerativo. A semântica, em nível 

fundamental, deve dar sentido aos elementos de nível fundamental. 

 

3.1.2 O nível narrativo 

 

 

Os elementos do nível fundamental são reassumidos pelo nível narrativo, que se 

constitui por um conjunto de estados – relação de um sujeito com um objeto – e por um 

conjunto de transformações – alteração da relação de um sujeito com um objeto. Temos 

que, no nível narrativo, as categorias do nível fundamental transfiguram-se em menos 

abstratas. Enquanto a semântica narrativa ocupa-se dos valores inscritos nos objetos, a 

sintaxe narrativa engloba as operações de transformação de estados. 

Porém, para se compreender o nível narrativo, é preciso entender que nem todos 

os textos são narrativos, e, por isso, deve-se fazer uma distinção entre narração e 

narratividade. A narratividade é a sucessão entre os estados sucessivos e diferentes. 

Ocorre uma narrativa mínima quando há uma transformação e um estado final. A 

narratividade é um componente da teoria do discurso e ela constitui uma classe de 

discurso onde os estados e transformações estão ligados a personagens individualizadas. 

(GREIMAS E COURTÉS, 2013) 

Há dois tipos de enunciados elementares na sintaxe narrativa que são: os 

enunciados de estado que estabelecem relação de junção entre sujeito e objeto e 

enunciados de fazer, que mostram as transformações correspondentes à passagem de um 

enunciado a outro. 
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Quando nos enunciados aparecem dois tipos de estado, existem duas narrativas 

que são a de privação, que surge quando ocorre um estado inicial conjunto e um estado 

final disjunto; e a de liquidação, onde acontece o contrário, um estado inicial disjunto e 

um final conjunto. 

Para não se confundir sujeito com pessoa e objeto com coisa, deve-se ter em 

mente que sujeito e objeto são papéis narrativos representados de forma superficial por 

coisas, pessoas ou animais. Como explica Barros (2011), o nível narrativo é o 

responsável pela disposição da narrativa “através do ponto de vista de um sujeito”. 

Assim, a autora assegura que há um “fazer transformador de um sujeito que age sobre o 

mundo em busca de objetos de valores” (BARROS, 2011, p.16). Para Fiorin (2013), os 

textos são narrativas complexas com uma série de enunciados de fazer e de ser, 

organizados hierarquicamente. 

As narrativas, de acordo com Fiorin (2013), podem revelar segredos, desvelar 

mentiras, etc., pois é nesse nível que ocorrem as descobertas e revelações. As fases não  

se encadeiam com uma sucessão de tempo e sim em virtude de pressuposições lógicas. 

Quando se reconhece que uma transformação se realizou, ela está pressuposta pela 

competência, e quando há uma efetivação de uma performance implica um poder  e/ou 

dever, executá-la. Quando existem um querer, um dever, um saber e um poder, estão 

presentes uma narrativa e também a existência de um não querer, não dever, não saber e 

não poder. Por exemplo, em ações involuntárias, o sujeito operador é um sujeito de não 

querer, ou seja, representa a negação do querer. 

Em narrativas realizadas, muitas fases ficam ocultas e devem ser recuperadas a 

partir de relações de pressuposição, muitas narrativas não se realizam completamente 

assim como as narrativas realizadas podem relatar uma das fases. As narrativas 

realizadas contêm um conjunto de sequências canônicas que podem encaixar-se umas 

nas outras ou suceder-se. Em uma narrativa realizada, o narrador pode organizar várias 

sequências canônicas de maneiras diferentes. Elas não precisam parecer na ordem de 

manipulação, competência, performance e sanção, ele pode dispor as fases de maneira 

diferente. O leitor vai apreendê-las corretamente pois elas encadeiam função de relação 

de pressuposição. 

Toda narrativa, para Fiorin (2013), apresenta dimensão polêmica, pois a 

conjunção de um sujeito implica a disjunção para outro. Em alguns objetos, esse caráter 

polêmico pode não ocorrer, por exemplo, quando alguém transmite uma informação a 
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outro, essa situação pode não alterar os valores de junção ou disjunção, apenas os 

conserva. 

A semântica, em nível narrativo, retrata os valores inscritos nos objetos. Os 

objetos modais e os de valor aparecem em narrativas. Os modais são o querer, o dever,  

o saber e o poder fazer, elementos sem os quais não se realizaria a performance 

principal. Já os de valor são os que entram em conjunção ou disjunção na performance 

principal. Os objetos (modais e de valor) são posições em uma sequência narrativa. O 

objeto modal é o necessário para se obter um objeto; o objeto de valor é aquele que, 

quando se obtém, é o fim último de um sujeito. Por exemplo, na canção Cidadão de 

Lúcio Barbosa (ver anexo), temos o seguinte: 

a) Retirante: Possui o querer (objeto modal) usufruir do fruto de seu 

trabalho. 

b) Cidadão: Possui o poder fazer (objeto modal), não deixar  que o retirante 

usufrua do fruto de seu trabalho. 

c) Edifício/escola: objetos de valor que frustram o retirante. 

d) Terra natal/igreja: Objetos de valor que satisfazem o retirante. 

Dessa forma, de acordo com Pietroforte (2010), os níveis fundamental e  

narrativo determinam a instância semionarrativa da geração do sentido. Em um plano 

derradeiro de análise, a semiótica delibera o nível discursivo, incumbido pela 

concretização dessa instância geral e abstrata, em um enunciado particular. 

 

3.1.3 O nível discursivo 

 

 

Segundo Fiorin (2006), o nível discursivo é o mais superficial do percurso 

gerativo e, por meio da enunciação, o nível narrativo se converte em nível discursivo. Já 

em nível do discurso, há uma circulação de enunciados e uma circulação entre 

interlocutores (enunciadores e enunciatários). O enunciador é o destinador, enquanto o 

enunciatário é o destinatário da enunciação. Como nos explicam Greimas e Courtés: 

 

(...) o enunciatário não é apenas destinatário da comunicação, mas 

também sujeito produtor do discurso, por ser a “leitura” um ato de 

linguagem (um ato de significar) da mesma maneira que a  produção 

do discurso propriamente dito. O termo “sujeito da enunciação”, 

empregado frequentemente como sinônimo de enunciador, cobre de 

fato as duas posições actanciais de enunciador e de enunciatário 

(GREIMAS E COURTÉS, 2008, p. 171). 
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O percurso gerativo simula a produção e interpretação do significado e do 

conteúdo. Ele não descreve a maneira real de produzir um discurso, mas uma hipótese 

metodológica que nos permite ler um texto de forma eficaz. Isso mostra que o texto 

decorre de uma articulação dos elementos que o formam, existindo uma sintaxe e uma 

semântica do discurso. 

Ao analisar o nível discursivo, depreendemos que todas as relações entre 

enunciador e enunciatário são situadas, como, por exemplo, as estratégias 

argumentativas. Assim, na sintaxe discursiva, temos as operações de actorialização, de 

espacialização e de temporalização. Dessa forma, pelos mecanismos da enunciação, 

torna-se possível inscrever os enunciados narrativos em coordenadas espaço-temporais  

e revestir os papéis narrativos, sujeito e objeto, de atores discursivos. Essas operações  

da sintaxe discursiva criam efeitos de realidade e de verdade, como o objetivo de 

convencer o enunciatário de algo, fazê-lo crer. Enquanto isso, na semântica discursiva, 

há dois patamares sucessivos de concretização do sentido que se constituem de temas e 

figuras, e geram, respectivamente, os discursos figurativos e os discursos de figuração 

esparsa (BARROS, 2011). Os temas são o revestimento de um dado percurso narrativo 

com atores e coordenadas espaço-temporais não concretizados. Por outro lado, as  

figuras revestem um tema. As figuras, assim, são signos cujo plano de conteúdo remete 

a elementos presentes no mundo natural. 

Como já foi dito, as composições discursivas são as mais superficiais e são 

incumbidas de conduzir as estruturas semionarrativas e de colocá-las em discurso, 

fazendo com que estas passem pela instância da enunciação, compostas de uma sintaxe 

discursiva e de uma semântica discursiva. 

Fiorin (2013) explica que, quando a sintaxe do discurso estuda as marcas de 

enunciação no enunciado, ela analisa a discursivização, a actorialização, a  

espacialização e a temporalização, isto é, a constituição das pessoas, do espaço e do 

tempo do discurso. Quando se produz um enunciado para comunicá-lo a alguém, o 

enunciador deve exercer o fazer persuasivo e o enunciatário deve exercer o fazer 

interpretativo. O enunciador, para exercer a persuasão, faz uso de procedimentos 

argumentativos que são parte constitutiva das relações entre enunciador e enunciatário. 

Por meio de mecanismos da sintaxe discursiva, como a debreagem, a pessoa, o espaço 

e o tempo são instalados no discurso. Uma vez estabelecidos, eles podem receber 

revestimentos temáticos e/ou figurativos, já em um nível semântico. 
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Para Greimas e Courtés (2013), o processo da debreagem emana do seguinte 

princípio: a pessoa, o tempo e o espaço da enunciação fazem referência a um eu, um 

aqui e um agora, que podem ser restaurados no enunciado. Quando há, no texto, o 

conjunto dessas marcas, remetendo à instância da enunciação, tem-se um texto 

enunciativo, em que ocorreu uma debreagem enunciativa. Já no inverso, ou seja, quando 

são ausentes essas marcas, havendo outras que fazem referência a um não-eu (ele), um 

não-aqui (alhures) e um não-agora (então), tem-se um texto enuncivo, a partir de uma 

debreagem enunciva. 

O componente sintáxico do discurso assegura sua relativa autonomia em relação 

às formações sociais. Contudo, “o investimento semântico revela o universo ideológico 

do sujeito enunciador” (FIORIN, 1988, p. 10) e, em contrapartida, a aplicação dos 

termos eufórico e disfórico às categorias semânticas fundamentais não é neutra, mas 

evidencia um universo ideológico. Entretanto, o nível por excelência de manifestação 

ideológica é o nível discursivo. Portanto, é no nível da semântica discursiva que as 

formações ideológicas deveras transparecem. 

O que foi dito até aqui, refere-se ao plano do conteúdo, mas um texto manifesta- 

se quando o conteúdo é relacionado ao plano de expressão. Graças à teoria dos sistemas 

semissimbólicos, o plano da expressão, que havia sido deixado para trás por um 

momento pela semiótica, passa a ser estudado. 

Manifestação é o nome que se dá à união do plano de conteúdo com o plano de 

expressão. Quando um conteúdo é manifestado por um plano de expressão é que surge o 

texto. Discurso é a unidade de conteúdo e o nível narrativo são as formas narrativas 

abstratas revestidas no nível do discurso pelos elementos concretos. Essa diferença se dá 

porque um mesmo conteúdo pode ser expresso por diferentes planos de expressão. No 

plano de expressão verbal, os efeitos são, por exemplo, o ritmo; constituído de 

aliteração, assonância,  figuras retóricas do plano de expressão etc. quando o plano de 

expressão recria um conteúdo, novos sentidos são agregados pela expressão ao 

conteúdo. 

De acordo com Fiorin (2013), as coerções do material utilizado operam no nível 

da manifestação. A coerção do material tanto leva-nos a verificar que certos sentidos são 

mais veiculados que outros como também explica a dificuldade de  tradução  de textos 

poéticos. Quando se traduz, por exemplo, de uma língua para outra, a coerção do 

material faz perder os efeitos estilísticos de expressão presentes no texto produzido na 

língua de partida. 
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No nível da manifestação, ou seja, quando o plano de conteúdo se une ao plano 

da expressão, devem-se levar em conta os recursos fônicos, como aliteração e 

assonância, os recursos métricos e ritmos, os recursos sintáticos, como paralelismo e 

estruturas frásicas, as figuras de construção como repetição, quiasmo, gradação. A 

função do recurso da manifestação acontece na economia geral de produção de sentido 

de um texto. 

Então, ponderar sobre o discurso é bastante complexo, pois, segundo Fiorin 

(1988), existe um campo de manipulação consciente (sintaxe discursiva) e um de 

manipulação inconsciente (semântica discursiva). Na manipulação consciente, o 

enunciador articula o artifício discursivo em função de um jogo de imagens: a imagem 

que traz do interlocutor, a imagem que pondera que o interlocutor tenha dele, a imagem 

que espera passar para o interlocutor, etc. Já na manipulação inconsciente, os temas e 

figuras integram a maneira dominante de elucidar os fatos do mundo numa dada época e 

que são procedentes de outros discursos já proferidos e concretizados. 

 
3.2 Sincretismo 

 

 

O conceito de sincretismo, para Greimas e Courtés (2013), possui duas 

definições. Ele pode ser considerado, de forma restrita, uma superposição de dois ou 

mais termos, grandezas ou categorias heterogêneas, cobertas por uma grandeza que as 

reúne. Essa superposição provém dos estudos de Hjelmslev. Os dicionaristas propõem 

caracterizá-lo  como  sincretismo  a  posteriori,  porque ele  se dá numa instância acima, 

mais  superficial que  os actanciais
9  

surgidos do  percurso  gerativo  da  significação. Ao 

contrário, quando se define a instância da enunciação como um lugar de uma indistinção 

original do “eu-aqui-agora”, a enunciação deve ser considerada um sincretismo a priori. 

Já para Fiorin (2013), o sincretismo ocorre no mesmo nível em que estão os actanciais. 

No âmbito da fonologia estrutural, de onde se deriva originalmente o conceito, o 

sincretismo trata de superposição de fonemas. A diferença entre dois fonemas se anula e 

um ou outro pode ser realizado  foneticamente e não  causar  nenhuma diferença   de 

conteúdo. Este caso é explicado por Hjelmslev como “fusão”, em que a manifestação do 

sincretismo não é igual à manifestação nem de um nem de outro fonema que entra nele, 

mas de um terceiro, ou seja, dois que se fundem para formar um terceiro. 

                                                      
9
 Para Greimas e Courtés (2013), os papéis actanciais vinculam-se à sintaxe narrativa e são associados a um 

ou a diversos papéis temáticos. Eles possibilitam a constituição de atores (lugares de convergência e de 

investimento das estruturas narrativas e discursivas). 
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O segundo conceito aplicado ao sincretismo é aquele que se caracteriza, 

conforme as semióticas sincréticas, como acionadoras de várias linguagens de 

manifestação, como por exemplo, a ópera e o cinema que têm em sua comunicação 

verbal elementos paralinguísticos e sociolinguísticos. No caso do nosso corpus, veremos 

uma superposição de linguagem verbal e não-verbal que se unem para criar um novo 

sentido (uma linguagem sincrética). São duas formas que se unem para formar uma 

terceira. 

Jean-Marie Floch, semioticista do grupo greimasiano, foi o teórico cujas 

proposições mais repercutiram em análises que influíram no entendimento do conceito 

de sincretismo. Ele procurou reformular o conceito com o intuito de que ele esteja 

subordinado às proposições de Hjelmslev. Tentativa que não deu certo, segundo Fiorin 

(2013), pois colocou o conceito de sincretismo em encruzilhadas de interpretações e de 

operações que não resolveram as imprecisões anteriores. O conceito de sincretismo 

proposto por Floch deslocou-se para a questão das linguagens, outras instâncias ou 

planos do percurso gerativo e esse deslocamento do sincretismo para o plano da 

expressão exige analisar o plano de conteúdo para que sua significação seja garantida. 

