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Objetivos e tema central 
 

Busca-se com esses estudos compreender a arquitetura dos discursos, em 

especial o discurso jornalístico, e as suas relações interdiscursivas com o discurso 

da violência. Ambos tratados a partir de seus lugares discursivos: tópico e atópico. 

Dessa forma, pretende-se mostrar como essas relações são estabelecidas na 

interação por meio dos gêneros jornalísticos, neste caso, o fotojornalismo. 

 

Caracterização do estudo, experiência e reflexão teórica proposta. Enfoque e 
metodologia de abordagem  

 

O processo de análise é exploratório e qualitativo em que levantamos os traços da 

cenografia que revela um ethos discursivo e, por meio dessas categorias, 

mostramos as relações interdiscursivas que compõem o discursos da violência e 

jornalístico, ajudando a mostrar as camadas mais sutis dos estados de violência. 

 
 
 



 

Resumo 
 
Nosso trabalho traz uma amostra de uma pesquisa maior desenvolvida por nós, 

dentro dos estudos do Grupo de Pesquisa Discursos na Mídia Escrita, da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Federal de 

Lavras. No corpus é constituído dos gêneros advindos das principais mídias 

impressas que circulam no Brasil. A seleção desse material se dá por meio das 

marcas de estados de violência possível na produção discursiva, depois 

levantamos apenas aqueles que faz isso pela subversão da cena englobante e 

cena genérica, que faz emergir uma cenografia que revela a violência. Para esse 

estudo, selecionamos uma amostra de fotojornalismo publicada em 2088 no jornal 

Folha de São Paulo. Nossos resultados têm mostrado que, de fato, existe um 

discurso da violência, que se constitui como discurso atópico, que compõe o 

posicionamento do indivíduo ao qual o co-enunciador pode ou não aderir, mas que 

ao aderir perpetua os traços de violência com o outro. Para os nossos estudos, 

respaldamo-nos na Análise do Discurso de linha francesa, principalmente nos 

trabalhos de Dominique Maingueneau. 

 

O trabalho que se apresenta faz parte de uma pesquisa em Análise do discurso 

que procura desvelar as formas como o interdiscurso se concretiza em situações 

de uso. Tomamos dois discursos diferentes para mostra como eles se interagem e 

se revelam no gênero fotojornalismo. São eles o discurso jornalístico e o discurso 

da violência. O discurso jornalístico possui um lugar institucionalizado e legitimado 

na sociedade, que constrói para si um modo de dizer (MAINGUENEAU, 2008). Do 

outro lado, dos espaços não legitimados, encontramos discursos não 

institucionalizados, como o discurso da violência, que, apesar de viver à margem 

da sociedade, também constitui um modo de dizer que não se concretiza em 

gêneros discursivos, mas que atravessa os sentidos de outros discursos. 



 

A ideia central de nossas pesquisas é mostrar como discursos legitimados e não 

legitimados se interagem no limiar de suas fronteiras em discursos concretos 

como, neste caso, o discurso jornalístico, no sentido de desvelar essa arquitetura 

do funcionamento discursivo, que possibilitam efeitos de sentidos possíveis que 

podem, em maior ou menor medida, ser compreendidos pelos co-enunciadores. 

Para tanto, procedemos a análise de um discurso que circula no discurso 

jornalístico, buscando a forma como o discurso orienta o modo de dizer que 

possibilita apreender um discurso da violência contra grupos estereotipados 

socialmente. Para esse trabalho, respaldamo-nos na Análise do discurso de linha 

francesa, principalmente naquela sistematizada por Dominique Maingueneau, por 

meio dos princípios de cenas de enunciação e ethos discursivo, que constituem o 

posicionamento do enunciador por onde atravessam os discursos tópicos e 

atópicos.  

 
Considerações teóricas. 
 

O interdiscurso, segundo Foucault (2010), é o caos, somos nós que olhamos de 

forma a organizá-lo. Esses nossos olhares permitem dizer que os vários discursos 

que circulam na sociedade não ocupam o mesmo lugar, em outras palavras, não 

são equivalentes. Para sistematizar esses lugares, Maingueneau (2008, 2010) 

propõe uma topia do discurso que se seriam três: discursos paratópicos, tópicos e 

atópicos. 

