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RESUMO 
 
O presente Trabalho Final de Graduação tem como escopo compreender como se 
desenrolaram os momentos que antecederam o pleito eleitoral à Presidência da República 
nacional, de 2010, em seus períodos de pré-campanha e campanha da candidata Dilma 
Rousseff, da posição governamental, tendo como objeto empírico as imagens veiculadas pelo 
jornal O Globo (online) da época. Considerando a ênfase ao material bibliográfico que 
focasse a conotação barthesiana evidenciada na produção de sentidos que interfiram no 
entendimento dessas imagens pelo observador, partindo do oferecido pelo fotógrafo. 
Conforme teoria e esclarecimentos encontrados em teóricos, como o próprio Roland Barthes e 
outros, a exemplo de Jorge Pedro Sousa e Eliseo Verón cujas abordagens fazem alusão ao 
tema. Procurando conceitos de notícias para o embasamento teórico pertinente e elegendo 
critérios de inclusão das imagens a serem utilizadas como corpus empírico que possibilitasse 
a formação de uma metodologia pertinente. Chegando-se a inclusão de três fotografias 
jornalísticas estudadas sob três considerações analíticas a serem discutidas: a linguagem 
fotográfica sob técnicas limitadas; os elementos barthesianos para formação de sentidos 
analíticos; e, a produção de sentidos ali verificados. As imagens analisadas e discutidas 
tiveram sua limitação temporal considerando à pré-campanha próxima e a campanha em si, 
como fonte de desconstrução na fotogenia da candidata, mesmo esta não se enquadrando, 
sempre, em primeiro plano, mas destacada fotograficamente.  
 
Palavras-Chave: Fotojornalismo. Produção dos Sentidos. O Globo.  
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This Final Work Graduation is scoped to understand how the moments that took place prior to 
the election campaign for President of the Republic National, 2010, in their periods of pre-
campaign and campaign candidate Rousseff, the government's position, with the object 
empirical images conveyed by the newspaper O Globo (online) at the time. Considering the 
emphasis the bibliographic material that focused the connotation Barthesian evidenced in the 
production of meanings that interfere with the understanding of these images by the observer, 
from the one offered by the photographer. As found in theory and theoretical explanations, as 
the Roland Barthes and others, like Jorge Pedro Sousa and Eliseo Veron whose approaches 
allude to the subject. Searching news for concepts of the theoretical background and choosing 
appropriate criteria for inclusion of images to be used as empirical corpus that would allow 
the formation of a relevant methodology. Coming up to include three news photographs 
studied under three analytical considerations to be discussed: the photographic language under 
limited technical; Barthesian elements for the formation of analytical senses, and the 
production of meaning there checked. The images were analyzed and discussed considering 
its temporal limitation to the next pre-campaign and the campaign itself, as a source of 
deconstruction in the photogenic candidate, even this is not fitting, always in the foreground, 
but highlighted photographically. 
 
Keywords: Photojournalism. Production of the Senses. O Globo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A imprensa, no contexto contemporâneo, reveste-se de um caráter indispensável tanto 

no sentido comunicacional como informativo sendo, fundamentalmente, o vetor de levar aos 

receptores a realidade evidencia, em tempo real, os mais diversos eventos de âmbito 

globalizado, porém, dando primazia aos assuntos internos. Dos meios comunicacionais os 

periódicos, nacionalmente, ainda refletem a fonte de maior veiculação de informes públicos, 

estampando fotografias que testemunham eventos e acontecimentos, múltiplos em que as 

fotografias ensejam emprestar maior veracidade a notícia. 

Verdade insofismável que destaca sobremaneira o fotojornalista como observador do 

fato levado ao leitor, necessitando, para tanto, oferecer pelas imagens, elementos importantes 

a serem de conhecimento público. Fazendo as vezes de olhos do receptor, este que 

decodificará tal visualização pelos seus conhecimentos de mundo e conforme sua formação e 

intelectualidade. Ou seja, cabe ao fotógrafo inserir, na imagem, a maior quantidade de dados 

possíveis para capacitar, ao leitor, perceber, pelos sentidos o ali contido. 

  Estas imagens seguem tendências que acordam, normalmente, com a linha editorial 

do periódico em que são veiculadas as imagens. Mormente, ao se tratar, por exemplo, de 

questões políticas. Campo social em que a mídia jornalística é, por excelência, uma formadora 

de opinião, uma vez que as figuras públicas eleitas ou elegíveis são os representantes e 

legítimos defensores do povo. Razão que reveste de importância destacada as imagens que 

dão ênfase a este cenário em todos os Estados do mundo, mas que nas nações latino-

americanas toma tônus de conflitantes ideologias, pelas características que as estruturas 

políticas refletem as tendências ideológicas reinantes dentro de cada fronteira. 

Contexto que levou a escolha, pelo pesquisador, em acordo com sua orientadora, ao 

tema central do trabalho que ora se apresenta: “A produção de sentidos em fotografias 

jornalísticas do site o globo durante a pré e a campanha eleitoral de Dilma Rousseff à 

presidência da Brasil, no pleito de 2010”. Cuja relevância se assenta em múltiplas variantes, 

desde a percepção do eleitor na postura da candidata, sendo seguidora mesma linha ideológica 

do, então, mandatário do país, mas, mormente, por outros fatores, como representar a figura 

feminina a se alçar, pela primeira vez, a ser candidata de proa do maior eleitorado partidário 
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nacional, pelo seu passado revolucionário, seu desempenho ministerial no mandato que, na 

época era limiar, e, também, porque não, pela figura conflitante que era símbolo, enquanto 

partícipe destacada num período que representou uma página negra em sua historicidade 

nacional. 

Produto de fatores que levam este estudo a evidenciar como a fotografia é fundamental 

para o processo de informação no âmbito do campo jornalístico, vez que é a partir de sua 

estrutura que o receptor da mensagem pode visualizar o fato, os sujeitos envolvidos, bem com 

o ambiente onde o mesmo se desenrolou. Entretanto, as imagens fotográficas podem, por 

vezes, conter elementos que, para além do objetivo principal pelo qual foi registrada – a 

informação – interferindo em sua interpretação, criando sentidos segundos ao contexto da 

mensagem jornalística.  

Este acontecimento é nomeado de processo de conotação fotográfico, onde a partir da 

linguagem, da técnica, do conteúdo e do modo como os elementos se encontram na estrutura 

da fotografia, especialmente, objetos que possam estar presentes na imagem, criam sentidos 

segundos, fugindo ao mero objetivo jornalístico de informar. Partindo dessa afirmação, 

observou-se a partir das fotografias jornalísticas do site O Globo que algumas imagens da 

candidata Dilma Rousseff, do partido dos trabalhadores (PT), durante a pré e a campanha 

eleitoral de 2010, apresentaram elementos que contribuíram para processos de conotação na 

mensagem fotográfica, dando sentidos segundos às mesmas. Assim, o projeto apresenta o 

seguinte questionamento: quais sentidos são apreendidos das fotografias jornalísticas do site 

O Globo, da candidata Dilma Rousseff, durante a pré e a campanha eleitoral de 2010 à 

presidência do Brasil, a partir dos elementos icônicos que aparecem em algumas imagens? 

A fotografia, portanto, sendo um texto a ser decodificado, um discurso, conforme é 

construída, pode gerar diversos sentidos. Porém com alguns elementos icônicos encontrados 

nas imagens, ao invés de uma mensagem, pode-se criar e interpretar outra. Estudos sobre a 

produção de sentidos e os sentidos conotativos são, ainda, poucos abordados na fotografia 

jornalística. Além disso, são importantes para a área da comunicação social, em especial o 

jornalismo. 

Para contribuir com o aprofundamento teórico dos estudos já mencionados esse 

trabalho pretende analisar elementos icônicos em fotografia jornalística. Entre eles, as fotos 

da candidata à presidência Dilma Rousseff, durante o período eleitoral de 2010, no site do 

jornal O Globo. As fotos da candidata e os elementos que as compõem intrigam e sugerem 
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um estudo mais aprofundado. Este trabalho busca também contribuir com a análise da foto no 

meio online, quando a maioria das pesquisas que seguem esse foco se detém ao meio 

impresso. 

Gerando como objetivo inicial analisar como os elementos icônicos encontrados nas 

fotografias jornalísticas do site O Globo, da candidata Dilma Rousseff produzem sentidos 

conotativos. E, especificamente, identificar quais são os elementos que conotam sentidos no 

contexto das fotos jornalísticas de Dilma Rousseff, do site O Globo; analisar como os 

elementos icônicos encontrados nas fotografias jornalísticas de Dilma Rousseff, no site O 

Globo, produzem sentidos conotativos e, finalmente, decompor quais os sentidos produzidos 

por esses elementos nas fotografias jornalísticas de Dilma Rousseff, no site O Globo. 

Estudo que teve sua construção textual em três etapas: inicialmente, esclarecendo o 

que é a conotação barthesiana para a formação de sentidos nas imagens foto jornalísticas. 

Seguido da identificação biográfica da candidata Dilma Rousseff, segundo fontes jornalísticas 

nacionais. Isso identifica a metodologia de cunho bibliográfico para a análise das imagens que 

compõem o corpus do estudo. Que tem sequência pela discussão das fotografias e seus 

conteúdos conotativos, consoante o evidenciado pelos teóricos elencados e, culminando com 

as considerações finais em que são evidenciadas as contribuições encontradas e que, estas, 

possam ser fonte de pesquisas continuadas à temática que tem como foco a produção dos 

sentidos mediados pelas imagens que servem de propulsoras a formação de opiniões políticas 

que influencia a vida de todos contemporaneamente.     
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1 CAPÍTULO I 

 

 

1.1 A CONOTAÇÃO BARTHESIANA PARA PRODUÇÃO DE SENTIDOS NAS 

FOTOGRAFIAS JORNALÍSTICAS 

 

Neste capítulo trata-se daquilo que Roland Barthes observa na fotografia que envolva 

os seus sentidos e levam o autor, a partir, de então, a ter uma percepção que o remete a uma 

relação diversa daquilo que os olhos vêm. Passando, desta forma, a fotografia a mostrar ao 

outro uma realidade além daquilo que apenas a visão distinga. Visão esta oferecida pelo 

conhecimento e vivência de mundo do observador.  Passando pelos processos fotográficos 

que influem na formação de uma visão diversa da do emissor, desembocando na formação dos 

sentidos e o que possa ser relacionado entre estes e os processos fotográficos. 

Para Barthes uma fotografia deve extrapolar aquilo que o olhar do expectador vê. Sua 

validade está naquilo que o transporta para refazer o quadro visualizado, com o olhar, para o 

imaginário, que o faça usar os próprios sentidos. Sendo algo singular, uma vez que a 

conotação é própria do conhecimento daquele que está frente uma imagem e a ela empresta 

aquilo que sua vivência remeta, assim refazendo a obra pelos seus saberes pregressos 

sobrepostos a fotografia.   

Em Ferreira (2003) 1 tem-se que conotação é “a relação que se nota entre duas ou mais 

coisas; sentido translato, ou subjacente, às vezes de teor subjetivo, que uma palavra ou 

expressão pode apresentar paralelamente à acepção em que é empregada; compreensão”. Por 

analogia pode-se depreender que aquilo que se pode perceber subjetivamente de um texto ou 

do contexto que se tem em mãos ou a qualquer dos sentidos.  

A conceituação acima dá conta, por analogia que pode se entender por conotação um 

conjunto de caracteres compreendidos na significação de um dado termo, conceito ou ideia. 

No caso em tela, a fotografia vai além do sentido referencial, permitido pela exposição que 

facilita uma leitura. Cada elemento, isoladamente, neste contexto pode remeter a diversos 

                                                           
1 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Conotação. In: Dicionário Eletrônico para o Século XXI. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2003. 
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outros sentidos. Que podem ser virtuais ou conotativos, que são apenas sugeridos frente a uma 

imagem ou parte dela que evoca outras ideias que passam a ser associadas à imagem real, 

ainda que sejam de ordem abstrata, subjetiva, segundo o entendimento daquele que a olha. 

Assim uma imagem passa a ter um significado único para cada observador. 

É exatamente isso que Roland Barthes busca explicitar quando fala dos sentidos 

emprestados a fotografia. Que estes levem além da conceituação pura da conotação, da sua 

simples etimologia da palavra, fazendo o leitor se inteirar que existem procedimentos quando 

se trata da fotografia, isso pode se verificar a partir do seguinte postulado: 

 
A conotação, isto é, a imposição de um sentido segundo a mensagem fotográfica 
propriamente dita, elabora-se nos diferentes níveis de produção da fotografia 
(escolha, processamento técnico, enquadramento, diagramação): é, em suma, uma 
codificação do análogo fotográfico; é, pois, possível depreender os procedimentos 
de conotação; mas é necessário lembrar que esses procedimentos nada têm a ver 
com as unidades de significação que uma análise posterior – do tipo semântico – 
possibilitará, talvez um dia, definir; não fazem propriamente parte da estrutura 
fotográfica (BARTHES, 1990, p. 15).  
  

Analogicamente se depreende que a conotação referendada por Barthes não está 

intrinsecamente ligada ao verbete em si, e, sim, aquilo que o receptor ao olhar a imagem 

consegue perceber além do fotográfico, de outro modo exposto, não diz respeito direto àquilo 

que o admirador percebe do cenário em seu todo. 