Assim, para Cortina e Silva: 

 

O texto sincrético não é uma simples bricolagem, uma mistura de 

componentes diversos; é uma superposição de conteúdos formando  

um todo de significação. Nele não há uma simples soma de seus 

elementos constituintes, mas um único conteúdo manifestado por 

diferentes substâncias da expressão. Não se trata de  unidades 

somadas, mas de materialidades aglutinadas numa nova linguagem, do 

sentido individual ao sentido articulado, fruto de uma enunciação 

única realizada por um mesmo enunciador, fazendo com que cada 

substância do plano de expressão seja ressemantizada. (Cortina e  

Silva, 2014, p. 8) 

 

De acordo com Gomes (2014), a construção sincrética de um texto faz sentir  

seus efeitos nas formas de figurativização dos atores, que assumem a sua autoria pelos 

muitos canais sensoriais que as formas põem em funcionamento e, também, pela 

exigência da competência técnica relativa às práticas de sua produção. Ocorre um 

desdobramento actancial pelo sujeito do enunciado. 
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As dificuldades encontradas em analisar um texto sincrético surgem da natureza 

dos significantes de cada linguagem que podem ser analisáveis por categorias próprias e 

também porque são relativas a um código específico, permitindo não se confundir a 

grafia das letras com as figuras e com a natureza fotográfica. Como todas essas 

linguagens fazem parte da construção de um texto sincrético, não se podem analisar 

separadamente as categorias de linguagens heterogêneas. Devem-se identificar os traços 

das diversas linguagens nos textos sincréticos e as categorias que explicam a coerência e 

a integração do conjunto em uma única unidade de sentido. Elas devem ser o suficiente 

para explicar as diferentes materialidades que estão na textualização dos conteúdos. As 

linguagens de manifestação podem demonstrar possuir autonomia relativa e com 

coerência interna, e formam um sentido único que torna necessária a presença de todas 

elas. Há textos em que essas linguagens se sobrepõem de forma inalienável e também 

somente terão sentido se estiverem inseridas no todo. Essas diferentes combinações de 

linguagem podem compor diferentes formas de textos sincréticos e demonstrar a 

ocorrência de uma fusão (o sincretismo é idêntico à manifestação de todos os conteúdos 

ao mesmo tempo) e de uma implicação (os conteúdos podem se manifestar de uma 

forma e não de outra). Para que exista a semiótica sincrética, faz-se necessária a 

superposição dos conteúdos e não da expressão. 

Em textos informativos, o plano de expressão é importante somente para a 

veiculação dos conteúdos e, mesmo manifestando sua unidade em uma variedade de 

linguagens, é relevante a análise do plano de expressão para se constituir o sentido do 

texto. Já os textos artísticos, conforme Gomes (2014), mesmo manifestando um 

tratamento diferenciado na expressão, eles ressaltam uma significativa  materialidade 

que pode ser associada ao conteúdo para criar efeitos estéticos. 

De acordo com Gomes (2009), uma leitura atenta do jornal faz concluir que 

integram um todo de sentido a constituição dos textos, linguagens visual e verbal. Não 

se trata de um lado, o visual e de outro, o verbal, mas as diferentes manifestações de 

conteúdo que se estruturam no texto como uma soma de resultado homogêneo. Então,   

os enunciados verbais e as imagens formam, em conjunto, uma forma de conteúdo. A 

inclusão em uma só página de jornal de manchetes, fotos, relatos escritos, e charges faz 

com que elas integrem um todo discursivo. Assim, o que marca, em mídia verbal, a 

manifestação escrita, a verbal, a fotografia e a correlação entre todos os elementos é o 

ponto de partida para a observação que se estende em uma página ou outra página do 

jornal.   Portanto,   a  sincretização   de  vários  elementos  visuais   com  as  reiterações 
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temáticas e figurativas nas edições dos jornais constrói um universo ideológico no qual 

estão inscritos. 

Já os textos teatrais, cinematográficos e poéticos determinam uma sobreposição 

de categorias abstratas da expressão a categorias de conteúdo e constituem sistemas 

semissimbólicos, específicos em textos sincréticos, pois as categorias mais abstratas de 

expressão podem abranger materialidades heterogêneas das linguagens participantes do 

texto e suspender as diferenças de cada uma para serem transformadas em categorias 

abstratas de conteúdo. Já para Discini (2009), o sincretismo da manifestação textual é 

descrito também em função de fusão de conceitos que resultam da correlação entre 

unidades semânticas e, no plano de conteúdo, os mecanismos confirmam um conteúdo 

único respaldando a enunciação única que é apresentada no texto sincrético. 

No entanto, para Gomes (2014), o conceito de sincretismo deve ser tomado num 

sentido mais abrangente e mais complexo já que ele abarca as particularidades de cada 

linguagem no texto. Sua integração se dá numa unidade totalizante e, num outro nível, 

em diferentes graus de coesão e fusão de acordo com a autonomia e combinação  de  

cada linguagem no texto. 

Podemos ver que, no plano de conteúdo, as diferentes linguagens podem ocorrer, 

produzindo aparentes desarmonias, complementando ou instaurando correspondências 

conotativas. Os modos de sincretização de conteúdo podem ser tomados numa 

graduação sem deixar de estabelecer uma unidade de sentido, mas nem sempre é 

possível delimitar de forma clara a participação de cada linguagem na construção do 

conteúdo. Em um outro viés, no plano da expressão, as materialidades significantes 

podem ser construídas através do choque entre as qualidades de correspondência, de 

reiteração ou por procedimentos de contraposição e para determinar estas categorias 

num texto sincrético, deve-se estabelecer uma aproximação entre os termos num nível 

de abstração e em uma dimensão mais profunda, tendo como ponto de partida as ordens 

espaciais e temporais do plano de expressão das semióticas sincréticas. A variabilidade 

dos textos sincréticos é que responde pela atualização de uma ou outra categoria e o 

importante é que elas sejam suficientes para abarcar traços particulares de cada 

linguagem, constituindo uma invariância necessária para explicar o sincretismo. 

Como já vimos, um texto, segundo Pietroforte (2010), se manifesta quando o 

conteúdo é relacionado a um plano de expressão. Em alguns textos, o plano da 

expressão funciona como veiculação do conteúdo, como na conversação e, em outros, 

ele passa a fazer sentido e, quando isto acontece, uma forma de expressão é articulada 
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com uma categoria de conteúdo e essa relação recebe o nome de semissimbólica. 

 

3.3 Semissimbolismo 

 

 

Durante muito tempo, a Semiótica deixou de lado a análise do plano de 

expressão, atendo-se apenas ao conteúdo. Como nos explica Barros (2011), as estruturas 

textuais ficam fora do percurso gerativo do sentido, e o estudo do plano de expressão 

não se integra às preocupações da Semiótica. A autora ainda diz que, em grande parte 

dos textos, a posição da Semiótica não se sustenta, pois existe interesse, nesses textos, 

de se explicar as relações da expressão com a construção dos sentidos. Além de 

manifestar o conteúdo, o plano da expressão assume papéis secundários: 

 

As organizações secundárias da expressão, do mesmo modo que os 

percursos figurativos do conteúdo, têm o papel de investir e 

concretizar os temas abstratos e de fabricar efeitos de realidade. Essas 

“figuras de expressão” manifestam-se sob a forma de traços reiterados 

da expressão (BARROS, 2011, p.81). 

 

 

Silva (2014) explica que o conceito de semiótica advém da definição de signo 

saussuriano, com arbitrariedade entre expressão e conteúdo e, como não há 

conformidade entre os dois, é preciso distinguir cada um. Contudo, como foi explicitado 

nos estudos da Semiótica, não se deve, então, deixar de lado o plano da expressão. E nas 

palavras de Barros (2011, p. 82): “(...) não mais o fazem”. 

Com o semissimbolismo, há conformidade entre os dois planos, em que cada 

elemento de expressão corresponde a um elemento de conteúdo e, no sistema 

semissimbólico, há uma correlação por categorias. Dessa forma, há semissimbolismo 

quando uma categoria de expressão se relaciona com uma categoria de conteúdo, e é 

para os sistemas semissimbólicos que se voltam as preocupações da semiótica a partir 

dos anos 1980. Na semiótica, os objetos são estruturas materiais ou suportes onde se 

afixam os textos, são cenas práticas onde se formam o conjunto da situação semiótica. 

A relação semissimbólica na fotografia é um exemplo do que dissemos sobre o 

conteúdo estar relacionado a um plano de expressão e passar a fazer sentido. Ao se 

estudar uma fotografia, no semissimbolismo, temos, no percurso da ação do esquema 

narrativo, programas de base e programas de uso. Nos programas de base, o objeto é 
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descritivo e, nos programas de uso, o objeto é modal. Estes programas determinam a 

valorização prática para os programas de uso e uma valorização utópica (relativo a uma 

meta final) para os programas de base e eles também geram modos subcontrários que 

são a valorização lúdica (nega a valorização prática) e a valorização crítica (nega a 

valorização utópica). Estas valorizações podem ser aplicadas a todo tipo de propaganda 

e discursos, porque foi deduzida a partir de um modelo semiótico comum a todos. 

Ao contrário de a figurativização apresentar contrastes em sua manifestação 

plástica, o que determina a figurativização são os contrastes formados no plano de 

expressão. Para que exista o semissimbolismo é necessário que haja uma homologação 

entre plano da expressão e plano de conteúdo. As categorias plásticas, típicas do plano 

de expressão devem estar correlacionadas às categorias do plano do conteúdo na 

composição do objeto. A homologação é: 

 

(...) um procedimento geral que ultrapassa os limites da semântica (em 

sentido restrito): servimo-nos dela, por exemplo, para estabelecer as 

regras de conversão entre níveis, para determinar correlações na 

metodologia comparativa, para formular as coerções semióticas 

(sintáticas ou semânticas), etc. (GREIMAS E COURTÉS, 2013, p. 

248). 

 

Essa noção de semissimbolismo seria bem desenvolvida por Floch (1985): “dois 

termos de uma categoria do significante podem ser homologados àqueles de uma 

categoria do significado”
10 

(FLOCH, 1985, p. 14-15). Então, as categorias abordadas no 

sistema semissimbólico se apresentam como oposições dos planos de expressão e 

conteúdo que se relacionam por homologação. 

Assim, conforme podemos verificar em Pietroforte (2010), em relação a uma 

imagem, a palavra pode ter função de ancoragem ou de etapa, pois toda imagem é 

polissêmica e implica uma cadeia flutuante de significados, e o leitor pode escolher uns 

e ignorar outros. A articulação da imagem com a palavra possibilita ao leitor orientar e 

restringir suas escolhas: o verbal cumpre a função de ancoragem ou de etapa. No modo 

de ancoragem, o verbal reduz a polissemia da palavra; no modo de etapa, o verbal e a 

imagem são parcelas de um sintagma mais genérico. Texto verbal pode relacionar-se 

tanto com ou sem o estabelecimento de relações semissimbólicas, entre categorias 

semânticas do plano de conteúdo e categorias fonológicas do plano de expressão, 

podendo esses modos ser chamados, respectivamente, de modo referencial e modo 

poético. Sem a noção de semissimbolismo, o modo referencial do texto verbal faz 

                                                      
10

 As citações retiradas de textos de língua estrangeira foram traduzidas por nós. 
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delimitar a polissemia da imagem, no entanto, levando em conta o semissimbolismo, 

além de existir a delimitação, constrói-se, também, uma poeticidade entre imagem e 

palavra. 

Relações mais complexas entre categorias fonológicas e categorias plásticas 

podem ser estabelecidas por meio de uma categoria de plano de conteúdo e é nessas 

relações que estão definidas o estatuto da poeticidade própria do sincretismo. Por meio 

de valores semânticos, é possível determinar um semissimbolismo entre a categoria de 

conteúdo e a relação entre as categorias plásticas do plano de expressão. 

A relação semissimbólica que é estabelecida na semiótica não-verbal plástica 

compõe o texto sincrético, por isso, as categorias de expressão apresentadas são 

categorias plásticas. O plano de expressão das semióticas verbais possui uma dimensão 

fonológica. A semiótica verbal é expressa pelo registro escrito, o que resulta na 

participação do desenho de letras na semiótica plástica e na composição do texto. As 

propriedades plásticas a serem consideradas num texto são a cor e o tamanho da fonte e, 

assim, é determinada outra relação semissimbólica entre a categoria semântica e as 

categorias plásticas. 

Em suma, a semiótica contribui para se saber o que um texto quer dizer ou o que 

ele significa. A teoria plástica e a teoria dos sistemas semissimbólicos são parte da 

semiótica e permitem estudar o plano de expressão e suas relações com o plano do 

conteúdo. 

Quando Pietroforte (2010) explica, por exemplo, sobre as quatro estações do  

ano, ele diz que o tema da primavera está inserido e é uma variante do tema do eterno 

retorno e dos ciclos cósmicos. Por tratar-se de um ciclo, cada etapa que recebe o nome 

de estação é um recorte de sua continuidade e a primavera representa, no reino animal, o 

que a sexualidade representa no reino vegetal. Desta forma, o sentido de um beijo 

representa o final de um percurso, pois ele é o encontro que vem de ou se resolve em 

uma separação. 

Em outro exemplo, segundo Pietroforte (2010), céu e terra figurativizam o 

processo mítico em que a articulação entre os princípios espiritual e material gera e 

organiza o cosmo, e essa cosmogonia é resolvida com a sobreposição de um princípio 

ativo sobre um passivo, estabelecendo uma hierarquia onde o princípio ativo é superior 

ao passivo. Quando se figurativiza o que é considerado superior na parte superior e o 

que se considera inferior na parte inferior, correlaciona-se a categoria semântica com   a 
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categoria topológica e se constrói uma metaforização do modo de funcionamento do 

espaço mítico. Como a cor é distribuída de acordo com a categoria topológica, ela 

também participa dessa metaforização. 

O predomínio da poeticidade em um texto pode transformá-lo em símbolo. Por 

haver tantas relações poéticas, a arbitrariedade entre expressão e conteúdo fica cada vez 

mais suave e a presença das muitas relações semissimbólicas faz o semissimbolismo 

parecer simbolismo e a relação entre expressão e conteúdo deixa de ser arbitrária. 

Nas histórias em quadrinhos, por exemplo, a análise do plano de conteúdo das 

histórias pretende determinar os processos que organizam a composição plástica do 

texto que incidem sobre a totalidade da história. Com isso, os processos garantem a 

coesão plástica entre os quadrinhos ao longo da leitura. 

Ainda de acordo com Pietroforte (2010), o signo linguístico em sua dimensão 

poética e as propriedades fonológicas dos significantes são aproveitadas para gerar 

efeitos de sentido, sendo também capazes de relacionar expressão e conteúdo. Por meio 

dessa relação, significante e significado parecem motivados assim como  também o 

ritmo é sugerido como uma motivação desse tipo. 

“Ritmo” é uma palavra polissêmica e entre os músicos pode ser o andamento da 

música (refere-se à velocidade com a qual se executa uma peça musical) ou a definição 

de um gênero musical (estabelece uma tipologia de modos de condução musical em 

termos de marcação regular de tempos fortes e fracos). O ritmo é uma forma de 

condução musical que aparece através de uma relação formal entre acentos tônicos e 

átonos. 

Num sistema semiótico, em que o plano de expressão se realiza por intermédio 

de uma duração de tempo, o ritmo interfere com uma marcação. Batida e andamento são 

definidos a partir de uma relação entre acentos tônicos e átonos. O ritmo é definido em 

termos de tonicidade e defini-lo assim explica tanto os efeitos de batida e andamento 

como também os efeitos de sentido que resultam em aceleração e desaceleração. 

Em relação aos efeitos de sentido, quanto mais houver programas narrativos de 

uso subordinados ao programa de base, haverá mais ritmo e quanto menos programas de 

uso, menos aceleração e, portanto, mais propensão para manifestações passionais. 

Pietroforte (2010) explica que, ao examinar o ritmo em planos de expressão 

musical e plástica, não se define em que nível de geração de expressão é feito. As 

aplicações do semissimbolismo, ao autorizarem definir um nível fundamental no plano 

de  expressão,  sugerem  que  se  possa  definir  um  nível  narrativo  nesse  plano  e     a 
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narratividade e seu ritmo de realização podem também ser definidos. Há as 

possibilidades de se verificar se o conteúdo ou expressão têm o mesmo ritmo ou não. 

Portanto, as correlações semissimbólicas são determinadas em nível fundamental 

do percurso gerativo do sentido no plano da expressão e no plano de conteúdo e as 

homologações dizem respeito a esse patamar do percurso gerativo. Como é possível 

homologar categorias de expressão com as de conteúdo em nível fundamental, também 

pode ser possível verificar relações entre narratividades nesses planos em nível 

narrativo. 

O plano de conteúdo também pode ser modificado por meio das figuras de 

linguagens, segundo Pietroforte (2010), quando usadas em sua solução. Elas também,  

de um ponto de vista semiótico, podem ser consideradas figuras de discurso, pois 

promovem orientações de sentido na construção do texto. 