 

Por discurso paratópico, Maingueneau compreende que são aqueles que têm o 

poder de se auto constituir, por isso são discursos constituintes. Tais discursos 

possuem a eficácia de dar sentido à vida por meios diferenciados de percepção e 

modos de dizer, sem ter que recorrer a qualquer outro discurso para se legitimar. 

Esses discursos são em quantidade pequena e limitada, Maingueneau postula 



 

quatro: o literário1, o religioso, o cientifico e o filosófico. Cada um a seu modo tem 

o poder de explicar o mundo e o sentido da vida por modelos diferentes. 

 

Por outro lado, os discursos atópicos estariam na dimensão oposta, não possuem 

um lugar legitimado, muito menos territorializado, e vivem à margem da 

sociedade, pois esta não os aceita, apenas os atura. É o caso de discursos como 

o racista, machista, da violência, entre outros. Por não ter um espaço legitimado, 

tais discursos para existirem precisam ser concretizados em outros discursos, por 

exemplo, no jornalístico, como veremos a seguir. Dizemos isso, pois, por exemplo, 

não há aquele indivíduo que se autodenomina racista, pois isso não é aceito pela 

sociedade, mas esse mesmo indivíduo pode se revelar racista por meio de um 

discurso jornalístico, como na notícia, no editorial, na charge etc. Esse discurso 

racista atravessaria outros discursos legitimados pelo seu modo de dizer que 

acaba impregnando esses outros discursos. 

 

Para que discursos paratópicos e atópicos existam e se encontrem, existem os 

discursos tópicos que são aqueles legitimados socialmente, que possuem papeis 

sociais estereotipados e gêneros discursivos típicos de circulação, como o 

jornalístico, o publicitário, o escolar etc. Os discursos tópicos para se legitimarem 

recorrem aos discursos paratópicos, pois é comum o jornal, por exemplo, recorrer, 

para explicar um fato, ao saber do cientista, do filosofo, do religioso ou do artista 

para ter crédito. A figura abaixo ajuda a entender essa organização. 

 

A problemática que se coloca aqui é justamente entender esse limiar entre um 

discurso tópico (jornalismo) e um discurso atópico (violência). Dizemos limiar, pois 

não há fronteiras entre os discursos, mas um limiar em que quando um termina o 

                                                            
1 Temos defendido a hipótese de que os discursos literário e religioso seriam discursos tópicos e 
que os discursos artísticos e bíblicos (NASCIMENTO, 2009) seriam paratópicos. No entanto, diante 
do espaço do capítulo e da proposta, usaremos a forma como Maingueneau trabalha para não 
incorrer em explicações rápidas que mais confundirão do que esclarecerão. 



 

outro já começou, como se pudessem ser visto como dois lados de uma mesma 

moeda.  
 

Como essas dimensões dos lugares discursivos paratópicos, tópicos e atópicos 

são extremamente sutis, necessitamos de alguns princípios de análise que 

possam compor a nossa metodologia. Por isso, optamos primeiro por perceber o 

confronto na cena de enunciação, entre a cena genérica e a cenografia, para 

depois analisarmos o ethos discursivo que surge nessa cenografia e que compõe 

o posicionamento do enunciador ao qual o co-enunciador pode aderir. 

 

Para entender as cenas de enunciação, recorreremos à distinção de três cenas: 

 

− A cena englobante é equivalente ao tipo de discurso. Para Maingueneau (2005), 

não é fácil categorizar o tipo de discurso, mas podemos partir de sua definição por 

meio de sua função social. As funções sociais estão ligadas aos setores da 

sociedade em que circulam as falas, por exemplo: discurso político, discurso 

literário, discurso publicitário e assim por diante. Os indivíduos ao tomarem 

contato com um texto, devem ser capazes de se situar dentro de um desses 

discursos, chamados, então, de cenas englobantes.  

