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Resumo 

 

O presente texto propõe discutir uma cena de enunciação passional que orienta a constituição 

das capas de jornais brasileiros publicadas durante a Copa do Mundo de Futebol de 2014. A 

capa de jornal, vista como um espaço simbólico que se orienta por um fazer jornalístico e 

publicitário, aciona um universo de patemização capaz de produzir efeitos de sentidos diversos. 

Como suporte teórico-metodológico toma-se a proposta de Charaudeau (2010), que aborda as 

paixões no discurso midiático e de Maingueneau (2013; 2015), que versa sobre o conceito de 

cena de enunciação. Ufanismo, esperança, alegria, dor, antipatia, dentre outras, são algumas das 

paixões que se manifestam nas capas e orientam o jornalismo esportivo em tempos de Copa do 

Mundo. 
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Uma Copa do Mundo de Futebol é consumida através de diversos dispositivos 

comunicacionais. Em meio a um vasto rol de dispositivos, situa-se o jornal impresso e suas 

capas, que orientam e acionam, a seu modo, a produção dos mais variados efeitos de sentido, 

entre os quais estão aqueles ligados às paixões.  

A capa de um jornal configura-se como um espaço físico e simbólico que concentra, de 

maneira muitas vezes sincrética, a avaliação e valoração dos acontecimentos. Vista como o 

primeiro contato entre o jornal e um leitor potencial convocam-se metáforas como vitrine, porta 

de entrada ou janela para o mundo para sua definição. Buonanno (2015) pensa a capa, 

figurativamente, como um sistema de representação que conduz a atividade e a passagem do 

leitor às páginas internas do jornal. Além disso, a capa faz falar a linha editorial do veículo e 

sintetiza um processo de hierarquização de temas e acontecimentos, configurando-se numa das 

principais apostas do jornal (LÓPEZ-RABADÁN e CASERO-RIPOLLÉS, 2012).  

Pode-se tomar a capa como um dispositivo estratégico para o jornal impresso. Ela sugere 

um caminho de interpretação dos acontecimentos aos leitores potenciais que se situa entre um 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
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fazer jornalístico e um fazer publicitário. Esse fazer publicitário diz respeito não só ao caráter 

de divulgação e de ser a primeira e principal face do jornal, mas, de modo primordial em nosso 

estudo, de sustentação de um imaginário de encantamento que acompanha o futebol. 

De acordo com nossa proposição de pensar as capas de jornais acerca da participação 

da Seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 2014 como uma cena de enunciação 

passional, associa-se os conceitos de cena de enunciação e cena validada, apresentados por 

Maingueneau (2013; 2015) à proposta metodológica para estudo das emoções/paixões no 

discurso midiático trazida por Charaudeau (2010). Este último autor insere as emoções na esfera 

da intencionalidade, as vê ligadas a saberes de crença e inscritas em uma ordem 

representacional. A partir disso, utilizamos o que o autor chama de tópica das emoções, sem 

nenhuma pretensão de exaustividade, para analisarmos o objeto empírico em questão. 

 

1. Considerações sobre as paixões/emoções e o discurso 

Para o estudo das paixões/emoções no âmbito da análise do discurso, Charaudeau (2010) 

parte da linguagem levando-se em consideração uma visada do efeito, o sujeito e a situação de 

comunicação. Para o autor, a linguagem “traz em si mesma o signo de uma coisa que não está 

nela, mas da qual é portadora”, por isso, afirma que a emoção é vista como “aquilo que pode 

acontecer ao sujeito” estando ele apto a reconhecer determinada emoção como uma figura, “um 

discurso socialmente codificado” (CHARAUDEAU, 2010, p.25). Desse modo, o interesse não 

recai sobre aquilo que os sujeitos realmente sentem, em termos fisiológicos ou psíquicos, ou 

aquilo que motiva e regula tal vivência ou experiência.  

Mesmo procurando estabelecer pontos de distinção em relação a uma psicologia e uma 

sociologia das emoções, Charaudeau (2010, p.25-26) considera que a análise do discurso nutre-

se delas em vários pontos pois, esse algo que não está no signo, mas do qual ele é portador e 

que contribui para a construção de figuras que levam ao reconhecimento das emoções origina-

se de “tudo aquilo que constitui a troca social e que faz sentido: desejos e intenções dos sujeitos, 

suas relações de pertencimento aos grupos, o jogo das interações que se estabelecem entre eles, 

indivíduos ou grupos, saberes e visões de mundo que eles compartilham”. A emoção aparece 

como um elemento central dentro das disciplinas citadas, por isso, é uma noção que chama a 

interdisciplinaridade para seu entendimento.  