Desse modo, Floch (1985) determina a semiótica semissimbólica dentro dos 

domínios da semiótica poética. Para ele, a semiótica plástica insere-se na semiótica 

semissimbólica, que por sua vez insere-se na semiótica poética. Instaurando-se, assim, o 

estatuto semiótico do conceito de semissimbolismo. 
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4 ANÁLISES 

 

 

Para avançarmos para as análises do nosso corpus, é preciso relembrar que o 

investimento semântico revela o universo ideológico do sujeito enunciador, e o nível  

por excelência de manifestação ideológica é o nível discursivo. Temos, então, de 

considerar a formação discursiva desse enunciador, para entendermos sua formação 

ideológica, sua visão de mundo. Para se entender melhor ideologia, de acordo com 

Fiorin (2007), devemos separar, numa formação social, dois níveis de realidade: um de 

essência e um de aparência, isto é, um profundo e um superficial, um não visível e um 

fenomênico. 

Fiorin (2007) explica a diferença entre esses dois níveis, baseando-se na análise 

que Marx faz do salário. Ele diz que, no nível das aparências (fenomênico), a relação de 

trabalho é uma troca entre indivíduos livres e iguais, em que uns estão sujeitos a outros 

por laços de dependência pessoal, pois estabelece-se uma troca entre os que querem 

vender seu trabalho e os que querem comprá-lo. Contudo, ao sair do nível aparente da 

circulação de bens e passar para o nível essencial da produção, verificar-se-á que o 

operário não vende seu trabalho, mas sua força de trabalho. Isso implica uma troca não 

igualitária, em que o operário que trabalha oito horas por dia, não recebe todo o valor 

que produziu, e sim parte dele. Ainda, conforme o autor, isso nos mostra que a realidade 

se põe invertida no nível fenomênico, pois, no nível da essência (mais profundo), 

observamos relações de exploração, enquanto no nível da aparência, isso aparece como 

uma relação igualitária de troca. 

 
A esse conjunto de ideias, a essas representações que servem para 

justificar e explicar a ordem social, as condições de vida do homem e 

as relações que ele mantém com outros homens é o que comumente se 

chama de ideologia. Como ela é elaborada a partir das formas 

fenomênicas da realidade, que ocultam a essência da ordem social, a 

ideologia é “falsa consciência”. [...] é preciso muito cuidado ao usar a 

expressão “falsa consciência”. Ela indica apenas que as ideias 

dominantes são elaboradas a partir de formas fenomênicas da 

realidade, não apreendendo, portanto, as relações sociais mais 

profundas. Essas ideias são, por conseguinte, ideologia sobre 

ideologia. A representação pode ser invertida, porque a realidade se 

põe invertida (FIORIN, 2007, p.29). 
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Portanto, segundo Fiorin (1988), enquanto o texto é o lugar do individual, o 

discurso é o lugar do social. A ideologia, como visão de mundo, pode ser entendida 

como o ponto de vista de uma classe social. Como Fiorin (2007) explica, a própria 

linguagem deve ser considerada como uma instituição social, como o veículo das 

ideologias, mediando os homens e a natureza, os homens e os outros homens. Então, é 

de extrema importância que reflitamos sobre as relações que a linguagem, presente nas 

capas de revista sob análise, mantém com a ideologia. Devemos analisar como a 

linguagem veicula a ideologia e mostrar o que é ideologizado na linguagem. 

O corpus desta análise é composto pelas capas das revistas Carta Capital, Veja, 

Época, e Isto é, datadas de 02 de abril de 2014, 26 de março de 2014, 31 de março de 

2014 e 02 de abril de 2014 respectivamente. Tais revistas dedicaram suas capas ao 

aniversário de cinquenta anos do evento conhecido como Golpe de 64 e trouxeram 

reportagens especiais que abordam o assunto. 

É interessante relembrar que as revistas semanais, como as que iremos analisar, 

estabelecem-se como objetos culturais e trazem para a visibilidade do público leitor a 

disseminação de determinadas imagens (em sentido amplo), ideias sobre assuntos que 

estão inseridos num contexto de discussão social. Dessa maneira, as capas são 

estrategicamente compostas pela relação entre o plano de conteúdo e o de expressão, a 

partir da escolha de recursos verbovisuais. Tanto a linguagem verbal apresentada nos 

textos quanto a não verbal possuem expressão e conteúdo que se sobrepõem de modo a 

formar uma unidade de sentido. Nas palavras de Teixeira (2009, p. 59), “ambas as 

formas não estão ali somadas, mas submetidas a uma enunciação que as sincretiza numa 

unidade verbovisual, ‘a capa’”. 

Dessa forma, no que diz respeito à nossa análise, realizaremos o estudo da capa 

das revistas em questão, seguindo os níveis do percurso gerativo do sentido, partindo do 

nível discursivo, passando pelo nível narrativo e finalizando no nível fundamental, para, 

em seguida, homologar as categorias de plano de conteúdo com categorias do plano da 

expressão, utilizando as ferramentas da semiótica visual. 

 

4.1 Os 50 anos do Golpe 
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Figura 1: Revista Carta Capital, edição 793 de 02/04/2014. 

 

 

A capa da revista Carta Capital, nossa primeira análise, é a da edição especial  

de número 793, publicada em 02 de abril de 2014 (acima). Tal edição da revista 

contempla a ocasião do aniversário de 50 anos do Golpe Militar de 1964, e traz a 

chamada da reportagem intitulada “Os 50 anos do Golpe”. 

No caso do texto em análise, percebemos o uso de uma debreagem enunciva, 

visto que existe a projeção de um “ele” no enunciado verbal da capa e um não-agora 

(1964), pois a capa faz alusão ao golpe militar que aconteceu há mais  de 50 anos.  O 

texto verbal presente na capa “os 50 anos do Golpe” não nos deixa claro o elemento de 

espacialidade do discurso, mas, certamente, refere-se a um alhures. Esse mecanismo de 

debreagem enunciva nos leva a um efeito de distanciamento e objetividade, uma vez que 

se usa o ele/então (o golpe, 50 anos atrás), ao invés do eu/agora, pois como diz Fiorin 

(2007), o uso da primeira pessoa cria o efeito de sentido de “subjetividade”, enquanto 

sua não utilização produz um efeito de sentido de “objetividade” 

As categorias de pessoa, espaço e tempo também recebem investimentos 

semânticos, que podem ser temáticos ou figurativos. A capa dessa edição da revista 

Carta Capital faz uso de tematização e figurativização para a construção do sentido do 

texto. A figura que se manifesta por meio de ancoragem temporal, institui uma ilusão 

referencial pela constituição de uma verdade. 

Essas figuras, designadas por meio de elementos linguísticos de maior densidade 

sêmica, são: “golpe”, “50 anos” e “1964”. O primeiro refere-se a uma forma abreviada 

de golpe militar, expressão  que denota “tomada  inesperada do  poder    governamental 
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pela força e sem a participação do povo” (cf. Houaiss). A origem dessa locução, 

entretanto, parte de golpe, definido pelo mesmo dicionário como:  “movimento pelo  

qual um corpo vem a chocar-se com outro; pancada, batida” (cf. Houaiss). O “1964”, 

que aparece na capa, é figurativo, na medida em que funciona como uma espécie de 

metonímia para o golpe militar (que também é figura) que aconteceu naquele ano. Além 

disso, o próprio grafismo da imagem de “1964” confere a ele certa “concretude”, que se 

confirma pela sombra. São temas subjacentes a “golpe” e “1964” – nesse caso, termos 

que possuem sentidos intercambiáveis – figurativizam temas como: a instauração de um 

regime militar e uma data marcada por um golpe de estado. Além disso, os “50 anos” 

referem-se tanto à passagem do tempo como ao momento exato da interrupção da 

democracia. Temos, então, um discurso figurativo por remeter a elementos do mundo 

natural, no qual o tema aparece recoberto pelas figuras “1964”,  “50 anos” e “golpe”. 

Cabe observar, entretanto que: 

 

Quando falamos em textos figurativos ou não figurativos, estamos 

falando em predominância e não em exclusividade. Não existem 

textos exclusivamente figurativos ou temáticos. Um texto figurativo é 

aquele construído predominante com figuras, enquanto um texto 

temático é organizado basicamente com temas (FIORIN, 2007, p. 24). 

 

Voltando ao discurso da capa da Carta Capital, vemos que se realiza no formato 

de um enunciado que, por sua vez, é produzido por uma enunciação, haja vista que todo 

enunciado tem um pressuposto necessário, um sujeito de enunciação, que em nosso 

caso, é a própria revista. A enunciação é uma instância implicada, já que somos 

apresentados ao seu produto, o enunciado. Com isso, a instância de produção do  

discurso é a enunciação, ou seja, é a relação entre um enunciador e um enunciatário que 

produz a enunciação (PIETROFORTE, 2010). Entretanto, o enunciador e o enunciatário 

podem não ser explicitados no enunciado, mas estar implícitos nele.  Configurando, 

desse modo, uma debreagem actorial enunciva que foi a ocorrência que depreendemos 

de nossa análise, pois não há marca pessoal que se refira a um enunciador ou 

enunciatário. Na capa, o enunciador é o sujeito destinador pressuposto pelo texto que se 

volta a um destinatário pressuposto, o enunciatário, simulacro do leitor. 

Como ensina Fiorin (2007), na língua, um elemento linguístico deve ser diferente 

de outro para que ele tenha um determinado valor. No excerto do texto verbal 

apresentado na capa “os 50 anos do Golpe”, o enunciador faz sua escolha pelo léxico
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“golpe”. A escolha dessa figura lexemática não é gratuita, pois, ainda de acordo com 

Fiorin (2007), não podemos pensar que o sistema (rede de relações que se estabelece 

entre um  conjunto de elementos linguísticos) seja uma lista de palavras que se 

combinam aleatoriamente. Os significados das unidades lexicais selecionadas estão 

submetidos aos temas do discurso que tratam de uma macroestrutura semântica. Assim, 

como nos explica Fiorin (1988), “golpe” significa, no discurso, uma atribuição do poder 

por um grupo que subverte os mecanismos constitucionais. Isso já nos dá uma ideia da 

posição do enunciador em relação ao evento que ocorreu em 1964, pois no dicionário 

Aurélio (1986), golpe de estado significa: “ação de uma autoridade que viola as formas 

constitucionais; conquista do poder político por meios ilegais”. “Revolução” (como já 

fora denominado o “golpe”), por sua vez, é: “reforma, transformação, mudança 

completa” e “democracia” (outra alternativa de léxico já utilizado) é definida como 

“forma de governo na qual o poder emana do povo”. 

 

Enquanto o discurso é a materialização das formações ideológicas, 

sendo, por isso, determinado por elas, o texto é unicamente um lugar 

de manipulação consciente, em que o homem organiza, da melhor 

forma possível, os elementos de expressão que estão a sua disposição 

para veicular seu discurso. O texto é, pois, individual, enquanto o 

discurso é social. Há um nível de liberdade no âmbito da  

textualização, enquanto no nível discursivo, o homem está preso aos 

temas e às figuras das formações discursivas existentes na formação 

social em que está inserido (FIORIN, 2007, p. 41). 

 

 

Assumindo sua posição ideológica, na qual vê o evento como uma 

inconstitucionalidade,o enunciador utiliza-se dos recursos linguísticos trabalhados até 

aqui para persuadir o enunciatário e fazê-lo crer na fundação de um saber-verdadeiro, a 

fim de que seja aceito, como verdade
11

.  Nas palavras de Greimas (1976, p.  188),   “a 

interpretação integra-se, assim, na persuasão como um sintagma importante de seu 

programa”. Podemos depreender tal inconstitucionalidade ao lermos a página 44 da 

edição da revista CartaCapital em questão, onde diz: “Como poderia sair de um golpe o 

‘legítimo sucessor’ de Jango? Só nas páginas do correio da manhã”, tratando o evento, 

então, como algo ilegítimo. 

Van Dijk (1997, p. 108), ao tratar de ideologia, diz que “tal como não há uma 

linguagem ‘privada’, também não há, de acordo com a nossa definição, ideologias 

pessoais”, isto quer dizer que selecionar lexemas pode nos dar uma boa visão de mundo 

                                                      
11

 Característica um tanto óbvia em tipos de discursos como o de nossa análise. 
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de certos grupos sociais, visto que o léxico é o módulo integrante do sistema da língua 

mais associado aos recortes culturais dos grupos sociais. Segundo Fiorin (2007), a 

ideologia manifesta-se com mais clareza nos textos não figurativos, no nível dos temas, 

enquanto, nos textos figurativos, essa manifestação ocorre na relação temas-figuras. 

Fiorin ainda diz que os temas do discurso político oficial pós-64 revelam uma dada 

ideologia: 

 

Ocorre, no mundo, uma luta entre a civilização cristã ocidental e o 

comunismo ateu. Essa guerra é psicológica, pois ocorre no coração e 

nas mentes dos homens. Por isso, ela é travada no  interior de cada  

país. As fronteiras não são, então, externas pois o inimigo se acha 

entrincheirado dentro do país (...). Oxs inimigos estão ocultos, 

transvestem-se de liberais, de defensores dos direitos humanos (...). 

Por isso, justifica-se a repressão aos que querem conturbar a ordem 

(...). Qualquer reivindicação operária por melhores condições de 

trabalho ou por melhores salários constitui perturbação da ordem, pois 

quem fará a riqueza dos operários será a mão invisível do mercado 

(FIORIN, 2007, p. 25). 

 

Os temas apresentados na situação acima (reivindicação operária, guerra 

psicológica, etc.) são utilizados para se justificar uma ordem política que, ao mesmo 

tempo em que reprime com violência o movimento operário, também serve para 

favorecer uma acumulação mais rápida de capital. A cada formação ideológica temos 

uma formação discursiva, que é o conjunto de temas e figuras que materializa uma 

determinada visão de mundo. 

Voltando à análise, no nível narrativo, seu desenvolvimento é determinado por 

transformações de estado. A narrativa é sustentada por um sujeito que entra em 

conjunção ou disjunção com um objeto-valor. Segundo Pietroforte (2010), na semiótica, 

o estado de conjunção é representado por (suj. ∩ Obj.); o de disjunção, por (Suj.    

Obj.) e o fazer transformador, por . Assim, podemos, a partir de nossa análise, 

presumir um sujeito que estava em conjunção com seu objeto-valor e que, depois de um 

fazer transformador, fica em disjunção, ou o inverso, um sujeito que esteja em disjunção 

com seu objeto-valor e depois de um fazer transformador fica em conjunção. A 

sequência “enunciado de estado”  “enunciado de fazer”  “enunciado de estado” 

define um programa narrativo. 

Então, na nossa análise, temos um sujeito de estado “Brasil”, em primeiro lugar, 

em conjunção com o objeto-valor “democracia”, a qual possui, naquele microuniverso 

semântico, um valor eufórico. Após o fazer transformador do “golpe” (sujeito do fazer), 
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o sujeito de estado (Brasil) entrou em disjunção com o seu objeto-valor “democracia”. 

Posteriormente, esse sujeito que estava em disjunção com o objeto-valor  “democracia”, 

com o fim da ditadura, passa a estar em conjunção com o seu objeto-valor novamente. 

Portanto, temos: 

1) S ∩ O representando o sujeito em uma relação de conjunção com o 

objeto-valor “democracia”; 

2) S ∩ O  S  O representando a mudança de estado após  o 

enunciado de fazer do “golpe de estado”; antes uma relação de conjunção e 

depois do fazer transformador, uma relação de disjunção. 

3) S      S ∩ O representando uma nova mudança, agora, saindo   

da relação de disjunção e entrando na relação de conjunção como o objeto-valor 

depois do fazer transformador do fim da ditadura. 

De acordo com Pietroforte (2010, p.15), “são transformações de estado que 

sustentam a narrativa. A formalização dessas transformações em um modelo teórico 

consitui o nível narrativo do percurso gerativo do sentido”. 

No nível das estruturas fundamentais, presumimos em nossa análise, diante do 

que foi exposto, que a oposição semântica de base se daria pela confronto de liberdade 

vs. opressão. As categorias fundamentais são definidas como positivas ou eufóricas e 

negativas ou disfóricas. Na capa sob análise, a liberdade é eufórica e a opressão, 

disfórica. O termo /liberdade/ pressupõe o termo /opressão/ para ganhar sentido, e o 

contrário também se aplica. Ao realizarmos a operação de negação a cada um dos 

contrários, obtemos dois contraditórios: /não liberdade/ que é o contrário de /liberdade/  

e /não opressão/ que é o de /opressão/. Cada um dos contraditórios implicando o termo 

contrário  daquele  que  é  o  contraditório,  observamos  que  /não  liberdade/     implica 

/opressão/ e /não opressão/ implica /não liberdade/. Sendo assim, /não liberdade/ e /não 

opressão/ são contrários entre si. 

