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Análise da imagem na
imprensa

Do imenso reino da imagem

A palavra imagem suscita uma fabulosa riqueza de
sentido, pois ela é usada de diferentes maneiras e
em diversas ocasiões. Isso dificulta uma definição
simples deste termo. A própria etimologia da pa-
lavra já evidencia esta riqueza de sentido. �Imagi-
nem� acusativo de imago �imagem�, deriva �repre-
sentação�, �retrato�, �fantasia� e �aparência�, em
oposição à realidade, igualmente o termo de retó-
rica como figura. Imago supõe um radical im- de
origem obscura que estaria na base do verbo imitari,
imitar.

Um percurso em busca da discursividade
na fotografia

Giovandro Marcus Ferreira
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74   Análise da imagem na imprensa

Em latim, inicialmente, imagem tem o sentido de �estátua� (=
imagem de Santo, estátua de Duque de Caxias, dos Bandei-
rantes...). A palavra designa igualmente uma visão ao longo de
um sonho, da representação gráfica de um objeto ou de uma
pessoa. Assim, logo é cunhada a locução �uma bela imagem�,
ou então, ídolo (termo empregado por alguns filósofos da
Grécia antiga, especialmente Demócrito e Epicúrio para de-
signar as representações �enviadas� pelas coisas aos nossos sen-
tidos)1, A palavra se reforça, ao longo do tempo, para expres-
sar a reprodução ou imitação de alguma coisa ou de alguém,
�na imagem de�, �na semelhança de�. Destacando o papel da
imagem, pode-se ver sua relevância em obra como  Odisséia
de Homero  onde o jogo de imagens cria densidade na narra-
tiva e prolonga os caminhos de Ulisses no seu longo percurso
de volta para casa. Posídon na sua irritação transforma a nau
em imagem de rochedo, Ulisses ao acordar não reconhece na
imagem em que vê sua terra natal, a deusa aparece na figura de
jovem pastor, Ulisses desconfiado se faz passar por uma ima-
gem de cretense fugitivo...

Nas religiões antigas e modernas, a questão das imagens atra-
vessam tempos e templos. Mais uma vez a imagem, também,
aqui tem a expressão de ídolo. No Egito, na Síria e na
Mesopotâmia é difícil se ter a dimensão do valor da imagem
naquele contexto religioso. �A imagem era algo mais que mera
representação, mas ao mesmo tempo não se conformava sim-
plesmente com o deus. O templo e a imagem eram as
contrapartes terrenas da realidade celeste, e eram os únicos
meios mediante os quais o culto podia chegar aos deuses. Nesta
base, a imagem era tratada como seria tratado o próprio deus,
e o tratamento era o mesmo que o cortesão prestava ao mo-
narca. Tanto no Egito como na Mesopotâmia, de manhã o deus
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era acordado, lavado ou purificado ou ungido, vestido e servi-
am-lhe as refeições. Não obstante sabia-se que era uma ima-
gem! Tanto no Egito como na Mesopotâmia o culto matutino
compreendia o rito da �abertura da boca�, com o qual a ima-
gem era animada para receber o culto e as petições dos fiéis do
deus. No Egito e na Babilônia a imagem era levada como hós-
pede aos templos de outros deuses, cujas as festividades eram
celebradas. Isso tudo, entretanto, não era idolatria no sentido
rude da plavra: sem imagem divina não era possível prestar
culto ao deus.�2

Na concorrência e auto-afirmação religiosa assistimos, igual-
mente a proibição de toda e qualquer imagem (Ex 20, 4-6; Dt
5, 8-10; cf. Lv 26,1; Dt 4, 15-23) �nem no alto, nos céus; nem
em baixo, na superfície da terra, nem nas águas, debaixo da
terra�. Segundo Mckenzie, �Ihaweh não podia ser representa-
do por imagens porque nenhuma imagem podia representá-
lo. Era inteiramente diferente de qualquer objeto da natureza;
representá-lo em imagem teria significado de reduzi-lo ao ní-
vel da natureza e, por conseguinte, rebaixá-lo ao nível das di-
vindades adoradas mediante imagens.�3