A partir das bases citadas, Charaudeau (2010, p.26) postula que as emoções são de 

ordem intencional, ligam-se a saberes de crença e inscrevem-se em uma problemática da 

representação, três características que se complementam em um estudo discursivo das emoções. 

Dizer que as emoções são de ordem intencional é reconhecer que pertencem ao universo da 
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afetividade e reconhecer, ao mesmo tempo, que não se reduzem a simples sensações ou à 

irracionalidade. A tempos abandonou-se o viés cartesiano que opunha radicalmente paixão e 

racionalidade e passou-se a admitir que aquela está ligada à cognição humana. No discurso, as 

paixões/emoções aparecem como uma racionalidade discursiva e essa racionalidade pode ser 

vista como subjetiva, pois se refere à busca de um sujeito por algo que, por sua vez, insere-se 

em uma ordem do desejo (CHARAUDEAU, 2010).  

Tanto a ação quanto o desejo advêm de escolhas em meio a uma esfera de possibilidades. 

Conforme o autor, a escolha orienta-se por uma representação de tais possibilidades – suas 

vantagens e desvantagens, por exemplo – e baseia-se nos conhecimentos do sujeito, em suas 

experiências e valores, ou seja, em determinadas crenças. Por isso, as emoções/paixões 

vinculam-se a uma ordem intencional, isto é, manifestam-se em um sujeito “a propósito de algo 

que ele representa para si” (CHARAUDEAU, 2010, p.28). Além de ser uma pulsão, a paixão 

origina-se da representação que um sujeito faz de um objeto ou de outro sujeito.  

Dizer que as emoções se ligam a saberes de crença significa que as emoções não 

dependem apenas de uma racionalidade e de uma percepção acompanhada por um saber. Para 

que a emoção seja vivenciada ou manifestada o sujeito deve avaliar e se posicionar quanto a 

determinado saber, avaliação que se orienta pela própria subjetividade do sujeito (individual ou 

coletivo) e por valores polarizados. 

Charaudeau (2010) afirma ainda que as emoções estão inscritas em uma problemática 

da representação. A representação provém de um processo de simbolização, isto é, a formulação 

de imagens acerca dos objetos do mundo a partir de um sistema semiológico e, de um processo 

de auto-apresentação, em que a simbolização “retorna ao sujeito como imagem que ele mesmo 

constrói do mundo, e por meio da qual ele se define”, possibilitando-o definir sua própria 

identidade (CHARAUDEAU, 2010, p.30).  

Dito isso, o autor levanta a possibilidade de falarmos em termos de representações 

patêmicas e representações sociodiscursivas. A representação patêmica “descreve uma situação 

a propósito da qual um julgamento de valor coletivamente compartilhado [...] questiona um 

actante que acredita ser beneficiário ou vítima, e ao qual o sujeito da representação se encontra 

ligado de uma maneira ou outra” (CHARAUDEAU, 2010, p.31), isto é, determinada norma 

social interiorizada ou que está nas representações do sujeito e que orienta emoções a partir de 

certas situações3.  

                                                 
3 A tragédia com o voo da Chapecoense pode ser tomada como exemplo para ilustrar a representação patêmica. Manifesta-se 

uma norma social que leva os sujeitos a emocionarem-se, a sentirem tristeza ou compaixão, pois ali tem pessoas sofrendo. A 

intensidade da emoção, no caso, poderá ser determinada pelo fato do sujeito ser parente ou não das vítimas, ser torcedor ou não 

do clube, morar na cidade ou não em que a equipe atuava, dentre vários outros. 
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Já as representações são consideradas sociodiscursivas quando o processo de 

simbolização do mundo dá-se por meio de “enunciados que significam os fatos e os gestos dos 

seres no mundo” (CHARAUDEAU, 2010, p.31-32). Esses enunciados testemunham “a maneira 

como o mundo é percebido por sujeitos que vivem em comunidade, os valores que eles atribuem 

aos fenômenos, e o que são os próprios sujeitos”, circulam no meio social, são compartilhados 

e contribuem para a constituição dos saberes de crença.  

Charaudeau (2010, p.32) utiliza a qualificação sociodiscursiva para falar das 

representações que tomam o sujeito em sua relação com os valores, os quais provém dos saberes 

de crença. Desse modo, diz que as representações sociodiscursivas são “como mini-narrativas 

que descrevem seres e cenas de vida, fragmentos narrados [...] do mundo que revelam sempre 

o ponto de vista de um sujeito”. A circulação no meio social transforma um conjunto de 

enunciados em “uma vasta rede de intertextos” que constituem o que o autor chama de 

imaginário sociodiscursivo. Como exemplo, cita-se o imaginário da falta, do pecado, do poder; 

em relação à seleção brasileira e a Copa do Mundo, podemos citar a obrigatoriedade da vitória, 

em relação ao futebol, um imaginário de encantamento. 