 

− a cena genérica equivale aos vários gêneros do discurso com os quais nos 

defrontamos. São os gêneros que determinam os rituais, os papeis sociais que 

cada co-enunciador deve assumir, lugares e tempos que podem ser usados, como 

lê-los etc. Trata-se de um dispositivo de comunicação possível de atualizar as 

interações por meio de um arsenal de gêneros já existentes e conhecidos dos 

indivíduos. Isso possibilita tanto a manutenção das relações sociais quanto a 

economia no tempo da interação pela recorrência de modelos pré-estabelecidos, 

não havendo necessidade de se criar um gênero a cada situação comunicativa 

iniciada. Para Maingueneau (2008) cada gênero ou subgênero de discurso define 



 

o papel de seus participantes: num panfleto de campanha eleitoral, teremos um 

“candidato” dirigindo-se a eleitores, num curso, teremos um professor dirigindo-se 

a alunos etc.  

 
− a cenografia, geralmente, coloca em segundo plano a cena genérica e faz com 

que o leitor seja enlaçado por uma outra cena. Para exemplificar, muitas vezes, ao 

lermos uma noticia sobre política, a cena genérica “noticia” é colocada em 

segundo plano e somos enlaçados por uma “denúncia” que nos coloca num papel 

diferente do leitor de uma noticia e o enunciador, de jornalista passa a ser o 

denunciador. Isso desata uma rede de compreensão textual bem diferente 

daquela comum à notícia. É a própria cenografia que legitima a sua existência 

como enunciado. É na sua progressão que o enunciando vai se legitimando na 

medida em que aciona um dispositivo de fala e, retroativamente, se valida. 

 
 

Em toda cena de enunciação, os enunciados recorrem ao que Maingueneau 

chama de cena validada, o que dá status de existência a eles. Para o autor, as 

cenografias apóiam-se em cenas validadas, pois já estão instaladas na memória 

coletiva. São cenas estereotipadas com as quais os leitores têm contato e que não 

precisam ser explicadas. 

 

É nessa cenografia que se revelam os traços que constituem o ethos discursivo do 

enunciador. A noção de ethos discursivo é um princípio composto por vários 

planos que vão se materializando na cenografia e que proporcionam ou não a 

adesão ao posicionamento do enunciador. Um primeiro plano de análise é 

chamado de fiador. Ele é configurado como uma instância subjetiva que 

desempenha um papel de afiançar aquilo que é dito. Para construir essa noção de 

fiador, Maingueneau (2005: p. 98) diz: 



 

Mas esse ethos não diz respeito apenas, como na retórica 

antiga, à eloquência judiciária ou aos enunciados orais: é 

válido para qualquer discurso, mesmo para o escrito. Com 

efeito, o texto escrito possui, mesmo quando o denega, um 

tom que dá autoridade ao que é dito. Esse tom permite ao 

leitor construir uma representação do corpo do enunciador (e 

não, evidentemente do corpo do autor efetivo). A leitura faz, 

então, emergir uma instância subjetiva que desempenha o 

papel de fiador do que é dito. 

 

Esse tom é, então, o responsável por fazer emergir essa instância corporificada 

que serve de fiador do que se diz. Ainda para Maingueneau (2008: p.  64): 

 

Isso quer dizer que optei por uma concepção mais 

“encarnada” do ethos, que, nessa perspectiva, recobre não 

somente a dimensão verbal, mas também o conjunto de 

determinações físicas e psíquicas associadas ao “fiador” 

pelas representações coletivas. Assim, acaba-se por atribuir 

um “caráter” e uma “corporalidade”, cujo grau de precisão 

varia segundo os textos. O “caráter” corresponde a um feixe 

de traços psicológicos. Quanto à corporalidade, ela é 

associada a uma compleição física e a uma forma de se 

vestir. Além disso, o ethos implica uma forma de mover-se no 

espaço social, uma disciplina tácita do corpo, apreendida por 

meio de um comportamento. O destinatário o identifica 

apoiando-se em um conjunto difuso de representações 

sociais, avaliadas positiva ou negativamente, de 

estereótipos, que a enunciação contribui para reforçar ou 

transformar. 