Em torno da questão da imagem (idolatria) vamos assistir ao
longo dos séculos uma luta veterotestamentária. Tal questão se
prolonga por outros agrupamentos contemporâneos, dividindo
pessoas que professam crenças paralelas, mesmo que todos eles
partam do princípio que se encontra a imagem como centro da
fé: �O homem é a imagem de Deus� (Gn, 1, 26s).  Tanto na
origem da crença como no fim da vida, lá vemos a imagem sen-
do solicitada para a continuação ou o prolongamento do contato.
É bom lembrar que um dos sentidos de imagem em latim, de-
signa a máscara mortuária levada nos funerais na antiga Roma.
Isto nos faz pensar nas pinturas realizadas sobre a os sarcófagos
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na região Fayounm (Egito), no início da era cristã � imagens
egípcias pelo simbolismo, gregas pela técnica pictural e romana
pelo contexto social, admiradas ainda hoje, como os misterio-
sos �ícones� do mundo antigo. Lá vemos, uma representação
que busca prolongar o contato resguardando uma analogia com
o ser representado. Pode-se notar a matrona severa exibindo
suas bijuterias, a jovem mulher com seu leve sorriso rebelde e
o olhar ávido de vida; o adolescente com lábios sensuais, acom-
panhados de seus primeiros pêlos dispersos no rosto, como se
tivesse saído de um filme de Pasolini... Outra com um ar
entediado, como se Madame de Bovary tivesse existido em ou-
tros tempos mergulhada na sua doce melancolia... Eis homens,
mulheres, crianças, jovens... arrancados do esquecimento que
se tenta hoje através destas imagens, de seus retratos, sobre
finas placas de madeiras, adivinhar aspectos do contexto de ou-
trora, mergulhar, num quase relacionamento, nas imagens-per-
fis que desfilam sobre este último leito.4  A imagem, neste caso,
nos remete ao espectro ou a alma do morto, mas igualmente a
história da arte e dos ritos funerais.

Nas línguas neo-latinas, a palavra imagem corresponde �a uma
reprodução invertida que uma superfície polida oferece de um
objeto que se reflete�. De maneira abstrata, a imagem entra, já
no latim, no vocabulário da retórica (por imagem e por com-
paração, B. Latini). A palavra se refere à evocação no discurso
de uma realidade diferente desta a qual envia o sentido pró-
prio do texto, mas que resta ligado por uma relação de analo-
gia (a metáfora, por excelência).

A partir do século XVIII, imagem torna-se a palavra chave da
psicologia. A palavra designa (DESCARTE, 1647) a reprodu-
ção mental de uma percepção ou impressão, na ausência do
objeto que lhe havia dado origem, neste sentido, agora ligado à
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imaginação, onde utilizou-se indistintamente  idéia ou ima-
gem até meados do século XVIII. Em seguida, imagem vai se
opor de uma parte a realidade, as coisas, e de outra, ao concei-
to, a idéia abstrata. No século XIX, a importância das repre-
sentações planas, as gravuras se tornam relevantes pela apari-
ção de novas técnicas. Colocadas em relação ou não com os
textos impressos, as imagens são reproduzidas pela fotografia.
Já mais recente as novas técnicas são produzidas e a imagem é
estendida a outros meios de comunicação como o cinema, a
televisão, e mais recentemente, ao computador. Eis, então, a
riqueza, nesta sumária apresentação, que mostra como a ima-
gem � objeto da cultura visual � nos é apresentada �suja e rica
de história�.

Da semiologia da imagem

Falar, então, de Mídia & Cultura visual nos deparamos com
este enorme panorama, com perguntas transbordando senti-
do: o que é uma imagem? Como estudar este objeto tão
polissêmico? Podemos pensar num estatuto por categorias de
imagens?

Na história das teorias da comunicação podemos explorar o es-
tudo da imagem a busca de compreendê-la como signo, logo,
estamos ancorando nossa exposição a teoria do signo, ou seja, a
teoria semiótica. As teorias da comunicação nos inscrevem no
âmbito das imagens mediáticas, neste contexto vamos restrin-
gindo a noção de imagem como objeto de análise. Numa pers-
pectiva semiótica estudar certos fenômenos ligados a imagem é
problematizar sobre a significação e não sob o ângulo da emo-
ção ou do prazer estético. Busca-se conhecer o modo de produ-
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ção do sentido, sua maneira de provocar significações, interpre-
tações. Como diz Martine Joly,

o trabalho do semioticista consistirá, antes de mais nada,
de tentar ver se existem categorias de signos diferentes, se
estes diferentes tipos de signos têm uma especificidade e
de leis próprias de organização, de processos de significa-
ções particulares.5