 

1.1 Algumas problemáticas e algumas condições 

A partir do exposto, Charaudeau (2010) desenvolve algumas problemáticas que se 

apresentam ao estudo discursivo das emoções. O objeto do tratamento discursivo não é a 

emoção em si, manifestada ou vivenciada pelos sujeitos. O estudo desenvolve-se a partir da 

perspectiva do efeito, um efeito visado, sem a garantia de que será este o efeito produzido. 

Desse modo, fala-se em efeitos emocionais/patêmicos possíveis de surgirem nos sujeitos em 

uma relação comunicacional específica4. 

No âmbito da questão, o autor apresenta uma dupla enunciação do efeito patêmico: i) 

enunciação da expressão patêmica, quando o enunciador visa produzir um efeito de 

patemização através da descrição ou manifestação do estado passional em que ele ou outro 

sujeito se encontra; ii) enunciação da descrição patêmica, quando se propõe ao destinatário uma 

cena com potencial de produzir um efeito emocional, dramatiza-se um acontecimento ou 

explora-se discursivamente uma paixão, situação recorrente no âmbito midiático. No primeiro 

caso, o efeito patêmico advém de uma construção identitária e do jogo que se instaura entre 

enunciador e o sujeito para o qual ele fala. Enquanto isso, no segundo, o efeito depende da 

relação de suposta interação entre destinatário e personagens do discurso. 

                                                 
 
4 Efeitos patêmicos, efeitos emocionais e efeitos passionais são utilizados sem distinção no presente estudo. 
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Uma segunda problemática refere-se ao tratamento e organização do campo temático da 

emoção. A natureza das emoções, no âmbito discursivo, deve ser pensada a partir de uma 

situação de comunicação, dos universos de saber e valores partilhados e das estratégias 

enunciativas que visam provocar possíveis efeitos patêmicos. A partir disso, depreende-se que 

um mesmo ato de enunciação desenvolva efeitos diversos e que as emoções/paixões, como 

também mostram Greimas e Fontanille (1993), dependem das especificidades culturais. Desse 

modo, a organização do campo temático da emoção está relacionada à situação social e 

sociocultural em que se desenvolve a relação comunicacional. 

Uma terceira problemática refere-se às marcas ou traços do patêmico no discurso. 

Charaudeau (2010, p.37-38) procura deixar claro que os efeitos dependem diretamente do modo 

de observação e interpretação dos sujeitos envolvidos em um ato de comunicação, bem como 

dos valores por eles acionados.  

Um estudo do efeito patêmico, para o autor francês, está relacionado a três tipos de 

condição. A primeira delas diz que deve haver uma predisposição ao surgimento de efeitos 

patêmicos: dos sujeitos, das situações e dos elementos envolvidos com o discurso. A 

predisposição do dispositivo comunicacional significa que ele está orientado por um domínio 

da captação e que os sujeitos que nele se envolvem o fazem a partir de saberes de crença. 

Acreditamos que a capa de jornal, no jornalismo impresso atua dessa forma, apesar da 

existência de certa tensão, não oposição, entre captação e credibilidade/seriedade/autenticidade. 

A segunda condição diz que devem haver um universo de patemização e determinada 

organização dos imaginários sociodiscursivos - mais adiante apresentados como tópicas - que 

seja previsto pelo campo temático que sustenta o dispositivo comunicacional. O imaginário da 

atração e do encantamento pode ser tomado como exemplo daquilo que sustenta a produção das 

capas de jornais acerca do futebol. Assim, derrotas vexatórias e vitórias consagradoras seriam 

discursivizadas a partir de um mesmo ideal.   

Já a terceira condição é vista por nós como o cerne constitutivo das capas de jornais e 

aquilo que aparece com mais evidência: a criação de uma mise en scène patêmica por uma 

instância da enunciação que se utilize das possibilidades apresentadas pelos dispositivos 

comunicacionais. Torna-se importante mencionar que, qualquer tipo de emoção na informação 

midiática deve estar baseado numa referência, caso contrário não desenvolve efeitos patêmicos: 

“preciso saber que o sofrimento é realmente vivido por meu outro-eu-mesmo para que eu possa 

me sentir emocionalmente concernido” (CHARAUDEAU, 2010, p.45). 