 

 

Por fim, é necessário salientar que a noção de violência que estamos utilizando 

aqui não se refere a atos de violência, mas a estados, como define Michaud 

(1989) os atos de violência são aqueles perceptíveis e possíveis de serem vistos, 

ouvidos e tocados. Ocorre quando a agressão física está presente e, por 

consequência, a morte pode acontecer, o sangue pode ser visto e a dor pode ser 

sentida no corpo. Os estados de violência são relativos à agressão moral, à 

hegemonia de classes, ao constrangimento, às mortes provenientes de falta de 

cuidados médicos, de saneamento básico, da fome e da pobreza. Não colocamos 

aqui uma relação hierárquica das duas formas de violência, mas o que é mais 

claro à percepção e o que é mais sutil, portanto, mais difícil de perceber. 

 
A violência na cenografia de charge 

 

 Como mencionamos anteriormente, o discurso da violência orienta a construção 

de uma cenografia que, ao problematizarmos, é possível perceber um tratamento 

que se dá a um grupo de pessoas reconhecidas em seus estereótipos negativos e 

colocadas em um corpo que, muitas vezes, a individualidade poderia negá-lo. No 

entanto, como a confirmação de estereótipos refere-se ao reconhecimento de 

certos traços do grupo em detrimento dos traços individuais, é mais fácil usar esse 

caminho para reconhecer o outro.  

 

Para confirmar os traços de um grupo social em uma individualidade, nem sempre 

são necessários vários indivíduos. Dependendo do tema a ser tratado ou da figura 

sobre quem recai a notícia, pode-se construir um corpo estereotipado para apenas 

um indivíduo no sentido de construir sua imagem negativamente de forma com 

que se harmonize com o posicionamento do enunciador, que representa o 

jornalista ou o próprio jornal. É isso que vamos explorar no gênero fotojornalismo 



 

abaixo. Vejamos a sua reprodução, publicada na Folha de S. Paulo (Doravante 

FSP), em 28 de março de 20082. 

  

 
 

Antes de apresentarmos o fotojornalismo, faz-se necessário um esclarecimento. 

Nesse discurso que analisaremos, há uma predominância do visual em relação ao 

verbal. Isso se configura como uma problemática nos estudos da AD, pois se 

começa a construir, muito recentemente, um olhar preocupado em estabelecer 

uma relação entre o verbal e o visual. Isso ocorre por causa da tradição em se 

analisar textos verbais. Tal prática, no entanto, tem restringido muito o nosso 

                                                            
2 Vide anexo com a página inteira. 



 

espaço de atuação tendo em vista que, na contemporaneidade, os discursos em 

circulação social estão cada vez mais híbridos em relação a essas modalidades.  

 

Outro ponto relevante é a preocupação quanto à forma como se organiza 

discursivamente a modalidade visual. Questiona-se se as restrições de sentido por 

que passa um código visual são as mesmas pelas que passa o código linguístico. 

Os aparatos teóricos, como a semiótica, têm tratado do linguístico na mesma 

dimensão que o visual. Por nossa vez, estamos em consonância com essa ideia e 

propomos, a partir das reflexões teóricas de Maingueneau (2007, p. 145), uma 

prática de intercompreensão semiótica que entende que o visual sofre as mesmas 

restrições semânticas do verbal. Para o autor: 

 

Limitar o universo discursivo unicamente aos objetos 

linguísticos constitui sem dúvida alguma um meio de 

precaver-se contra os riscos inerentes a qualquer tentativa 

“intersemiótica”, mas apresenta o inconveniente de nos 

deixar muito aquém daquilo que todo mundo sempre soube, 

a saber, que os diversos suportes intersemióticos não são 

independentes uns dos outros, estando submetidos às 

mesmas escanções históricas, às mesmas restrições 

temáticas etc. 

 

Por isso, o autor diz que “o pertencimento a uma mesma prática discursiva de 

objetos de domínio intersemióticos diferentes exprime-se em termos de 

conformidade a um mesmo sistema de restrições semânticas” (MAINGUENEAU, 

2007, p. 146). Portanto, com esse preâmbulo, ficamos à vontade para fazer a 

análise do discurso (Doravante AD) mencionado que se revela como um objeto 

intersemiótico, com todos os recursos que já utilizamos da AD. 

 



 

Essa foto do presidente da Venezuela foi colocada na capa da FSP, a fim de 

noticiar a vinda de Hugo Chávez ao Brasil por ocasião de uma visita diplomática. 