Nesta perspectiva que podemos situar as questões que Barthes
levanta em busca da construção de uma semiologia da imagem
e demarca um terreno que irá influenciar outros pesquisado-
res, mesmo que tais questões ultrapassem as respostas ofere-
cidas pelo autor: Como o sentido vem a imagem? Onde o sen-
tido termina? E se ele termina, o que tem além?  A partir
destas questões, Barthes busca justificar o estudo da fotogra-
fia, onde ele elabora textos que vamos aborda mais adiante.
Porém, gostaríamos de fazer algumas observações acerca da
obra de Barthes, no tocante ao tema aqui tratado. A questão da
imagem é central na reflexão deste autor que irá influenciar os
estudos das imagens em geral e da fotografia em particular. Se
Saussure tinha a arbitrariedade do signo como seu Mefistófeles,
Barthes, por seu lado, elegeu a analogia, ou como ele já cha-
mou �o demônio da analogia�.

A palavra analogia carrega na sua etimologia uma grande preten-
são. Ela busca corresponder à proporcionalidade, associação,
semelhança, imitação, elo, em relação ao objeto representado.
O seu oposto é a anomalia no tocante à representação.  Daí o
interesse de Barthes nas artes analógicas (cinema, fotografia) e
métodos igualmente analógicos (crítica universitária). No fun-
do de sua reflexão, há uma interrogação que perpassar várias de
suas obras (fortemente presente no início de sua produção), que
pergunta se a humanidade está condenada a analogia? Assim
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Barthes vai construir um empreendimento para demolir os
mitos da modernidade construídos sobre uma pretensa analo-
gia: neutralidade dos discursos racionais e a abundância de enun-
ciado, que pretensiosamente tenta ser denotativo, camuflando a
construção de mitos, ou seja, a deformação de um sentido his-
tórico a serviço de uma ideologia. O avanço da reflexão de Barthes
sobre os objetos mediáticos é uma denuncia ao duplo modo de
existência  em que eles estão submetidos, a partir do qual se
forja o mito: simulação (parece ser o que não é) e dissimulação
(não parece ser o que de fato é).

No interior destas preocupações que Barthes especifica sua
análise acerca dos objetos dos mass media, transformando-os
em objetos semiológicos, que vão compor as mitologias da
modernidade das sociedades tecnológicas. Uma perspectiva
interessante que Barthes vai adotar em relação ao signo, será
de grande interessante para o estudo da imagem: o sentido
não é propriedade do objeto, mas do uso que fazemos deste
objeto. Todo o uso do objeto, acaba se transformando em
objeto do uso.6

No tocante ao estudo da imagem, um ponto relevante na re-
flexão de Barthes é o estudo da fotografia. No artigo, �A retó-
rica da imagem�, Roland Barthes vai ressaltar a importância do
aparecimento da fotografia enquanto uma �revolução antro-
pológica na história do homem�.7 Segundo ele, a há um tipo de
consciência implícita nesta nossa maneira analógica, que ao seu
olhar, sem precedente, que instaura uma consciência que não é
do estar aqui do objeto, mas do ter estado aqui. Esta nova consci-
ência �é uma nova categoria de espaço-tempo, uma categoria
ilógica entre o aqui e o antigamente.�8 Esta perspectiva imagética
é inusitada e Barthes faz uma comparação entre o cinema e a
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fotografia. O cinema não seria fotografia animada: nele o ter
estado aqui desaparece, em detrimento ao estar aqui do objeto.

Mais tarde, em 1980, no livro intitulado �La chambre claire �
note sur la photographie�, Barthes situa o debate além da analo-
gia e vai se concentrar sua atenção sobre o tempo da fotografia.

Se perguntar se a fotografia é analógica ou codificada não é
uma boa via de análise. O importante, é que a foto possua
uma força de constatação e que esta constatação da foto
situa-se, não sobre o objeto, mas sobre o tempo.9

Uma outra pista interessante, nesta última publicação de
Barthes, é o paralelo feito entre a fotografia e a irrupção da
vida privada no âmbito público, ou como ele diz �à criação de
um novo valor social, que é a publicidade privada: o privado é
consumido como tal, publicamente.�10