A partir das condições apresentadas, pode-se ver em Charaudeau (2010) que, além da 

predisposição de certos universos temáticos a uma visada patêmica e das intencionalidades dos 
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sujeitos da enunciação que podem escolher em seu ato ampliar ou mascarar tal visada, as 

características dos dispositivos comunicacionais – pois é a partir de tais dispositivos que os 

signos são consumidos e a partir deles que se propõe um caminho e interpretação – e o campo 

estratégico acionado influenciam diretamente na constituição dos efeitos patêmicos.   

 

2. Por uma tópica das emoções 

Diante do exposto, Charaudeau (2010) propôs quatro grandes tópicas5 (ou imaginários 

sociodiscursivos) duplamente polarizadas para o estudo do que chama de universos de 

patemização das mídias.6 Antes de expor as tópicas, o autor apresenta alguns parâmetros 

fundamentais que o levaram a chegar a tal resultado e que podem ajudar-nos a responder alguns 

questionamentos propostos por nosso estudo: 

Se decidimos que um estado patêmico [...] é desencadeado pela percepção de um 

actante-objeto exterior ao sujeito que vivencia, que o sujeito sente algo que está mais 

ou menos em condições de exprimir, e que ele tem um certo comportamento diante do 

actante-objeto e daquilo que ele sente [...], então, podemos perguntar: qual é o estatuto 

que o sujeito atribui a esse actante-objeto, qual relação se instaura entre o sujeito e ele, 

qual é o comportamento enunciativo do sujeito? (CHARAUDEAU, 2010, p.48). 

 

As duas primeiras questões relacionam-se com a valoração dada pelo sujeito ao objeto 

percebido, já a última fala da patemização posta em jogo na relação comunicacional do 

enunciador com o destinatário. Esse comportamento enunciativo do sujeito, quando falamos do 

enunciador, possivelmente seja traduzido em alguma materialidade. Assim, constituem-se as 

capas, em nossa opinião. Tem-se algo, com determinada carga emocional, um acontecimento 

passado ou futuro, que desencadeia determinado processo enunciativo. 

As tópicas resultam de cruzamentos das posições do autor com posições de autores de 

diversas áreas, entre elas a semiótica a partir de Greimas e Fontanille (1993). As tópicas 

aparecem, cada uma delas, duplamente polarizadas em razão de seu afeto – positivo (eufórico) 

e negativo (disfórico). A seguir, para efeitos de economia, apresentamos um quadro síntese da 

proposta metodológica desenvolvida por Charaudeau (2010):  

Quadro 1: Tópica das emoções 
Tópica  

Dor - Alegria    Afeto Oposto Características Paixões Correlatas 

 Dor Negativo 

(disfórico) 

Alegria Insatisfação do desejo do sujeito; 

introspecção do actante-objeto; 

intransitividade reflexiva; enunciação 

elocutiva 

Tristeza, vergonha, 

frustração,  

humilhação, 

constrangimento 

 

                                                 
5 Para Plantin (2010, p.71) tópica significa “um conjunto de regras que governam a produção de argumentos [...] trata-se de um 

sistema de representação do real, de coleta de informação e de tratamento do evento com múltiplas finalidades: narrativa, 

descritiva, argumentativa”. 
6 Jáuregui (2010) analisa esse universo de patemização das mídias a partir do aporte teórico-metodológico de Charaudeau 

(2010) em jornais do Estado de Minas Gerais. 
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 Alegria Positivo 

(eufórico) 

Dor Satisfação do desejo do sujeito; 

introspecção do actante-objeto; 

intransitividade reflexiva; enunciação 

elocutiva 

Satisfação, 

contentamento, vaidade, 

autopromoção, prazer 

Angústia – Esperança      

 Angústia Negativo 

(disfórico) 

Esperança Espera por algo que representa perigo; 

mobilização de representações negativas; 

Medo, melancolia, terror, 

desconfiança 

 Esperança Positivo 

(eufórico) 

Angústia Espera de um benefício; aproximação 

com objeto desconhecido e confiança em 

seu efeito positivo 

Confiança, aspiração, 

apelo, desejo, ufanismo 

Antipatia - Simpatia      

 Antipatia Negativo 

(Disfórico) 

Simpatia Atitude reativa dupla numa relação 

triangular; orientada contra alguém; 

passível de gerar programa de vingança. 

Enunciador e destinatário em uma 

posição moralista. 