Isso fica mais fácil de entender quando observadas as palavras textuais do autor, 

analisando uma fotografia que despertara seu interesse pessoal, apesar de não ser o autor da 

mesma (fotografia). Imagem que retrata uma foto nicaraguense (da Nicarágua), ao longo da 

guerra civil daquele país. Note-se que seu comentário pouco tem a ver com o conteúdo 

exposto, conforme se lê textualmente: 

 

Desse campo são feitas milhares de fotos, e por essas fotos posso, certamente ter 
uma espécie de interesse geral, às vezes emocionado, mas cuja emoção passa pelo 
revezamento de uma cultura moral e política; o que experimento em relação a essas 
fotos tem a ver com o afeto médio, quase um amestramento. Eu não via, em francês, 
palavra que exprimisse simplesmente esta espécie de interesse humano; mas em 
latim, acho que essa palavra existe: é o stadium, que não quer dizer, pelo menos de 
imediato, “estudo”, mas a aplicação a uma coisa, o gosto por alguém, uma espécie 
de investimento geral, ardoroso, é verdade, mas sem acuidade particular. É pelo 
studuim que me interesso por muitas fotografias, quer as receba como testemunhos 
políticos, quer as aprecie como bons quadros históricos: pois é culturalmente (essa 
conotação está presente no studium) que participo das figuras, das caras, dos gestos, 
dos cenários, das ações (BARTHES, pp. 45 e 46).  
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Aqui se tem uma visão mais aclarada dos sentidos propriamente ditos, por analogia, 

daquilo que, se crê, queira Barthes externar: o que se vê, pelo exposto no papel fotográfico; o 

estado de espírito vivenciado pelos fotografados; e, finalmente, a que o olhar daquele que vê a 

foto remete. Aqui pela primeira vez o autor utiliza a palavra “conotação”. Remete o cenário 

que aí se tem uma cena que perpetua um momento político vivenciado naquele local 

específico (uma rua, de uma cidade qualquer da Nicarágua), em um também específico 

momento, cuja resultante de uma revolta civil leva civis, fotografados, expressarem seus 

pesares. Que, em momento seguinte pode ser o mesmo local de festejos comemorativos dos 

mesmos protagonistas ou outros que estejam naquele local quando do evento. 

 

Pode perceber mais claramente o que é, para Barthes, a conotação, quando se lê: 

 
A conotação, isto é, a imposição de um sentido segundo a mensagem fotográfica 
propriamente dita, elabora-se nos diferentes níveis de produção da fotografia 
(escolha, processamento técnico, enquadramento, diagramação); é, em suma, uma 
codificação do análogo fotográfico; é, pois possível depreender os procedimentos de 
conotação; mas é necessário lembrar que esses procedimentos nada têm a ver com as 
unidades de significação que uma análise posterior – do tipo semântico – 
possibilitará, talvez um dia, definir ... (BARTHES, 1990, p. 15). 
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Nas palavras do próprio Barthes se tem uma identificação daquilo que ele apresenta 

como os conceitos de conotação considerando uma imagem fotográfica. Este esclarecimento 

partindo do autor, no entanto, ressalta que será a imagem a propulsora de fazer o sentido, de 

quem vê, ser remetido ao espaço retido na imagem, mas alterado pelo conhecimento prévio do 

receptor. Assim, o emissor apenas foi o vetor para que ocorresse uma conotação derivada da 

fotografia em si que seria o real facilitando o devaneio da fenomenologia. Para entendê-lo é 

necessário o estudo das linguagens denotativa (a etimologia do termo) e conotativa (sentido 

figurado). 

Portanto, de forma bastante sumária, pelo até aqui exposto, tem-se que Barthes vê na 

fotografia uma fonte que disponibilize, ao observador apor seus conhecimentos e vivências 

criando, ou recriando, uma nova obra, partindo do exposto pelo emissor. Uma construção 

efetivada pelos conhecimentos cultural e vivencial daquele que vê. O que ainda é coadjuvado 

pelos processos fotográficos que elenca como participes na construção conotativa, uma vez 

que para este (Barthes) os processos utilizados nas fotografias (jornalísticas, no caso) podem 

servir de estímulos a certas determinantes que aguce os sentidos do observador, remetendo-a a 

uma nova leitura daquilo que o emissor buscou enfatizar inicialmente. 

 

1.1.1 O que são e quais são os processos de conotação Barthesianos? 

 

Em alguns suportes, a linguagem pode apresentar mais de um sentido e o contexto 

pode ganhar novo significado. Para compreender os conceitos de denotação e conotação é 

preciso observar aquilo que se capta através da ótica do fotógrafo e possa, ao observar, 

suscitar aquilo que enxerga e aquilo que distingue pela inteligência e imaginação. Isso se 

constitui em divisar uma duplicidade de partes distintas, ainda que partindo do mesmo ponto 

(a fotografia). 

Devendo-se salientar que conotação e denotação inexistem, ou seja, Barthes parte da 

premissa que o signo (parte perceptível) 2, constituído pela imagem vai fazer com que esta 

                                                           
2 Sinal, símbolo. Na linguística, é uma unidade que tem significante e significado; o signo linguístico. Pode-se 
exemplificar tomando por base a imagem acústica de um signo linguístico não é a palavra falada (ou seja, o som 
material), mas a impressão psíquica desse som; no uso corrente, contudo, o termo signo designa frequentemente 
a palavra. Na semiologia é todo o objeto, forma ou fenômeno que representa algo distinto de si mesmo: a cruz 
significando o cristianismo; a cor vermelha significando o sinal de pare (remetendo ao código de trânsito); uma 
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mensagem seja recebida, por aquele que a visualiza, conforme a sua própria inteligência. Isso 

faz com que seja criada uma cena que irá ao encontro daquilo que este observador tenha 

construído pela sua própria capacidade inteligível (constituída de conceito, ou seja, imagem 

mental mediada pela representação do objeto que vê). 

Roland Barthes parte do senso comum para descrever o conteúdo da mensagem 

fotográfica, ao problematizar a hipótese de que a imagem fotográfica seria uma imagem sem 

código, embora seja uma reprodução da realidade expressa pelo emissor que suscita os 

conhecimentos culturais detidos pelo receptor. Toma-se por base aquilo que afirma 

textualmente: 

 

O que transmite a fotografia? Por definição, a própria cena, o literalmente real. [...] 
Entre o objeto e sua linguagem não é absolutamente necessário interpor um relais, 
isto é, um código; é bem verdade que a imagem não é real, mas é, pelo menos, o seu 
análogo perfeito, e é precisamente esta perfeição analógica que, para o senso 
comum, define a fotografia (BARTHES, 1990, p. 12). 

 

Ao falar em analogia, Roland Barthes evidencia que a imagem deva ter duas formas de 

ser percebida: uma pela visão, que o objeto que o observador tem em mãos e seu olhar 

assimilam pela percepção, é a imagem que surge no seu entendimento imaginário, fantástico, 

extraordinário. Ou seja, conotada, pelas suas particularidades intelectuais. Desta forma, a 

imagem real (a representação de um determinando momento captado pela lente e transposto 

ao papel, evidenciado em mídias e multimídias, além de qualquer outro processo de 

visualização) vista é que será entendida, por aquele que a recebe. A outra percepção seria a 

mentalmente ressignada frente ao seu conhecimento, sua intelectualidade, enfim, sua 

imaginação. Por isso, a referida analogia dá-se pelos processos, ou procedimentos, de 

conotação salientados como forma de facilitar a percepção pelos sentidos.  

A divisão do processo de significação em dois momentos distintos (denotativo e 

conotativo) revela como Barthes apropria-se de mecanismos inicialmente pensados para o 

signo linguístico e os estende para as materialidades não verbais 3. Essencialmente, o processo 

de denotação tratava pela percepção simples, superficial; e o processo de conotação continha 

as mitologias, como chamava os sistemas de códigos que são transmitidos e adotados, como 

                                                                                                                                                                                     

pegada indicando a passagem de alguém; as palavras designando coisas (ou classe de coisas) remetendo ao 
sentido do mundo real. 
3 Remete, novamente, a signologia, simbologia, que 

não se reflete com palavras quando em textos, assim como 

não esta reflexa em imagens, quando nas fotografias, mas que pela formação ou experiência de mundo de 

quem observa algo ou o próprio conjunto passa a ser um significante, àquele observador.
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padrões (a fotografia jornalística, por exemplo, é um objeto trabalhado, escolhido, composto, 

construído, tratado segundo normas profissionais, estéticas ou ideológicas).  

Ao se referir à semiologia, sustenta que ela possui duas ordens de significação ou 

níveis de sentido. A primeira delas é a denotação, ou seja, um signo é composto por um 

significante e por um significado. A segunda é a conotação, que nada mais é do que a 

denotação como significante ao qual se acrescentam outros significados de natureza 

sociocultural. Para deixar ainda mais claro, denotação é o uso da palavra com o seu sentido 

original, por exemplo: pedra é um corpo duro e sólido, da natureza das rochas. Já a conotação 

é o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto. Por 

exemplo: você tem um coração de pedra. 

Ao se deparar com esta afirmativa figurada, não se quer afirmar que o órgão do 

interlocutor é sólido como um mineral e, sim, que frente as suas demonstrações emocionais, 

despidas de sentimentalismos externados passam, ao observador, a sensação de que o outro 

não tem coração (figurativamente a fonte dos sentimentos). A expressão, em realidade, busca 

demonstrar que de quem se está falando é uma pessoa fria, impassível, despojada de 

sentimentos maiores. Assim, para que exista uma conotação fotográfica, esta deve externar 

algo àquele que a observa. 

Em seus estudos, Barthes também identificou seis processos de conotação que 

produzem em torno da fotografia. Tendo presente que a conotação não se explicita de pronto, 

pois São eles: truncagem, pose, objeto, fotogenia, esteticismo e sintaxe.  

Na ótica de Barthes a truncagem é um processo pode ser visto, pela sua caracterização, 

como: 

A trucagem caracteriza-se por intervir, sem prevenir, no próprio interior do plano de 
denotação; utiliza a credibilidade inerente à fotografia, que, como vimos, consiste 
em seu extraordinário poder de denotação, para apresentar como simplesmente 
denotada uma mensagem que na verdade, é fortemente conotada; em nenhum outro 
procedimento a conotação incorpora tão completamente a máscara “objetiva” da 
denotação (BARTHES, 1990, p. 16). 

 

Evidenciando esse processo conotativo barthesianos Sousa (2004) esclarece 

devidamente cada uma dessas definições que oferecem sentido a fotografia. A saber: 

 

A truncagem consiste na introdução, modificação ou supressão de elementos numa 
fotografia. Por exemplo, um jornal publicou, há alguns anos atrás, uma fotografia de 
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um táxi caído num enorme buraco numa estrada. Essa era uma imagem truncada 
(apesar de o público não ter sido avisado disso), que resultava da combinação de 
elementos de duas fotografias diferentes, uma do táxi e outra do buraco (SOUSA, 
2004. p. 80). 

 

Este processo seria representado pela montagem fotográfica de duas tomadas em 

locais e tempos diferentes, mas formando um determinado evento, sem que o observador 

tenha conhecimento disso. Em outros segmentos este processo pode ser encontrado como 

superposição cromática, colagem ou montagem. Hoje amplamente utilizado em fotos 

remasterizadas.  4 

Portanto, verificam-se pontos comuns entre Barthes e Sousa ao abordarem, por 

exemplo, o desconhecimento dos receptores de uma sobreposição, montagem ou colagem de 

eventos, fatos ou momentos que não sejam integralmente pertencentes a uma só tomada da 

câmara. Que, por outro lado, pode remeter o observador a uma terceira percepção, pelo seu 

conhecimento pregresso, pela sua intelectualidade ou, até mesmo, por ter estado presente um 

dos eventos. 

Na continuidade das definições dos processos se tem a pose, ao que Barthes faz 

menção a um fato bastante conhecido, sobre pose, quando da posse de John F. Kennedy 5, ao 

que explicita: 

 

É a própria pose do modelo que sugere a leitura dos significados de conotação; 
juventude, espiritualidade, pureza; a fotografia, evidentemente, só é significante 
porque nela existe um conteúdo de atitudes estereotipadas que consistem elementos 
cristalizados de significação (olhos voltados para o céu, mãos postas): uma 
“gramática histórica” da conotação iconográfica deveria, pois, procurar seu material 
na pintura, no teatro, nas associações de ideias, nas metáforas usuais etc., isto é, 
precisamente na “cultura”. Como já foi dito, a pose não é um procedimentos 
especificamente fotográfico, mas é difícil não mencioná-la, já que seu efeito resulta 
do princípio analógico que é à base da fotografia [...], o leitor recebe como uma 
simples denotação o que é, na verdade uma estrutura dupla, denotada-conotada 
(BARTHES, 1990, p. 16 e 17).  

 

Este processo integrante de uma fotografia é importante para dar noção perceptiva 
aquele que a observa, como descreve Sousa (2004) ao analisar o procedimento, como forma a 
dar completude à descrição barthesiana: 

                                                           
4 Reproduzir a mesma imagem com tratamento inovado ou renovado, dando ao observador uma impressão 
diversa da original. 
5 John Fitzgerald Kennedy (Brookline, 29 de maio de 1917 — Dallas, 22 de novembro de 1963) foi um político 
estadunidense, o 35° presidente de seu país (1961–1963) e uma das grandes personalidades do século XX. Sua 
morte violenta, no auge da carreira política, abalou o mundo inteiro, desencadeando um extenso período de 
turbulência na política e na sociedade norte-americana. 
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Os gestos e as expressões significativas do ser humano, nomeadamente quando são 
encenados de propósito para figuração na imagem fotográfica (o que constitui a pose 
propriamente dita), são elementos passíveis de outorgar determinados sentidos à 
imagem fotográfica, pois favorecem a construção e a reformulação de ideias sobre as 
pessoas fotograficamente representadas. O escritor que se inclina para trás na 
cadeira em que está sentado, deliciado com o charuto que segura na mão, ao mesmo 
tempo que expele o fumo, dará, hipoteticamente, a imagem de um pensador que sabe 
apreciar os pequenos prazeres da vida (SOUSA, 2004, p. 81). 

 

A pose remete as fotografias promocionais, onde as mensagens buscam dar noção de 

que o protagonista (o fotografado) está inserido em determinado contexto, pela maneira que 

se posiciona, ou onde um determinado objeto se encontra tendo como fundo um cenário que 

dê, a quem olha, a impressão de ali se encontrar em decorrência de uma determinada ocasião. 

Um homem impecavelmente trajado encostado a uma árvore olhando atentamente pode levar 

o observador a imaginar estar à espera de alguém ou ter sua atenção voltada para um 

acontecimento que ocorra naquele momento. 

Barthes é extensivo em sua exposição àquilo que se refere aos objetos que integram 

um todo e lhe dão uma forma de acabamento específico, mesmo não sendo dotada de 

movimentos sua interação possibilita essa atribuição, conforme Barthes: 

 

É necessário atribuir uma importância especial ao que se poderia chamar a pose dos 
objetos, pois o sentido conotado surge, então, dos objetos fotografados [...]. O 
interesse está no fato de que esses objetos são indutores comuns de associações de 
ideias (biblioteca = intelectual) ou, de maneira menos evidente, verdadeiros 
símbolos (a porta da câmara de gás de Chessmann remete à porta fúnebre das 
antigas mitologias). Esses objetos constituem excelentes elementos de significação 
(BARTHES, 1990, p. 17). 