De um modo geral, um gênero fotojornalismo é composto de uma foto e uma 

legenda em que uma complementa a informação da outra, ampliando a carga 

noticiosa de um texto ou mesmo servindo como notícia. Neste caso, a foto está na 

capa da FSP e não há qualquer outro texto que a use como ancoragem de uma 

notícia. Isso nos leva a concluir que essa foto não tem como principal objetivo 

trazer a notícia de que Chávez estava no Brasil, mas ela mesma é em si uma 

notícia. É como se pudéssemos dizer que a notícia em destaque não é a vinda de 

Chávez, mas a foto que foi tirada dele.  

 

Na época em que a foto foi feita, o presidente Venezuelano estava sendo alvo de 

muitas críticas vindas dos países tidos como “democráticos” e que não 

enxergavam em suas atitudes uma ação de um líder democrático. Tais países 

consideravam Chávez à semelhança de Fidel Castro, tido como ditador. Essas 

críticas a Chávez manifestavam-se principalmente na figura de George W. Bush, 

então presidente dos Estados Unidos, com quem assumia uma guerra velada 

como dois participantes de grupos opositores. Essas críticas começaram a ficar 

mais acirradas quando, em junho do ano anterior a essa visita, o presidente 

venezuelano decidiu não renovar a concessão de uma rede de televisão que 

mantinham críticas pesadas a ele. O fato de fechar uma rede de TV por criticá-lo 

foi visto por muitos outros países como uma afronta à democracia e como o início 

de um caminho para uma ditadura na Venezuela. 

 

Após muitas controvérsias em relação a esse episódio, o presidente da Venezuela 

se coloca na centralidade de outro acontecimento, envolvendo o Equador e a 

Colômbia que entraram em crise, em março de 2008. Nessa ocasião, a pretexto 



 

de capturar um dos líderes das FARCs3, as forças do exército colombiano 

invadiram o território do Equador, dizendo que lá estavam grupos dessa facção e 

fizeram alusão ao fato de que o presidente do Equador os estaria protegendo. 

Fato é que a Colômbia sempre foi vista como um país aliado direto dos Estados 

Unidos e, por sua vez, os Estados Unidos sempre auxiliaram a Colômbia na luta 

contra essa dissidência de luta armada da esquerda.  

 

Nesse contexto, novamente Chávez assume a briga, colocando-se ao lado do 

Equador contra Colômbia e Estados Unidos, criando outra crise diplomática. No 

entanto, no desenrolar do evento, Chávez começa a moderar o seu discurso 

contra Colômbia a título de criar condições para os países se reconciliarem. Essa 

mudança no discurso possibilitou um processo que culminou com o chamado 

encontro do Grupo do Rio, em que orientou os presidentes dos dois países a 

refletirem sobre os seus posicionamentos para não se arrependerem depois. Fato 

é que, depois dessa intervenção de Hugo Chávez, os dois países se 

reconciliaram. 

 

Diante desse quadro, a imprensa brasileira, na época, não poupou críticas ao 

presidente venezuelano, principalmente pelo fato do fechamento da rede de TV. 

Isso criou um frisson no Brasil por temer que Lula, então presidente do Brasil, 

começasse a tomar decisões na mesma direção. Por isso, eram muito comuns 

essas críticas nos jornais. Isso possibilitou, por exemplo, o uso dessa foto como 

uma crítica a imagem de Hugo Chávez. 

 

Uma crítica a um presidente pode ser feita por vários caminhos dentro de um do 

discurso jornalístico, que possui vários gêneros para isso, como o editorial, o 

artigo de opinião, uma reportagem interpretativa etc. Nessas cenas genéricas, o 

                                                            
3 Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia autodefinida como comunista de inspiração 
marxista-leninista. 



 

co-enunciador já assume o papel de quem lerá uma crítica. No entanto, no 

fotojornalismo, o co-enunciador espera uma ilustração daquilo que será notícia, ou 

de algo que a complemente, mas não de algo que ridicularize, mesmo que seja 

por uma crítica à imagem de um indivíduo. 