Ao tratar da sintaxe, nesse nível, devemos abranger as operações de negação e 

asserção. Dada a categoria /liberdade/ (termo a) versus /opressão/ (termo b),  

verificamos a subsequente organização sintáxica fundamental: afirmação da /liberdade/, 

no momento histórico anterior ao “golpe”; negação da /liberdade/, no momento em que 

acontece o “golpe”; afirmação da /opressão/, no período em que os militares estão no 

poder; e negação da /opressão/, com o episódio do fim da ditadura militar. Podemos, 

assim, ilustrar essas relações com o quadrado semiótico da seguinte forma: 
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Figura 2: Quadro semiótico Carta Capital. (Fonte: o próprio autor). 

 

 

O que dissemos, até então, refere-se ao plano do conteúdo. Entretanto, um 

conteúdo precisa relacionar-se a um plano de expressão para que, dessa maneira, ele 

possa ser manifestado. Como já pontuamos, Pietroforte (2010) nos diz que o plano de 

expressão, deixado de lado em um primeiro momento pela semiótica, passa a ser 

estudado na teoria dos sistemas semissimbólicos. 

 

No momento em que, no simulacro metodológico, temos a junção do 

plano de conteúdo com um plano de expressão, ocorre a textualização. 

O texto é assim, uma unidade que se dirige para a manifestação. Aí, 

então, sofre a coerção do material que o veicula. Por exemplo, dado 

que o significante da linguagem verbal é linear, o conteúdo manifesto 

verbalmente será submetido à linearização (FIORIN, 2012, p.57). 

 

Como disse Pietroforte (2010), é muito comum encontrarmos na literatura 

exemplos de textos em que o plano da expressão funciona apenas para a veiculação do 

conteúdo, como acontece na conversação. Contudo, em vários outros, o plano de 

expressão passa a “fazer sentido”. Uma vez que isso ocorre, ou seja, um plano de 

expressão articula-se com uma forma de conteúdo, temos uma relação semissimbólica. 

Em nossa análise, ponderamos que a semiótica visual possui seu próprio sentido, e por 

isso suas características (topológicas, cromáticas e eidéticas) devem ser avaliadas. 

De acordo com Teixeira (2009, p. 64), um “texto verbovisual, como uma capa de 

revista, uma página de jornal ou um outdoor, pode ser analisado como manifestação 

visual num suporte planar, definida em seu plano de expressão pelas categorias 

cromáticas, eidéticas, topológicas e matéricas”. A capa em questão nos chama a atenção 

primeiramente por sua configuração cromática, que divide o plano de expressão entre 

cores escuras (preto e tons escuros de cinza) e claras (tons mais claros de cinza). Isso 

fica evidenciado pelo enunciado verbal “1964”, na cor branca e fundo preto, 

topologicamente  localizado  na  parte  de  baixo  da  capa;  e  pela  figura  imagética das 
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sombras do ano 1964, na parte de cima, a qual tem coloração mais escura e fundo mais 

claro. Além disso, a chamada para a reportagem principal da revista “Os 50 anos do 

Golpe”, também dividida em tons mais escuros e mais claros de cinza, está situada na 

parte superior-central da capa. A categoria liberdade vs opressão, do plano do conteúdo, 

pode ser homologada, respectivamente, pela “luz” (tons claros) e “sombra” (tons 

escuros), do plano da expressão. 

O componente eidético é caracterizado pelo predomínio das linhas curvas, 

presentes na imagem da sombra do ano de 1964 reproduzida ao fundo. Porém, há uma 

linha diagonal retilínea que divide a parte inferior da revista (com fundo preto) do 

restante da capa (fundo em tons mais claros e escuros de cinza), o que faz parecer que o 

fundo mais claro seja o de uma parede, na qual incide a sombra do ano de 1964. 

Ao mesmo tempo, a forma com que a sombra se apresenta, ou seja, uma figura 

mais contida na sua base e mais expandida no seu topo, cria o efeito de contenção vs. 

expansão. Ao imaginar a continuidade dessa figura, percebemos que as  sombras  da 

parte superior da imagem se assemelham às grades de uma prisão, o que nos remete ao 

objeto-valor disfórico opressão, presente no plano de conteúdo. 

Se essa estruturação tensiva do texto se faz por intermédio de estruturas 

concessivas e um ritmo concentrado na força da figura das grades da prisão pautados  

por forte carga passional de medo contido, temos um esquema persuasivo que  se 

articula com um espectador capaz de predizer emoções e se envolver com paixões, a 

partir dos elementos manifestados na capa, incorporados em seu plano de expressão 

(TEIXEIRA, 2009). 

Percebemos que a oposição elementar no plano de expressão é aquela entre 

contenção e expansão, a qual podemos depreender ao sobrepor os  elementos 

topológicos (na parte inferior, a sombra contida; e na parte superior, expandida), 

cromáticos (na parte inferior, temos o tom escuro mais sólido, contido, e na superior,  

um tom mais oscilante entre escuro e claro) e eidéticos (formas mais exatas na parte 

inferior e mais deformadas na superior). Nas palavras de Teixeira (2009, p. 67) “a essa 

oposição correspondem oposições de conteúdo que podem ser subsumidas  pela 

oposição fundamental entre intensidade (correspondente a contenção) e extensidade 

(correspondente à expansão) ”. 

Ainda conforme Teixeira (2009), a função primordial da capa é antecipar as 

emoções, conflitos e o texto da reportagem, despertando o desejo de lê-la, o que  ocorre, 
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no caso em análise, por meio da mobilização de correspondências semissimbólicas entre 

o conteúdo e a expressão. Na capa de Carta Capital, como já dito anteriormente, podem 

ser esquematizadas, desse modo, tais correspondências da seguinte forma: 

 
 

Categorias do PE Efeitos no PE Efeitos no PC 

Topológicas: 

baixo (figura do numeral “1964”) 

vs. alto (figura da sombra) 

contenção vs. 

expansão 

 
desinformação vs informação 

Cromáticas: 

Tons  mais  escuros  (sombra) vs. 

Tons mais claros (luz) 

contenção vs. 

expansão 

 
opressão vs liberdade 

Eidéticas: 

Linhas retas vs.  linhas curvas 

contenção vs. 

expansão 
opressão vs liberdade 

Quadro 2: Homologação das categorias do plano do conteúdo e da expressão. (Fonte: o próprio 

autor). 

 

4.2 O dia que mudou o Brasil 
 

 

 

Figura 3: Revista Veja, edição 2366 de 26/03/2014. 
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A Veja é a revista de maior circulação nacional, e a segunda semanal de 

informação mais vendida no mundo, segundo dados do Instituto Verificador de 

Circulação (IVC)
12

. Quanto maior a tiragem, maior a visibilidade e, consequentemente, 

maior o público leitor, e ainda, maior a propagação de imagens. A revista trata de 

diversos temas de abrangência nacional e global. Podemos verificar que entre os temas 

tratados com frequência estão questões políticas, econômicas e culturais, apesar de 

cobrir outros assuntos em seus exemplares. No caso da capa em questão, é possível 

verificar maior ênfase ao escândalo do “Petrolão” e menor ênfase à reportagem sobre 

golpe militar de 1964. 

O objeto desta segunda análise é constituído pela capa da revista Veja, edição de 

número 2366, comercializada em 26 de março de 2014. Esta edição nos traz uma 

reportagem especial de 44 páginas dedicada ao Golpe Militar de 1964 com a seguinte 

chamada: “Especial 1964 - 31 de março, o dia que mudou o Brasil”. Todavia, a imagem 

principal no centro da capa é uma fotografia da presidente Dilma Rousseff, vestida com 

um macacão laranja (uniforme da Petrobrás), e afundando em um líquido de coloração 

escura, que faz alusão ao petróleo. A manchete diz o seguinte: “O que era solução virou 

problema – Dilma fez (quase) tudo certo no caso Pasadena, mas o aparelhamento da 

Petrobrás está levando a presidente a sofrer até por suas virtudes”. 

Assim como na análise anterior, utilizaremos os pressupostos da semiótica 

francesa greimasiana para explorar tal capa de revista. Seguiremos, desse modo, as 

etapas do percurso gerativo do sentido para, depois, relacionar as categorias do plano de 

conteúdo às categorias do plano de expressão. Iniciaremos pelo plano de conteúdo e, 

posteriormente, analisaremos o plano de expressão, considerando, assim, tanto a 

imanência como a manifestação, pois, como já dissemos, um mesmo plano de conteúdo 

pode ser veiculado por diversos planos de expressão. Tratamos, dessa maneira, a 

imanência como plano de conteúdo e a manifestação como a homologação de um plano 

de conteúdo a um plano de expressão. 

Como já vimos, para construir o sentido do texto, o seu plano de conteúdo está 

sob a forma de percurso gerativo. No nível das estruturas discursivas, temos a sintaxe 

discursiva e a semântica discursiva. Na sintaxe discursiva, temos a discursivização, que 

nos traz os mecanismos de instauração de pessoas, espaços e tempos no enunciado. 

Dessa  forma, como  verificamos em Greimas e Courtés (2013), a discursivização  é   o 

artifício criador da pessoa, do espaço e do tempo da enunciação e, concomitantemente, 

                                                      
12

 Dado disponível em: << http://www.publiabril.com.br/tabelas-gerais/revistas/circulacao- 

geral/imprimir>>. Acesso em 13 set. 2015. 
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da representação actancial, espacial e temporal do enunciado. Já na semântica 

discursiva, de acordo com Diana Luz Pessoa de Barros (2005, p .68), temos a 

tematização e a figurativização: “(...) os valores assumidos pelo sujeito da narrativa são, 

no nível do discurso, disseminados sob a forma de percursos temáticos e recebem 

investimentos figurativos”. 

No tocante a essa análise, essa capa apresenta, aparentemente, um convite tímido 

à reportagem especial sobre o evento (Golpe de 64), pois o ponto principal da capa, que 

cobre grande parte dela, é uma fotografia da presidente da república Dilma Rousseff no 

episódio de denúncias de corrupção conhecido como “Petrolão”. Há, no entanto, outro 

aspecto importante no canto superior esquerdo. Uma imagem que nos traz um tanque de 

guerra acompanhado por várias pessoas. 

Fiorin explicita, “[...] a enunciação é o lugar de instauração do sujeito e este é o 

ponto de referência das relações espaço-temporais, ela é o lugar do ‘ego, hit et nunc’” 

(FIORIN, 1996, p. 42), desse modo, ao analisarmos o enunciado (referente ao Golpe) 

presente na capa “Especial 1964 – 31, de março, o dia que mudou o Brasil”, 

depreendemos um não-eu, não-aqui e não-agora. A categoria de pessoa, não é instalada 

por um eu ou tu, pois estamos falando aqui de um evento que “mudou o Brasil”,  

portanto um ele. Um ele jamais é instaurado como actante da enunciação, mantendo-se 

presente apenas no enunciado, o que o faz ser considerado como “não-pessoa”, na 

acepção de Benveniste (1995). Por outro lado, Fiorin (1996, p. 60) destaca que “não se 

pode esquecer que é a situação de enunciação que especifica o que é pessoa e o que é 

não-pessoa e que a terceira pessoa é explicitada no contexto e não na situação”.  

Portanto, nesse caso, no contexto do aniversário de 50 anos do golpe militar, 

consideramos a categoria de pessoa como um ele. 

Em relação à categoria de temporalidade, como já foi dito, observamos um não-

agora porque “31 de março” e “1964” indicam uma ação concomitante em um marco 

temporal pretérito estabelecido no texto. Segundo Fiorin (2007), quando o tempo 

começa a ordenar-se em relação a uma demarcação instituída no próprio texto, tem-se 

uma debreagem temporal enunciva. À vista disso, já que depreendemos um não-eu (ele), 

e um não-agora (então), constatamos a utilização de uma debreagem enunciva. Como já 

vimos em Fiorin (2007), quando suprimimos as marcas de enunciação do texto, ou seja, 

da enunciação enunciada, fazemos com que o discurso se estabeleça apenas com o 

enunciado e isso causa efeitos de sentido de objetividade. Vale lembrar o que Fiorin 

(2007, p. 81) nos salienta: 
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Serão considerados fatos enunciativos em sentido lato todos os traços 

linguísticos da presença do locutor no seio de seu enunciado. Em 

sentido estrito, os fatos enunciativos são as projeções da enunciação 

(pessoa, espaço e tempo) no enunciado, recobrindo o que Benveniste 

chamava o “aparelho formal da enunciação” [...] A enunciação, tanto 

num sentido como no outro, é a enunciação enunciada, isto é, marcas  

e traços que a enunciação propriamente dita deixou no enunciado. Em 

si mesma, a enunciação é da ordem do inefável, só quando se enuncia 

pode ser apreendida. Assim, como diz Coquet, “a enunciação é 

sempre, por definição, enunciação enunciada” (BENVENISTE apud 

FIORIN, 2007, p. 81). 

 

 

O fato de existir uma debreagem enunciva nos leva a um efeito de sentido de 

objetividade do texto, o que é uma característica dos textos jornalísticos que 

intencionam fazer o leitor pensar que não é a visão subjetiva da revista que está ali 

veiculada, mas a visão “do mundo”. 

Prosseguindo com a análise, para que percebamos os valores do enunciador, faz- 

se necessário que verifiquemos a tematização e figurativização presentes na capa, pois 

para Fiorin (2007), elas estão relacionadas à instância da enunciação. Ainda sobre esse 

conceito, é importante ressaltar que, para Barros (2011, p. 116), "a figurativização 

constitui um novo investimento semântico, pela instalação de figuras do conteúdo que 

se acrescentam, 'recobrindo-o', ao nível abstrato dos temas", e segundo Oliveira (2004, 

p. 230),"os temas dizem respeito a categorias abstratas de organização do mundo, 

enquanto as figuras referem-se às sensações, a elementos concretos". 

Na capa dessa edição da revista Veja, o enunciador utiliza figuras que remetem a 

temas que o enunciatário encontra para a veiculação do sentido do texto. As figuras da 

capa valem-se para dar uma ancoragem espaço-temporal, estabelecendo uma ilusão 

referencial pela constituição da veracidade. No caso específico dessa capa, 

analisaremos, com maior veemência, a parte que nos diz respeito, sobre o evento em 

questão. Visto que, apesar de publicar um especial de 44 páginas (como o enunciado 

mesmo indica) sobre o golpe militar, a Veja disponibiliza um espaço bem reduzido 

(apenas no topo) para a chamada da reportagem. 

No enunciado “Especial 1964 - 31 de março, o dia que mudou o Brasil”, 

consideramos como figuras de maior vigor sêmico as seguintes: “1964”, “mudou” e 

“Brasil”.  Tal como expomos na primeira  análise,  o  “1964”,  que aparece  na capa,   é 
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figurativo, uma vez que assume um caráter de metonímia, para o golpe militar que 

aconteceu naquele ano, ou seja, o emprego de um termo no lugar de outro, havendo  

entre ambos rigorosa afinidade ou correlação de sentido. 

Já a figura “mudar” é o ponto chave dessa análise semântica. No dicionário 

Aurélio (1986), a palavra “mudar” pode significar: substituir; trocar; dar outra 

orientação, direção ou sentido; fazer ou sofrer alteração, entre outros. Por que “mudar” é 

a palavra-chave? Porque o uso dela pode indicar o não uso de outra. Considerando que 

“há sempre no dizer um não-dizer necessário” e que o “o interdiscurso determina o 

intradiscurso: o dizer (presentificado) se sustenta na memória (ausência) discursiva” 

(ORLANDI, 2013, p.82-83), tratamos aqui do conceito de silenciamento como uma 

forma de trabalharmos o não-dito. A palavra “mudar” pode ser sinônimo da palavra 

“revolucionar” e, como podemos observar no trabalho de Silva (2012), a revista Veja 

possui um histórico de tratar o início da ditadura militar no Brasil como “revolução” (e 

não “golpe”). Assim, ao fazer sua escolha pela figura “mudou” no enunciado, a 

magazine está possivelmente revelando sua posição em relação ao evento que marcou o 

país em 1964, apresentando-nos, também, o universo ideológico no qual está inserida. O 

que poderia nos levar a uma contraposição entre revolução vs. retrocesso. Podemos 

depreender essa posição da revista, na página 104 da edição em questão, ao tratar sobre 

eventos como o Golpe de 64 diz: “Em seu clássico Anatomia das Revoluções, o 

historiador Crane Brinton, morto em 1968, mostra que boa parte das revoluções começa 

na esperança, triunfa sob líderes moderados e, sob o peso das inevitáveis contradições 

internas, acaba por se radicalizar e naufraga no autoritarismo”. Eni Orlandi (2013) nos 

introduz às formas de silêncio que atravessam as palavras: 

 

Desse modo distinguimos o silêncio fundador (que, como dissemos, 

faz com que o dizer signifique) e o silenciamento ou política do 

silêncio que, por sua vez, se divide em: silêncio constitutivo, pois uma 

palavra apaga outras palavras (para dizer é preciso não-dizer: se digo 

“sem medo” não digo “com coragem”) e o silêncio local, que é a 

censura, aquilo que é proibido dizer em uma certa conjuntura (é o que 

faz com que o sujeito não diga o que poderia dizer: numa ditadura não 

se diz a palavra ditadura não porque não se saiba mas porque não se 

pode dizê-lo). As relações de poder em uma sociedade como a nossa 

produzem sempre a censura, de tal modo que há sempre silêncio 

acompanhando as palavras (ORLANDI, 2013, p.83). 