 

Sousa (2004) evidenciando esclarecer mais sobre os elementos fotográficos, em uma 

mesma imagem, afirma que estes objetos dão mais subsídios para os sentidos do observador 

se agucem quando de sua análise, favorecendo uma espécie de esclarecimento sobe aquilo que 

o fotografado deva mostrar e utilizar com maior intensidade e, ao mesmo tempo, oferece 

material para que a imagem seja enriquecida com dados implícitos, por isso afirma: 

 

A presença das representações de determinados objetos em imagem fotográfica 
contribui para a construção de sentidos dessa fotografia. Imagine-se a personagem 
que imaginei para ilustrar a influência da pose, o escritor recostado na cadeira a 
fumar, deliciado, um charuto. Se ele estiver rodeado por estantes cheias de livros e 
outros objetos, se tiver à frente uma velha máquina de escrever sobre uma velha 
secretária, a atmosfera provavelmente transpirará a ideia de intelectualidade 
(SOUSA, 2004, p. 81). 
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Entretanto, sendo outros os objetos que sirvam de fundo ou plano a constarem na 

ilustração, assim como a maneira fisionômica do fotografado, esta ideia tomará outro rumo 

interpretativo.  

O que leva, por outro lado, ao fotógrafo ter certo cuidado naquilo que utilizará quando 

se trata de uma fotografia pessoal, ou de pessoa pública, pois mesmo que determinado objeto 

seja de uso desta pessoa poderá determinar uma denotação dissonante daquela que o público 

possa ter do fotografado. 

O processo que se segue foi amplamente utilizado pelos pintores ao retratarem seus 

modelos, alegrando ou deixando a cova mais ou menos aprazível pela luz. Por isso Barthes 

busca se eximir de analisar de forma abrangente este processo, conforme ele: 

 

Bastará definir a fotogenia em termos de estrutura informativa: na fotogenia a 
mensagem conotada está na própria imagem “embelezada” (isto é, em geral, 
sublimada) por técnicas de iluminação, impressão e tiragem. Essas técnicas 
deveriam ser recenseadas, pois que a cada uma delas corresponde um significado de 
conotação suficientemente constante para ser incorporado a um léxico cultural dos 
“efeitos” técnicos (por exemplo, o flou de mouvement ou filé, lançado pela equipe do 
Dr. Steinert para significar o espaço-tempo). Esse recenseamento seria, aliás, uma 
excelente ocasião para distinguir os efeitos estéticos dos efeitos significantes 
(BARTHES, 1990, p. 18). 

 

Barthes descreve a fotogenia fora daquilo que a conceituação pura e simples do termo 

empresta ao vocábulo. Ele busca evidenciar que o fotógrafo evita qualquer imperfeição do 

fotografado seja exposta, daí ao fazer menção ao filé (nas palavras do autor) que é a parte 

bovina mais nobre, cujo sabor é apreciado deveras pelos conhecedores daquilo que representa 

a melhor parte de um todo, deixando, portanto à mostra, apenas o envoltório belo detido pelo 

tema central fotografado. No que Sousa (2004) corrobora em relação a este conceito na 

atualidade, passa por um processo de clareamento ou escurecimento, sutis, mas que servem 

para salientar a beleza e escamotear as imperfeições, como se observa no fragmento:  

 

Uma cena ou um sujeito podem ser “embelezados” pela iluminação. A própria 
fotografia pode ser “embelezada” pelas técnicas de impressão e de processamento. 
Todas estas situações são exemplos enquadráveis pela designação “fotogenia”, 
demonstrando, todas elas, como através de uma série de procedimentos técnicos se 
contribui para a construção de sentidos para a imagem. 
A utilização de luz indireta a partir do flash, por reflexão, é uma técnica susceptível 
de favorecer a imagem dos sujeitos fotografados, enquadrando-se, portanto, no 
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processo de conotação de imagem que Barthes designou por fotogenia (SOUSA, 
2004, p. 81). 

 

Uma fotografia que apresente menor luminosidade, semiobscuridade, facilita a 

percepção de um local insalubre, assim como a ausência de luz facial busca remeter a uma 

pessoa austera ou lhe empresta um ar severo, rigoroso, despido de alegria. Ao captar uma 

simples luminosidade nas maçãs do rosto empresta a conotação de que esta pessoa é alegre, 

leve, despida de grandes preocupações ou, por outro lado, vivencia um momento aprazível. 

Pela fotogenia o fotógrafo pode emprestar beleza, alegria ou nostalgia a uma imagem, seja ela 

com participação de uma personagem ou simplesmente uma paisagem. 

Certas posturas, de igual sorte favorecem ao observador chegar a determinadas 

conclusões, por exemplo, basta que surjam rugas de expressão e ou uma das mãos estar 

mostrando nós dos dedos brancos pela força com que contrai os músculos dará ao observador 

a impressão de que mesmo recostado a uma cadeira está buscando solução a um impasse 

qualquer que ocorra em sua vida momentaneamente. Esta representação será mais perceptiva 

se houver uma imagem de pessoa a quem o fotografado esteja mirando. 

Esteticismo é a nominação dada a uma escola de pintura no século XIX assentada na 

perspectiva dos elementos que integravam uma determinada pintura, dando ênfase a todos 

eles, enquanto destacava, ao centro, o tema que era o mote da arte. No esteticismo fotográfico, 

tomando-se por base os processos conotativos barthesianos, pode-se, analogicamente, 

depreender que traduzam um determinado estado de espírito do fotografado que tanto pode 

ser de enlevo, de efusão, de bravura, demonstrando um sentimento agressivo, quanto de 

estagnação, mas, ainda assim, deixa entrever (denotar) um estado momentâneo daquele que é 

o centro da imagem. 

A fotografia imortaliza personagens ou personalidade locais ou eventos, assim como o 

fez a pintura, que a precedeu. O processo é similar, ainda que a instantaneidade fotográfica 

mostre seu resultado mais rapidamente. Isso leva Barthes a sintetizar comparativamente a 

pintura a fotografia, como se vê: 

 

Pois, se podemos falar de esteticismo em fotografia, será, ao que parece, de maneira 
ambígua: quando a fotografia se faz pintura, isto é, composição ou substância visual 
deliberadamente tratada “na palheta”, é para significar-se ela própria como “arte” 
(caso do “pictorialismo” do início do século) ou para impor um significado 
habitualmente mais sutil e mais complexo do que aqueles permitidos por outros 
procedimentos de conotação; Cartier-Bresson assim construiu a recepção ao Cardeal 
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Pacelli pelos fiéis de Lisieux, como um quadro de antigo mestre: essa fotografia, 
porém, não é absolutamente um quadro: por outro lado sua estética exposta remete 
(maliciosamente) à própria idéia de quadro (o que é o contrário de toda verdadeira 
pintura), e, por outro lado, a composição significa, aqui, de maneira clara, uma certa 
espiritualidade estática (BARTHES, 1990, pp. 18 e 19).       

 

Na abordagem do esteticismo, Barthes não faz referência à pose, embora nesta 

tipologia artística haja uma remessa que imbrica a este procedimento de agregação. Citando 

uma figura religiosa menciona o halo 6 de espiritualidade que deva emanar do fotografado. 

Poder-se-ia afirmar que Barthes vê neste procedimento uma signologia representativa daquele 

que está sendo retratado, característica amplamente utilizada na pictórica caricaturista. 

Procedimento que Sousa, comparativamente prefere evidenciar como sendo: 

 

O esteticismo é um processo de conotação que consiste na exploração estética da 
fotografia ao ponto de ela se assemelhar à pintura. O pictoralismo, primeiro 
movimento fotográfico da história, fazia até desse objetivo a sua razão de ser. A 
composição da imagem, dentro do referido processo, adquire grande relevância.  Por 
exemplo, numa célebre fotografia de Henri-Cartier Bresson vê-se um corredor de 
uma prisão (em perspectiva) e pelas grades de uma das celas passam completamente 
nus, um braço musculado, completamente estendido e com o punho fechado, 
paralelo ao solo, e uma perna igualmente musculada, oblíqua em relação ao chão do 
corredor (quase parece metade daquele célebre desenho de Leonardo da Vinci do 
homem bem proporcionado no interior do círculo). Parece ser um gesto de raiva.  
Nesta imagem, são a composição geométrica e a condensação de um gesto 
momentâneo e surrealista que impulsionam a construção de sentidos (SOUSA, 2004, 
p. 81 e 82).  

 

Depreende-se do fragmento de Sousa (2004) que a fotografia, quanto à estética, busca 

gravar momentos e os personagens que os desencadearam, assim como o que expressam no 

exato momento de sua tomada. Assim, a imagem reflete a importância dada ao evento ou ao 

acorrido quando flagrado. 

Finalmente, o processo derradeiro, esteticismo, elencado por Barthes, para quem este 

procedimento excede uma construção desconstrutiva, isso fica translucidamente manifesto em 

sua afirmativa de que: 

 

Já falamos aqui de uma leitura discursiva de objetos-signos no interior de uma 
mesma fotografia; naturalmente, várias fotografias podem formar uma sequência 
(caso comum nas revistas ilustradas); o significante de conotação, neste caso, não se 
encontra mais no nível e qualquer dos segmentos da sequência, mas ao nível 
suprassegmental, diriam os linguistas do encadeamento (BARTHES, 1990, p. 19).   

 

                                                           
6 Sentido figurativo que faz menção a glória, prestígio, honra, auréola.  
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Ao mencionar uma sequência de segmentos que tanto pode ser de um mesmo 

momento ou de momentos ou espaços altercados ou alternados, busca, o emissor, dar ao 

receptor uma ideia que se trata do mesmo tema, isso sim. Quando se vê determinado 

personagem, por exemplo, discursando fervorosamente na defesa de uma ideologia, e, em 

instantâneo seguinte mostrar uma aparência plácida e destituída de eloquência, ainda que esta 

seja mostrada pelo local que se encontra (que até mesmo poderá ser o mesmo púlpito ou 

palanque), oferece ao observador a possibilidade de avaliar o amadurecimento da mesma 

pessoa. 

Procedimento assim descrito e definido, segundo Sousa: 

 

Por vezes, a imprensa publica conjuntos de fotografias, que podem formar 
sequências (por exemplo, o gesto de vitória). Outras vezes, trata-se de fotografias 
justapostas ou contíguas, que por vezes são inadvertidamente colocadas juntas. A 
ação representada nas imagens ganha sentido devido à sintaxe, isto é, à disposição 
orientada e significante das fotografias. Finalmente, é de chamar a atenção para o 
fato de que, segundo Barthes, quanto mais uma fotografia é traumática, mais difícil é 
a conotação (SOUSA, 2004, p. 82). 

 

A multiplicidade de imagens expostas na ilustração de um fato, evento, acidente, 

fenômeno ou o que esteja buscando ser levado ao expectador7, tende a favorecer que cada um 

tenha uma leitura de como ocorreu o acontecimento, o comportamento pessoal dos integrantes 

ou a disposição dos objetos quando de sua efetivação. A expressão de efusão, quando de uma 

alegria, da tristeza frente a uma catástrofe, o aborrecimento ante um resultado 

inesperadamente adverso, retratados por gestos e expressões fisionômicas. Podendo ainda 

evidenciar, dentro desse procedimento, a disposição mobiliária 8 evidenciada em um 

acontecimento festivo ou cívico, ou, ainda, as condições que ficaram dispostos determinados 

objetos, móveis e semoventes após um fenômeno natural. É, sumariamente, a construção ou 

desconstrução lógica de alguma coisa frente a algo. Assim como temos uma construção 

textual (sintaxe) pode-se ter a consequência decorrente da mesma construtiva ou nem tanto. 

Basicamente, são estes os elementos da conotação barthesiana apresentando 

apresentados por Barthes, analisados um a um, no que se percebe a participação de um 

complementando, as afirmativas do outro, aquilo que faz menção as singularidades de cada 

                                                           
7 Aquele que tem expectativa, que está na expectativa; posicionado frente a algo que explora. 
8 Isso porque aquele que ocupa um determinado ponto ou está postado em determinada posição tem demonstrada 
sua maior ou menor importância no evento. Por exemplo, em uma composição de mesa cívica, no centro está 
sentado aquele que preside o evento, portanto, a mais alta personalidade presente.    
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um dos elementos integrantes e que podem ser interagentes para que o observador venha a 

perceber a imagem pelos sentidos próprios mediante seu grau de discernimento e cultura. 

Entretanto salienta o próprio Barthes (1990) que estes são métodos de conotação e não 

unidades conotativas, explicitados por ele mesmo no seguinte fragmento: 

 

[...] a partir de uma mensagem principal (o texto), que era sentido como conotado, já 
que necessitava precisamente de uma ilustração; na relação atual, imagem já não 
vem esclarecer ou “realizar” a palavra; é a palavra que vem sublimar, patetizar ou 
racionalizar a imagem, mas como esta operação é feita a título acessório, o novo 
conjunto informativo parece fundamentado sobretudo numa mensagem objetiva 
(denotada), da qual a palavra não é mais que uma espécie de vibração secundária, 
quase inconsequente; ontem, ilustrava o texto (tornava-o mais claro); hoje, o texto 
torna a imagem mais pesada, impõe-lhe uma cultura, uma moral, uma imaginação; 
no passado havia redução de texto à imagem; no presente, há amplificação 
recíproca: a conotação não significa mais uma ressonância natural da denotação 
fundamental, constituída pela analogia fotográfica; estamos, pois, diante de um 
processo caracterizado de naturalização cultural (BARTHES, 1990, p. 20). 

 

Depreende-se, pelo fragmento acima, que a conotação dependerá da intelectualidade 

daquele que lê a imagem. Também, dentro do contexto contemporâneo, que a imagem 

representou e que leva o receptor da imagem, ter a nítida ideia daquilo que ocorreu. Porém, 

que é percebido pelo receptor segundo informes próprios, particularizados, os quais dão 

sentido aos significados segundos. 

1.1.2 – O que é a produção de sentidos? 