 

Os fotojornalismos têm uma função de destaque dentro da capa dos jornais, pois 

elas são uma forma estratégica de envolvimento do co-enunciador. Por isso, na 

maioria das vezes, é na capa que aparece aquela foto mais inusitada, mais bem 

trabalhada, mais bem construída. Nas demais páginas, pode ser mais comum 

encontrar fotos menos chamativas e que assumem uma função mais próxima a de 

ilustrar a notícia; uma função mais referencial, mas isso não é uma regra, porque a 

exploração dos recursos gráficos em jornais tem sido cada vez mais ampliada, a 

fim de poder competir com as outras mídias que podem usar o recurso da 

imagem, do vídeo etc. 

 

Historicamente, é esse espaço que o fotojornalismo vai ocupando. Segundo Faria 

(2001, p. 218): 

 

(...) tendo que concorrer com a TV e o rádio na informação 

imediata (e agora com a Internet), os jornais apresentam 

uma elaborada organização de suas páginas, sobretudo a 

primeira, em que o fotojornalismo tem um papel da maior 

importância. Ele é hoje parte integrante da informação 

impressa e, como qualquer comunicação pela imagem, exige 

algum preparo do leitor para a sua leitura crítica. 

 

A questão que se coloca aqui é, em que medida em uma cena genérica de 

fotojornalismo, que ocorre dentro de uma cena englobante jornalística, o co-

enunciador assume um papel com traço de criticidade. A criticidade pode vir 



 

acoplada a um papel que a leitura de um gênero exige, mas pode ser também um 

traço do indivíduo, o que nem sempre ocorre. Como já mencionamos, espera-se 

que em um editorial, artigo de opinião, resenha jornalística, o co-enunciador 

assuma um papel em que um dos traços é a criticidade, mas no fotojornalismo 

isso já não é previsto no papel que ele impõe.  É por isso que podemos inferir que, 

nesse discurso agora analisado, no desenvolvimento da interação entre co-

enunciador e texto, a cenografia que vai ganhando relevo não é de fotojornalismo, 

mas outra cenografia. Podemos falar sobre essa cenografia como algo parecido 

com que o jornalista Rafael Venâncio chamou de foto-charges (2008)4, que seria 

uma tendência do jornalismo, principalmente da FSP, que resulta da manipulação 

da cena real utilizando apenas o foco e o enquadramento escolhido pelo fotógrafo. 

Teríamos, então, uma reorganização da cena genérica rumo a uma cenografia de 

charge, que pressupõe um olhar crítico por meio da caricatura e do riso. 

  
O riso e a violência: aspectos da cenografia da charge 
 

Se a cenografia de uma charge emerge nessa cena de enunciação, coloca em 

segundo plano a cena genérica que é o fotojornalismo. Nesse gênero, assumimos 

o papel de quem espera uma foto que complementa uma informação dada pela 

notícia, na cenografia de charge, assumimos um papel de quem vai rir do exagero 

construído para o personagem “desenhado”, a fim de criticar alguém e o riso tem 

um teor grande de violência, se visto como riso de zombaria. Propp (1992) mostra 

de que forma o riso de zombaria condena aqueles que estão, no olhar da 

sociedade, fora dos padrões aceitos. Ri-se do que é feio, do que é exagerado, do 

homem com aparência de animal, das semelhanças e diferenças, do bobo, porém, 

tudo é resultado do encaixe que alguém proporciona em relação a uma cena ou a 

um personagem em um contexto cômico; e se ri dele.  Então, será esse papel que 
                                                            

4 Fonte disponível em 
<http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/as_fotocharges_e_as_orelhas_de_chavez>. 
Acesso em 28 de set. de 2011. 



 

essa cenografia cômica de charge vai fazer emergir na interação. O riso é uma 

arma de destruição: ele destrói a falsa autoridade, a falsa grandeza daqueles que 

são submetidos ao escárnio (PROPP, 1992, p. 46). Essa falsa autoridade e essa 

falsa grandeza atribuída a Chávez pela cenografia de charge é o nosso riso no 

sentido de “destruir” a imagem desse presidente. 