 

 

Silva (2012) nos apresenta uma especificidade da revista Veja. Ele diz que, em 

cada decênio que, até então, tinha-se comemorado o aniversário do Golpe de 64 (1974, 
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1984, 1994 e 2004), a revista Veja publicou edições especiais em que contava a sua 

versão da história, compreendendo o que o semanário relegava à memória e ao 

esquecimento. Como podemos ver no trecho a seguir, a Veja enxergava certa 

institucionalidade na “Revolução”: 

 

No entanto, nem eles, ou sequer os líderes civis ou militares da 

Revolução estariam destinados a gerir os posteriores sucessos 

revolucionários. Nos dez anos seguintes, ela se transformou num 

conjunto de princípios e práticas que permite o controle, sempre 

temporário, por alguns oficiantes dos ritos de governar. Mas não tem 

donos” (VEJA, 1974, p.52, grifos do autor). 

 

Pêcheux (1995) explica que formações discursivas são aquilo que pode e/ou  

deve ser dito em uma formação ideológica dada. Dentro dessa conjuntura, a revista Veja 

orienta a forma como o evento deve ser descrito (dito), e como não deve (não-dito). Por 

ser uma revista de notícias de grande influência na sociedade brasileira, e por publicar 

reportagens especiais defendendo seu ponto de vista acerca de determinados temas 

(nesse caso, a Ditadura), a Veja, então, deve ser vista como “porta voz” autorizada por 

propagar um conjunto de ideias na condição de representante estimada por grupos da 

sociedade, como podemos verificar em Bordieu (1998). É no nível, o discursivo, em que 

as manifestações ideológicas recaem. Vale ressaltar que “o discurso é o lugar do social, 

enquanto o texto é o lugar por excelência do individual” (FIORIN, 1988, p.15) e o 

“discurso revolucionário” procura encontrar motivos que dão suporte ao Golpe, dando 

assim característica de revolução, tal como diz Fiorin: 

 
O discurso do regime implantado depois do movimento de 1964 tem a 

preocupação básica de desqualificar a tomada do poder  como sendo 

um golpe de Estado, para caracterizá-la como revolução. A leitura,  

que mostra as Forças Armadas apropriando-se do poder e despojando 

dele Goulart, revela um golpe de Estado clássico, como tantos 

ocorridos na América Latina, em que um grupo de militares desapossa 

do poder um governante eleito e se atribui o poder. Por isso, o  

discurso procura instaurar as Forças Armadas como sujeito do fazer 

delegado do querer popular. As ações estão ordenadas com vistas à 

criação de uma “ilusão referencial”, que revela que não houve golpe, 

mas uma revolução. Poderíamos partir do pressuposto de que o 

movimento de março foi um golpe, uma quartelada. Entretanto, a 

“revolução” é um referente interno do discurso e é necessário verificar 

como esse referente foi construído (FIORIN, 1988, p. 37). 

 

 

O discurso dito “revolucionário” objetiva mostrar que Goulart tenha rompido o 

contrato firmado pela relação fiduciária com o povo e estabelecido uma relação com o 
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movimento comunista internacional, tentando levar o Brasil à bolchevização (FIORIN, 

1988). Pelo modo como vemos, para a descaracterização de golpe e a caracterização de 

uma revolução, bastou a instituição do povo como o destinador do querer, ou seja, dizer 

que foi o povo que quis a deflagração do golpe. Entretanto, para efeitos de análise de 
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capa, devemos salientar que a figura “mudou” não nos diz se a mudança foi positiva ou 

se ela foi negativa. Isso apenas saberemos se recorrermos ao histórico da revista 

(reportagens trazidas ao longo do tempo pela revista sobre o mesmo assunto), ou às 

reportagens publicadas na edição sob análise, o que pode ser objeto de estudo de futuras 

pesquisas. 

Passando agora para o nível das estruturas narrativas, analisaremos o espetáculo 

que reproduz o fazer do homem que muda o mundo. Para tanto, é necessário que 

descrevamos esse espetáculo e deliberemos os participantes e seus papéis na história 

(BARROS, 2011). A começar pela sintaxe narrativa, temos o enunciado elementar que 

se caracteriza pela relação de transitividade entre dois actantes, o sujeito e o objeto, e 

duas relações transitivas, a junção e a transformação. Com isso, estabelecem-se suas 

formas de enunciado elementar, o enunciado de estado: F junção (S, O), ou seja,  a 

função de junção entre sujeito e objeto; e o enunciado de fazer: F transformação (S, O), 

isto é, a função de transformação entre sujeito e objeto. 

Na semântica narrativa, os elementos semânticos são selecionados e 

relacionados com os sujeitos. Devemos, então, inscrever tais elementos como valores, 

nos objetos, no interior dos enunciados de estado (BARROS, 2011). Ou seja, uma vez 

que escolhemos quais são os elementos semânticos que nos interessam no texto, 

inscrevemos esses elementos nos objetos para, assim, apresentarmos as relações de 

euforia e disforia. 

De acordo com Greimas e Courtés (2013), há um caráter polêmico em toda 

narrativa, uma estrutura hipotética, pois uma transformação conjuntiva para um sujeito 

corresponde a uma transformação disjuntiva para outro. Isso dependerá do ponto de  

vista que utilizarmos. Assim, em nossa análise, podemos depreender os seguintes 

sujeitos de estado e de fazer que convergem com o ponto de vista do “discurso 

revolucionário”: em um primeiro momento, temos o sujeito de estado “povo brasileiro” 

que, insatisfeito com o governo Goulart (supostamente compactuando com o 

Comunismo), está em disjunção com o objeto-valor “ordem”, que possui, naquele 

microuniverso semântico, um valor eufórico; em um segundo momento, podemos 

perceber o fazer transformador operado pelas Forças Armadas para tomar o poder de 

Goulart (a revolução), levando o sujeito de estado “povo brasileiro” à conjunção com  

seu objeto-valor. 

Ao mesmo tempo, percebemos a existência de um outro ponto de vista acerca do 

assunto: primeiro, o sujeito de estado “Goulart” estaria em conjunção com seu objeto- 
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valor “poder”, nesse caso, eufórico; e em seguida, após o que o “discurso 

revolucionário” intitulou de revolução, entra em estado de disjunção com o seu objeto- 

valor. Assim, temos três possíveis programas narrativos: 

1) S     S ∩ O = que representa a mudança  do estado de disjunção  

para o estado de conjunção do “povo brasileiro”, em relação ao seu objeto valor 

“ordem”, após o fazer transformador das “Forças Armadas”; 

2) S ∩ O  S  O = que representa a mudança do estado de conjunção  

para o estado de disjunção de “Goulart”, no que diz respeito ao seu objeto-valor 

“poder”, logo após à tomada de poder pelas “Forças Armadas” (supostamente a 

mando do povo). 

3) S ∩ O   S  O = nesse caso, julgamos que o Brasil seja sujeito de 

estado que estava em conjunção com seu objeto valor “democracia” e, depois da 

ação do sujeito do fazer “Golpe”, passa ao estado de disjunção em relação ao seu 

objeto-valor (o Golpe “mudou” o Brasil). 

Entretanto, dizer que a revolução leva à ordem, pode instituir uma contradição, 

como nos aponta Fiorin (1988). 

 
Denominar o movimento de 64 de revolução implica estabelecer uma 

contradição sêmica no interior do discurso, pois o mesmo lexema 

manifesta um sema e seu contraditório. Revolução implica não-ordem 

em relação à ordem estabelecida. Se o movimento de março foi feito 

para recolocar o país no caminho da ordem implantada, vista como um 

já dado natural, não é uma revolução, mas uma contra-revolução. Isso 

mostra que mesmo o discurso que pretende mistificar a  realidade 

acaba revelando-a (FIORIN, 1988, p. 60-61). 

 

 

Até agora, os componentes narrativo e discursivo foram nosso objeto de análise. 

Pudemos ordenar os elementos discursivos, que ganharam sentido através dos temas e 

figuras, ao passo que se encaixaram nas relações que o componente narrativo lhes 

atribuiu. A partir de então, passaremos para a análise do nível fundamental do percurso 

gerativo do sentido, que se constrói por elementos mais abstratos, que são responsáveis 

pela produção, pelo funcionamento e pela compreensão do discurso, os quais podem ser 

manifestados verbalmente ou não. Trabalharemos com um rol de oposições semânticas 

no nível da semântica fundamental, pois uma categoria semântica fundamenta-se na 

oposição. 

Ao chegarmos, então, na categoria das estruturas fundamentais, sondamos os 

termos que poderiam formar  a categoria fórica  que, ao  lado  da categoria    semântica, 
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estrutura o nível fundamental, e chegamos à seguinte conclusão: os termos identidade  

vs. alteridade podem ser os elementos que se opõem na categoria semântica de base do 

nível fundamental na capa da Veja, pois consideramos que o povo brasileiro se 

identificava com a democracia e o mesmo não se aplicava ao comunismo. Como 

sabemos, as categorias fundamentais são definidas como positivas ou eufóricas e 

negativas ou disfóricas. Sendo assim, consideramos identidade como eufórica e 

alteridade como disfórica. Ao passo que o governo Goulart estava caminhando, 

conforme constatava o “discurso revolucionário”, para a bolchevização do país, isso 

levaria o Brasil, segundo Fiorin (1988), a uma anormalidade, uma possível estagnação 

política, econômica e ideológica, que consideramos correspondente à negação da 

identidade. Se fosse “comunizado”, o Brasil confirmaria a alteridade. O fazer 

transformador das Forças Armadas, nessas condições, negaria a alteridade, 

consequentemente afirmando a identidade. 

Desse  modo,   observamos   que   o   termo   /identidade/   pressupõe   o   termo 

/alteridade/ para que o mesmo possua sentido, e vice-versa. Negando os dois termos 

contrários, obtemos dois termos contraditórios, são eles: /não-identidade/ que é 

contrário à /identidade/; e /não-alteridade/ que se opõe à /alteridade/. Assim, /não- 

identidade/ implica /alteridade/ e /não-alteridade/ implica /identidade/. Podemos, dessa 

maneira, estabelecer que /não-identidade/ e / não-alteridade/ são contrários um do outro. 

Compomos a sintaxe do nível fundamental por meio de operações de asserção e 

negação de termos. Por meio da análise do enunciado presente na capa da Veja, 

depreendemos uma negação da identidade no momento em que o governo Goulart se 

dirigia ao comunismo; uma negação da alteridade quando as Forças Armadas o tiram 

do poder; e uma asserção da identidade com a eliminação da ameaça do comunismo. 

Assim, podemos conceber o seguinte quadrado semiótico: 

 

Figura 4: Quadrado semiótico VEJA, adaptado de Jean-Marie Floch (2001, p.20). 
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Como nos explica Pietroforte (2010) sobre o quadrado semiótico e suas relações 

de asserção e negação: 

 
Assim, por operações de afirmação e negação, o quadrado semiótico 

sistematiza uma rede fundamental de relações de contradição, 

contrariedade e implicação. Além dessas três relações entre os termos 

simples, há no quadrado semiótico um termo complexo, gerado pela 

simultaneidade dos termos simples afirmados e um termo neutro, 

gerado pela simultaneidade de suas negações (PIETROFORTE, 2010, 

p.14). 

 

 

Ao expor os três patamares do percurso gerativo do sentido, completamos a 

análise no que diz respeito ao plano do conteúdo. Isso nos leva, então, ao passo seguinte: 

analisar a manifestação do conteúdo e o plano de expressão utilizando os recursos 

semissimbólicos e sincréticos. Como vimos, a relação semissimbólica é a articulação de 

uma categoria de expressão e uma categoria de conteúdo (PIETROFORTE, 2010). 

Greimas e Courtés (2008, p.255) já diziam: “[...] a autonomia da linguística foi 

retomada por Hjelmslev sob a forma do princípio de imanência: sendo a forma o objeto 

da linguística, qualquer recurso aos fatos extralinguísticos deve ser excluído por ser 

prejudicial à homogeneidade da descrição”. Vale lembrar que, em sua fase inicial, a 

semiótica seguiu debruçada apenas no plano do conteúdo, deixando a manifestação de 

lado, o que foi reafirmado por Greimas em sua famosa frase: “Fora do texto, não há 

salvação!” (GREIMAS, 1974, p.25). Nos últimos anos, as preocupações da Semiótica 

também se voltam para fora do percurso gerativo do sentido. Cortina e Silva (2014, p. 

233), sugerem três tendências para a teoria Semiótica: “(i) aquém do percurso 

(precondições do sentido); (ii) além do percurso (enunciação); e (iii) fora do percurso, 

com os estudos do plano da expressão (sensível, sincretismo, semissimbolismo e níveis 

de pertinência)”. Analisaremos, dessa maneira, a manifestação visual da capa da Veja 

num suporte planar, definida em seu plano de expressão pelas categorias cromáticas, 

eidéticas e topológicas. 

Como já dissemos, a capa em questão não trata exclusivamente do Golpe de 

1964, até porque a maior parte dela concerne ao tema do “Petrolão”. Começando pela 

categoria cromática, percebemos a prevalência de tons escuros circundando a imagem 

da presidente da república Dilma Rousseff,  topologicamente  localizada  no  centro   da 
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capa. Já mencionamos que a cor escura refere-se, provavelmente, ao petróleo, pois a 

manchete principal da capa, em tom mais claro, fala sobre o aparelhamento da  

Petrobrás, empresa do segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, 

produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. 

A capa ainda apresenta uma espécie de dégradé à medida que passa do azul ao preto, 

intensificando-se gradativamente para baixo. A parte de tonalidade mais escura (mais 

pesada) está próxima à manchete do escândalo do Petrolão, e a de tonalidade mais clara 

(mais leve) perto da manchete do Golpe (ou, nesse caso, revolução). Assim, 

depreendemos a oposição claro (revolução) vs. escuro (escândalo do Petrolão). 

No topo, temos a segunda (mais periférica) manchete da revista, em que 

“Especial 1964” está escrito em tom de laranja, parecido com o tom utilizado no 

uniforme que Dilma está vestindo (uniforme da Petrobrás), fazendo assim uma possível 

ligação entre a presidente e o golpe militar. Como diz Barthes (1984, p.33), “[...] o texto 

dirige o leitor entre os significados da imagem, faz-lhe evitar uns e receber outros”. Isso 

pode ser argumentado pela manchete principal da revista “o que era solução virou 

problema”, pois como se sabe, Dilma era guerrilheira e combatia a ditadura militar (por 

muitos, vista como solução) e agora, encara escândalos de diversas magnitudes em seu 

governo (por muitos, vista como problema). Por outro lado, a manchete também pode 

estar falando sobre a Petrobrás, que antes era vista como um dos maiores ativos do 

Brasil e, depois dos escândalos de corrupção, virou problema. 

Finalmente, para analisarmos a categoria cromática, observamos a imagem em 

preto e branco, próxima à chamada para a reportagem especial sobre o golpe. O preto e 

branco nos invoca a ideia de passado, de uma coisa antiga, em oposição à imagem 

principal da presidente Dilma, em cores quentes como a cor laranja, que nos remete ao 

presente, a algo novo. 

Em relação às categorias topológicas, verificamos que a manchete sobre o 

“Petrolão” tem fontes maiores que a do golpe militar, e um posicionamento bem mais 

atrativo, logo abaixo da imagem da presidente na parte inferior, centralizada à capa. 