As mensagens, independentemente dos veículos e meios utilizados, destinam-se a um 

determinado receptor que a recebe e a transforma conforme a entende, através de sua ótica, 

mediada pela sua capacidade ou ideologia sobre o que está recebendo. Assim, os diversos 

receptores podem assimilar um mesmo conteúdo de várias formas, ainda que seja sobre o 

mesmo evento, o mesmo fato, a mesma pessoa, declaração, foco ou assunto. O discurso pode 

ser mais fluente, pelo poder da verbosidade, mas a fotografia mostra, sem dúvidas, aquilo que 

se evidenciou ou como foi a resultante. 

Na abordagem da leitura e suas hipóteses, para entendimento, Eliseo Verón (1980) 

propõe fatores necessários ao entendimento ou interpretação a ser dada a um determinado 

texto ou imagem (ambos passíveis de interpretação e leitura). A assimilação pelo leitor ou 

observador dar-se-á, inicialmente, pelo seu potencial de conhecimento e a cultura detida pelo 

mesmo. Não menos importante, para o autor, segunda hipótese, é a frequência e o hábito de 

leitura e sua capacidade de esquadrinhar os elementos que integram a imagem ou texto.  



26 

 

Frente a esta assertiva é que cita como importância a ser salientada a teoria 

sociológica, aqui não no sentido marxista que sem evidencia e, sim, paralelizado ao estudo 

das relações. As quais se concretizam em normas, leis, valores e instituições, consciente ou 

inconscientemente. Devidamente incorporadas pelos indivíduos que constituem a sociedade, 

considerando suas particularidades específicas. São estas singularidades que oferecerão 

subsídios para o entendimento, análise e discernimento efetivo do receptor daquilo que vê ou 

lê. Isso porque uma imagem merece uma leitura tanto no sentido conotativo quanto 

denotativo.  

Entretanto, Barthes não deixa de frisar a influência dos processos ideológicos detidos 

pelo leitor. O senso ideológico poderá determinar certas variáveis referentes às mesmas 

(ideologias) que poderão passar despercebidas por outros que tenham uma tendência 

ideológica contrária. Assim, tem-se que a ideologia interiorizada em cada um poderá alterar a 

forma de ante um mesmo elemento, imagem ou texto. 

Na análise de Verón (1980, p. 48), o autor cita três hipóteses, sobre as quais afirma 

que de alguma forma têm tudo a ver com o aspecto sociológico: cultura, socialização e 

ideologia e esclarece ao salientar a quarta hipótese: 

 

Em quarto lugar, verifica-se facilmente até que ponto estas considerações são 
difusas e gerais. Mas, penso que, no tocante as questões teóricas de base da 
sociologia, ninguém se pode exprimir de outra forma [...] Pode-se certamente, e com 
facilidade, encontrar textos de teoria sociológica muito mais interessantes do que as 
considerações que vão ler aqui; todavia, tratando-se de textos que digam respeito aos 
problemas teóricos de base concernentes ao funcionamento global das formações 
sociais, eles testemunharão sempre uma imprecisão fundamental.  [...] Tudo isso, 
alias é do conhecimento geral. Mas como se trata, aqui, de aproximar a problemática 
de duas disciplinas (a saber, a da linguística e a da sociologia), parece-me importante 
levar em conta seu desacordo. Se é (talvez) verdade que a linguística está em via de 
proceder à sua segunda fundação, não estou certo de que a sociologia tenha até agora 
conseguido levar a cabo sua primeira fundação.  

 

Referência à sociologia, feita por Verón, no sentido que o discurso sociológico faz-se 

de forma clara e precisa, no entanto, manipulada pelo poder. Ao referendar a segunda 

fundação linguística remete aquilo que afirma Barthes quando dá conta de que a linguística na 

atual conjuntura se atém a servir de esclarecedora da imagem. Portanto, foge a sua função 

discursiva quando se relaciona ao conjunto de texto/imagem. Ainda servindo para ilustrar a 

necessidade da socialização humana para o discernimento a ser evidenciado pela formação e 

capacidade intelectual daquele que observa, o receptor.  
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Assim, a leitura da imagem se faz ante a linguagem fotográfica, que nasce como um 

modo de produzir informação visual pela escolha e emprego dos elementos que a compõe. 

Porém, essa escolha é feita pelo fotógrafo. Apesar de nem sempre ser consciente. A partir 

desse momento, independentes da percepção do fotógrafo no instante da captura da imagem, 

os elementos arranjados no plano conduzem a um determinado sentido, cuja decisão é 

subjetivada por quem observa. Outro aspecto a considerar é a decodificação da imagem, ou 

seja, como chegar aos sentidos quando se está diante de uma imagem fotográfica. 

Barthes (1990) traz que a fotografia é uma significante conotativa que não se detém 

em ressignificar signos naturais ou artificiais, mas efetivamente evidencia momentos 

históricos e culturais, isso porque os acontecimentos ocorridos em qualquer tempo-espaço são 

integrantes e interagentes de um momento que é fonte histórica sazonal de onde ocorre. 

Cultural por ser uma forma de levar, tal acontecimento, evento, fato ou notícia a uma parcela 

ou totalidade populacional que tenha contato com o mesmo. Isso leva a que se considere o 

significado social que o homem contemporâneo dá as imagens que permeia suas leituras, a 

ligação decorrente de significado e significante. Assim, o código de conotação passa a ter uma 

importância preponderante no sentido amplo da palavra para o homem enquanto cidadão do 

mundo, dentro de suas situacionalidades nativas, mas com conhecimentos extensivos 

globalizadamente.  

Ao analisar os discursos sociais, Verón (1980) procura evidenciar o fato de que estes 

discursos são objetos semioticamente heterogêneos, ou seja, compostos por várias matérias 

significantes e vários códigos. O mesmo acontece com o próprio discurso linguístico, da 

escrita ou da fala, dos meios de comunicação de massa ou da comunicação interpessoal: o 

discurso não se reduz ao código linguístico. 

Não se pode idealizar uma teoria da produção social do sentido voltada unicamente 

para a produção, uma vez que é na recepção, ou no reconhecimento como diz Verón, que os 

traços ideológicos determinam a análise da produção, as diferentes leituras e a produção 

propriamente dita, através de diferentes componentes significantes.  Para usar a nomenclatura 

de Verón “Só há discursos situados” (p. 81). Toda produção de sentido é necessariamente 

social: não se pode descrever nem explicar satisfatoriamente um processo, sem explicar suas 

condições sociais produtivas. 

Neste sentido, Eliseo Verón e Roland Barthes mostram pontos comuns entre si, uma 

vez que não se propõem a desenvolver uma semiótica literária propriamente dita. Sua 
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preocupação está voltada especificamente para os meios de comunicação de massa e, aí sim, a 

semiótica nelas utilizada. Eles tratam especificamente da presença do ideológico nos 

discursos sociais, negando a frequente oposição que tende a se estabelecer entre ideologia e 

ciência, quando se atribui ao primeiro, Verón, o valor de falsidade e ao segundo, Barthes, o de 

verdade. Desenvolve o pensamento de que ideologia está necessariamente ligada à 

significação e à produção do sentido, no nível que ele chama de superestrutura.  A ideologia é 

a condição necessária da produção do conhecimento. 

Fundamentado na ideia da leitura como prática social que possibilita a produção de 

sentido, Verón aponta que um estudo produtivo de qualquer suporte midiático deve 

necessariamente discutir os laços que se estabelecem, a partir da leitura, entre um dado 

suporte de mídia e seu auditório. Entretanto, o que se viu até o momento são pesquisas 

originadas no campo da linguística e no campo da sociologia, que, em diversos níveis, 

encontram impedimentos de ordem teórica e metodológica, impossibilitando o avanço em 

direção a soluções realmente consistentes. No campo dos estudos linguísticos, Verón assinala 

que predominou por certo tempo, noções que negligenciavam as especificidades entre a 

produção e a recepção dos discursos, de tal forma que não era possível avançar na distinção e 

na compreensão dos fatores que marcam cada uma destas práticas. 

Roland Barthes, em seu ensaio intitulado “O terceiro sentido”, afirma que, na 

fotografia de uma cena, há três níveis de sentidos: um nível informativo, 9 que é o nível de 

comunicação; um nível simbólico, 10 o da significação, 11 e um terceiro nível, sobre o qual o 

autor diz: “Desconheço seu significado, pelo menos não consigo dar-lhe um nome, mas posso 

distinguir os traços, os acidentes significantes que compõem esse signo, no momento, 

incompleto” (BARTHES, 1990, p. 46). Segundo o autor, esse “terceiro sentido” encontra-se 

velado na imagem, atrás do que é mostrado de imediato, e “contém certa emoção” 

(BARTHES, 1990, p. 52). Ele confessa ser prisioneiro da insegurança ao descrever esse 

sentido, chamando-o, no decorrer do texto, de “sentido obtuso”. É proposto então ao 

observador das imagens que perceba além do que é articulado com palavras, para que, 

paradoxalmente, as palavras façam sentido completamente. A teoria barthesiana pode ser 

utilizada como um alerta. Alerta ao observador/pesquisador para a percepção do que não é 

                                                           
9 Que contém algo novo a ser oferecido, ou uma inovação a ser inserida em algo já conhecido, mas altera o 
entendimento daquilo que até então era tido ou dado como certo.   
10 Significante, que remete a signo. 
11 Aquilo que realmente visa identificar, segundo a ótica do emissor 
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óbvio na imagem à primeira vista, para o obtuso que nos diz mais sobre o que é visto, e que 

envolve a emoção. 

 

1.1.3 – As relações entre os processos de conotação Barthesianos e a produção de sentidos no 

âmbito da fotografia jornalística 

A fotografia não é apenas o conjunto de técnicas de uma arte ou ciência, mas um texto 

não verbal, técnico e subjetivo. Nele, encontramos a imagem desprovida de som que 

comunica. O nome fotografia, em um contexto mais técnico, vem do grego: foto que significa 

“luz”, e grafia, que significa “escrever”, “gravar”. Isto é, o registro de imagens produzidas 

pela ação da luz sobre papel sensível, e atualmente, cartões digitais.  “Na imagem fotográfica 

encontram-se, indissociavelmente incorporados, componentes de ordem material que são os 

recursos técnicos, químicos ou eletrônicos, indispensáveis para a materialização da fotografia, 

e os de ordem imaterial, que são os mentais e os culturais”. (KOSSOY, 2002, p. 27). 

Na fotografia, a linguagem está relacionada às características, aos modos pelos quais a 

fotografia existe. Para chegar a seu objetivo, necessita transpor um complexo processo 

técnico; e é este processo a base da linguagem fotográfica. A base técnica da realização da 

fotografia determina os elementos da linguagem. O estudo da linguagem decorre da 

necessidade de "dizer" alguma coisa e é proveniente de um processo de experimentação dos 

recursos colocados à disposição da fotografia pela técnica. Os elementos da linguagem 

fotográfica são: planos, foco, movimento, forma, ângulo, cor, textura, iluminação, aberrações, 

perspectiva, equilíbrio e composição. 

Segundo Barthes, na foto, a imagem transforma-se numa escrita, a partir do momento 

em que é significativa. E uma fotografia será, por nós, considerada fala exatamente como um 

artigo de jornal.  

Para Verón, “um discurso é sempre uma mensagem situada, produzida por alguém e 

endereçada a alguém” (VERÓN, 1980, p. 77). Esta mensagem se efetiva mediante signos e, 

frente a isso, pode-se afirmar que as mensagens são expressas por um paralelo em que o signo 

é decifrado pela linguística, em um jogo de linguagem que se compreende mediante a leitura 

do conteúdo, remetendo, diretamente a capacidade interpretativa do observador ou leitor. 

Estando, aqui, presentes os sentidos pelos quais este (leitor ou observador) interpretará aquilo 

que visualiza. 
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Em Verón (1980, p. 77) se encontra o esclarecimento quanto à hipótese do 

paralelismo: 

 

A noção de discurso está estreitamente relacionada com nossa observação 
concernente à noção de “código”. Esta última parece inevitavelmente associada, no 
contexto linguístico e semiótico herdeiro do estruturalismo, a ideia de um repertório 
de unidades disponíveis. Na origem da busca infatigável de unidades mínimas do 
sentido encontra-se a hipótese estruturalista do paralelismo entre o plano do 
conteúdo e o plano da expressão: vê-se bem que, no fundo, é o modelo do signo que 
aqui está em causa. Ora, unidades podem ser efetivamente enumerados no nível do 
significante puro, isto é, nos sistemas ditos de “dupla articulação”. Mas, quando se 
trata do sentido, e qualquer que seja o sistema, é preciso concluir que a noção de 
unidade mínima é inteiramente relativa e mesmo enganadora. 

 

A afirmativa que as unidades são relativas faz-se diante da assertiva de Barthes (1980) 

afirmar que a conotação oriunda da imagem fotográfica deve ser mensurada ante o 

conhecimento detido pelo observador, por isso ela pode ser enganadora tanto ao que observa a 

mesma, pela sua dedução pelos sentidos, quanto por aquele que é o emissor, mas não detém o 

mesmo saber quanto à ideologia do significante dos signos que estão inseridos na estrutura 

pelos procedimentos, principalmente, quanto aos objetos-signos e no esteticismo, na 

abordagem de Barthes (1990), no que corrobora Sousa (2004). 

Pelo que, no processo discursivo, que Barthes salienta como eminentemente cultural, e 

que Verón (1980) denomina de hipótese de socialização, o elemento socializado, neste caso, 

visual (fotografia) é decodificado pela totalidade de parcela da atenção de conhecimentos 

(decodificadores) dos observadores. Uma condição que se evidencia continuamente frente às 

fotografias que compõem as chamada das edições (capas e manchetes). Estas imagens e 

chamadas denominadas por Verón como a “vitrine” dos diários oferece esta noção exata. 

Afirmativa que mostra a fotografia como a apresentação de leitura da mensagem que o leitor 

terá no interior do periódico e, frente às hipóteses de leitura deixa entrever múltiplas 

possibilidades interpretativas. 

E é neste sentido que Verón, (1980, p. 60) sentencia que: “o discurso [...] constitui um 

dos “vínculos” mais importantes de produção de sentido no interior de uma sociedade”. 