 

Para Bergson (2007), o riso tem a função de trazer de volta à realidade aquele 

que, de alguma forma, se coloca em um corpo rígido e não se percebe dessa 

forma, continuando sua conduta independente dos outros que o veem. O riso 

estará lá para trazê-lo de volta ao que se presume correto. O movimento do corpo 

rígido, então, se coloca como centro do riso. No entanto, na cenografia da charge, 

a foto pressupõe um corpo parado, para que esse corpo tome certo movimento, 

investe-se no exagero, mesmo com aquelas partes que não se movimentam. 

 

É essa contorção que importa, é ela que interessa. Por isso, 

será procurada até nos elementos da fisionomia que são 

incapazes de movimento, na curvatura de um nariz e mesmo 

na forma de uma orelha. É que a forma, é para nós, o 

desenho de um movimento. O caricaturista que altera a 

dimensão de um nariz, mas que respeita o seu formato, que 

o prolonga, por exemplo, no mesmo sentido que já o 

prolongava a natureza, de fato está fazendo esse nariz 

caretear: a partir de então nos parecerá que o original 

também quis prolongar-se e fazer careta (BERGSON, 2007, 

p. 20). 

 

Todos esses traços ocorrem porque a cenografia propicia isso, portanto esse 

discurso da violência acaba impregnando essa cenografia e nos faz agir com 

estados de violência sobre o indivíduo exposto. 



 

Sustentado por esta cenografia, o enunciador passa a assumir um ethos com 

traços de caricaturista. Não é mais com os traços de um fotógrafo-jornalista que o 

co-enunciador interage, mas com uma imagem estereotipada de um fotógrafo-

jornalista-caricaturista, ou seja, alguém que nos chama a rir junto, alguém com 

quem construímos uma relação momentânea de cumplicidade para rirmos de um 

terceiro, que não percebe seu corpo deslocado da conduta normal. Vamos rir 

juntos dele para puni-lo. A questão é: punir pelo quê? Pelo contexto político 

apresentado no início desta análise, podemos concluir que a proposta de riso é 

para ironizar alguém, cujos traços ideológicos não se coadunam com os do jornal 

e, por consequência, do enunciador. Esses traços passam a ser legitimados pelos 

co-enunciadores, pois, ao rir, adere-se ao posicionamento do enunciador e seus 

traços de fotógrafo-jornalista-caricaturista. Esse posicionamento possui traços de 

discursos tópicos como do jornalismo, da política, do entretenimento e discursos 

atópicos, como o da violência. 

 

Como o riso está aqui para punir o personagem cujo corpo não apresenta uma 

conduta errada, mas que é colocado em um corpo de conduta errada, agimos com 

estados de violência. Os discursos atópicos do riso e da violência interagem, de 

forma interdiscursiva, com os outros discursos mencionados, compondo as 

camadas mais sutis do posicionamento e da possível adesão do co-enunciador a 

esse posicionamento. Nessa base interdiscursiva, orientado pelo discurso da 

violência, o riso se torna arma contra o outro. Dessa forma, constrói-se uma 

imagem patética de Hugo Chávez.  

 
Um corpo da Disney para um socialista 
 

Os traços irônico e cômico presentes nessa cenografia é que compõem o tom do 

enunciador e que constituem também a imagem de Hugo Chávez. A corporalidade 

que esse enunciador constrói, por meio desse ethos, para si, pode ser colocada 



 

em termos de uma pessoa que está em um campo diferente daquele em que se 

coloca o ator caricaturizado. Esse corpo, que esse ethos proporciona, precisa 

estar em outro campo para poder rir do outro. É um corpo com traços de caráter 

também diferentes de Chávez, possivelmente como alguém visto como 

democrático, a favor da pluralidade de ideias, não socialista, contra regimes 

ditatoriais e com uma forma física de circulação social, que está próximo do 

considerado padrão, sem exageros, um fotógrafo-jornalista-caricaturista, que 

trabalha em uma sala, com roupas padrões e um jeito de ser típico de um rapaz 

de classe média. Desse ethos emerge o fiador daquilo que diz. É por ter esse 

afiançamento que o leitor adere ao corpo desse jornalista e, junto com ele, ri de 

Chávez.  

 

Rir pode não ser somente uma reação do co-enunciador, mas adesão a uma 

forma violenta de falar do outro, a uma forma violenta de rir do outro e de expô-lo. 

Por isso, constituem-se, aqui, vários estados de violência. 