Além das observações sobre o noème (unidades semânticas de difícil
acesso) da fotografia, Barthes ajuda a reflexão neste domínio, mes-
mo realizando uma análise imanente da fotografia, com uma análi-
se que não isola o material verbal do icônico. Elabora funções da
mensagem verbal em relação à mensagem icônica, ou melhor, em
relação à �cadeia flutuante� de significado que ela provoca. Ele esta-
belece a função de fixação, de conhecimento, de imobilização e de
relais.11 A primeira busca restringir ou fixar a cadeia flutuante dos
significados ou de �combater o terror dos signos incertos�. A men-
sagem lingüística ajuda identificar a cena e os elementos que a com-
põem. A função fixação é empregada com freqüência no
fotojornalismo e na fotopublicidade. A função de conhecimento
serve para recuperar ou acrescentar informações não explícita na
imagem. A terceira função � de imobilização dos níveis de percep-
ção � tendo em vista a polissemia da imagem, ao nível dos significa-
dos conotativos, o texto ocupa-se de sua inteligibilidade. Por últi-
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mo, a função relais, que é menos freqüente, sobretudo em relação
à imagem fixa, mas está mais presente em imagem em movimen-
to. Esta função tem uma relação de complementariedade, bem
freqüente no cinema e nas histórias em quadrinhos na progressão
das ações. 12

Comentamos este estudo de Barthes por duas razões. Um pri-
meira pela importância que este teórico desempenhou no inte-
rior das teorias da comunicação, pela contribuição da semiologia.
Uma segunda razão, é que esta perspectiva de análise vem re-
forçar uma tendência no interior da análise do discurso que busca
estudar a imagem, além do material verbal, e mais, faz uma
investida levando em consideração a multiplicidade das matéri-
as significantes (verbal e não-verbal).

Esta ótica de estudo dos signos, eleva o estudo da imagem, a
partir da semiótica da imagem, deixando para trás certas doen-
ças infantis deste domínio como caracterizava Christian Metz,
onde se sustenta uma oposição entre o �analógico e o codifica-
do�. Há um processo analítico, como ressalta este autor: Num
primeiro momento busca-se enfatizar a distinção de modo mais
manifesto da imagem e outros objetos significantes � seus es-
tatutos �analógicos�, ou sua �iconicidade�. Após esta investida
fica o desafio de �desiconizar� o ícone, já que a história da
semiótica, segundo ele, �iconizou� bastante o ícone.13

Preconiza, então, Metz que a semiologia ou semiótica da ima-
gem será feita ao lado da semiologia dos objetos verbais, com
interseção já que muitas mensagens são mistas, como são por
excelência as mensagens mediáticas: jornalismo impresso, pu-
blicidade, entre outras. Ele destaca ainda: �A nossa intenção
não é negar a analogia, mas circunstanciá-la e relativizá-la�.14

Idem ibidem.
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A imagem não constitui um império autônomo e cerrado,
um mundo fechado sem comunicação com o que rodeia.
As imagens � como as palavras, como todo o resto � não
poderiam deixar de ser �consideradas� nos jogos de senti-
do, nos mil movimentos que vêm regular a significação no
seio das sociedades. A partir do momento em que a cultura
se apodera do texto icônico � e a cultura já está presente no
espírito do criador de imagens -, ele côo todos os outros
textos, é oferecido à impressão da figura e do discurso. A
semiologia da imagem não se fará fora da semiologia ge-
ral.15

Esta perspectiva traçada por Christian Metz não pretende anexar
o estudo da imagem ao campo lingüístico, mas uma advertên-
cia ao seu �isolamento na contemplação indefinida de sua
iconicidade, a cortá-la de qualquer outra consideração, a mutilá-
la de mil laços que o unem à semiologia geral e a uma reflexão
sobre as culturas�. De outra forma, pode-se dizer que �nem
tudo que está no ícone é icônico e existe o icônico fora do
ícone.�16Tal afirmação é uma boa pista para se pensar a fotogra-
fia enquanto matéria significante integrante a um determinado
discurso, constituído por outras matérias significantes, que
juntas vão edificar o seu sentido.