Tendo em vista as hipóteses por ele elencadas como partícipes e indissociáveis de produção 

de sentido uma vez que qualquer uma delas (hipóteses) está de alguma maneira, ligada à 

cultura. 
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2 CAPÍTULO II  

 

 

2.1 DILMA ROUSSEFF E O CONTEXTO DA PRÉ E DA CAMPANHA ELEITORAL A 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DO BRASIL, EM 2010 

 

Neste espaço se evidencia a trajetória da vida pública de Dilma Vana Roussef, 

mostrando sua caminhada nacional a partir do desempenho político ao longo do governo do 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas contemplando sua vida pregressa, enquanto 

estudante, tempo que se torna simpatizante de facções consideradas, nos anos em que o Brasil 

permaneceu sob gestão militar e, culminando com sua caminhada, pelas etapas de pré e 

candidatura eleitoral, no pleito de 2010.  

A campanha da ex-ministra rumo a Presidência da República do Brasil se dá mesmo 

antes de qualquer outro candidato se ter pronunciado a possível elegível para o cargo do então 

presidente, o 35º, Luiz Inácio Lula da Silva, que a privilegia como acompanhante a todos os 

atos que se faz presente. Este privilégio de ter o presidente como cabo eleitoral foi 

fundamental para que Dilma Vana Roussef fosse ao longo de todo o tempo que precedeu o 

escrutínio estivesse à testa das pesquisas eleitorais. 

Na época, Ministra-Chefe da Casa Civil, de 21 de junho de 2005 até 31 de março de 

2010, a ora 36ª Presidente do Brasil sempre apoio e teve o apoio do ex-presidente. A então, 

ministra participou de inúmeras inaugurações, ao lado do Presidente Lula, apesar das 

veementes insinuações de periódicos nacionais. À exemplo do Estadão, de São Paulo e de O 

Globo, que reiteradas vezes mostraram fatos e fotos em que estampavam a imagem de ambos 

em atitudes pré-eleitorais ainda que não tivesse, a Ministra, sido candidata oficial a 

elegibilidade. Fato que levou o candidato da oposição, José Serra, a reclamar diversas vezes 

de tais evidências. 

Dentre as alegações do candidato da oposição estava a de se havia desligado do cargo 

público exercido no Estado de São Paulo, em abril e que somente poderia começar sua 

campanha, efetiva, a partir de junho. Enquanto a Ministra-Chefe Dilma Rousseff era vista, 

constantemente na mídia em posição de candidata, na companhia da comitiva presidencial. 
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Destacando-se sobremaneira, como dá conta à matéria de terça-feira, 11 de maio de 2010, 

assinada por Marcelo Semer, no jornal eletrônico Terra Magazine. Edição na qual classifica a 

atitude governista de abusos da propaganda oficial, explicitando o art. 37º, XI, §1º, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Evidenciando que parte do instituto 

afirma, na redação in verbis que: “a publicidade dos atos, programas, obras e serviços e 

campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 

social. Ainda não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos”. Assim deixando claro que a campanha estava 

aberta à pré-candidata da posição, porém, vedada, por força de lei, aos pré-candidatos da 

oposição ao partido do governo em exercício.  

Frente a esta posição adotada pelos governistas se evidenciou na manchete de o Jornal 

O Globo, edição de 26/05/2009, que estampilhava na capa: “PSDB entra com representação 

no TSE contra propaganda antecipada de Dilma”. Cujo conteúdo parcial informava:  

 
BRASÍLIA - O PSDB ajuizou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma 
representação contra o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e 
contra a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. O partido alega que a propaganda 
partidária gratuita do PT faz campanha antecipada para a ministra da Casa Civil, 
Dilma Rousseff, pré-candidata do partido à sucessão em 2010.  
De acordo com a representação, o vídeo divulgado no último dia 23 mostra a 
ministra Dilma num contexto "triunfal" com pessoas felizes sugerindo "plena 
satisfação e progresso", enquanto no momento que o locutor fala de governos 
passados mostra imagens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do atual 
governador de São Paulo, José Serra - ambos do PSDB - com uma música de tom 
"funéreo" e "pessoas em cenas de desalento e violência policial". 
O PSDB argumenta que ao invés de prestar informações à população do ponto de 
vista partidário, o PT "utilizou seu tempo no rádio e na televisão para discorrer sobre 
supostas qualidades do atual governo". 
 

Esta não é uma investida isolada ao posicionamento do partido governista a adoção do 

tratamento dispensado a então Ministra-Chefe da Casa Civil. Assim como o suporte fiduciário 

disponibilizado pelo partido político ao qual a então ministra é filiada. O Informe de 

Pernambuco, em matéria assinada por Frank Souza, na quarta-feira, 4 de agosto de 2010, 

consta que:  

 
O PT estruturou um esquema para sustentar os gastos da pré-campanha da ex-
ministra Dilma Rousseff. Desde que deixou o governo, no final de março, a petista 
recebe um salário mensal, custeado pelo partido, de cerca de R$ 18 mil, informou o 
ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel, um dos coordenadores da pré-
campanha de Dilma à Presidência. 
Ela também mudou de endereço. Desde que assumiu a condição de pré-candidata, 
Dilma mora em uma casa alugada pelo partido no Lago Sul, região nobre de 
Brasília, ao custo de R$ 12 mil mensais, segundo o ex-prefeito. 
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Ao deixar a Casa Civil, a petista também levou consigo cinco assessores de 
confiança. Há ainda despesas com agências de propaganda, aluguel de salas para 
montagem do comitê na região central de Brasília, além da contratação de cerca de 
30 pessoas que já atuam na pré-campanha. Eu não entendo como é que a senhora 
Dilma pode está na frente de Serra, segundo pesquisas feita semana passada, hora eu 
me pergunto; que pesquisa é essa que nem eu e nem metade das pessoas que eu 
conheço foram pesquisados. Será o poder da mídia mais uma vez nos dizendo em 
quem votar? A senhora Dilma, uma pessoa sem nem um carisma liderança ou 
independência política, pois se tivesse não estaria na sombra de lula. Vejam como é 
o poder da maquina, lula não tinha candidato, pois o seu mais próximo (José Dirceu) 
estaria envolvidos em escândalos como os do passado, aí cai de paraquedas por falta 
de opção Dilma Rousseff e pasmem! Está à frente de Serra assim a mídia informa 
vai saber. (INFORME PERNAMBUCANO, ed. 4 de agosto de 2010). 
 

A foto da então ministra-chefe que ilustra o texto apresenta Dilma Rousseff com o 

dedo médio em riste e os demais baixados, uma postura que indica, na gíria, um palavrão. 

Estão atitudes que os noticiosos, na época, utilizavam para dar conta de uma posição que 

mesmo ilegal carreava votos para a candidata que jamais deixou de estar à testa das pesquisas 

de opinião pública. Talvez, por estar tão próxima, na maioria das vezes, ao Presidente Lula, 

cuja popularidade, na época, atingia a casa dos 88% de aceitação, índice jamais alcançado por 

qualquer gestor nacional. 

 

A mídia o poder e Dilma Rousseff.  
Fonte: INFORME PERNAMBUCANO. Edição de 4 de agosto de 2010.  

 

Entretanto se esta forma postural da candidata, do partido a que é filiada e do próprio 

governo era execrada pelos mais diversos periódicos, não a totalidade, por outro lado, era a 

fonte de adesão crescente de eleitores que se entusiasmavam frente a atitude “marcante” e 

“singular” da, então pré-candidata a presidência da República Brasileira e, em pré-campanha 

eleitoral. Sua popularidade foi exposta de todas as formas nas mais diversas mídias e 
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utilizados ao mais diversos meios comunicacionais para, em alguns, enaltecer a figura 

revolucionária de Dilma Rousseff, outros, para buscarem denegrir sua personalidade e sua 

pessoa pública explicitando sua folha corrida na polícia e os agravos de ilícitos por ela 

praticados. 

Sua bibliografia, de fato, corroborou para que esta imagem viesse ao conhecimento e 

domínio público, sem que, no entanto, ferisse sua representatividade política. Essa realidade 

fica passível de ser percebida pela sua eleição com a ampla margem de votos processados 

pelas urnas nacionais. 

 

2.2 QUEM É DILMA ROUSSEFF? 

 

O entendimento de quem seja Dilma, por uma visualização oferecida pela mídia, 

acredita-se que seja a mais fiel, pois o acesso a estes sites são de domínio público e facilitam 

identificar de quem se fala e o que sobre esta pessoa vem a domínio de todos aqueles que o 

acessam. Assim, os dados aqui expostos, bem o perfil da ora Presidente da República 

brasileira, Dilma Rousseff, estão disponíveis em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/>. Com 

acesso recente que dá conta: 

Natural de Belo Horizonte, Dilma Rousseff, de 64 anos, é economista formada pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A ex-ministra iniciou sua militância política aos 

16 anos, em Belo Horizonte, e passou para a luta armada contra o regime militar. Foi presa 

em 1970, por quase 3 anos, e submetida a tortura. 

Em 1967, em Minas Gerais, Dilma casou-se com Claudio Galeno. O jornalista, cinco 

anos mais velho, era integrante do movimento Política Operária (Polop). O casamento não 

durou em meio à luta armada e Dilma casou-se novamente, em 1969, com o advogado gaúcho 

Carlos Franklin Paixão de Araújo, que conheceu nas reuniões do Comando da Libertação 

Nacional (Colina). Após deixar a prisão, Dilma mudou-se para Porto Alegre, em 1972. Em 

1976, nasceu Paula Rousseff Araújo, sua única filha. 

Embora tenha se firmado como candidata à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, Dilma é novata no PT (Partido dos Trabalhadores). Em 1980, ela ajudou a fundar o 

PDT, legenda à qual permaneceu filiada até 2001, quando ingressou em sua atual legenda. 
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Durante a campanha presidencial de 2002, que levou Lula ao Palácio do Planalto, Dilma 

ganhou destaque na equipe responsável por formular o plano de governo na área energética. 

Foi convidada então a ocupar a pasta de Minas e Energia em 2003. Dilma permaneceu à 

frente do ministério até junho de 2005. 

Ela substituiu o ex-ministro José Dirceu, acusado de operar o esquema do mensalão. 

Em abril de 2009, revelou que estava se submetendo a tratamento contra um linfoma 

descoberto em um exame de rotina. Após sessões de radioterapia e quimioterapia, Dilma diz 

estar curada do câncer. Em junho de 2010, quando o Partido dos Trabalhadores oficializou a 

candidatura de Dilma à presidência da República nas eleições 2010. 

Recuperada do tratamento contra o câncer, Dilma comandou uma extensa campanha 

pelo País, tendo o presidente Lula como seu maior cabo eleitoral. Viu a corrida ser levada ao 

segundo turno, em meio a denúncias envolvendo sua antiga auxiliar e então ministra da Casa 

Civil Erenice Guerra. Na segunda etapa de votação, entretanto, Dilma confirmou o 

favoritismo e saiu vitoriosa das urnas. 

Dilma tomou posse no dia 1º de janeiro e, desde então, passou a adotar um estilo mais 

discreto e reservado que o de seu antecessor. A petista empenhou-se em conciliar os partidos 

da base aliada, para montar sua equipe de governo. Para o posto de chefe da Casa Civil, 

escolheu Antônio Palocci, ex-ministro de Lula. Além disso, a presidenta empenhou-se em 

reservar uma fatia significativa dos cargos do primeiro escalão para as mulheres. Hoje, seu 

ministério é recordista na participação feminina.   

O que possibilita evidenciar a figura pública de Dilma Vana Rousseff eleita presidenta 

em 2010. Tendo sido ex-ministra da Casa Civil no governo Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-

pedetista, quando ocupou a pasta do Ministério das Minas e Energia. Vindo, logo a seguir a 

vencer, nas urnas, o tucano José Serra e se tornando a primeira representante feminina a 

comandar a Presidência da República do Brasil. 

Entretanto, a trajetória de Dilma Rousseff é vista por outro prisma em outras fontes 

informativas. O site Sempretops dá uma visão que oferece outros dados a ora Presidente da 

República do Brasil. 

Filha do advogado e empreendedor búlgaro Pedro Rousseff e da dona de casa Dilma 

Coimbra Silva, ela tem somente um irmão, Igor. Nos seus quinze anos de idade, ela saiu de 
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seu colégio Sion, que as alunas eram habituadas a falarem francês com suas professoras, e foi 

a uma escola pública mista. 

Foi nesta escola, que ela começou a fazer polemica dizendo que ela percebeu que o 

mundo não era para debutante. Graduada em Ciências da Economia pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, teve mestrado em Ciências da Economia na Área de Teoria 

Econômica pela Unicamp, e, além disso, ainda contêm doutorado em ciências sociais na área 

de teoria Monetária e Financeira, na mesma universidade. 

Sua vida conturbada enquanto revolucionária política pode ser apreciada pela sua 

Ficha Criminal no original: 

 

Fonte: Ficha Criminal de Dilma 

 

Apesar de se ter uma visão panorâmica das atividades políticas revolucionárias de 

Dilma, este registro descreve sucintamente as ações participativas, direta ou indiretamente, da 

militante da Política Operária (POLOP), o somente seria dado a conhecer ao público, mais 

tarde por periódicos que ao estampilhar a imagem de Dilma trouxeram a lume suas ações 
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revolucionárias e sua participação ativa enquanto tal. A Revista Veja Online, Edição 1.785, 15 

de janeiro de 2003, oferece uma visão mais expandida da ex-ministra sob a manchete: O 

cérebro do roubo ao cofre. Com passado pouco conhecido, a ministra envolveu-se em ações 

espetaculares da guerrilha. Cujo teor é o que segue: 

                                       

Fonte: A ficha nos arquivos militares de Dilma Rousseff 
 

No atual governo, há dois ex-guerrilheiros com posto de ministro de Estado. Um é o 
ex-presidente do PT, José Dirceu, ministro da Casa Civil, cuja trajetória política é 
bastante conhecida. Foi preso pelo regime militar, recebeu treinamento de guerrilha 
em Cuba e, antes de voltar às escondidas para o Brasil, submeteu-se a uma cirurgia 
plástica no rosto para despistar a polícia. O outro integrante do primeiro escalão com 
passagem pela guerrilha contra a ditadura militar é a ministra Dilma Rousseff, das 
Minas e Energia — mulher de fala pausada, mãos gesticuladoras, olhar austero e 
passado que poucos conhecem. Até agora, tudo o que se disse a respeito da ministra 
dava conta apenas de que combatera nas fileiras da Vanguarda Armada 
Revolucionária Palmares, a VAR-Palmares, um dos principais grupos armados da 
década de 60. Dilma Rousseff, no entanto, teve uma militância armada muito mais 
ativa e muito mais importante (VEJA, Edição 1.785 - 15 de janeiro de 2003).  