 

Por sua vez, o presidente venezuelano é colocado num corpo ridicularizado com 

orelhas grandes e que continua no movimento normal de sua conduta sem 

perceber que todos estão rindo dele. As orelhas grandes são exageradas ainda 

mais pela legenda da foto que diz: 

 

Aprendiz de feiticeiro 

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, dá entrevista em Recife, onde o 

seu colega Lula o chamou de “ex-guerrilheiro” e diz que ele foi o “pacificador” da 

crise entre Colômbia e Equador 

 

O título dessa legenda remete ao filme Fantasia, clássico da Disney de 1940, 

composta de uma coletânea de histórias em que a mais famosa é, justamente, o 

Aprendiz de feiticeiro com o Mickey, um personagem clássico que é um rato. A 



 

referência a esse desenho deve-se ao fato das luzes de fundo terem criado um 

exagero nas orelhas de Chávez, aproximando-o da figura de um rato e o rato 

poder ser comparado ao Mickey que é um personagem famoso, mas que é dos 

Estados Unidos, país cujo presidente da época, George W. Bush, era o seu maior 

opositor político-ideológico. Colocá-lo justamente nessa imagem é o traço irônico 

que compõe o tom e o ethos do enunciador e com o qual se interage. Essa 

estratégia, ao mesmo tempo, coloca Chávez neste corpo patético que ironiza os 

seus posicionamentos políticos e que pode atualizar uma crítica, porém resta 

saber se o que fica para o co-enunciador é a crítica ou apenas o riso punitivo e 

violento. Dessa imagem de Chávez, emerge uma imagem com a qual o co-

enunciador se distancia, com a qual não há nenhuma possibilidade de adesão. 

 

Por fim, essa cenografia e a imagem constituída para o presidente Hugo Chávez 

revelam esse discurso da violência que acaba por impregnar o modo de dizer do 

outro, colocando-o num corpo que se pretende excluir da sociedade, porque 

inadequado, e que só é possível de existir se funcionar como crítica aos traços 

estereotípicos da figura de Chávez.  

 
Considerações Finais 
 

Entender esses discursos tópico e atópico possibilitou mostrá-lo nos 

posicionamentos construídos pelo enunciador na cena analisada. Esse 

posicionamento mostrou-se constituído pelos traços de um interdiscurso composto 

de várias formações discursivas vindas de discursos tópicos, paratópicos e 

atópicos. Como comumente somos formados para entender a opinião do outro, 

achamos que aderir é concordar com essa opinião. No entanto, a noção de 

posicionamento nos mostrou que o concordar vai muito além do assumir uma 

opinião, mas por um processo de adesão, assume-se um posicionamento. Ao 



 

aderir a um posicionamento que possui, em sua base, um discurso da violência, 

assumimos também uma existência no mundo permeada pela violência. 

 

É um processo recíproco e podemos pensar metaforicamente como um espelho. A 

partir do momento em que um co-enunciador adere ao posicionamento do 

enunciador é como se ele fosse um espelho daquele, nos limites de uma 

interação, é possível a harmonização dos posicionamentos, pois os dois são 

iguais; o que o co-enunciador constrói do enunciador, também se revela nele. 

Portanto, se ele age por meio de estados de violência é porque o outro também 

age. Desenvolver essa percepção é algo urgente. 

 

Pudemos detectar também como esse discurso da violência acaba por orientar as 

cenografia que emerge da cena de enunciação. A cenografia, que coloca para 

segundo plano a cena genérica, no caso analisado, pode ter um efeito final de 

estado de violência, efeito que só é possível porque esse discurso da violência 

está lá desde o início da cena de enunciação e vai sendo revelado pela 

cenografia.  

 

A cenografia pode se constituir como um estado de violência. Ocorreu com a 

imagem que foi explorada na cenografia de charge para que juntos, enunciador e 

co-enunciador, pudessem rir daquele que é colocado em um lugar patético sem 

nunca ter estado lá. Esse recurso se mostrou mais violento ainda, pois o da 

comicidade pode contribuir com a deterioração da imagem de um político que não 

se coaduna com os posicionamentos defendidos pelos enunciadores constituídos 

dentro da FSP. 
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