Cólera, ódio, indignação, 

raiva, acusação 

 Simpatia Positivo 

(eufórico) 

Antipatia Atitude reativa dupla numa relação 

triangular; estado de sensibilidade ou 

sensibilização 

Piedade, compaixão, 

benevolência 

Atração - repulsa      

 Atração Positivo 

(eufórico) 

Repulsa Essencialização positiva do benfeitor; 

Aprovação da imagem criada, a qual é 

apenas seguida e não interiorizada 

Encantamento; 

admiração; fervor 

 Repulsa Negativo 

(disfórico) 

Atração Imagem negativa; desaprovação, rejeição 

a essa imagem 

Desprezo, aversão, fobia, 

desgosto 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Charaudeau (2010) 

 

Fala-se ainda que a mesma paixão pode encaixar-se em tópicas diferentes, em razão da 

situação de comunicação em que se manifesta. A aversão, por exemplo, pode aparecer na tópica 

Atração/Repulsa bem como na tópica Antipatia/Simpatia. 

 

3. Uma cena de enunciação passional  

Postulamos que as capas são constituídas a partir de uma cenografia passional, 

desenvolvendo, consequentemente, uma cena de enunciação passional. Desse modo, as paixões 

futebolísticas encontram-se pré-determinadas, aptas ao uso quando de um novo acontecimento 

e são tratadas, inclusive, como estereótipos. Estabelece-se uma relação com o que Dominique 

Maingueneau (2013; 2015) chama de cenas validadas – geralmente transformadas em 

estereótipos a partir do uso reiterado por instâncias midiáticas – acionadas para a constituição 

das capas.  

A concepção de cena remete a uma metáfora teatral e, frequentemente, aparece em 

estudos sobre o discurso. Uma cena de enunciação é composta pela interação de outras três 

cenas: i) uma cena englobante – relativa ao tipo de discurso (jornalístico, publicitário, 

institucional, dentre outros); ii) uma cena genérica – definida pelos gêneros de discurso que 

possibilitam a manifestação de um tipo discursivo em que cada gênero engloba uma série de 

coerções como finalidade, papeis para os parceiros, lugar apropriado, suporte, composição e 

esquema textual particular; iii) cenografia – trata-se do modo escolhido pelo enunciador para 
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enunciar o que pretende, se desenvolve e se institui a partir do próprio discurso, sendo um 

dispositivo de fala do enunciador (MAINGUENEAU, 2015). 

A cenografia, geralmente, apoia-se em cenas validadas que se encontram “instaladas na 

memória coletiva, seja a título de modelos que se rejeitam ou de modelos que se valorizam” 

(MAINGUENEAU, 2013, p.102). São cenas consolidadas no âmbito social em termos de 

valores e saberes: “um estereótipo autonomizado, descontextualizado, disponível para 

reinvestimentos em outros textos”, isto é, uma unidade de significados que se encontra 

disponível para utilização em um discurso e que possa garantir a legitimação da cenografia. 

Como dissemos, as cenas validadas são de uso constante no discurso midiático, especialmente 

através da reiteração de arquétipos. 

 

4. Capas de jornais e efeitos passionais 

Dentre uma vasta quantidade de capas presente em nosso arquivo sobre a Copa do 

Mundo de 2014 – cerca de 260 – escolhemos algumas delas para serem aqui analisadas. Tomou-

se como critério mínimo de delimitação do corpus de análise, a escolha de capas que, a partir 

de uma observação prévia, possuem uma proximidade explícita com uma das tópicas postuladas 

por Charaudeau (2010) e que sejam provenientes de jornais que se situam em algum dos 12 

estados que sediaram a competição. A partir disso de tal delimitação, selecionou-se capas sobre 

cada uma das tópicas: I) dor/alegria; II) angústia/esperança; III) antipatia/simpatia; IV) 

atração/repulsa7. 

A intenção aqui é melhor compreender esse universo patêmico que acompanha e 

sustenta, muitas vezes, o jornalismo esportivo e o próprio futebol. Temos aqui uma imprensa 

esportiva que se mostra apaixonada, para tomar os dizeres de Greimas (2014), e, ao mesmo 

tempo, trabalha uma representação das paixões, ou seja, um discurso da paixão ou uma 

passionalização/patemização dos enunciados.  

Nas capas de abertura, enuncia-se a partir de uma cena de grande reconhecimento social 

e valorativo, a exploração do ufanismo (II). Nota-se a já reiterada promoção, em tempos de 

Copa do Mundo, de uma proximidade entre a seleção de futebol e um sentimento nacional. A 

capa do jornal gaúcho Pioneiro (12/06/2014) aproxima-se da representação em questão. Em sua 

manchete, “A paixão vai rolar”, nota-se a presença de um anseio, de uma espera que está prestes 

a ter um resultado. Busca-se produzir um efeito de pertencimento entre torcedores e seleção 

pelo plano de fundo da capa, que apresenta uma parte da camisa da seleção brasileira, amarela, 

