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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo analisar semioticamente uma matéria publicada no
jornal Folha de São Paulo, do dia 10 de maio de 2009, domingo, no caderno Mundo,
utilizando as teorias desenvolvidas por Charles Sanders Pierce. Iremos destacar os signos
presentes na linguagem verbal e não-verbal e as experiências anteriores necessárias para
conseguir entender corretamente a matéria. Além disso, esse trabalho busca identificar,
através das análises, a interação entre o texto verbal e não-verbal presente nessa matéria.
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A semiótica de Pierce
Antes de qualquer coisa, faz-se necessário comentar um pouco sobre o que vem a ser
semiótica. A semiótica pierciana está alicerçada na fenomenologia, uma quase-ciência que
investiga os modos como apreendemos qualquer coisa que aparece à nossa mente, ela pode
ser divida em três ramos. O primeiro ramo recebe o nome de gramática especulativa e nele
são estudados os mais variados tipos de signo. O segundo ramo, chamado de lógica crítica,
toma como base os diversos tipos de signos ou modos de condução do pensamento e estuda os
tipos de inferências, raciocínio ou argumentos: abdução, indução e dedução. O terceiro e mais
vivo ramo da semiótica, chamado de retórica especulativa ou metodêutica, tem por função
analisar os métodos a que cada um dos tipos de raciocínio dá origem.
Os estudos que empreendeu levaram Pierce à conclusão de que há três elementos
formais e universais em todos os fenômenos que se apresentam à percepção e à mente. Em um
nível de generalização máxima, esses elementos foram chamados de primeiridade,
secundidade e terceiridade. A primeiridade aparece em tudo que estiver relacionado com
acaso, possibilidade, qualidade, sentimento, originalidade, liberdade, mônada. A secundidade
está ligada às idéias de dependência, determinação, dualidade, ação e reação, conflito, dúvida.
A terceiridade diz respeito à generalidade, continuidade, crescimento, inteligência.
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Pragmatismo
Para uma perfeita compreensão e análise da matéria faz-se necessário que o leitor
possua experiências anteriores que lhe dêem suporte para entender o que está expresso tanto
no verbal quanto no não-verbal. Para isso, ele deve fazer uso de suas experiências e relacionálas com as novas informações existentes na notícia (pragmatismo). Renato Rodrigues
Kinouchi afirma em seus estudos “Notas introdutórias ao pragmatismo”:

O pragmatismo de Peirce é de natureza intelectualista; e se há
referência à prática, trata-se de prática racional — isto é, relativa à
otimização da economia do raciocínio proporcionada pela lógica. Esse
ponto é a chave para o entendimento do pensamento peirceano. É
preciso notar que a validade de um argumento assegura que retiremos
conclusões verdadeiras a partir de premissas verdadeiras. Caso
contrário, nada nos previne de retirarmos conclusões falsas apesar da
verdade das premissas. (Kinouch, 2007, pg. 217)
Especificamente no caso a ser analisado, o leitor necessita saber o mínimo sobre a
situação do Haiti, ou seja, que este é um país que enfrenta várias guerras internas, que a
maioria da sua população é pobre e que possui muitos conflitos políticos. Também é
necessário que ele saiba o que vem a ser a ONU (Organizações das Nações Unidas) e que a
mesma organizou uma missão para tentar diminuir os conflitos haitianos e restabelecer a paz
nesse país. É indispensável também ter a informação que o governo brasileiro mandou alguns
dos seus soldados para se juntar à missão de paz.
Possuindo, no mínimo, algumas dessas informações (signos colaterais), ainda que as
mesmas sejam superficiais, o leitor tem a capacidade, através do pragmatismo, de entender o
que está sendo falado na matéria e por dedução conseguir ligar as informações que estão
sendo passadas às já conhecidas. Dessa maneira, ele conseguirá compreender que a notícia
adiciona dados como, por exemplo, o de que apesar do país estar em paz e da violência ter
sido controlada com a intervenção das Nações Unidas isso não mudou muito a realidade do
Haiti, pois a pobreza e as taxas de desemprego continuam altas. Isso fica mais evidente na fala
do soldado brasileiro “Resolvemos a segurança e no dia seguinte os haitianos nos
perguntaram: E agora? Como isso vai afetar minha família?”. A correta compreensão dessa
frase é essencial para entender os textos verbais e os não-verbais presentes na notícia.
Para que o leitor compreenda expressões como, “capacetes azuis” existente no texto o
mesmo precisa ter o conhecimento que essa se refere aos soldados da ONU, dessa forma,
através da ancoragem, ele poderá identificar que o soldado que aparece na fotografia participa
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da Missão das Organizações das Nações Unidas, já que o mesmo encontra-se com um
capacete azul.
Para que o leitor entenda o título da matéria (“Vencida a violência, pobreza mina o
Haiti”) ele precisa saber que a missão da ONU já teve resultados em relação à violência, dessa
maneira compreenderá o título e chegará à conclusão de que a situação de pobreza permanece
nesse país.