 

A trajetória política dos dois revolucionários, compartilhadores das mesmas ideologias 

não demonstra ter a mesma intensidade de poderia de liderança, como evidencia o periódico 

na continuidade da reportagem:  

 

Ela, ao contrário de José Dirceu, pegou em armas, foi duramente perseguida, presa e 
torturada e teve papel relevante numa das ações mais espetaculares da guerrilha 
urbana no Brasil — o célebre roubo do cofre do governador paulista Adhemar de 
Barros, que rendeu 2,5 milhões de dólares. 
O assalto ao cofre ocorreu na tarde de 18 de julho de 1969, no Rio de Janeiro. Até 
então, fora "o maior golpe da história do terrorismo mundial", segundo informa o 
jornalista Elio Gaspari em seu livro A Ditadura Escancarada. Naquela tarde, a bordo 
de três veículos, um grupo formado por onze homens e duas mulheres, todos da 
VAR-Palmares, chegou à mansão do irmão de Ana Capriglioni, amante do 
governador, no bairro de Santa Teresa, no Rio. Quatro guerrilheiros ficaram em 
frente à casa. Nove entraram, renderam os empregados, cortaram as duas linhas 
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telefônicas e dividiram-se: um grupo ficou vigiando os empregados e outro subiu ao 
quarto para chegar ao cofre. Pesava 350 quilos. Devia deslizar sobre uma prancha de 
madeira pela escadaria de mármore, mas acabou rolando escada abaixo. A ação 
durou 28 minutos e foi coordenada por Dilma Rousseff e Carlos Franklin Paixão de 
Araújo, que então comandava a guerrilha urbana da VAR-Palmares em todo o país e 
mais tarde se tornaria pai da única filha de Dilma. O casal planejou, monitorou e 
coordenou o assalto ao cofre de Adhemar de Barros. Dilma, no entanto, não teve 
participação física na ação. "Se tivesse tido, não teria nenhum problema em admitir", 
diz a ministra, com orgulho de seu passado de combatente (VEJA, Edição 1.785 - 15 
de janeiro de 2003). 

 

Pode-se denotar, pela forma de comentário expresso pela então ministra a 

característica de determinação que, mesmo com o passar do tempo, e apesar da doença jamais 

foi motivo de abater sua combatividade. Isso fica mais evidente quando das palavras do ex-

militante que declara, ao limiar da reportagem: 

 
A Dilma era tão importante que não podia ir para a linha de frente. Ela tinha tanta 
informação que sua prisão colocaria em risco toda a organização. Era o cérebro da 
ação", diz o ex-sargento e ex-guerrilheiro Darcy Rodrigues, que adotava o codinome 
"Leo" e, em outra ação espetacular, ajudou o capitão Carlos Lamarca a roubar uma 
Kombi carregada de fuzis de dentro de um quartel do Exército, em Osasco, na região 
metropolitana de São Paulo. "Quem passava as orientações do comando nacional 
para a gente era ela." O ex-sargento conta que uma das funções de Dilma era indicar 
o tipo de armamento que deveria ser usado nas ações e informar onde poderia ser 
roubado. Só em 1969, ela organizou três ações de roubo de armas em unidades do 
Exército, no Rio. Quando foi presa, em janeiro de 1970, o promotor militar que 
preparou a acusação classificou-a com epítetos superlativos: "Joana D'Arc da 
guerrilha" e "papisa da subversão". Dilma passou três anos encarcerada em São 
Paulo e foi submetida aos suplícios da tortura. (VEJA, Edição 1.785 - 15 de janeiro 
de 2003) 

 
Ainda que extensa a reportagem aqui fragmentada dê mostras que os depoimentos de 

ex-policiais mostram a forma com que Dilma Rousseff era vista e temida, então. Por outro 

lado estes fatos, vindo a conhecimento público sete anos antes da sua candidatura, pela sua 

postura junto ao governo, então em gestão, não abalou a opinião pública quanto a sua forma 

de ver na ex-ministra a figura de uma combatente política. A ideologia, da época a levou a 

mostrar uma face mais aguerrida do que a maioria das mulheres brasileiras demonstravam. 

Postura esta que como candidata não desmereceu seu tom combativo, apesar de ter saído de 

uma crise de saúde bastante desgastante. 
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2.3 O CONTEXTO DA CAMPANHA ELEITORAL À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

DE 2010 

 

A campanha de Dilma Rousseff se processou em um clima de calor fervoroso nos 

meios políticos, não apenas pela participação da candidata na totalidade das inaugurações 

presididas pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que no período, segundo da conta o 

Estadão e O Globo, somando acima de quarenta inaugurações e tendo um número bastante 

superior de atos públicos, contando com a presença da candidata.  

Mas foi um clima que se evidenciou certa calmaria, ao que poderia ter sido 

evidenciado, comentam alguns teóricos em política nacionais. Entretanto, neste sentido deve-

se considerar que vários fatores internos e externos vieram interpor-se aos confrontos nos 

campos de pugna eleitoral. Externamente se evidenciava uma crise decorrente da depressão 

norte-americana que roubou a cena dos embates políticos nacionais. O nível de promoção 

interna esteva voltado, pelas mídias comunicacionais mais ao que se evidenciava fora das 

fronteiras e que gerava inquietação interna.  

Um contexto histórico que pouco espaço cedia a que a população, excetuando-se os 

envolvidos no processo, diretamente, estes imbuídos de promoverem os candidatos dentro de 

suas metas e planilhas de governo, cumprindo suas metas predeterminadas com a atenção fixa 

na missão de levar ao poder aqueles que suas ideologias tinham como fito primordial, mas 

ainda assim, apreensivos pelos destinos que o momento histórico deixaria como consequência 

da crise vivenciada em dimensões internacionais.  

O embate em si teve, em realidade dois contendores personificados em Dilma 

Rousseff e José Serra. A primeira, tendo um postura aguerrida, segura, tendo como dados 

positivos os índices que a privilegiaram sempre como predileta do eleitorado nas pesquisas. 

Ao passo que seu maior rival não teve, em momento algum chegado a ameaçar a posição de 

se alçar ao primeiro lugar nas pesquisas. As manchetes de jornais e as chamadas televisivas, 

fontes maiores de informação nacional sempre deram conta disso. Em que pese a figura 

carismática do Presidente a encabeçar a campanha, como cabo eleitoral, nas apresentações 

públicas (comícios) sempre houve o respeito do eleitorado em relação a ex-ministra, ora 

Presidente Nacional. 
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Fator que vem demonstrar a força da mídia em colocar no poder a figura sobre a qual 

está centrada a atenção pública e o poder de segurança demonstrada nas imagens na presença 

do público, sem esmorecimento, com um sorriso vitorioso e sem o esmorecimento do 

cansaço, jamais evidenciado na pessoa de Dilma Rousseff. 

 

2.4 O SITE DO JORNAL O GLOBO 

 

De acordo com France Beatriz12, Assistente de Relacionamento do site O Globo, a 
Infoglobo através do site O Globo, tem o dever de apurar o fato. Oferecer aos seus leitores a 
informação mais completa, sempre com a preocupação de adequar a linguagem ao público a 
que se destina. Além de esclarecer o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, o 
site também é uma ferramenta de acesso ao melhor do entretenimento e da cultura. O Globo 
foi o primeiro no país e em toda a América Latina a disponibilizar seu conteúdo impresso no 
Kindle, o leitor para livros digitais (e-books) produzido pela Amazon. O acesso ao Globo via 
Kindle confirma o posicionamento da marca, de se manter em múltiplas plataformas, e a 
oferta de mobilidade, interatividade e informação aos leitores. Desta forma, a novidade 
reforçou a postura inovadora do jornal, que vem se mantendo pioneiro no lançamento de 
publicações em dispositivos digitais.  

Com a mesma credibilidade e público alvo qualificado do jornal O Globo, merece 
destaque também o desempenho do site do Globo. Além de apresentar a versão digital do 
jornal O Globo, o site oferece aos seus leitores informação em tempo real dos fatos mais 
importantes do dia, no Brasil e no mundo. Em 2006 ele completou 10 anos e renovou o seu 
site mudando o seu layout, investindo em mais multimídia, jornalismo participativo e com a 
criação de uma editoria dedicada exclusivamente à publicação de material enviado pelos 
eleitores. O site tem mais de 2,5 milhões de usuários cadastrados e recebe, em média, 350 mil 
visitantes únicos por dia. Enquanto isso, a Agência O Globo capta, produz, formata e distribui 
informações para jornais brasileiros e serviços internacionais de notícias. Em sintonia com o 
serviço de Tempo Real e com o site do Globo, a Agência O Globo distribui, 
aproximadamente, 500 diferentes textos e uma centena de fotos por dia. Seu Banco de 
Imagens reúne mais de 80 anos de história do Globo. 

 

 

 

                                                           
12

 Pedido de informações sobre o site enviado dia 13/06/2011. Respondido dia 14/06/2011 por France Beatriz, do 
relacionamento do site O Globo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste espaço se evidencia o método utilizado para a textualização da presente pesquisa 

evidenciando a forma como se efetivou a trajetória deste estudo e a sequência lógica do 

método escolhido para a realização deste estudo descritivo, que para Gil (2002) objetiva, 

primordialmente, descrever as particularidades de determinada população, segmento ou 

fenômeno que encerra. Tendo como principal procedimento metodológico para a elaboração 

do trabalho a análise de imagens publicadas pelo jornal O Globo. 

Essa pesquisa, que tem como objetivo compreender quais as produções de sentido 

construídas nas fotografias do site do jornal O Globo da então candidata à presidência da 

República, Dilma Rousseff. Considerando a figura pública da ex-ministra através de 

levantamento bibliográfico e o seu posicionamento ideológico frente às mudanças políticas 

verificadas no país. Tendo como norte os movimentos de protesto e consequentes ações que 

participou como integrante de facções extremistas em movimentos armados, em sua 

juventude como atuante e militante de organizações consideradas perigosas a integridade do 

país, no período considerado como os “anos de chumbo”. 

Para o desenvolvimento do texto foram, inicialmente, buscadas fontes bibliográficas 

que mostrassem o entendimento dos sentidos considerados por Roland Barthes. Isso porque é 

sobre a produção de sentidos em fotografias jornalísticas, a luz dos processos elencados por 

este autor, que se reflexiona a conotação que possa ser extraída das imagens selecionadas à 

análise. Contando nesta etapa com a corroboração de outros autores cujos textos venham ao 

encontro daquilo que se evidenciou sobre os processos de conotação barthesianos. 

Sob tal foco vê-se em alguns dos processos descritos por Barthes (1990) mostram 

ligações a determinadas técnicas fotográficas ao lado de objetos que ofereçam um referencial 

capaz de dar, ao observador, subsídios capazes de utilizar seus sentidos na percepção pessoal, 

individualizada e singular, consoante seus conhecimentos e sua intelectualidade. A 

pertinência da análise desses elementos, que, de alguma forma são parte integrante da 

fotografia, é descrita por Fabricio:  

 
[...] analisar as principais estruturas que determinam significados (representacionais, 
interacionais e composicionais) suas disposições na cena, através de ícones, figuras, 
lugares, objetos, seus processos de ação ou reação, cenários, circunstâncias 
temporais, emocionais, possíveis intenções, saliências realçadas pela proximidade 
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ou afastamento, realizadas através de ângulos e enquadramentos, modalidade 
(saturação, ajuste de cor, contextualização ou descontextualização pela neutralidade 
e desfoque de fundos) representação dos detalhes, perspectiva e tipo de iluminação, 
tornam a observação mais aprofundada e rica em constatações (FABRICIO, 2009, p. 
81).    

 
Do conjunto de elementos supracitados, no fragmento, que são, igualmente, apontados 

por Barthes (1984 e 1990), cuja similaridade ou recorrência possam ser encontradas nas 

fotografias jornalísticas, componentes do corpus empírico do atual estudo. Portanto, a análise 

de linguagem fotográfica, como nível básico a geração dos sentidos na mensagem foto 

jornalística busca analisar elementos que estejam ligados, de certa forma a técnica, mas que 

essencialmente seja fonte da produção de sentidos que possam estar aí contidos. 

Assim, obrigatoriamente se passa a necessários esclarecimentos sobre métodos 

referentes a captação da imagem, cuja está assentada no enquadramento, plano e composição, 

sem os quais se torna impossível analisar uma imagem. O enquadramento pode se entender, 

sumariamente, como a moldura que se serve o fotógrafo para centralizar a cena captada, ou 

seja, o recorte da imagem que o fotógrafo quer que seja visualizado (SOUSA, 2004). 

    Para Sousa (2004) o plano é determinante para a escolha do enquadramento. O 

plano pode ser: plano geral, quando aberto, deixa a mostra uma localização concreta, 

concentração de massa ou paisagens, centralizado sobre o objeto-alvo; plano conjunto, similar 

ao anterior, porém mais fechado, fixando objetivar ações do personagem ou objeto-alvo; e, 

plano médio, em que estão relacionados objetos e sujeitos fotográficos, numa tomada não tão 

próxima, mas que seja factível distinguir com facilidade aquilo que o fotógrafo busca mostrar 

ao observador. Para análise do estudo o plano próximo médio é o que mais se evidencia frente 

ao corpus utilizado. 

A composição de uma imagem foto jornalística pode ser entendida, segundo Sousa 

(2004), como a forma de organização dos elementos que compõem a imagem. Ou seja, diz 

respeito a como os elementos informativos estão dispostos no plano de enquadramento para 

produzir o efeito buscado pelo fotógrafo a ser captado pelo observador. Pois, entende Sousa 

que este será o vetor que transmitirá uma ideia ou sensação a ser captada pelo analista da 

imagem. Razão pela qual o teórico admite que a prática mais comum na composição 

fotográfica a colocação do motivo principal no centro da imagem.  