Entretanto, a chamada para as reportagens do Golpe, apesar de tomar conta de 44 

páginas da revista, fica localizada no canto superior, com fontes menores e um espaço 

bem reduzido. Temos duas fotografias, uma da presidente Dilma, bem ao centro da 

capa, e uma fotografia de um tanque de guerra circundado por pessoas no canto 

esquerdo superior. Depreendemos assim a oposição alto (revolução) vs. baixo 

(Petrolão). 
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No que diz respeito à categoria eidética (de forma), não encontramos traços com 

os quais pudéssemos formar uma categoria relacionável às que levantamos nos níveis 

discursivo e fundamental do plano de conteúdo do texto. Assim, ao estabelecermos o 

semissimbolismo, podemos homologar as categorias do plano do conteúdo /identidade/ 

vs. /alteridade/ (no nível fundamental) e revolução vs. retrocesso (nível discursivo) 

àquelas levantadas na análise do plano da expressão (manifestação). Podemos dispor as 

relações semissimbólicas no quadrado semiótico, articulando-as da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Homologação do plano de expressão ao plano de conteúdo – Revista Veja. 

 

Apresentamos o quadro a seguir após homologarmos as categorias que formam 

as relações semissimbólicas: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Relações Semissimbólicas – Veja 

 

 

 

4.3 O ano que não terminou 
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Figura 6: Capa da revista Época, edição 826, de 31/03/2014 

 

 

O exemplar da revista Época sob análise é a edição especial de número 826, 

publicada em 31 de março de 2014, exatamente no aniversário de cinquenta anos do 

golpe militar de 1964 e, por isso, dedicou a maior parte de sua capa ao Golpe. A edição 

traz como manchete principal: “1964, o ano que não terminou”. Em fontes menores, 

ainda se tem: “Por que, 50 anos depois, o golpe militar desperta paixões? ”;  “13 

questões que dividem os historiadores”; “Os avanços e os desafios da democracia no 

mundo”; “O elo entre o ex-diretor da Petrobrás preso e o esquema de Cachoeira”; e “O 

que o novo santo Anchieta tem a dizer”. 

Dessa maneira, como nas análises anteriores, percebemos a ausência das marcas 

de pessoa, espaço e tempo da enunciação a que se referem um eu, um aqui e um agora. 

Como não temos no texto o conjunto dessas marcas, remetendo à instância da 

enunciação, constatamos o uso de uma debreagem enunciva, que faz uso de um não-eu 

(ele), de um não-aqui (alhures) e de um não-agora (então). Nos textos verbais 

(relacionados ao golpe militar), podemos perceber: o uso de um não-agora, ao falar do 

ano de 1964 (então); um não-eu, ao mencionar questões que dividem os historiadores 

(eles); e um não-aqui, ao ponderarem sobre os desafios da democracia no mundo 

(alhures). Apesar de observarmos a relação da chamada para a reportagem “Por que, 50 

anos depois, o golpe militar desperta paixões?” com o presente (agora), ela não constitui 

um tempo ordenado em relação ao agora da enunciação, e, portanto, verificamos a 

predominância de um efeito de sentido de objetividade produzido pelo enunciado. Isso, 

como já vimos, é uma característica dos textos publicitários. Segundo Barros (2011,    p. 
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55), “Há uma certa tradição de ‘objetividade’ no jornalismo, ou seja, de manter a 

enunciação afastada do discurso, como garantia de sua imparcialidade”. 

Então, passamos para a análise da semântica discursiva, que recobre as 

categorias de pessoa, espaço e tempo por meio de investimentos temáticos e figurativos 

(PIETROFORTE, 2010). Como já dissemos, o nível das estruturas discursivas é o nível 

em que a enunciação mais se sobressai, seja nas projeções da sintaxe do discurso, seja 

nos sistemas de argumentação ou na opção pelos temas e figuras, os quais são pleiteados 

por formações ideológicas. Percebemos, assim, na capa da revista Época em questão, o 

uso da tematização e da figurativização na construção do sentido do texto. De acordo 

com Barros (2011, p. 83): 

 
A análise interna do texto apreende esses aspectos e mostra que as 

escolhas feitas e os efeitos de sentido não são obra do acaso, mas 

decorrem da direção imprimida ao texto pela enunciação. Ressalta-se o 

caráter manipulador do discurso, revela-se sua inserção ideológica e 

afasta-se qualquer ideia de neutralidade ou de imparcialidade do texto 

[...]. Reconstrói-se a enunciação, por conseguinte, de duas 

perspectivas distintas e complementares: de dentro para fora, a partir  

da análise interna das muitas pistas espalhadas no texto; de fora para 

dentro, por meio das relações contextuais – intertextuais do texto em 

exame. A enunciação assume claramente, na segunda perspectiva, o 

papel de instância mediadora entre o discurso e o contexto sócio 

histórico. 

 

 

Em relação a essa capa, não podemos deixar de mencionar o contexto em que a 

capa da revista foi produzida. No cenário nacional, havia várias manifestações populares 

em andamento, em protesto contra a corrupção e contra os excessos de gastos do 

dinheiro público, sobretudo com as obras da Copa do Mundo de futebol daquele ano, 

sediada no Brasil. Em um cenário mais específico, as Organizações Globo (hoje, Grupo 

Globo), grupo ao qual a revista Época pertence, publicou, em 31 de agosto de 2013,  

uma nota
13 

esclarecedora em que assume ter cometido o “equívoco” de ter apoiado o 

Golpe de 64. 

Não há como comparar as capas anteriores da revista Época em uma linha 

temporal extensa, pois, como sabemos, sua criação foi recente (1998). Contudo, no 

quarentenário do golpe, a revista publica uma única reportagem
14  

em relação ao  evento 

 
13 

Disponível em: http://oglobo.globo.com/brasil/apoio-editorial-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-9771604 

Acesso: 6 dez. 2015 
14  

Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI43421-15223,00.html. Acesso: 7 

dez. 2015 

http://oglobo.globo.com/brasil/apoio-editorial-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-9771604
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0%2C%2CEMI43421-15223%2C00.html
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ocorrido em 1964, em sua edição de número 306 de 25 de março de 2004, em que diz 

que o regime militar foi formidável em conteúdo e que havia uma conspiração de mão- 

dupla ocorrendo no Brasil. Na publicação de 2004, a revista denomina o golpe militar 

como Movimento de 1964, mostrando-nos como a seleção lexical realmente não é obra 

do acaso e revela sua inserção ideológica, tal como nos ensinou Barros (2011). Na 

publicação de 2014, em contrapartida, logo na capa, temos a escolha pela expressão 

“golpe militar”, pois, como vimos, o Grupo Globo manifestou arrependimento ao apoiar 

o regime militar. 

Por outro lado, analisando-se internamente os sinais espalhados pelo texto, 

julgamos como figuras de maior valor sêmico, na capa, as seguintes: “1964”, (não) 

“terminou” e “paixões”. Assim, como já mostramos nas análises anteriores, o “1964”, 

que aparece na capa, é figurativo, uma vez que adota um caráter de metonímia, para o 

golpe militar que aconteceu naquele ano. A expressão “não terminou”, utilizada no 

enunciado, nos remete à ideia de tempo presente, pois traz consigo a noção de um ato 

inacabado, que é contemporâneo, o que justifica as três outras manchetes expostas na 

capa, que falam sobre: a paixão pelo evento ocorrido em 1964, 50 anos depois; os 

avanços da democracia desde a execução do golpe; e questões que dividem, até hoje, os 

historiadores. Isso nos leva a contraposição entre passado vs. presente; ou entre o que já 

era conhecido (e satisfazia) e talvez tenha se tornado obscuro com o tempo (gerando 

insatisfação), e o que ainda se esclarecerá, pois como se diz na capa, algumas questões 

ainda não foram solucionadas e dividem a opinião dos historiadores; ou ainda, uma 

contraposição entre o que é acabado e o que é inacabado. 

O léxico “paixão”, por sua vez, pode significar várias coisas segundo o  

dicionário Aurélio (1986), entre elas: “grande inclinação ou  predileção”;  “afeto 

violento, amor ardente”; “grande desgosto, grande pesar”; e “sentimento, gosto ou amor 

intensos a ponto de ofuscar a razão”. Assim, entendemos que no enunciado “Por que, 50 

anos depois, o golpe militar desperta paixões? ”, a expressão “paixões” significa uma 

forte emoção que pode ser direcionada tanto ao amor como à cólera. Pode-se apontar 

para um entendimento de que a “paixão” pode ser expressa tanto por amor ou por ódio 

em relação ao Golpe de 1964. 

Portanto, diferentemente das análises anteriores, entendemos que, a partir do 

exame dos textos verbais, presente em sua capa, a revista Época é mais oscilante em 

relação ao seu posicionamento ideológico sobre o golpe militar, pois, como vimos nas 

análises de CartaCapital e Veja, as revistas claramente tomam partido contra ou a  favor 
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do regime militar. A Época, por sua vez, apesar de sabermos que sua editora (Globo) 

tenha assumido o erro em tê-lo (o Golpe) apoiado, deixa-nos dúvidas em relação a isso. 

Uma vez que a revista assumiu o desacerto apenas quando estava sendo pressionada  

pela população
15

, não podemos confiar plenamente em sua declaração. Ao insinuar  que 

o ano de 1964 não acabou, que várias questões dividem os historiadores e que o Golpe 

ainda desperta paixões (amor ou ódio), o semanário deixa clara a própria indefinição. 

Percebemos que, enquanto Veja e CartaCapital estão alinhadas ideologicamente 

mais à direita e à esquerda, respectivamente, Época possui um posicionamento mais 

central. Converse e Pierce (1986, p. 128), ao analisarem os indivíduos que se colocam 

no ponto do meio da escala esquerda-direita
16

, afirmaram que essas pessoas são  

"neutras, descompromissadas ou mesmo completamente indiferentes e ignorantes em 

relação ao eixo genérico das disputas políticas". No caso de nossa análise, por deixar 13 

questões “em aberto” ao longo da reportagem, julgamos a revista Época neutra pelo fato 

de não querer tomar parte em um assunto de tamanha controvérsia. 

Ao tratar de tal polêmica, o magazine menciona questões que dividem, até hoje, 

os historiadores. Essas questões que perduram em discussão na sociedade brasileira 

desde 1964 podem estar relacionadas a diversos elementos como, por exemplo, o fato  

de várias das atuais lideranças políticas do Brasil serem egressas daquele período. Para 

isso, basta recordar o segundo turno das eleições presidenciais de 2010, em que Dilma 

Rousseff, ex-guerrilheira da Var-Palmares, grupo de luta armada contra a ditadura, 

enfrentou José Serra, presidente nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE) em 

1964. A tenacidade da herança da ditadura na atual sociedade brasileira evidencia 

também a perseverança de traços do autoritarismo presente no seu desenvolvimento. 

Além disso, podemos mencionar o caminho que nossa sociedade percorreu em 

busca da democracia, como os avanços que obtivemos na institucionalidade brasileira: a 

Constituição Federal de 1988, que foi um marco memorável; e a presença capilar do 

judiciário que temos atualmente. Contudo, também se destaca, em nossa história, o 

status especial concedido às Forças Armadas. Após o fim da ditadura, os militares 

recolheram-se aos quartéis-generais e se distanciaram da vida política, o que custou a 

concessão implícita de um certo poder de veto dos comandantes militares a temas que 

 
15 

Em junho de 2013, nas manifestações contra o governo, a população ecoava o seguinte grito: “A 

verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura”. 
16 

Escala esquerda-direita é um sistema usado para classificar diferentes posições políticas sobre um eixo 

geométrico para indicar independentes dimensões políticas, dentro do conceito da existência de uma 

Esquerda e Direita (política). 
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lhes incomodam, como os inquéritos sobre os abusos de direitos humanos no período da 

ditadura. 

Quando o enunciado principal diz “o ano que não terminou”, vem-nos à cabeça a 

seguinte questão: por que, no cinquentenário do golpe militar, discussões tão inflamadas 

sobre a memória histórica vieram à tona? Talvez seja a semelhança entre os dois 

“Brasis”, no que diz respeito à permanência de vários problemas de então, dificuldades 

que não foram resolvidas nesses 50 anos. Isso nos faz ponderar sobre as manifestações 

que tiveram início em 2013 contra o governo, em que a população, insatisfeita, resolveu 

ir às ruas para protestar. 

Concluindo o nível discursivo do percurso gerativo do sentido, passamos à 

análise do nível narrativo em que constatamos a narratividade como representação da 

ação do homem sobre o mundo e sobre outros homens. Como Oliveira e Landowski 

(1995, p. 77, grifos do autor) nos ensinam: 

 
No nível das estruturas narrativas, as categorias fundamentais são 

convertidas à ordem do fazer. Trabalha-se, então, com dois tipos de 

enunciados elementares: os de estado, em que um sujeito está em 

relação de conjunção ou de disjunção com um objeto, e os de fazer, 

em que se opera uma transformação na relação entre sujeito e objeto: 

de disjunção para conjunção ou vice-versa. As operações de aquisição 

e de perda de objetos correspondem, respectivamente, à afirmação e à 

negação de valores no nível fundamental. 

 
Como já vimos em Greimas e Courtés (2013), há uma relação polêmica em toda 

narrativa, pois uma transformação conjuntiva para um sujeito equivale a uma 

transformação disjuntiva para outro, o que dependerá do ponto de vista que utilizarmos. 

Sendo assim, em nossa análise, consideramos dois pontos de vista distintos. 

Se estruturarmos a análise do nível narrativo, pensando no que dissemos 

anteriormente (no nível discursivo) sobre a oposição entre o que nos é claro e o que nos 

é obscuro sobre o regime militar de 1964 e, ainda, a relação que o evento ainda tem com 

o  presente, teremos  os  seguintes  programas  narrativos:  1)  S  ∩  O    S    O; 2)  S 

      S ∩ O; e 3) S ∩ O     S  O. 

Na primeira  situação, temos um cenário  em que  o  sujeito  população brasileira 

(S) estaria em conjunção (∩) com seu objeto-valor (O), aqui, satisfação com o governo 

(causado pela clareza de metas e objetivos do governo), que possui um valor eufórico 

dentro  desse  microuniverso  semântico.  Porém,  devido  ao  fazer  transformador    das 
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possíveis tendências do governo da época ao comunismo, entrou em disjunção com seu 

objeto-valor, o que foi o ponto chave para a deflagração do golpe militar. 

No segundo caso, durante o regime militar, o sujeito população brasileira (S) 

estaria em disjunção ( com seu objeto-valor (O) e, após o fim da ditadura (fazer 

transformador), entrou em conjunção com seu objeto-valor. 

Finalmente, no cinquentenário do Golpe de 1964, a situação é parecida com a 

primeira, anterior ao golpe militar. Nesse caso, temos um sujeito população brasileira 

(S), que após o fim da ditadura estava em conjunção (∩) com seu objeto-valor, mas, 

devido à má gestão governamental do país (fazer transformador), passa novamente a 

estar em disjunção com seu objeto-valor (o), o que levou a população às ruas. 

Com base nessas verificações, constituímos o nível narrativo do percurso 

gerativo do sentido ao organizar a narrativa do ponto de vista de um sujeito, em que a 

transformação sucede por meio da passagem de uma conjunção para uma disjunção  

entre os elementos, ou vice-versa. 

Até então, analisamos os componentes narrativo e discursivo do percurso. 

Organizamos os elementos discursivos, que ganharam sentido através dos temas e 

figuras. Passaremos, agora, para a análise do nível fundamental do percurso, que se 

estabelece por elementos mais abstratos, que são encarregados pela produção, pelo 

funcionamento e pela compreensão do discurso, os quais podem ser manifestados 

verbalmente ou não. 

Como já expusemos, no nível fundamental, o sentido é estabelecido em uma  

rede de relações a partir de uma categoria semântica mínima que comporta dois 

elementos simples em oposição entre si. Ao formarmos as categorias fórica e semântica, 

estaremos estruturando o nível fundamental. No caso da capa da revista Época sob 

análise, ao explorarmos os possíveis termos que se opõem na categoria semântica de 

base, concluímos que os termos clareza vs obscuridade podem ser os elementos que se 

opõem, pois consideramos que, para existir satisfação do povo em relação ao governo, 

deve-se haver clareza nas metas e objetivos do mesmo. Por outro lado, se o governo 

tende à corrupção, por exemplo, há a obscuridade, que pode ser definida, segundo 

Aurélio (1986), como a falta de visão ou lucidez (dos governantes). 