                                                 
7 Com intuito de melhorar o fluxo do texto, utilizamos, na maior parte das vezes, apenas o algarismo romano indicativo de cada 

tópica quando abordamos paixões correlatas. 
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e seu emblema. Franco Júnior (2007) lembra que as cores de uma camisa são capazes de 

produzirem esse efeito de pertencimento.8 

Aqui, o enunciador resume todo o universo que cerca a Copa do Mundo a um universo 

de paixão, em que ela absorve todos os ritos e mitos referentes à competição. Sobre isso, Franco 

Júnior (2007, p.212-213) afirma que todos os gestos em uma partida de futebol adquirem 

sentido por seguirem uma ritualidade, ou seja, orientarem-se por regras e tradições. É essa 

forma ritual que leva uma partida de futebol a se desenvolver “em ambiente fortemente 

emocional para os que a realizam e os que a assistem”. Ao ritual, associa-se o caráter mitológico 

do futebol, que fala das trajetórias heroicas e das vilanias, dos jogos emblemáticos, dentre vários 

outros exemplos. É justamente a configuração mítico-ritual que abriga o fascínio do futebol. 

Em outras capas, a tópica Angústia/Esperança manifesta-se com seus dois polos fóricos 

(eufórico-positivo e disfórico-negativo). Traz-se como exemplo a capa do jornal Tribuna do 

Norte, de Natal, que, no dia da abertura da competição, a partir do plano de fundo representativo 

de parte da bandeira nacional enuncia: “HOJE É DIA DE: Esquecer 1950, Acreditar no cara, 

Cruzar os dedos”. O “Esquecer 1950”, aponta, obviamente, para o resultado final da Copa do 

Mundo realizada, também no Brasil, em 1950, quando a seleção brasileira perdeu para a seleção 

uruguaia pelo placar de 2x1, dando origem ao termo Maracanazo. Cria-se um efeito de 

medo/receio (II) não daquilo que já ocorreu, mas de que ocorra novamente uma derrota de 

grandes proporções. Assim, angústia está na insistência de lembrar o Maracanazo. Trata-se de 

um efeito sustentado após a realização daquele evento e que permanece no imaginário da 

imprensa esportiva e do torcedor brasileiro. Não há a possibilidade de saber, antes da realização 

dos jogos se derrota com tamanha proporção irá ocorrer ou não, por isso, manifesta-se certo 

temor, especialmente por haver uma referência histórica que lhe dá sustentação.  

Dialogando com a angústia, o enunciador manifesta a esperança na parte final da 

manchete, quando solicita que o torcedor acredite em Neymar e que cruze os dedos, gestual 

típico daquele que torce por algo. Aqui o torcedor está em condições de aceitar/incorporar ou 

negligenciar os dois efeitos, tanto a angústia quanto a esperança. 

A capa do jornal Metro, edição de São Paulo, também sobre a abertura da competição, 

não apresenta, a princípio, nenhuma marca passional explícita. Porém, basta observar que 

recupera e atualiza o cartaz oficial da Copa do Mundo de 1950, para trazer à cena de enunciação 

certa passionalidade relativa aos acontecimentos, trágicos em termos futebolísticos para os 

                                                 
8 A exploração das cores da bandeira brasileira é estratégia acionada em várias capas publicadas na data de abertura da Copa 

do Mundo de 2014 (12/06/2014). Cita-se como exemplos as capas do jornal O Povo, Tribuna do Norte, Extra, Jornal de Santa 

Catarina e Correio Braziliense. 
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brasileiros, e para o suposto projeto de nação que envolveu a competição daquele ano e que se 

desfez com a derrota (WISNIK, 2008). Aqui, a esperança do “fazer diferente” dialoga com o 

receio de que o passado assombre o presente. 

A capa do jornal O Povo, de Fortaleza, do dia 05/07/2014, publicada após a vitória da 

seleção brasileira sobre a colombiana nas quartas-de-final da competição, jogo que marcou a 

lesão que tirou Neymar do restante da competição, traz em sua constituição a exploração de 

tópicas como: angústia/esperança, dor/alegria e antipatia/simpatia. Visa-se construir os efeitos 

patêmicos a partir de um contraste de situações. Enquanto a fotografia principal da capa busca 

demonstrar a dor (física) do atleta brasileiro e criar um efeito de dor nacional em razão de sua 

perda para o restante da competição, a manchete que a acompanha desenvolve um efeito de 

angústia ao propor o questionamento: “DÁ PARA GANHAR A COPA SEM ELE?”. A partir da 

mostração da vítima, como diz Charaudeau (2010), e de seu agressor, como na fotografia já 

citada e em outras três fotografias que estão alinhadas, horizontalmente, ao centro da página, 

procura-se desenvolver no destinatário um efeito de compaixão (III) pela vítima (Neymar) e de 

antipatia pelo agressor (o jogador colombiano Zuñiga). 