Do discurso da fotografia no suporte de imprensa

A recusa do isolamento do material não-verbal, num primeiro
momento, em relação ao material verbal, e num segundo mo-
mento em relação as suas condições sociais, cria-se a possibili-
dade de repensar o sentido a partir de multiplicidade de maté-
rias significante, numa semiosis histórica e infinita. Com isso
se quer dizer que todo objeto significante é produzido num
determinado contexto histórico, circula no meio social e é con-
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sumido de maneira real e/ou simbólica. Neste sentido, toda
análise do discurso implica um certo dispositivo que é �uma
espécie de �fragmento do tecido semiótico �arrancado� do flu-
xo da produção social do sentido�.17

Com tais afirmações acima, se está num outro contexto teóri-
co-metodológico no tocante ao signo. As investidas que retrata-
mos em Barthes e Metz, a maioria dos artigos citados se encon-
tra no interior de uma época caracterizada como imanentista,
onde se trabalha sobre um corpus e se ia em busca de seu senti-
do conotativo. Era a época de valorização da mensagem em si.
Esta fase é considerada por muitos como a semiologia de pri-
meira geração, ou semiologia dos anos 60. Já a semiologia de
segunda geração, ou dos anos 70, procura ir além de um ponto
de vista estático e taxionômico e se coloca como objetivo a busca
da produção de sentido, sob a influência das �gramáticas
generativas�. A partir do texto estudado, tratava-se de recons-
truir o processo de engendramento de sentido. Esta fase tem
como obra clássica, o livro de Julia Kristeva18 O estudo do dis-
curso entra no ano 80, numa outra fase, onde se busca integrar
não só as condições de produção (engendramento), mas as con-
dições de recepção, consumo ou reconhecimento, numa pers-
pectiva de, igualmente, articular agora uma teoria dos �efeitos
de sentido�.19

O estudo da imagem em geral e/ou da fotografia em particular
se encontra inserida no interior destas grandes perspectivas ana-
líticas do discurso. Nesta terceira fase, a problemática da
enunciação tem uma importância capital. A enunciação, que se
constrói em torno do enunciador e destinatário, sujeitos
discursivos, tem um dispositivo que comporta: (1) A �imagem�
ou o lugar daquele que fala, (2) o lugar ou �imagem�daquele a
quem a fala é endereçada, e (3) a relação entre o enunciador e o
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destinatário, que é proposto pelo discurso em questão. Através
do dispositivo de enunciação � da maneira de dizer e não do
conteúdo, do enunciado � proposto por um determinado su-
porte de imprensa, pode-se analisar as expectativas, as motiva-
ções dos leitores levados ou não em conta, o posicionamento de
um determinado suporte em relação à evolução sócio-cultural,
assim como seu posicionamento em relação aos demais concor-
rentes.

Nesta ótica a análise ou estudo do discurso não está mais em
busca do lado conotativo ou escondido da mensagem, nem
tampouco se irá dissolver o discurso no �caldeirão� da ideolo-
gia. A concepção de estudo de discurso, que nos sentimos mais
próximo, não abandona o conceito de ideologia, mas o coloca
numa posição descritiva, designando uma formação histórica,
um conjunto de idéias, um sistema de representação. Ela não
tem o estatuto teórico, como passa a ter a noção de ideológico
e poder. A primeira noção designa não um conjunto observável
de �coisas� ou de opiniões, mas uma dimensão de análise do
funcionamento social. A análise ideológica da produção social
do sentido não é nada mais que a � pesquisa das pistas que
estes níveis de funcionamento social deixam nos discursos so-
ciais� 20. A segunda noção � poder � é o nome que designa o
sistema de relação entre um discurso e suas condições sociais
de consumo ou reconhecimento. Aqui o conceito poder de-
signa a problemática dos efeitos de sentido dos discursos. A
noção de ideológico e poder concernem uma dimensão de todo
o discurso e de toda produção de sentido que circulam na so-
ciedade. Preocupada com as condições de produção, circulação
e reconhecimento, a análise do discurso vai se interessar so-
bretudo pelos aspectos espacio-temporal do sentido, ou me-
lhor, �um discurso não é em definitivo nada mais do que uma
tomada em espaço-tempo do sentido�.21
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Nesta nova perspectiva de trabalhar o discurso, que podemos
situar os trabalhos vindouros no tocante à fotografia na im-
prensa. Eliseo Veron, em um artigo publicado pela Université
de Louvain-La-Neuve, busca uma sistematização da relação
texto-imagem a partir de capas de revistas (Le Nouvel
Observateur, L�Express, Minute...).22 Apesar das limitações de
tal sistematização23, o autor avança no estudo da fotografia e 12
anos depois, em 1994, publica um outro artigo, intitulado �De
l�image sémiologique aux discursivités � le temps d�une photo�,
que tenta explicar, inicialmente, entre outras, o insucesso de
uma eventual semiologia da imagem e mergulhar mais a fundo
neste universo metodológico que acabamos de fazer alusão.24