As fotografias como signos
Depois de destacar a necessidade das experiências anteriores para a compreensão
correta da mensagem, é possível analisar de forma mais detalhada as imagens presentes nessa
matéria. Para isso começaremos com a classificação que Pierce deu aos signos. Para ele entre
as infinitas propriedades materiais, substanciais, que as coisas têm, há três propriedades
formais que lhes dão capacidade para funcionar como signo: sua mera qualidade, sua
existência e seu caráter de lei. Sendo assim, podemos classificar a fotografia como um signo,
pois ela realmente existe, possui qualidade e tem um caráter de lei, no entanto, falaremos mais
especificamente desse assunto adianta. Vamos antes discorrer um pouco mais sobre a
fotografia de forma geral.
A fotografia faz parte do paradigma fotográfico que, segundo Lúcia Santaella (2002),
se refere a todas as imagens produzidas por conexão dinâmica e captação física de fragmentos
do mundo visível, ou seja, imagens que dependem de uma máquina de registro e que
implicam necessariamente a presença de objetos e situações reais preexistentes à captação.
Dessa forma, pode-se chegar à conclusão de que tudo que está representado na fotografia
realmente existe na realidade. Roland Barthes faz considerações enfáticas acerca do poder
referencial da fotografia:
A fotografia nunca é mais do que um alternado de ‘olhe’, ‘veja’,
‘aqui está’; ela aponta com o dedo um certo frente a frente, e não pode
sair dessa pura linguagem dêitica. (...) teimosia do referente em estar
sempre presente. (...) o referente adere. (...) a Referência é a ordem
fundadora da Fotografia. (...) esta coisa que nenhuma pintura realista
poderia dar-me: certeza de que eles estavam lá; aquilo que vejo não é
uma recordação, uma imaginação, uma reconstituição, um fragmento
de Maya, como a arte prodigaliza, mas o real no estado passado:
simultaneamente o passado e o real. (...) A fotografia é crua, em todos
os sentidos da palavra. (...) é toda evidência. (Barthes, 1980, pg. 1820, 109, 117, 147, 149 apud Santaella e Noth: 122)
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Dessa maneira, analisaremos as duas fotografias presentes na matéria, tomando como
base a gramática especulativa, já que essa nos fornece as definições e classificações para
análise de qualquer linguagem. Para facilitar o trabalho, utilizaremos a denominação “foto 1”
para a fotografia abaixo:

E “foto 2” para a foto que se segue:

A face da referência
A face da referência diz respeito à relação do signo com aquilo que ele representa.
Essa relação tem dois aspectos: “Qual é o referente do signo?” e “ Como o referente está
presente no signo?”. Esses serão os pontos destacados a partir desse momento.
As duas imagens presentes na matéria referem-se à atual situação haitiana, ou seja, a
diminuição da violência e a permanência da pobreza no país. Para compreendermos melhor
como os referentes estão presentes nas fotos o dividiremos de acordo com os modos:
qualitativos, existencial e genérico.
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O modo qualitativo
A qualidade interna de uma linguagem é chamada de quali-signo. Nas fotografias que
analisamos, o aspecto de quali-signo está nos ângulos que estas fotos foram tiradas, no
enquadramento que foi dado, nos pontos de vista dos fotógrafos.
Na foto 1 observa-se que o fotógrafo decidiu enquadrar o soldado em primeiro plano,
deixando a arma em segundo, de forma que esta dê a impressão de que está apontando para o
cível (homem de chapéu) logo a frente. O enquadramento dessa foto dá destaque para o
capacete azul do soldado (símbolo dos soldados da ONU) e para o brasão do Brasil presente
na farda, esse enquadramento teve como propósito mostrar que este soldado em questão é um
brasileiro que está na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. A escolha de
colocar o soldado em primeiro plano e mostrar somente seu ombro e seu rosto evidencia que o
fotógrafo quis destacar o brasileiro em detrimento dos outros elementos presentes na foto.
Na foto 2 observa-se que em primeiro plano, ao lado direito, está um menino com
roupas rasgadas acenando para a câmera. Mostra logo em segundo plano um rio totalmente
poluído com lixo em toda a parte e deixa claro, através da posição da foto, que o lixo está
próximo da criança. Esta é uma foto que utiliza um plano mais aberto que a primeira, pois
mostra mais a paisagem em volta do personagem (menino), o mesmo está focalizado em um
plano geral, ou seja, seu corpo inteiro foi fotografado. A opção de fotografar o menino de
forma geral se dá para mostrar que ele está descalça. No entanto, o destaque maior é dado
para o rio totalmente poluído e para as casas próximas à criança, pois se observa que a criança
ocupa um espaço relativamente pequeno na foto.
O jornal opta por colocar a foto do soldado à esquerda e a foto do menino haitiano à
direita, pois com isso cria-se uma seqüência que leva o leitor a visualizar primeiramente a
atuação do Brasil no Haiti e depois observar a forma com que, apesar disso, esse país continua
em extrema pobreza. Além disso, a arma do soldado está apontando para o lado direito, o que
leva o leitor a dirigir seu olhar para a foto 2.

O modo existencial
Basta que algo exista no mundo para que essa existência lhe dê fundamento para
funcionar como signo. Isso acontece porque existir significa estar situado em um determinado
universo. Quando o fundamento está no existente, este recebe o nome técnico de sin-signo, ou
seja, qualquer coisa ou evento que é um signo.
Um existente só o pode ser através de suas qualidades. Por isso mesmo, existentes dão
corpo a quali-signos. Cada uma das fotografias analisadas é um sin-signo, um existente com
5
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características que lhes são próprias. As características próprias de cada uma se constituem
nas qualidades específicas e peculiares da imagem que estão nelas corporificadas.
Tomando cada imagem como sin-signo, podemos destacar a particularidade existente
em cada uma das fotos em questão. Na foto 1 sua particularidade é enfocar mais o soldado
brasileiro, enquanto que na foto 2 o fotógrafo opta por dar destaque ao ambiente em que a
população haitiana vive. O tamanho das fotografias, apesar de serem iguais, também é
singular a elas, já que poderiam ter sido publicadas em tamanhos diferentes do escolhido. O
fato das imagens existirem e serem publicadas no jornal Folha de São Paulo do dia 10 de maio
de 2009 atesta, mais uma vez, sua relação de sin-signo.