Crê-se ser relevante salientar que os objetivos que nortearam este trabalho não se 

destinam a decompor o texto que acompanha a imagem, mas, sim, entender e mostrar como 
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os periódicos nacionais se utilizam da fotografia para oferecer aos seus públicos os elementos 

da linguagem fotográfica e a conotação que se pode evidenciar nas mesmas, considerando 

como os elementos da fotografia são evidenciados por Roland Barthes em sua proposição 

aclaradora sobre os mesmos e, segundo os quais se assentam os princípios básicos para que os 

sentidos sejam despertos a sua leitura pelos sentidos.  

Considerando que para Barthes (1990) a mensagem conotada traz consigo um plano de 

expressão e um plano de conteúdo, significantes e significados. O que leva o observador a 

uma verdadeira decifração a ser considerada em decorrência dos elementos contidos na 

fotografia com a finalidade de esclarecer a geração de sentidos. Pelo quê, escolheram-se dois 

processos de conotação pontuados por Barthes e aqui, neste trabalho, coadjuvantes à análise 

das fotografias jornalísticas selecionadas, a saber: a pose e os objetos. 

A pose por ser elemento constante no processo conotativo barthesiano com relevância 

aos gestos e expressões significativas da reflexão significativa de cada ser humano. Estas que, 

por seu lado, viabilizam uma forte tendência a formulação, construção e reformulação de 

ideias das pessoas centradas na fotografia. Ou seja, conduzem o observador a construir ou 

reconstruí a imagem frente a mensagem que observa. Pelo que Barthes (1990, p. 16) afirma: 

“É a própria pose do modelo que sugere a leitura dos significados de conotação”. Ideia da 

qual comunga Lima (1988) ao destacar que a compreensão das expressões gestuais é 

significativa para a transmissão das emoções vivenciadas em uma situação pelos fotografados, 

o que o leva a declarar: 

 
Os gestos funcionam como indicadores para as diversas emoções do ser humano, 
além de poder dizer sobre a origem étnica de uma pessoa ou de um grupo de 
pessoas, como pode mostrar o estilo pessoal de um indivíduo. [...] Em certos 
momentos, os gestos completam o que não ficou muito definido na mensagem 
verbal, e, na maioria dos casos, eles revelam as emoções. É aí que o fotógrafo entra, 
não no momento em que a mensagem está sonoramente sendo transmitida, mas sim 
no instante em que ela está sendo visualmente passada (LIMA, 1988, p. 110-111).  
 

Portanto, a pose daquele que está sendo retratado, sua expressão e colocação corpórea 

e facial, são integrantes desse elemento como demonstradores de emoções extravasadas pelas 

pessoas fotografadas em determinado tempo e aí captadas pelo emissor (fotógrafo) a 

determinar a geração de sentidos. Estes utilizados como propulsores da geração dos sentidos. 

Em relevância aos objetos, consoante a linha barthesiana, Sousa (2004, p. 81) aclara 

que: “... a presença da representação de determinados objetos numa imagem fotográfica 

contribui para a construção dos sentidos para esta fotografia”. Assertiva que levou a 



44 

 

considerar como item indispensável a ser contribuinte imprescindível no contexto analítico 

proposto como objetivo partícipe na evidencia dos elementos e os princípios fundamentos da 

formação dos sentidos. 

Assim, a trajetória que compôs a captura do corpus do presente trabalho partiu, 

inicialmente, pelo entendimento do pesquisador em acordo com a orientadora sobre a temática 

central e a figura que seria o alvo a ser focado na análise a ser desenvolvida. Partindo daí, fez-

se um levantamento bibliográfico sobre autores cuja abordagem oferecesse suporte para 

estabelecer parâmetros de entendimento decorrente das imagens inclusivas e que 

oportunizassem o desenvolvimento de um relacionamento dos sentidos, evidenciados pelo 

autor base da contextualização, no caso Barthes. Autores em que se embasam matérias para 

que se entenda a proximidade dos sentidos emprestados a leitura individualizada de imagens, 

consoante seus vários processos de conotação que oferecem suporte significativo para a 

produção dos sentidos, oferecendo base teórica primordialmente nas obras de Barthes, A 

câmara clara (1984) e O óbvio e o obtuso: ensaios críticos III (1990), coadjuvados por 

teóricos como Jorge Pedro Sousa (2004) e Eliseo Verón (1980) que partilham ideias. 

Evidenciando a perspectiva barthesiana, a imagem jornalística, no entanto, traz ao 

leitor/observador um sentido conotado, isso porque a figura central, mormente a analisada, 

remete a um fato antecedente que pode estar aliado a fatores históricos ou simplesmente 

ideológicos, cuja empatia ou antipatia pode influenciar nesta forma analítica. E é frente a este 

sentimento que os sentidos podem, ainda, estar levando ainda que inconscientemente, ao 

analista ter uma identificação que venha ser preferida por um sentido tendencioso de 

apreciação aplausível, o mesmo podendo não acontecer em relação a outro observador.  

Evidenciando a perspectiva barthesiana, a imagem jornalística, no entanto, traz ao 

leitor/observador um sentido conotado, isso porque a figura central, mormente a analisada, 

remete a um fato antecedente que pode estar aliado a fatores históricos ou simplesmente 

ideológicos, cuja empatia ou antipatia pode influenciar nesta forma analítica. E é frente a este 

sentimento que os sentidos podem, ainda, estar levando ainda que inconscientemente, ao 

analista ter uma identificação que venha ser preferida por um sentido tendencioso de 

apreciação aplausível, o mesmo podendo não acontecer em relação a outro observador. 

O material usado na análise considerou como termo de inclusão as fotografias de 

Dilma Rousseff colhidas no período de sua pré-campanha e ao longo da mesma (campanha), 

como forma de analisar sua utilização na forma expressiva veiculadas em O Globo, 
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desconsiderando-se os textos ilustrativos jornalísticos nacionais. Considera-se de relevância 

considerar que apenas as imagens ilustrativas em questão serão analisadas. Cujo corpus consta 

de três fotografias, das quais duas são da pré-campanha, veiculadas em O Globo data de 

11/07/2010 e, a terceira, da campanha propriamente dita, esta veiculada em 01/10/2011. 

Exposição que torna possível, como esclarecimento, afirmar que esta análise, que se 

segue, não objetiva discutir ou preconizar a validade do discurso oral ou textual da notícia 

fotografada. E, sim, o que seja possível captar pelos conceitos que relevam a formação de 

sentidos, ou sua influência social, conforme aclara Verón (1980), no sentido do entendimento 

decorrente das propriedades discursivas encontradas nas imagens foto jornalísticas. 

  Possibilitando evidenciar que esta metodologia se textualiza em três partes 

interdependentes que serão a minha mestre para a análise, propriamente dita, ou discussão: a 

saber que o entendimento dos elementos integrantes da fotografia, um, são necessários ser 

entendidos para que, dois, verificada a trajetória bibliográfica da figura central do tema seja 

visualizada e, três, por fim, que os elementos contextuais ou extratextuais conotados nas 

imagens sejam passíveis de discussão. 

Uma vez exposta a sequencialidade lógica da metodologia de análise faz-se, relevante, 

informar, precedente a discussão, que esta análise de corpus foi eleita, em momento 

precedente a eleição de Dilma como a primeira mandatária feminina nacional. Uma das 

razões da eleição desse tema para centrar esta pesquisa. Feito o que, crê-se ter aclarado todos 

os pontos pertinentes ao trabalho em questão.   
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4 DISCUSSÃO 

 

Aqui se evidencia o corpus em que se denotam os sentidos procedentes e precedentes 

a estes momentos fotografados e constantes no periódico O Globo (online) na pré e campanha 

de Dilma Rousseff tendo como ponto de partida para tal análise a técnica fotográfica aliada 

aquilo que pode ser entendido pelo observador frente as imagens veiculadas em momentos 

imediatamente precedente ao pleito de 2010.   

 

FOTO A 

 

Figura A: Fotografia publicada por O GLOBO (online). Edição de 11 de junho de 2010. 17:57:00.  
 

Esta imagem foi veiculada em O Globo em momento precedente a campanha, pré-

campanha e logo após a candidata deixar o hospital onde passara por tratamento intensivo no 

combate ao câncer. Isso não impede, no entanto observar um rosto que denota um sorriso 

amplo, com faces brilhantes e uma felicidade que lhe da ar de uma senhora que mantem 
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presente todo seu potencial de vigor. Capaz de iniciar a empreitada que logo virá: a campanha 

propriamente dita.  

O plano médio fechado , da fotografia evidenciada, fez-se partindo de um uma tomada 

de close em que os figurantes estão como que suspensos no ar, sem que exista um fechamento 

no plano próximo, deixando ao observador a impressão de que estão livres de qualquer 

elemento sólido a os sustentar. O sorriso selado nos rostos do, então Presidente e da candidata 

a presidência, ainda não diretamente elegível, não impede que se denote uma vontade de 

coautoria naquilo que se veria no período que se seguiu até o segundo turno. 

A forma da captação da imagem frontal não deixa espaço que haja espaço a qualquer 

outro objeto a integrar a imagem, senão postura de ambos os integrantes. Conforme Sousa 

(2004) esta é uma das formas mais simples de dar primazia a um objeto ou pessoa que seja o 

centro das atenções a serem levadas ao público. 

A composição evidencia apenas elementos simples em que Lula e Dilma estão 

dialogando particularmente e tendo apenas a inclusão de um objeto alheio ao contexto que 

poderia ser conotado.  Entretanto a conotação que se percebe é a inclusão simples que poderia 

ter efeito similar sem que fosse inserido o objeto: a flor vermelha. Esse dá ao contexto geral 

uma conotação que pode ser entendida como de cumplicidade depreendida pelos olhares de 

ambos. Demonstrando uma felicidade em compartilharem o mesmo espaço, também 

evidenciando uma descontração que empresta a captação de confiança e serenidade ao 

momento presente, então vivenciado e determinação aos futuros embates que se mostram 

próximos. 

Aqui a pose ou postura do fotografado, facilitado pelo close que fecha nos rostos, dá a 

perceber o estado de ânimo presente no elemento central (no caso Dilma e Lula). Uma 

imagem que indica uma tomada real em que os partícipes estão em momento de descontração 

evidenciada pela expressão de euforia ali percebida. Uma despreocupação de cumplicidade 

que pela ausência de elementos estranhos (exceto a flor, supracitada) ofereça completude ao 

quadro deixa vislumbrar um acordo mútuo. Compelidos a compartilhar de uma etapa da vida 

que é marcante para ambos, ainda que dicotômica: para Lula, o limiar de um mandado pelo 

qual pugnou por duas décadas; para Dilma, a busca de um fato inédito, ser a primeira mulher 

mandatária do Brasil e perpetrando, no governo, a segmentação de ter mandatos consecutivos 

da mesma linha ideológica.   
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 Pode-se conotar que há uma desconcentração nos rostos de ambos e uma atitude de 

coautoria na sua exposição facial. Esta é uma forma de expressão que pode ser tomada como 

uma pose bem planejada, caso não seja considerada a possibilidade de um flagrante que possa 

o fotógrafo querer passar ao público. Contexto que leva a se perceber a união entre o poder 

central e a gestão de um elemento do alto escalão governamental. Além de uma integração 

plena entre o poder central e elementos que formam o escalão que servem como complemento 

direto desse poder, estando, ambos, coesos em suas atitudes. 

Entretanto, relevante é se evidenciar que, em primeiro plano existe um objeto: flor 

vermelha, a sobressair. Conota-se que o momento evidencia uma situação de cumplicidade 

que é tonante e própria do governo que fazem parte ambos (Lula e Dilma). 

A edição da imagem pelo O Globo, portanto, buscou evidenciar esta unidade da 

posição do poder e o alto escalão gestor do ministério. Dessa forma, mostrando ao receptor 

uma atitude de plena confiança entre ambos os setores. Considerando que era um momento 

em que o governo passava por uma crise originária no exterior e reflexa internamente. O que 

dava a perceber que nacionalmente o país estava tratando-a da forma adequada.  

 

FOTO B 

 

Figura B: Fotografia publicada por O GLOBO (online). Edição de 11 de junho de 2010 17:57:00. 
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A imagem em questão é oferecida (online) na mesma data anterior, ainda que seja de 

um evento diferenciado, pouco tempo após a inauguração referendada anteriormente, mas 

mostra, em Dilma, uma fisionomia mais revigorada. Também, um rosto que deixa entrever 

uma coloração mais saudável, apesar de certo cansaço. Mas pode-se perceber, através do que 

pode ter sido a intenção do fotógrafo, que apesar da fadiga da caminha (a pé) acompanhando a 

passeata, a determinação de levar ao cabo a proposta vigente: fazer uma campanha ao lado do 

povo, participando ativamente em todos os sentidos. 

Dilma se encontra centrada nesta fotografia com a câmara colocada sob um plano 

médio fechado com uma fotogenia que permite denotar o cansaço decorrente da caminhada. 

Aliado ao fato de que vinha de um tratamento agressivo, reflexo fisionomicamente e expresso 

pela forma com que busca se resguardar à sombra da Bandeira Nacional. Percebe-se que a 

candidata busca, por este posicionamento, evitar a incidência direta do sol. Fator que 

contradiz aquilo que se depreende da totalidade de sua biografia e afirmações daqueles que a 

conhecem: uma ferrenha vontade, mas que se denota uma determinação inabalável de 

continuar aquilo que começou. 

A composição desta fotografia é bastante simples e, segundo Sousa (2004), mostra 

Dilma sendo o centro, isolado, do conteúdo, portanto, econômica na forma de ser constituída 

e construída. Enfoque dado, pelo jornalista, no sentido de visar apenas a fotografada e mostrar 

ao receptor uma debilidade física. Para o leitor mais informado a se conotar como resultante 

de um misto de fadiga corpórea, pelo esforço físico da caminhada, aliada ao estresse de buscar 

uma força que a impulsione a prosseguir. Diferente de outros políticos que buscam se 

preservar participando, por excelência, em carreatas. 

A pose demonstrada pela candidata, em não se tratando de Dilma, poderia ser de uma 

pessoa abatida, despreparada fisicamente, que se abateria a qualquer momento. Dessa forma 

se depreende que a pose física verificada na candidata não é reflexa de uma estafa que não 

possa ser revertida. Ao findar sua caminhada, demonstrou força de vontade em completar os 

compromissos previamente agendados. 