Após uma retrospectiva do estudo da imagem, tendo como
destaque a produção de Barthes e Metz, Veron faz, embasado
em ambos, mas sobretudo em Barthes, a relação entre a gêne-
se da fotografia, como suporte do individualismo moderno,
onde uma estratégia enunciativa que era associada a um supor-
te, no caso a pintura, é deslocada para um novo suporte, a fo-
tografia. Veron afirma, sempre próximo da reflexão de Barthes,
que

sem paradoxo, nós podemos dizer que é a temporalidade
que está no coração da técnica, que a torna apta, através de
múltiplas formas, à tratar as relações entre os espaços men-
tais do público e do privado. 25

Nesta ótica pela qual os meios de comunicação fornecem o
essencial para que os indivíduos estruturem sua singularidade,
a fotografia tem um papel central sob várias formas.
Posicionando o suporte fotografia num contexto discursivo
mais amplo, que sobredetermina o funcionamento da imagem,
Veron evoca algumas �figuras� própria da fotografia mediatizada
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na imprensa escrita de informação: A fotografia testemunhal,
a pose, a retórica das paixões e a fotografia categorial.

- A fotografia testemunhal: é uma das modalidades mais tradi-
cional do fotojornalismo. Ela é a foto reportagem tomada no
�momento do fato�, ou na �captação do acontecimento�. Esta
categoria representa o �presente puro�, o �ter estado aqui�.
Porém, Veron ressalta que este tipo de fotografia, contraria-
mente que poderia se imaginar, não representa a maior quan-
tidade de fotos de um suporte de informação impressa.

 Poucas imagens, na imprensa de informação atual, têm
uma ligação propriamente factual em relação ao que é con-
tado no artigo... o enunciador dos mass média diz bem que
sua intenção não de nos mostrar a atualidade, mas de nos
dizer o que ele pensa.26

- La pose: é um presente, uma oferta, do personagem fotogra-
fado ao fotógrafo, diferentemente da foto testemunhal que é
uma �extração do acontecimento� (a revista Caras trabalha com
freqüência com a foto pose nas suas capas). A foto pose vem
sempre assinada por uma marca e o tempo desta foto não é
mais o mesmo do tipo de foto precedente. Nem mesmo quan-
do a foto testemunhal antiga é retomada em publicações re-
centes. Há um jogo entre o �ter estado aqui� e �estar ainda
aqui�, como parte do contrato de certos veículos, onde bus-
cam construir uma rede cognitiva, articulando a temporalidade
do mundo à bibliografia do indivíduo.

 - A retórica das paixões: é uma outro tipo de foto bastante
freqüente vis-à-vis aos homens políticos. Ela busca retratar o
�estado de espírito� do homem público, expressando com isso
uma certa conjuntura. Segundo o autor, trata-se de um caso
particularmente complexo da temporalidade fotográfica. Uma
fotografia expressiva desta categoria foi publicada pela revista
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Época, nº 175 (24/09/2001), logo após a derrubada das torres
gêmeas. Há uma foto da cabeça de Bush, olhando para o infi-
nito, rodeada de militares (soldados, paraquedistas).  Como
título, embaixo da página: �A caminho da guerra�. Eis uma capa-
conjuntura, ou seja, retórica das paixões.

- A fotografia categorial: é uma imagem quase enciclopédica,
de imagens quase conceitos. Ela opera sobre a dimensão
categorial da evolução individualista. Pode-se, por exemplo,
ter um título de capa: �Mulheres que moram sozinhas�. Ao
lado aparece uma mulher qualquer, representando a �catego-
ria� da mulheres que vivem naquela situação. Ou então, a �volta
a escola�. Uma foto de uma criança com os trajes escolares.

Estas �figuras�, em torno da fotografia da imprensa, apesar de
ser uma classificação, não busca ser exaustiva, e pode ajudar na
pesquisa dos estudos comunicacionais indo além das caracte-
rísticas da fotografia enquanto tal, em especulações que mui-
tas vezes mutilaram e mutilam ainda o sentido das mensagens
mediáticas em análise. Nesta fase atual da análise do discurso,
no interior do pensamento comunicional, busca-se posicionar
a fotografia como matéria significante juntamente com outras
matérias que compõem o discurso, no caso da imprensa escri-
ta de informação em questão, numa ótica que ressalta as con-
dições de produção, circulação e de consumo do discurso.