O modo genérico
Enquanto os existentes são singulares, as classes são gerais. O existente se conforma
aos princípios gerais que dão fundamento às classes. Esses princípios gerais são leis que
recebem o nome de legi-signos.
No caso das fotos que estamos analisando, todas se encaixam na classe de imagens
fotográficas do gênero informativo. Podemos chegar à conclusão de que essas imagens fazem
parte do gênero foto-jornalístico, pois mostram a realidade do país através dos elementos
presentes na fotografia. Apesar de serem muito bem captadas, elas não possuem a intenção de
serem apenas bonitas ou artisticamente perfeitas, seus objetivos são agregar informações às
imagens.

A face da significação
Os três modos expostos anteriormente também determinarão os aspectos através dos
quais o signo pode significar seus objetos ou referentes, a saber, o aspecto icônico, o indicial e
o simbólico.

O aspecto icônico
Quando se leva em consideração apenas o aspecto qualitativo do signo, isto é, se
considerarmos apenas seu caráter de quali-signo, coloca-se em evidência sua qualidade de
aparência. Dessa forma, se o signo é, em si mesmo, um quali-signo, na sua relação com o
objeto, ele será um ícone. Este último representa o objeto por meio das qualidades que ele
próprio possui. Lúcia Santaella classifica o ícone da seguinte maneira:
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O ícone é um signo que representa seu objeto por apresentar
qualidades em com ele, a única capacidade referencial que o ícone
pode ter é a de apresentar algum grau de semelhança com as
qualidades de algum objeto. Por isso mesmo, as referências do ícone
são muito abertas, ambíguas, indeterminadas. Elas dependem do
campo associativo por similaridade que os quali-signos despertam na
mente de algum intérprete. (Santaella, 2002, pg. 36)
Portanto, na foto 1 existem diversos ícones os principais são: o capacete azul do
soldado, os óculos escuros, o microfone, o brasão do Brasil, a roupa camuflada, a arma, o
carro, a rua de terra, as casas, o homem negro, os homens e mulheres, o céu azul e as árvores.
Na foto 2 os principais ícones presentes são: o menino negro, a bola, o pé descalça, o
rio, o mato, o lixo, os barracos, a roupa rasgada e as pessoas (ao fundo).

O aspecto indicial
Se levarmos em consideração apenas o signo como sin-signo estaremos colocando em
ênfase a materialidade do signo que é parte do universo a que o signo existencialmente
pertence. Nas fotos analisadas, as imagens da paisagem estão em enquadramentos e ângulos
específicos. Logo, a imagem que aparece na foto é apenas uma parte de algo maior que a foto
não pode abraçar por inteiro.
Sendo assim, se o signo é em si mesmo um sin-signo, na relação com o objeto ele será
um índice, que é um signo que se refere ao objeto, do qual o índice denota em virtude de ser
realmente afetado por esse objeto, do qual o índice é uma parte. “No índice, a relação entre
signo e objeto é direta, visto que se trata de uma relação entre existentes, singulares, factivos,
isto é, conectados por uma ligação de fato.” (Santaella, 2002, pg. 127)
Nas fotografias, o aspecto indicial predomina, já que as mesmas são partes da
realidade que retratam, ou seja, aquilo que está nelas retratado realmente existe. A pobreza e
sujeira apresentadas na foto 2 não é uma projeção da imaginação do fotógrafo, isso
verdadeiramente existe no Haiti. Na foto 1 a presença do soldado brasileiro fazendo o
patrulhamento é real. Constata-se que as imagens mostram suas verdades, já que o real salta
para fora dessas fotografias e aguça a sensibilidade do espectador.
Se analisarmos de modo mais particular as fotos podemos encontrar outros índices. Na
foto 1 os principais índices são: proteção (destacada pela presença do soldado e da arma), rua
(já que existem carros), perigo (a necessidade de haver uma arma na mão do soldado), Brasil
(o brasão do Brasil em uma farda militar), presença da ONU (expressa pelo capacete azul), o
verde das matas (presente na roupa camuflada do soldado).
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Já na foto 2 os principais índices são: pobreza (os barracos, as roupas rasgadas da
criança, o pé descalça da mesma nos levam a esse índice), brincadeira (sugerida pela bola na
mão do menino), infância (sugerida pela presença da imagem de uma criança), sujeira,
poluição (sugerida pela existência de uma grande quantidade de lixo no rio que está próximo
do menino).