Já explanamos que as categorias fundamentais são definidas como positivas ou 

eufóricas e negativas ou disfóricas. Sendo assim, em nossa análise, supomos que, para 

formar a categoria fórica, a clareza seja eufórica, enquanto a obscuridade, disfórica. À 

medida que o povo brasileiro acreditava na clareza das metas e objetivos do governo, 



100  

tínhamos a satisfação. Quando o governo Goulart pareceu tender à bolchevização, 

tínhamos a negação da clareza, pois segundo a ideologia da revista, “comunizar” o 

Brasil seria obscurece-lo. Caso o Brasil fosse realmente “comunizado”, teríamos a 

confirmação da obscuridade, da falta de clareza. 

Assim, ressaltamos que o termo /clareza/ pressupõe o termo /obscuridade/ para 

que o mesmo possua sentido, e vice-versa. Negando os dois termos contrários, obtemos 

dois termos contraditórios, são eles: /não-clareza/ que é contrário à /clareza/; e /não- 

obscuridade/ que se opõe à /obscuridade/. Assim, /não-clareza/ implica /obscuridade/   e 

/não-obscuridade/ implica /clareza/. Podemos, dessa maneira, estabelecer que /não- 

clareza/ e / não-obscuridade/ são contrários um ao outro. 

Concomitantemente, arranjamos a sintaxe do nível fundamental pelas operações 

de asserção e negação de premissas. Mediante a análise do enunciado presente na capa 

da Época, depreendemos uma negação da clareza no momento em que o governo 

Goulart se dirigia ao comunismo; uma negação da obscuridade com a retirada  de 

Goulart do poder; e uma asserção da clareza com a eliminação da ameaça do 

comunismo. Dessa forma, engendramos o seguinte quadrado semiótico: 

 

Figura 7: Quadrado semiótico Época, adaptado de Jean-Marie Floch (2001, p.20). 

 
 

Barros (2011, p. 78) diz que, no nível fundamental, a especificidade do texto é 

perdida e deve ser recuperada nos níveis narrativo e discursivo: 

 
A representação pelo quadrado das estruturas elementares do texto 

permite visualizarem-se as relações mínimas que o definem, o 

denominador  comum  de  cada  texto.  Perde-se  a  especificidade   do 
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texto, a ser recuperada nos níveis das estruturas narrativas  e 

discursivas já examinadas, e também no patamar textual, apenas 

entrevisto. Quando se diz que um texto fala de liberdade, que trata da 

morte ou que se ocupa do amor, está-se examinando sua organização 

fundamental, o mínimo de sentido sobre o qual se ergue. 

 

 

Com isso, finalizamos o exame do plano de conteúdo, perpassando pelos três 

níveis do percurso gerativo do sentido da semiótica greimasiana. Agora, discorreremos 

sobre o plano de expressão, utilizando as ferramentas do sincretismo e do 

semissimbolismo, pois, como aprendemos com Pietroforte (2010), é necessária a 

articulação do plano da expressão com o plano do conteúdo para que  haja  a 

manifestação do sentido do texto nas relações semissimbólicas. Mais uma vez, para a 

análise do plano de expressão, debruçaremos sobre a capa da revista  num  suporte 

planar, verificando as categorias cromáticas, eidéticas e topológicas. 

Em nossa análise, a categoria que mais se destaca, na capa da edição da revista 

Época em questão, é a categoria cromática. Existe um contraste notório entre o preto e o 

branco, pois toda a capa é construída a partir deles. A capa em si, tem a predominância 

do fundo em branco e do texto escrito em preto, mas há três faixas que contêm o fundo 

preto e o texto escrito em branco: “Edição especial”; “1964”; e “Por que, 50 anos  

depois, o golpe militar ainda desperta paixões? ”. Nestes casos, percebemos a possível 

intenção de sentido em “colocar o preto no branco”, ou seja, desvendar, na edição 

especial, por que o evento ocorrido em 1964, ainda desperta paixões nos dias de hoje. 

O contraste ainda nos remete à ideia de passado, pois o uso de imagens em preto 

e branco relembra a época em que não havia transmissões televisivas ou impressão de 

imagens a cores (inclusive a logo da editora globo está em preto e branco). Além disso, 

de acordo com Chevalier e Gheerbrant (2002), preto pode significar aquilo que está 

oculto, luto, escuridão e opressão; enquanto isso, o branco pode significar paz, 

inocência, limpeza, clareza e luz. Portanto, a contraposição entre preto e branco pode 

indicar a oposição entre clareza e obscuridade. 

Quanto à categoria topológica, a capa apresenta a manchete principal em letras 

maiores, posicionada no centro, logo abaixo do nome da revista, também em letras 

maiores. Na parte de baixo, temos as chamadas para as reportagens referentes ao Golpe 

de 1964, em letras menores. Enquanto isso, no topo, duas manchetes de reportagens 

exclusivas (que não se referem ao golpe militar). Todo o texto escrito, presente na capa, 

está  representado  de  forma  horizontal,  com exceção  à  expressão  “Edição especial”, 
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localizada no canto superior à direita, que aparece escrita diagonalmente. Contudo, não 

encontramos elementos que pudessem relacionar o que expomos aqui (na categoria 

topológica) ao plano de conteúdo. 

No que concerne à categoria eidética do plano de expressão, também não 

conseguimos encontrar algo relacionável ao sentido que expomos nos níveis do  

percurso gerativo do sentido, do plano de conteúdo do texto. Dessa forma, ao 

estabelecermos o semissimbolismo, podemos homologar as categorias do plano do 

conteúdo /clareza/ vs. /obscuridade/ (no nível fundamental) e satisfação vs. insatisfação 

(níveis discursivo e narrativo) àquelas levantadas na análise do plano da expressão 

(manifestação). As relações semissimbólicas, no quadrado semiótico, podem ser 

articuladas da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Homologação do plano de expressão ao plano de conteúdo – Revista Época. 

 

 

Depois de homologar as categorias que formam as relações semissimbólicas, 

apresentamos o seguinte quadro: 

 

Quadro 3: Relações semissimbólicas – Época 
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4.4 “O golpe de 1964 destruiu minha família” 
 

 

Figura 9 – Capa da Revista Istoé, edição 2314 de 02/04/2014. 

 
 

A última capa de nosso corpus é a edição de número 2314, publicada em 02 de 

abril de 2014 pela revista IstoÉ. Não é por acaso que a deixamos para o final, pois 

percebemos que, entre as quatro capas com as quais estamos analisando, esta é a que 

mais se distingue das outras, não só em relação ao conteúdo, mas na forma como o 

expressa. Notamos um grau de “sensacionalismo” mais elevado, se comparado às capas 

anteriores, como veremos a seguir. 

Iniciando a análise pelo nível discursivo, percebemos que, diferentemente das 

outras revistas, a IstoÉ faz o uso de uma debreagem enunciativa e não enunciva, pois há 

no texto o conjunto das marcas de pessoa e tempo referindo-se a um eu e a um agora, 

o que traz um efeito de aproximação entre enunciador e enunciatário. A manchete 

principal da capa diz “‘O golpe de 1964 destruiu minha família’”. O excerto foi extraído 

da entrevista com Maria Thereza Goulart, ex-primeira-dama, viúva do presidente 

deposto João Goulart. O uso do pronome possessivo da primeira pessoa do singular 

“minha”, refere-se a um “eu”; e, apesar de o golpe de 1964 ser um evento que não é 

um agora, neste trecho, denota uma ideia de passado e constitui um tempo ordenado  

em relação ao agora da enunciação e, portanto,  caracteriza uma debreagem temporal 

enunciativa, como podemos ver em Fiorin (1995, p. 42): 

 

 
[...] são enunciativos os tempos ordenados em relação ao agora da 

enunciação. Considerando-se o momento da enunciação um tempo 

zero e aplicando-se a ele a categoria  topológica concomitância /    não 
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concomitância (anterioridade / posterioridade), obtém-se o conjunto 

dos tempos enunciativos. 

 

 

Ao analisarmos a manchete principal dessa capa, não encontramos elementos  

que fizessem referência à categoria espaço. Dessa forma, como já foi dito, chegamos a 

uma debreagem enunciativa, em que há a predominância do texto enunciativo.  Como 

diz Fiorin (1995, p. 28-29), “[...] a instalação dos simulacros do ego-hic-nunc 

enunciativos, com suas apreciações dos fatos, constrói um efeito de subjetividade”. 

Ainda de acordo com Fiorin (1995), o enunciado toma ares de subjetividade (ou 

objetividade) porque o enunciador escolheu projetá-lo de tal forma, introduzindo o 

sujeito e as marcas de tempo e espaço subjetivas. Portanto, são escolhas subjetivas que 

produzem efeitos de sentido de subjetividade no texto em análise. 

Assim, prosseguimos para a análise dos temas e figuras que recobrem essas 

categorias de pessoa, espaço e tempo da enunciação. Começando pelas figuras, 

designadas por meio de elementos linguísticos de maior densidade sêmica, julgamos 

importante destacar “Golpe” e “família”. 

Como já vimos em nossa primeira análise, o léxico “golpe” refere-se a uma 

forma abreviada de “golpe militar”, expressão que representa “tomada inesperada do 

poder governamental pela força e sem a participação do povo” (cf. Houaiss). Essa 

locução, entretanto, parte de “golpe”, definido pelo mesmo dicionário como: 

“movimento pelo qual um corpo vem a chocar-se com outro; pancada, batida” (cf. 

Houaiss). Enquanto isso, “família” é uma figura que facilmente mobiliza conteúdos 

emocionais colocando a subjetividade do enunciatário em evidência. Essa estratégia é 

utilizada, como já foi dito, para criar um efeito de proximidade entre enunciador e 

enunciatário. Essas figuras recobrem temas como união vs. separação/ruptura (visto que 

a família e o governo Goulart chegaram ao fim, foram interrompidos). 

Ademais, não podemos deixar de analisar a figura principal da capa: a imagem 

do rosto de Maria Thereza Goulart ainda jovem. A primeira noção que temos ao olhar 

para a capa da revista é a de um rosto triste e pensativo. Quando aliada ao texto verbal 

“O golpe de 1964 destruiu minha família”, pode-se perceber uma postura persuasiva do 

enunciador, para que haja uma maior aproximação entre enunciador e enunciatário  e  

que isso conduza o enunciatário a comprar a revista, pois estaria mobilizando conteúdos 
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emocionais que pudessem levar o enunciatário a se identificar com o que ele vê. A 

figura da viúva de Goulart revela o estado passional de tristeza. 

Na capa, ainda temos a presença de outro texto verbal (não referente ao Golpe), 

uma chamada para uma pesquisa indicando que o Brasil é um país machista e 

preconceituoso em alto grau. A escolha pelas expressões “machista” e “preconceituoso” 

pode também estar ligada à imagem de Maria Thereza, uma vez que notamos, por meio 

de nossa pesquisa, ser raro (ou não existir) o viés feminino em assuntos relacionados  ao 

Golpe. O que geralmente estampa as capas e notícias sobre o golpe militar de 1964 são 

reportagens sobre a política, o militarismo, ou até a cultura da época, e como sabemos
17

, 

a presença feminina, tanto na política quanto na vida militar, veio a passos lentos, com a 

revolução da mulher desencadeada a partir da década de 1960. Mais uma estratégia  que 

a revista utiliza para tentar aproximar-se de seus leitores, já que, de acordo com a 

pesquisa retratos da Leitura no Brasil
18 

(2012), as mulheres leem mais que os homens, 

como revela a pesquisa, 55% dos leitores são mulheres. 

Então, a utilização da figura “golpe”, ao invés de “revolução”, “democracia” ou 

ainda “movimento”, nos revela a posição que o enunciador assume em relação ao evento 

que aconteceu em 1964. Assim como a escolha pela utilização da expressão “machista” 

nos dá uma ideia sobre o ponto de vista do enunciador, que orienta os sentidos do texto 

e mostra seus valores sociais inscritos no discurso. Por meio das ferramentas que depois 

analisaremos no plano da expressão, será possível mostrar, além do nível discursivo do 

plano do conteúdo, como a revista faz para tentar convencer o enunciatário de sua visão 

de mundo, sua verdade. 

Pelo fato de a revista Istoé fazer o uso de uma debreagem enunciativa, ao 

passarmos para a análise do seu nível narrativo, pensamos em um único programa 

narrativo, pois temos apenas o ponto de vista do narrador Maria Thereza Goulart: S ∩ O 

    S  O. 

No programa narrativo acima, S representa o sujeito “família Goulart” que se 

encontrava em conjunção (∩) com seu objeto-valor (O) união, que nesse microuniverso 

semântico, possui valor eufórico. Após a tomada de poder pelas Forças Armadas, que 

representa o fazer transformador, o sujeito entra em disjunção () com seu objeto-valor, 

pois a família Goulart teve que se separar e viver em exílio. Os eunciados de estado e de 

 

17
http://www.eb.mil.br/web/ingresso/mulheres-no-exercito/-/asset_publisher/6ssPDvxqEURl/content/a- 

 

historia-da-mulher-no-exercito. Acesso: 17 dez 2015. 
18

http://prolivro.org.br/home/index.php/atuacao/25-projetos/pesquisas/3900-pesquisa-retratos-da-leitura- 
 

no-brasil-48. Acesso: 17 dez 2015. 

http://www.eb.mil.br/web/ingresso/mulheres-no-exercito/-/asset_publisher/6ssPDvxqEURl/content/a-historia-da-mulher-no-exercito
http://www.eb.mil.br/web/ingresso/mulheres-no-exercito/-/asset_publisher/6ssPDvxqEURl/content/a-historia-da-mulher-no-exercito
http://prolivro.org.br/home/index.php/atuacao/25-projetos/pesquisas/3900-pesquisa-retratos-da-leitura-no-brasil-48
http://prolivro.org.br/home/index.php/atuacao/25-projetos/pesquisas/3900-pesquisa-retratos-da-leitura-no-brasil-48
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fazer, como vimos em Greimas e Courtés (2013), formam a sintaxe narrativa, enquanto 

a inserção de valores nos objetos, formam a semântica narrativa. 

Isso nos leva ao próximo patamar do percurso gerativo do sentido, o nível das 

estruturas fundamentais que, como sabemos, divide-se em sintaxe e semântica 

fundamentais. Ao buscarmos termos que se opusessem na semântica fundamental de 

base, chegamos aos termos continuidade vs descontinuidade, uma vez que estamos 

considerando a separação da família Goulart e o fim do governo de Jango. Nesse 

microuniverso semântico, a continuidade possui valor eufórico, e a descontinuidade, 

disfórico, pois a continuidade representaria a não-separação da família Goulart e a não- 

ruptura do governo de Jango. 

Formadas as categorias fóricas, passemos às asserções da sintaxe narrativa. Da 

forma como explanamos acima, destacamos que o termo /continuidade/ pressupõe o 

termo /descontinuidade/ para que o mesmo possua sentido, e vice-versa. Negando os 

dois termos contrários, temos dois termos contraditórios, são eles: /não-continuidade/ 

que    é    contrário    à    /continuidade/;    e    /não-descontinuidade/    que    se    opõe  à 

/descontinuidade/. Assim, /não-continuidade/ implica /descontinuidade/ enquanto /não- 

descontinuidade/ implica /continuidade/. Podemos, dessa maneira, estabelecer que /não- 

continuidade/ e / não-descontinuidade/ são contrários um do outro. Com a disposição do 

quadrado semiótico abaixo, ficarão mais claros a visualização e o entendimento dessas 

operações de asserção: 

 

 

Figura 10: Quadrado semiótico ISTOÉ, adaptado de Jean-Marie Floch (2001, p.20). 
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De tal forma, depois de passar pelos níveis discursivo, narrativo e fundamental 

do percurso gerativo do sentido, concluímos a análise do plano de conteúdo da capa da 

revista Istoé com o que há de mais abstrato nesse sentido, o quadrado semiótico. Com 

isso, devemos prosseguir para o plano de expressão, para, assim, chegarmos à 

manifestação. 