Já na parte inferior da página, a capa apresenta-se de modo euforizante, ao apresentar 

uma fotografia do jogador David Luiz vibrando após marcar o gol que selou a vitória brasileira 

pelo placar de 2x1, num claro efeito patêmico de alegria e, ao trazer uma manchete secundária, 

que acompanha a fotografia: “DÁ PARA GANHAR A COPA COM ELE”, uma asserção que se 

associa a um efeito de esperança e confiança (II). 

Vários foram os jornais que se utilizaram da mesma estratégia para constituição de suas 

capas.9 Tem-se o uso recorrente das mesmas fotografias, produzidas, possivelmente por 

agências de notícias e não pelos jornais. Isso nos leva a dizer que a imprensa esportiva pouco 

se diferencia e é praticamente homogênea em termos de estratégias e efeitos visados frente a 

alguns acontecimentos. 

A interação entre diferentes tópicas é observável também na capa do jornal Correio 

Braziliense (13/06/2014), publicada após a partida inaugural da Copa do Mundo entre Brasil e 

Croácia. Na cena principal, o árbitro japonês, que gera indignação (III) nos jogadores croatas, 

e atua como um “anjo” para os brasileiros, uma espécie de simpático salvador da pátria, ao 

marcar um pênalti inexistente. Na parte inferior da capa vê-se duas situações que marcam um 

duplo efeito de aversão (IV). O primeiro, refere-se às vaias destinadas à então presidente da 

República, Dilma Rousseff, isto é, representação da ação de um actante para outro sujeito que, 

                                                 
9 Exemplos: A Tarde, Correio (Bahia), Diário Catarinense, Diário de Pernambuco, Diário Gaúcho, Estado de Minas, Extra, 

Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, Jornal do Commercio, O Globo, O Liberal, O Popular, O Vale e Zero Hora. 
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apesar de poder ser endossada pelo enunciador não é possível afirmar que ele também as 

profere. Já o segundo, demarca uma posição de aversão, desprezo e desgosto (IV) do enunciador 

em relação a outros actantes, aqueles que praticaram depredações e atos de vandalismo, 

contrariando-se à realização do mundial no Brasil.  

Além de um possível efeito de aversão, tem-se, na mesma capa, a presença de seu polo 

oposto, a atração, marcada pela admiração à Neymar. Aqui, o jogador é essencializado em 

herói: “E o menino virou adulto - Neymar chamou a responsabilidade: dois gols para a 

história”. A mesma exaltação está presente em capas como a do jornal O lance, edição de São 

Paulo, do dia 24/06/2014, publicada após a vitória sobre Camarões pelo placar de 4x1.  

Na exaltação a Neymar manifestam-se características de um gênero denominado pela 

retórica de Aristóteles de epidítico – trata-se do gênero do elogio ou da censura, que Gumbrecht 

(2007) toma como base para analisar a beleza atlética. Segundo Gumbrecht, Aristóteles insistia 

na ideia de que, além das virtudes, as conquistas deveriam ser admiradas, ou seja, não apenas 

valores como a habilidade ou competitividade, mas o resultado final, do objetivo alcançado ou 

não. 

Através da apresentação de Neymar como uma figura carismática, o leitor é posto em 

posição de apreciador de seu futebol. Tem-se uma tomada de posição em relação ao jogador, 

pois nele se deposita a esperança ou a fé (II) de vencer a competição. Com efeito, Neymar é 

posto na condição de um agente benfeitor, o mesmo ocorre com o goleiro Júlio Cesar após a 

vitória contra o Chile, nas oitavas-de-final da competição.  

Em relação a este último, selecionamos enunciados que acionam um universo patêmico 

de atração (IV): “JÚLIO SALVADOR CÉSAR” manchete do jornal Zero Hora (29/06/2014); 

de alegria, alívio, contentamento, um bem-estar corporal e moral, como diz Charaudeau (2010) 

(I), como a frase do goleiro trazida pela capa do jornal Correio Braziliense (29/04/2014): “Só 

Deus e a minha família sabem o que eu passei e o eu passo até hoje, mas meu ciclo na Seleção 

não acabou”; e de redenção, que leva a uma essencialização eufórica, presente na mesma capa 

do Correio Braziliense: “Lágrimas de redenção para quem busca afastar o estigma de vilão do 

último mundial”. Em resumo, tem-se a reiteração do heroísmo na mídia esportiva. O mesmo se 

diz das trajetórias de vilania. 