Neste novo patamar sobre o qual se encontra a análise do dis-
curso, as matérias significantes, incluso a fotografia, serão in-
dícios, ou melhor, pistas para os pesquisadores do discurso
mediático conhecerem: (1) as relações que se estabelecem en-
tre os suportes mediáticos e seus públicos, (2) a maneira como
se comportam um conjunto de suportes mediáticos numa de-
terminada zona de concorrência,  (3) além de conhecer igual-
mente como estes mesmos suportes se posicionam em rela-
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ção a evolução sócio-cultural. Deixamos para trás uma análise
imanente e com ela a pretensão de construir uma semiologia
da imagem ou uma semiótica visual, para reposicionar a ima-
gem no conjunto de outras matérias significantes e analisá-las
a partir de uma rede interdiscursiva da produção de sentido
que é social, infinita e histórica.

Referências

BARTHES, R. Le système de la mode. Paris: Seuil, 1967.

 BARTHES, R. La chambre claire � notes sur la photographie. Paris : Éditions de
l�Étoile/Gallimard/Le Seuil, 1980, p. 138-139.

BARTHES, R.  A retórica da imagem. In: O óbvio e o obtuso- ensaios críticos III. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, p. 27-43.

FERREIRA, Giovandro, O discurso jornalístico numa perspectiva histórica. In:
BARBOSA, Marialva, Estudos de jornalismo I. Campo Grande: Edições do Mestrado
em Comunicação, Imagem e Informação da UFF, 2001, páginas 143-160.

FERREIRA, Giovandro, Estudos dos mass media: diversidade, desdobramentos e
convergências. In Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, n. 2, v. XXIV. São
Paulo: Intercom, julho/dezembro de 2001, p. 137-149.

GEOFFROY-SCHNEITER, Berenice. Fayoum. Paris: Éditions Assouline, 1998.

JOLY, M. Introduction à l�analyse de l�image. Paris: Éditions Nathan, 1994.

LOPES, Edward. A identidade e a diferença. São Paulo: Edusp, 1997.

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. L�énonciation � de la subjetivité dans le
langage. Paris: Armand Colin, 1980.

KRISTEVA, J. Recherche pour une sémanalyse. Paris : Seuil, 1965.

MCKENZIE, John L. Dicionário bíblico. São Paulo: Paulinas, 1983.

METZ, C. Para além da analogia, A análise das imagens � novas perspectivas em
comunicação 8, Petrópolis: Vozes, 1973, p. 7-18.

METZ, C. Essais sémiotiques. Paris : Editions Klincksieck Esthéthique, 1977.

MORA, J. Ferrater. Diccionario de filosofia. Barcelona: Editorial Ariel, 1994.

PINTO, Milton J. Semiologia e imagens. In: A encenação dos sentidos � mídia,
cultura e política. Rio de Janeiro: Diadorim, 1995.

comunicação plural.pmd 28/8/2007, 17:4888



Giovandro Marcus Ferreira   89

VERON, Eliseo. Dictionnaire des idées non reçues. In: Connexions, nº 27. Paris:
ARIP, 1979, p. 125-142.

VERON, Eliseo. Quand lire c�est faire: l�énonciation dans le discours de la presse.
Semiotique II. Paris: IREP, 1985, p. 33-56.

VERON, Eliseo. L�espace de supçon. In: Questions de communication, nº 5,
Louvain-La-Neuve: Cabay, 1982, p. 109-164.

VERON, Eliseo. De l�image sémiologique aux discursivités. In: Hermes, nº 13-
14. Paris: CNRS Éditions, 1994, p.45-63.

Notas

1 Epicúrio mostra em sua Carta a Heródoto que os �ídolos� (imagens) ultrapas-
sam em fineza e sutiliza aos corpos sólidos e possuem igualmente em mais
velocidade e mobilidade que eles, de tal modo que nada ou muito pouca coisa
detêm sua emissão... As imagens não nos afetam apenas pelo sentido da visão,
mas também pela audição e olfato; as sensações experimentadas por estes senti-
dos são causadas pelas radiações das imagens. MORA, J. Ferrater, Diccionario de
filosofia, Barcelona, Editorial Ariel, 1994.