Assim como na análise anterior, a categoria do plano de expressão que mais se 

sobressai é a categoria cromática. Na capa em questão, percebemos, primeiramente, o 

retrato de Maria Thereza Goulart em tons de preto, branco e cinza claro e escuro, o que 

nos deixa claro que a imagem do rosto da viúva de Jango é antiga, talvez da própria 

época em que se deflagrou o golpe militar, pois a mistura desses tons nos remete ao 

passado, ao antigo. Além disso, segundo Chevalier e Gheerbrant (2002) os tons de cinza 

nem sempre são vistos de maneira positiva, pois a cor é habitualmente empregada para 

expressar morbidez e falta de vigor, ou ainda, perda, isolamento, depressão e 

melancolia. Como dissemos anteriormente, é exatamente essa a expressão no rosto de 

Maria Thereza Goulart, a expressão de tristeza, pois parece ter perdido algo (a família). 

Além disso, o cinza é, também, a cor intermediária entre branco e preto. Na capa, fica 

difícil saber onde se inicia e onde termina cada uma dessas cores, o que nos faz retomar 

a ideia de continuidade vs. descontinuidade, do plano do conteúdo. Vale ressaltar que o 

branco pode remeter clareza e vida, enquanto o preto, escuridão e morte (fim de um 

ciclo). 

Outro detalhe importante é o uso do vermelho nos textos verbais “Exclusivo”, 

“Especial 50 anos do Golpe: os 20 dias que mudaram o Brasil”, “Pesquisa” e o nome da 

revista “Istoé”. Segundo Neto (2014, p.95), “geralmente, no jornalismo, o vermelho é 

utilizado para chamar a atenção e, em algumas situações, até mesmo para manchetes 

mais sensacionalistas”. Além disso, de acordo com Chevalier e Gheerbrant (2002), o 

vermelho pode estar associado ao poder, violência, perigo e guerra. Ademais, no meio 

político, a cor está relacionada ao espírito revolucionário. É a cor do Comunismo e da 

ideologia política de esquerda. Vale lembrar, nesse caso, que o Golpe aconteceu pois 

pensava-se que o governo Goulart estava conduzindo o Brasil a bolchevização. Assim, o 

uso dessa cor pode estar relacionado a vários aspectos e revelar, também, o universo 

ideológico em que se insere o enunciador. 

Nas categorias topológica e eidética, ressaltamos a posição central do retrato da 

viúva do presidente deposto Jango e o tamanho da fonte utilizada na grafia de “Istoé”, 
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em vermelho, no centro superior da capa. Percebemos, também, a preponderância do 

uso de formas curvas, relativas ao rosto de Maria Thereza. 

Dessa forma, ao estabelecermos as ligações semissimbólicas, podemos 

homologar as categorias do plano do conteúdo /continuidade/ vs. /descontinuidade/ (no 

nível fundamental) e união vs. separação (nível discursivo) àquelas observadas na 

análise do plano da expressão (manifestação). As relações semissimbólicas no quadrado 

semiótico podem ser representadas da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Homologação do plano de expressão ao plano de conteúdo – Revista Istoé. 

 

Para finalizar a análise da revista Istoé, expomos o seguinte quadro após a 

homologação das categorias que formam as relações semissimbólicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 4: Relações semissimbólicas - Istoé 



109  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o capítulo final desta dissertação de mestrado, buscamos estabelecer 

possíveis conclusões a respeito de nossa pesquisa e recomendar algumas sugestões para 

trabalhos posteriores relacionados à nossa área. 

Nossa pesquisa tinha, como objetivo central, entender como se constrói 

discursivamente o Golpe de 1964 nas publicações de capa de cada uma das revistas de 

nosso corpus. Sendo assim, consideramos que o objetivo tenha sido atingido, pois 

utilizando os pressupostos da Semiótica Discursiva de Greimas como embasamento 

teórico, conseguimos compreender a forma pela qual cada revista arquiteta o evento 

ocorrido há mais de 50 anos em suas publicações. 

Com relação aos objetivos específicos desta pesquisa, foi elaborada uma revisão 

bibliográfica do tema, contendo conceitos ligados às formações discursivas e 

ideológicas, ao dialogismo, ao sincretismo e ao semissimbolismo. Faz-se importante 

destacar que os objetivos secundários são meios para se conseguir o objetivo central da 

pesquisa. Sobretudo no capítulo dedicado às análises, procuramos cursar uma trajetória 

que considerasse todos esses elementos, para, assim, revelar as intencionalidades do 

enunciador. 

Ao final de nossa pesquisa, foi possível observar que a comunicação na vida 

cotidiana tem um papel muito importante na comunicação ideológica e não pode estar 

vinculada a uma esfera ideológica particular. Além disso, percebemos que, pelo fato de 

a palavra dispor de um papel fabuloso de instrumento de consciência, ela funciona como 

recurso essencial que segue toda criação ideológica. A palavra pode superar qualquer 

outro signo ideológico e está inserida em todas as situações de compreensão e em todas 

as situações de interpretação. 

Nas análises, optamos por começar pela verificação dos percursos temático- 

figurativos das capas que configuram uma formação discursiva e, por conseguinte, uma 

formação ideológica. A partir deste estudo, descobrimos que posição cada revista 

assume em relação ao golpe militar de 1964. 

A utilização da noção bakhtiniana de que, em diferentes espaços e tempos, a  

ação entre interlocutores e diferentes grupos sociais tem a palavra ressignificada, levou- 

nos a considerar o enunciado, o texto, como vozes que as vezes dialogam e estabelecem 

entre si relações contratuais ou polêmicas, e nos fez examinar o texto de forma como 

visão de mundo. 
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Na primeira capa que analisamos, é possível perceber claramente o 

posicionamento avesso de CartaCapital em relação à visão de mundo que levou os 

militares, em 1964, a tomar o poder de Goulart. A revista toma partido contra a 

deflagração do Golpe, pois o vê como uma inconstitucionalidade. Por outro lado, pode- 

se dizer que a construção de sentidos na capa da Veja aponta para uma posição  

favorável à “revolução” de 1964, pois pela escolha nada gratuita das figuras utilizados 

em sua capa, percebemos sua preferência pelo período ditatorial. 

Época, em contrapartida, assume uma posição diferente. Em sua capa, a revista 

usa o léxico “golpe” para se referir ao evento histórico em que houve a tomada de poder 

por parte das Forças Armadas, porém, se analisarmos o contexto social em que a edição 

da revista foi publicada, veremos que a Editora Globo (grupo ao qual a revista pertence) 

era acusada duramente pela população de ter apoiado a ditadura. Então, pelo fato de  

estar sob pressão, a revista emite uma nota assumindo o erro por tal atitude. Em nosso 

ponto de vista, a capa da revista Época, em questão, tenta ocultar seu real 

posicionamento. O magazine deixa várias pistas em suas chamadas para as reportagens 

sobre essa “indecisão”, como quando diz que as questões ainda dividem os 

historiadores, e quando diz que o assunto desperta paixões (que tipo de paixão?). Assim, 

consideramos que a revista Época prefere não tomar partido nesse assunto. 

Já no caso da revista Istoé, percebemos, assim como em CartaCapital, uma 

opinião contrária aos motivos aos quais levaram a tomada do poder de Goulart, pois a 

revista faz referência ao evento ocorrido em 1964 utilizando a figura “golpe” e, além 

disso, produz uma imagem de destruição ao falar sobre o regime militar. Entretanto, 

notamos, também, a criação de uma manchete de caráter mais subjetivo, pois utiliza 

alguns léxicos que tentam uma maior proximidade entre enunciador e enunciatário, 

como o léxico “família”, que, como dissemos, naturalmente movimenta conteúdos 

emocionais, trazendo a subjetividade do enunciatário à tona. Essa ferramenta é uma 

característica das produções enunciativas. 

Em relação aos tipos de debreagem, como exposto acima, a revista IstoÉ faz uso 

da debreagem enunciativa, que produz um efeito subjetivo no enunciado, e, de certa 

forma, implica uma maior proximidade entre enunciador e enunciatário. Entretanto, as 

outras três revistas (CartaCapital, Veja e Época), como apontamos anteriormente, criam 

o efeito de sentido de objetividade, característica dos textos jornalísticos que intenciona 

fazer o leitor pensar que não é a opinião subjetiva do semanário que está ali veiculada, 

mas a visão “do mundo”, ou a visão “do povo”. 
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Após a verificação dos percursos temático-figurativos, que fazem parte do nível 

discursivo do percurso gerativo do sentido de Greimas, passamos à análise do nível 

narrativo. Neste patamar, constatamos, assim como Greimas e Courtés (2013), que há 

uma característica contraditória em toda narrativa, pois uma transformação conjuntiva 

para um sujeito equipara-se em uma transformação disjuntiva para outro e isso 

dependerá do ponto de vista utilizado. 

No caso de Veja, por exemplo, se pensarmos pela ótica do presidente deposto 

João Goulart, teremos um programa narrativo em que o sujeito estava em conjunção  

com o seu objeto-valor poder, que naquele microuniverso semântico possuía valor 

eufórico. Porém, depois do fazer transformador do golpe militar, o sujeito passa a um 

estado de disjunção com seu objeto-valor. Por outro lado, pela ótica do povo brasileiro, 

tínhamos o sujeito em disjunção com o objeto-valor ordem, pois pensava-se que o 

governo Goulart estaria compactuando com o comunismo. Assim, depois do fazer 

transformador da “revolução” de 1964, o sujeito passa à conjunção com seu objeto- 

valor. Por outro lado, chegamos, também, a uma terceira possibilidade: considerar o 

Brasil como sujeito de estado que estava, em um primeiro momento, em uma relação de 

conjunção com seu objeto-valor “democracia” e, depois do fazer transformador do 

sujeito de fazer “Golpe”, passa a um estado de disjunção em relação o seu objeto-valor. 

Assumimos aqui que o Golpe “mudou” o Brasil. 

Ao chegarmos ao nível fundamental, expomos, em cada capa, quais seriam os 

termos contrários na categoria semântica de base. Em CartaCapital, destacamos os 

termos Liberdade e Opressão que formaram o quadrado semiótico; em Veja, Identidade 

e Alteridade; em Época, Clareza e Obscuridade; e em Istoé, Continuidade e 

Descontinuidade. Vale ressaltar, que essa categoria semântica se baseia numa diferença, 

mas para que dois termos sejam apreendidos conjuntamente, é preciso que tenham algo 

semelhante e é sobre esse traço semelhante que estabelecemos uma diferença. Então, 

quando falávamos na análise de Veja sobre o comunismo e a democracia, estes não 

poderiam formar a oposição da categoria semântica de base, pois democracia diz 

respeito ao regime político, enquanto que comunismo se refere ao sistema econômico. 

Se o fizéssemos, estaríamos cometendo uma violência semântica (FIORIN, 2013). 

Assim, edificamos os três níveis do percurso gerativo do sentido. Com ele, pudemos 

perceber o conteúdo dos textos, o que os textos são. No simulacro metodológico do 

percurso gerativo do sentido, de um lado, podemos averiguar os mecanismos sintáticos 

e semânticos encarregados pela produção do sentido; do outro, podemos   entender   o 
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discurso   como   objeto   cultural,   determinado   a   partir    de condicionantes 

históricas, em relação de dialogismo com outros textos. 

Como dissemos, acreditamos que o dialogismo seja o princípio constitutivo e 

essencial da linguagem. Conforme Bakhtin (2011), o dialogismo é a condição de sentido 

do discurso. Somente um Adão mítico poderia produzir um discurso inédito, que não 

fosse perpassado por outros discursos, o que leva os enunciados a ter um caráter 

responsivo, estabelecendo, dessa forma, uma relação contratual ou polêmica. O sujeito, 

na teoria bakhtiniana, é sempre atravessado por vozes históricas e ideológicas. Assim, o 

dialogismo pode ser entendido como a relação de sentido entre diferentes enunciados. 

Ao trazermos o conceito de dialogismo para as nossas análises, destacamos Veja 

e Época. No caso da revista Veja, temos uma relação contratual com a sua própria 

história, pois, como vimos, o semanário possui um histórico de tratar o tema como 

“Revolução” de 1964. Na edição da revista que faz parte de nosso corpus, verificamos 

que esta ainda prefere o termo Revolução a Golpe. Por outro lado, no caso da revista 

Época, observamos uma situação diferente. Como expusemos, o magazine em questão 

pertence ao Grupo Globo, que apoiava a ditadura militar, encarando, dessa forma, o 

evento como Revolução e não Golpe. Na edição que examinamos, há o enunciado “Por 

que, 50 anos depois, o golpe militar ainda desperta paixões? ”, caracterizando, dessa 

maneira, uma relação polêmica. 

O que apontamos acima, referente ao percurso gerativo do sentido, a rigor, 

concerne ao plano do conteúdo. Entretanto, para que haja conteúdo linguístico, precisa 

haver expressão linguística (FIORIN, 2013). Por isso, na sequência, analisamos o plano 

de expressão dos textos para, assim, chegar ao nível da manifestação. 

No plano de expressão, analisamos três categorias: a topológica, referente ao 

posicionamento e localização; a cromática, referente às cores; e a eidética, referente às 

formas. Ressaltamos, aqui, o uso da categoria cromática, muito importante em todas as 

nossas análises. Percebemos o contraste de tons escuros e claros em cada uma das capas 

e o seu possível significado: em CartaCapital, os tons claros referiam-se à Liberdade, 

enquanto os escuros à Opressão; em Veja, os tons claros remetiam à Identidade e os 

escuros à Alteridade; em Época, o branco fazia alusão à Satisfação e o preto à 

Insatisfação; e em Istoé, o branco sinalizava União enquanto o preto, separação. 

Notamos que o plano da expressão é muito importante para nos mostrar como o 

texto faz para dizer o que diz. Em nossas análises, a categoria cromática exemplifica  

isso de forma clara. Há significado na expressão. O significado do plano do conteúdo e  



113  

o significado do plano da expressão não são separados, pois como aprendemos  no  

estudo de textos sincréticos, as unidades de texto não são apenas somadas, mas 

agregadas em uma nova  linguagem.  De acordo com Cortina e Silva (2014, p.  08)    “O 

texto sincrético não é uma simples bricolagem, uma mistura de componentes diversos; é 

uma superposição de conteúdos formando um todo de significação”. 

Depreendemos de Barros (2011) que, recentemente, as preocupações da 

semiótica voltaram-se para os sistemas semissimbólicos, em que as categorias do plano 

de expressão se relacionam por semelhança com as do plano do conteúdo. Assim, o 

semissimbolismo leva à homologia entre os dois planos à conformidade. Com a presente 

pesquisa, também buscamos colaborar para o desenvolvimento dos estudos nessa área. 

Verificamos, no decorrer do estudo, de que maneira se articulam a linguagem verbal e 

visual nos textos sincréticos em questão. 

Pelo que observamos, a semiótica discursiva ou greimasiana, tornou-se um 

campo vasto e de grande utilidade para todos aqueles que estimam as mais diferentes 

áreas do saber. Para nós, da linguística, ela oferece elementos indispensáveis à 

interpretação de qualquer tipo de texto, e é exatamente para cumprir esse objetivo que 

mais tem se disseminado no Brasil. A semiótica nos auxilia a observar a construção de 

significação dos sistemas sígnicos por meio da análise da geração desses sentidos. 

Assim, a investigação do que é implícito pode ser presumida com firmeza sem que isso 

se transfigure num desvio causado pela imaginação do leitor. 
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CIDADÃO 
 

Composição: Lucio Barbosa 
 

Tá vendo aquele edifício moço 

Ajudei a levantar 

Foi um tempo de aflição, era quatro condução 

Duas pra ir, duas pra voltar 
Hoje depois dele pronto 

Olho pra cima e fico tonto 

Mas me vem um cidadão 

E me diz desconfiado 

”Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar” 

Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido 

Dá vontade de beber 

E pra aumentar meu tédio 

Eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer 

Tá vendo aquele colégio moço 

Eu também trabalhei lá 

Lá eu quase me arrebento 
Fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar 

Minha filha inocente vem pra mim toda contente 

”Pai vou me matricular” 

Mas me vem um cidadão: 

”Criança de pé no chão aqui não pode estudar” 

Essa dor doeu mais forte 
Por que é que eu deixei o norte 

Eu me pus a me dizer 

Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava 

Tinha direito a comer 

Tá vendo quela igreja moço, onde o padre diz amém 

Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo 
Lá eu trabalhei também 
Lá foi que valeu a pena, tem quermesse, tem novena 

E o padre me deixa entrar 

Foi lá que Cristo me disse: 

”Rapaz deixe de tolice, não se deixe amendrontar 

Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar 

Hoje o homem criou asas e na maioria das casas 

Eu também não posso entrar” 