Pela expressão fácil denotada poder-se-ia deduzir um limite prestes a aflorar, um 

limiar de forças que se aproxima a passos largos, passíveis de levar a candidata a abandonar a 

passeata a qualquer momento. Nenhuma das suposições foram verificadas, nos momentos 

próximos ou futuros. Isso poderia ser compreendido como uma forma de contrariar aquilo que 

Barthes (1984) e Sousa (2004) afirmam sobre a pose deixar transparecer dados relevantes ao 



50 

 

fotografado. Entretanto, deve-se considerar, neste caso, inúmeras variantes, dentre elas, a 

principal, aquilo que se refere a disposição da pessoa fotografada.  

A exemplo da imagem anterior, aqui, tem-se, em primeiro plano o símbolo nacional: a 

bandeira. Flâmula que espelha a totalidade daquilo que a população apregoa como factível de 

se citar como proeminente brasileiro, evidenciando pelo seu signo os valores brasileiros 

espelhados e reflexos: riqueza, pomposidade, galhardia e espírito de luta. Evidenciados, por 

analogia, na pessoa da candidata como elemento inerente a sua personalidade. Quanto a 

composição, outro elemento elencado, saliente-se que apenas bandeira (objeto) e Dilma 

(personagem) estão devidamente focados. Principalmente quando se tem que a aglomeração 

em passeatas, caso em tela, aproxima os integrantes dessa tipologia de evento. 

Historicamente a Bandeira Nacional, em sua composição atual foi adotada pelo 

Decreto Lei n° 4, de 19 de novembro de 1889 (Dia consagrado a Bandeira), quatro dias após a 

Proclamação da República (15 de novembro de 1889). Sua elaboração foi realizada pelo 

positivista Raimundo Teixeira Mendes, em estudo conjunto com o diretor do Apostolado 

Positivista do Brasil, Miguel Lemos, o astrônomo Manuel Pereira Reis e tendo o toque final 

do pintor Décio Vilares. Portanto, uma concepção que passa pelas mãos de pessoas que 

buscam, na signologia, expressar aquilo que possa representar ao leitor um complexo de 

dados entendidos de forma simples e captados sem complexibilidade. 

A bandeira do Brasil é formada por um retângulo verde, como em sua composição 

original, onde está inserido um losango amarelo, cujo centro possui um circulo azul com 

estrelas brancas (atualmente 27). Representa a formação plena dos Estados Membros 

(Unidades Federativas) nacionais, com uma faixa branca, onde se lê, destacadamente a frase: 

“Ordem e Progresso”. Os conceptores do símbolo emprestaram a cada elemento da bandeira 

um significado específico: o verde, simboliza a pujança das matas brasileiras; o amarelo: 

representa as riquezas minerais do solo; o azul: o céu; e, finalmente, o branco: a paz (as 

estrelas brancas representam cada Estado e o Distrito Federal, enquanto que a frase “Ordem e 

Progresso”, influência de Augusto Comte, filósofo francês fundador do positivismo, 

altamente influente na Era Vargas, princípios, mistos, norteadores do partido governista). 

A caráter de esclarecimento pode-se informar que as estrelas na Bandeira Nacional 

estão distribuídas conforme o céu, na cidade do Rio de Janeiro, às 8 horas e 30 minutos do dia 

15 de novembro de 1889, no qual a Constelação do Cruzeiro do Sul, então, apresentavam-se 

verticalmente, em relação ao horizonte da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, Raimundo 
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Teixeira Mendes elaborou um desenho contrariando alguns aspectos da astronomia, 

priorizando a disposição estética das estrelas, e não a perfeição sideral. Fator, este que pode 

evidenciar as mudanças esperadas pela transição de poder às mãos da primeira mandatária 

nacional, o que, ao fim e ao cabo ocorreu. 

 

FOTO C 

 

Figura C: Fotografia publicada por O GLOBO (online). Edição de 1 de outubro de 2010 17:54:00. 
 

A presente imagem, veiculada pelo O Globo, às vésperas da realização do escrutínio 

do primeiro turno demonstra um real contraste se comparando com a imagem anteriormente 

analisada. Aqui se tem, uma Dilma que posa de modelo, que se atribui à esta condição na 

busca mostrar a todos, que uma etapa de difícil transposição estava próxima da vitória. Que 

deveria ser expressa aos olhos nacionais. Restando apenas sacramentar o escrutínio seguinte, 

com ampla margem de vantagem pelos institutos de pesquisa o que deixava este clima de 

euforia ai evidenciado e lido com facilidade. 

O plano utilizado pelo fotógrafo é o plano de conjunto, onde se denota a proporção 

entre o elemento principal e o que o rodeia sob uma ótica muito mais equilibrada. Não há 
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domínio claro do cenário, apesar da predominância do aspecto descritivo do que rodeia o 

elemento principal, mas mantendo o mesmo posicionamento exposto por Sousa (2004) 

quando afirma que a facilidade de dar ênfase a figura de Dilma é frente a centralização da 

fotografada a ser destacada. Contrariamente a fotografia jornalística anterior aqui se tem o 

foco pleno em todos os integrantes do grupo, como forma de mostrar alegria geral.  

A composição dessa imagem foto jornalística pode ser entendida, por analogia daquilo 

que declara Sousa (2004), frente a organização dos elementos integram  a imagem. Ou seja, 

diz respeito a como os elementos informativos estão dispostos no plano de enquadramento 

para produzir o efeito buscado pelo fotógrafo a ser captado pelo observador. Pois, entende 

Sousa que este será o vetor que transmitirá uma ideia ou sensação a ser captada pelo analista 

da imagem. Razão pela qual o teórico admite que a prática mais comum na composição 

fotográfica é a colocação do motivo principal no centro da imagem. Aqui se percebe com 

clareza todos os integrantes e também a fácil percepção de detalhes. 

A pose da candidata se reveste de uma alegria que aflora espontaneamente em seu 

rosto maquilado discretamente, com um penteado que passou a ser uma espécie de marca 

registrada, curto, batido, deixando ver o rosto de forma limpa, clara, plena, não havendo 

empecilho, ao observador, de apreciar com clareza todos os detalhes de sua expressão. 

Conota-se pela sua expressividade facial que o orgulho é integrante e contagiante ao todo do 

grupo evidenciado, não se trata mais de uma simples cumplicidade e, sim, de algo a ser 

evidenciado, nacionalmente. Externar, sem cautela a escolha acertada daqueles que elegeu 

serem seus colaboradores diretos, a quem deva estar compartilhando um momento repleto de 

satisfação pessoal participativo. A evidência que fica é de uma pessoa que se está realizada 

em função de um planejamento prévio bem sucedido, devendo parcela ampla pelas ações 

otimizadas pela sua equipe que aí se evidencia.    

Nesta etapa final de campanha, que precede o pleito final de 2010, rumo ao Palácio da 

Alvorada, Dilma está enquadrada embaixo do crucifixo, destacado pela luminosidade, fator de 

relevância a destacar sobremaneira um objeto a não passar despercebido pelo observador. E 

que, assim, de certa forma parece estar abençoando a candidata, que está sorrindo embaixo 

dele. Protegida, desta forma, duplamente, pelo objeto divinamente sacro, e, por outro lado, 

fisicamente resguardada por seus correligionários ao ficar no centro da foto. Neste final de 

caminhada eleitoral, apagar das luzes da campanha que se encerraria a menos de um mês, 
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segura uma camiseta pedindo voto e parece pedir, intimamente, que esta proteção seja 

estendida neste sentido. 

Pelo que se pode afirmar, o corpus elegido possui a totalidade de elementos passíveis 

de serem evidenciados, assim como plausível de facultar a declaração de ser a imagem um 

veículo formador de opinião.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Trabalho Final de Graduação teve como proposta evidenciar a desconstrução da 

imagem de fotografias jornalísticas veiculadas pelo O Globo (online) centradas em Dilma 

Rousseff ao longo da pré-campanha e campanha eleitoral na eleição do ano de 2010, na 

disputa ao cargo eletivo da Presidência da República do Brasil. Possibilitando, antes de 

qualquer outra tipologia analítica a veracidade da veiculação midiática. Mesmo de figuras 

públicas vastamente conhecidas, como o caso em questão, traz ao público uma disseminação 

de conhecimento, sobre a pessoa focada, que anteriormente era ignorada. Isso porque leva o 

leitor, observador e analista, a buscar outros informes relativos a pessoa aludida. 

Arrazoamento que leva a utilização, pelos veículos de imprensa, a se utilizarem deste 

expediente (imagem) para suscitar maior interesse dos usuários destes veículos 

comunicacionais. Por este fato, ilustram as notícias com imagens, nem sempre emergentes, 

mas que levam pela visualização a rememorarem fatos alusivos ao tema que centraliza a 

imagem fotografada. Uma vez que possibilita ao leitor ser remetido a um momento 

antecedente ao fato noticiado em si. Isso leva a que, analogicamente, tenha-se a noção de que 

a imagem sintetize, no observador, uma visão temporal ou de espaço. Ainda proporcionar 

entendimentos sob prismas diferentes individualmente, uma vez que é conotada por elementos 

pessoais construídos pela vivência e intelectualidade singularizada em cada um. 

Assimilados estes conceitos, depreende-se que o contexto da elaboração de imagens 

jornalísticas e seu entendimento de forma individualizada decorrem de dois polos 

interdependentes. Primeiro da imagem exposta como forma de noticiar uma ocorrência, fato 

ou evento do conhecimento de todos. Segundo, da percepção e decodificação de forma 

diferenciada por analistas de diferentes formações culturais, intelectuais e com percepções 

diversificadas frente ao mesmo flagrante. Mesmo porque a imagem não carece de uma leitura 

textual, mas de uma percepção visual. 

Superficialmente pode-se verificar, por uma rápida análise percebida sem 

profundidade, de certos elementos, a exemplo da luminosidade que remete a fotogenia 

elencada por Barthes como um dos processos de formação dos sentidos. Onde a parte mais 

iluminada visa salientar ou distinguir uma evidência que o fotógrafo busca destacar na sua 

ilustração ou, pelo menos, que não passe despercebido pelo observador. Esse, mesmo que não 
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tenha a intenção de estar focado na imagem tem a atenção despertada para aquele detalhe 

específico.  

Isso fica claro ao observamos a Figura A que é corpus empírico na presente pesquisa, 

em que se denota a inclusão de uma flor vermelha que contrasta com o vestuário escuro das 

personagens centradas na imagem (Luiz Inácio Lula da Silva de paletó azul-petróleo e Dilma 

com um vestido grafite). Não haveria razão de estar aquele objeto na mão esquerda do 

presidente que olha fixamente a flor, como que a tecer um comentário relevante. Ao passo que 

Dilma mostra um sorriso que tanto pode ser de aprovação à possível preleção ou a rememorar 

um fato similar vivenciado, pelos dois, ou do conhecimento de ambos. O que poderia ser 

simplesmente o apreço de Lula. A leitura dependerá, portanto do entendimento e da conclusão 

a que cada um que a observe chegue. 

Na análise generalizada das imagens que servem de corpus, pode-se identificar a 

descontração evidenciada pela candidata nos flagrantes, onde o sorriso aflora de maneira 

espontânea e livre. O que não condiz com a imagem combativa que a própria imprensa 

nacional busca atrelar a então ministra Dilma. Mesmo na Figura B, em que se vê estampado 

uma espécie de estresse. Possível decorrência do cansaço físico imposto a uma mulher que 

passara, há pouco, por processos terapêuticos de tratamentos de combate ao câncer que a 

acomete. Mas isso também são conhecimentos percebidos pelos sentidos daqueles que 

possam estar decodificando a imagem segundo seus conhecimentos intelectuais e vivenciais.  

Quanto às técnicas de enquadramento, pose e composição pode-se afirmar que em 

qualquer das tomadas o enquadramento é médio próximo. Isso porque a candidata sempre é 

focalizada de forma frontal em que se evidencia em close, sendo destacadamente a figura 

centralizada. Conforme Souza (2004) é uma forma primária ou simples usada como artifício 

de fotógrafos como forma de deixar “bem” à mostra o que queira evidenciar em plano 

destacado. 

No sentido midiático do corpus utilizado pode-se afirmar que mídia e política se 

interdependem numa forma de coexistência necessariamente harmônica: um depende do 

outro. Na época da veiculação das imagens selecionadas já se tinha, pelas estatísticas, uma 

margem de votos amplamente favorável à candidata governista que, além de fazer parte do 

alto escalão de governo, era conduzida pelo presidente, seu fiel cabo eleitoral. Fator que 

reforçou a elegibilidade de Dilma em detrimento de José Serra. 
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Crê-se que, pelo exposto, fique clara a pertinência da exposição necessária às pessoas 

públicas pelos veículos comunicacionais e a difusão de suas imagens como maneira de formar 

uma opinião pública favorável, quando bem conduzida. No entanto, pode esta opinião ser 

negativa conforme for o enfoque midiático não favorável a que se destine. A formação de 

sentidos, contudo, faz-se, igualmente pertinente e é necessária para que estes sentidos sejam 

evidenciados com maior propriedade, tanto no aspecto técnico utilizado pelos profissionais 

fotógrafos, quando ao entendimento da leitura feita pelos receptores das referidas imagens. 

Esse estudo colaborou para a melhor compreensão do uso das fotografias jornalísticas 

no meio online, como forma de expressão, de ideias, e ainda refletir sobre as mudanças no 

modo como se dá a produção de sentidos no cenário da midiatização. 

Deve-se salientar, no entanto, a escassez de material pré-elaborado com ênfase ao 

tema, o que evidencia a necessidade de abordagens mais emergentes e esclarecedoras para dar 

aos pesquisadores maiores diversidades de fontes em que se embasar. Não apenas aquilo que 

se refira aos processos barthesianos para a formação de sentidos, cujo foco primordial recai 

nas publicações de Sousa e Verón, mas para que o próprio público leigo passa a ter maior 

clareza da necessidade de saberes inerentes para poder expressar de forma mais aberta suas 

opiniões e, por outro lado, entenderem, efetivamente, como este processo se verifica.  
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