2 MCKENZIE, John L., Dicionário bíblico, São Paulo, Edições Paulinas, 1983, p.
435.

3 Idem ibidem, p. 436.
4 GEOFFROY-SCHNEITER, Berenice, FAYOUM, Paris: Éditions Assouline,

1998.
5 JOLY, M. Introduction à l�analyse de l�image. Paris: Éditions Nathan, 1994, p. 22.
6 BARTHES, R. Le système de la mode, Paris : Seuil, 1967.
7"(arte fotográfica) representaria um fato antropológico �sem brilho� ao mesmo tempo

absolutamente novo e definitivamente inultrapassável; pela primeira vez em sua história
a humanidade conheceria mensagens sem código; a fotografia não seria, pois, o último
termo (melhorado) da grande família das imagens, mas corresponderia a uma mutação
capital das economias da informação...É sem dúvida, um importante paradoxo históri-
co: quanto mais a técnica desenvolve a difusão das informações (especialmente das
imagens), mais fornece meios de mascarar o sentido construído sob a aparência do
sentido original�. BARTHES, R., «A retórica da imagem», in O óbvio e o obtuso
- ensaios críticos III. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, p. 37.

8 Idem ibidem, p. 36.

comunicação plural.pmd 28/8/2007, 17:4889



90   Análise da imagem na imprensa

9 BARTHES, R. La chambre claire � notes sur la photographie. Paris : Éditions de
l�Étoile/Gallimard/Le Seuil, 1980, p. 138-139.
10 Idem ibidem, p. 153.
11 Ver PINTO, Milton J., �Semiologia e imagens�. In: A encenação dos sentidos �
mídia, cultura e política. Rio de Janeiro: Diadorim, 1995. BARTHES, R. «A
retórica da imagem». In: O óbvio e o obtuso - ensaios críticos III. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1990.
12 A palavra relais em francês origina-se do verbo relayer, que é formado de re +
laier, antigo verbo picard, wallon e lorrain, que se torna verbo relaisser � termo de
caça empregado no sentido de �parar a cansaço�. Os cães cansados numa caça são
substituídos por outros, Donner la relais, quer dizer, lançar os cães. Muito empre-
gado no francês contemporâneo a locução �prendre la relais�, que se aplica a uma
etapa entre dois pontos, onde uma pessoa serve de intermediário entre os dois.
Normalmente, o termo relais adquire o sentido de substituição, sentido encon-
trado no referido texto de Barthes, avançando o sentido igualmente como
complementação entre o verbal e o icônico.
13 METZ, C. �Para além da analogia�. A análise das imagens � novas perspectivas
em comunicação 8. Petrópolis: Vozes, 1973.
14 Idem ibidem.
15 Idem ibidem.
16 Idem ibidem, p. 10
17 VERON, Eliseo. «Dictionnaire des idées non reçues». In: Connexions, nº 27,
Paris: ARIP, 1979.
18 KRISTEVA, J. Recherche pour une sémanalyse. Paris: Seuil, 1965.
19 VERON, E. �Quand lire c�est faire: l�énonciation dans le discours de la presse�,
Semiotique II. Paris: IREP, 1985.
20 VERON, E., «Dictionnaire des idées non reçues». In: Connexions, nº 27. Paris:
ARIP, 1979.
21 Idem ibidem, p. 134.
22 VERON, E. �L�espace de supçon�. In: Questions de communication, nº 5. Louvain-
La-Neuve: Cabay, 1982.
23 Tipos da relação texto-imagem sistematizada por Veron: equivalência retórica
orientada, equivalência de retórica com identificação, emprego de metáfora visual.
24 �Querer fazer uma �semiologia da imagem� ou uma �semiótica visual� (ver nem mais
nem menos que uma �semiótica do mundo natural�, para retomar a expressão extrema de
Greimas) é um pouco como se propusesse fazer uma semiótica do texto impresso. A
universalidade suposta de uma teoria lingüística foi abusivamente transferida sobre objetos

comunicação plural.pmd 28/8/2007, 17:4890



Giovandro Marcus Ferreira   91

que não são separáveis de práticas sociais específicas. Esta transferência,alimentada por
uma ambição um pouco ingênua, não teve sucesso.�VERON, E., �De l�image
sémiologique aux discursivités�, In: Hermes, nº 13-14. Paris: CNRS Éditions,
1994.
25 Idem ibidem, p. 56.
26 Idem ibidem, p. 58.

comunicação plural.pmd 28/8/2007, 17:4891