O aspecto simbólico
Se levarmos em consideração a propriedade de lei como fundamento do signo,
colocaremos em ênfase os aspectos culturais relacionados a ele. Se, em si mesmo, o signo é
um legi-signo, na relação com o objeto ele será um símbolo, já que irá se referir ao objeto
denotando em virtude uma lei, normalmente relacionado a uma associação de idéias gerais
que operam no sentido de fazer com que o símbolo seja interpretado como representação de
um dado objeto. De acordo com Santaella:

(...) os símbolos não poderiam significar, pois o símbolo está
associado ao objeto que representa através de um hábito associativo
que se processa na mente do intérprete e que leva o símbolo a
significar o que significa. Ou seja, o signo está conectado a seu objeto
em virtude de uma idéia da mente que usa símbolo, sem o que uma tal
conexão não existiria. (Santaella, 2002, pg. 25)

Na foto 1 os principais símbolos presentes são: a segurança (expressa pela imagem do
soldado e da aparente situação pacifica em que se encontra as outras pessoas presentes na
foto), a violência (expressa pela necessidade do soldado ter em suas mãos uma arma para
manter a ordem no local), a pobreza (expressa pela rua de terra e pela situação das casa que
aparecem na fotografia).
Na foto 2 os principais símbolos são: miséria (expressa pela grande quantidade de lixo
no rio); a difícil infância das crianças haitianas já que elas são obrigadas a conviver com a
pobreza que é uma característica marcante em seu país, a dificuldade encontrada pelo governo
do Haiti em manter a limpeza da cidade e situação precária dos bairros (expresso pela situação
dos barracos atrás do menino) .

A face da interpretação
Para compreender a noção de interpretante, ou seja, aquilo que o signo produz como
efeito em uma mente potencial ou atual, é necessário considerar que o interpretante tem vários
8
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níveis de realização: o imediato (primeiridade), o dinâmico (secundidade) e o final
(terceiridade).
O interpretante imediato é o potencial interpretativo do signo, ou seja, sua capacidade
de interpretabilidade. Trata-se de um interpretante em abstrato, ainda não efetivado, sendo,
dessa forma, interno ao signo. No caso das imagens analisadas a determinação do públicoalvo é, na verdade, uma expressão do interpretante imediato. O nível de repertório necessário
para compreensão do receptor inserida na imagem já pressupõe sua aplicação para um
determinado público.
O interpretante dinâmico se refere ao efeito efetivamente produzido pelo signo. Esse
efeito pode ser subdivido em efeito emocional, efeito energético e efeito lógico. O efeito
emocional está ligado às explosões de sentimentos produzidas no interpretante quando ele
observa a figura, dessa forma podemos concluir que quando o leitor se depara com a foto 1
esta passa a sensação de segurança, paz e dá a impressão de que a situação do Haiti está sob
controle. Já a foto 2 pode chocar o leitor, pois destaca a realidade da população haitiana que é
permeada pela miséria, através da observação dessa imagem é possível que ela desperte
sensações de pena, dó e, até mesmo, indignação.
Em um segundo nível (efeito energético), o signo pode provocar uma reação ativa no
receptor, quando este realiza certo esforço que pode ser físico ou intelectual. No caso das duas
fotografias elas fazem com que o leitor tenha o esforça mental de ligá-las ao texto verbal da
matéria que se segue, para que dessa forma ele possa compreender corretamente as
informações transmitidas pelas imagens. O leitor também é levado a pensar no que poderia ser
feito para uma diminuição da miséria desse país.
No efeito lógico, o signo é interpretado através de uma regra interpretativa
internalizada pelo receptor. No caso da matéria em análise esse interpretante se traduz no
conhecimento prévio da situação atual do Haiti para que o leitor compreenda corretamente o
que as imagens buscam passar.
O interpretante final se refere ao resultado interpretativo ao qual todo intérprete está
destinado a chegar se a investigação sobre o signo for levada suficientemente longe. Logo,
quando se observa mais atentamente as fotos e as compara é possível chegar à conclusão de
que apesar da segurança no Haiti, a pobreza ainda está fortemente presente e esse país ainda
busca maneiras para reverter essa situação.
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A ligação do verbal e do não-verbal
Ao observar essa matéria pode-se chegar à conclusão de que somente com as
fotografias (não verbal) a mensagem não é compreendida corretamente, pois apesar das
imagens estarem cheias de signos esses só fazem sentido se ligados ao texto verbal. As
legendas das fotos ajudam na compreensão da mensagem que deseja ser passada através das
fotos, pois ao lê-las o leitor passa a entender elementos que não ficaram totalmente claros com
o não-verbal.
Na foto 1 a legenda “Militar brasileiro patrulha rua Citè Soleil, ex-reduto rebelde na
capital haitiana de Porto Príncipe...” já leva o leitor a compreender que aquele soldado da
foto é um brasileiro e que a rua que atualmente apresente um caráter pacífico era antigamente
um local onde aconteciam os mais diferentes tipos de violência. A legenda da foto 2 “...
enquanto menino haitiano brinca em meio ao lixo, que só recentemente passou a ser
10
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coletado” ressalta a informação que a foto está tentando passar, ou seja, a difícil situação em
que a população haitiana vive.
Observa-se que essas legendas são contraditórias e posicionadas dessa maneira se
completam para que o leitor compreenda a ambígua situação em que se encontra o Haiti, de
um lado a paz, de outro lado a miséria. Da mesma maneira, as fotos reforçam essa idéia, pois
se completam reforçando essa contradição.
Além da legenda o título da matéria “Vencida a violência, pobreza mina o Haiti”, a
linha fina “Às vésperas do quinto aniversário de sua intervenção, ONU começa a planejar
retirada de suas tropas a partir de 2011”, o chapéu “ Resolvemos a segurança e no dia
seguinte os haitianos nos perguntaram: E agora? Como isso vai afetar minha família?, narra
o policial” e o olho “O grande desafio do Haiti no momento é a criação urgente de empregos
para a população jovem. A taxa de desemprego é superior a 60%. Cerca de 80% dos
haitianos com formação acadêmica saíram do país” levam o leitor a compreender, ainda que
superficialmente, a idéia central da mensagem que será passada pela matéria.
Somente depois de ler o texto é que o leitor poderá chegar a uma compreensão mais
completa sobre o assunto que foi abordado e dessa maneira conseguirá entender as novas
informações que lhe foram passadas. Assim, pode-se dizer que o verbal completa o não-verbal
e vice-versa.

Considerações finais
A partir do exposto podemos identificar os signos tanto em primeiridade, secundidade
e terceiridade presentes nessa matéria. Vale ressaltar que nas fotografias o aspecto indicial é
dominante, já que a mesma representa parte de uma realidade maior.
Além disso, chegamos à conclusão de que nesse caso especificamente o texto verbal
está fortemente ligado ao texto não-verbal, já que este último completa o primeiro. Dessa
forma, torna-se indispensável a presença do verbal para a compreensão do não-verbal.
O estudo destaca também que para a compreensão correta da mensagem o leitor
necessita fazer uso de suas experiências anteriores e ligá-las aos novos dados que estão sendo
passados pelo verbal e não-verbal.
Faz-se necessário, no entanto, destacar que a análise fica aberta, pois essas são
impressões e conclusões tiradas pela autora desse estudo. Sendo assim, outra pessoa que
queira continuá-la poderá chegar a diferentes resultados.
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