Por último, deixamos para falar do acontecimento que, possivelmente, tenha 

proporcionado a manifestação de um universo passional mais intenso na mídia esportiva, a 

derrota de 7x1. Tem-se aqui uma proximidade entre os polos disfóricos da dor (I), da antipatia 

(III) e da aversão (IV), com leve presença do polo eufórico da compaixão (III). 
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Além da tentativa de representação da dor dos actantes envolvidos, tem-se enunciadores 

que se mostram atingidos e que interiorizam o universo patêmico do acontecimento. Tomamos 

como exemplo a capa do jornal Correio Braziliense (09/07/2014), em que o enunciador fala a 

partir de um editorial, em primeira pessoa. Tratam-se de enunciados que não só relatam a 

derrota, mas que procuram relatar o próprio sofrimento. Assim como em algumas capas surgem 

enunciadores raivosos, aqui o enunciador apresenta-se como um “ser que sofre”, nas palavras 

de Charaudeau (2010). Mesmo em enunciados sem a presença de palavras que carregam uma 

carga emocional, nota-se um enunciador apaixonado, tomado pelo sentimento, que procura 

demonstrar sua insatisfação e a de seu leitor imaginado. Eis alguns exemplos:  

Quem nascer hoje, amanhã, depois e por muito tempo, no Brasil, vai carregar nas 

costas o cadáver do Mineirão [...] Perdemos até aquele oxigênio da indignação [...] O 

que se viu ou ouviu após o primeiro gol alemão é para o ‘silêncio ensurdecedor’ de 

1950 virar barulhinho bom [...]Vamos ler uma centena de motivos para explicar o que 

ocorreu. Todo mundo terá razão. Mas um profeta que se preza não enxergaria uma 

tragédia desse tamanho para quem veste as corres verde e amarela.  

 

Além dos enunciados verbais, as imagens atuam como fonte de representação desse 

universo patêmico. A capa em questão traz onze fotografias, das quais dez apresentam 

jogadores ou torcedores em posição de decepção, incredulidade ou choro. Aqui e em capas 

como a do jornal Gazeta do Povo (09/07/2014), de Curitiba, tem-se a personificação do 

sofrimento, estratégia que reforça o universo patêmico em questão. 

A antipatia e a aversão dos enunciadores direcionam-se para o técnico da equipe 

brasileira, Luiz Felipe Scolari. A manifestação mais clara é do jornal carioca O Dia 

(09/07/2014), que traz a imagem de Felipão acenando com os dedos a quantidade de gols sofrida 

pela seleção e a seguinte manchete “VÁ PRO INFERNO VOCÊ, FELIPÃO! ”. A manchete é 

acompanhada pelo seguinte lead:  

Ele ganha cerca de R$ 1 milhão por mês, é o maior garoto-propaganda do país, não 

treinou, escalou mal e substituiu errado. Foi responsável pela pior humilhação da 

Seleção em mais de um século de história. Semana passada, questionado sobre suas 

atitudes, ele disse: “Vou fazer do meu jeito. Gostou, gostou. Quem não gostou vá 

pro inferno”.  

 

Direciona-se para o técnico a responsabilidade da derrota, ele é visto como quem causou mal a 

seleção e ao futebol nacional, responsável por manchar sua história, assim, é essencializado 

como um vilão. 

Na capa do jornal Estado de Minas (09/07/2014) não há como não associar ou pensar 

no possível efeito de sentido que resulta da associação entre manchete e fotografia utilizadas 

em sua constituição: ao enunciar “A maior vergonha do futebol brasileiro” e abaixo trazer a 
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imagem de Felipão, fazendo alusão ao placar do jogo aos jogadores, efeito esse que leva o 

enunciatário a associar a figura de tal personagem ao acontecido e a desenvolver um efeito de 

raiva, indignação e até de acusação. Ambos os jornais acusam Felipão de ser o responsável pelo 

sofrimento de outrem, como diz Charaudeau (2010). Instaura-se um programa de vingança 

(Greimas e Fontanille, 1993), materializado no desejo de ver o técnico fora da seleção. 

Um dos principais efeitos de patemização que aparece nas capas após a derrota de 7x1 

e após a derrota na decisão de terceiro e quarto lugares é o orgulho ferido, de jogadores, 

torcedores e dos próprios enunciadores. Não é à toa que nas capas vertem qualificações como 

vergonha, humilhação, fracasso, vexame, fiasco. 

A observação de várias capas mostra a variados efeitos de sentido visados, entre eles o 

da compaixão (III) ao mostrar torcedores (jovens e adultos) e jogadores chorando, ou da 

aversão, desprezo ou desgosto (IV) no caso de Felipão. Falando-se, brevemente, sobre a 

compaixão, alguns enunciadores procuraram representar aquela vinda dos jogadores alemães, 

como ocorre com as capas dos jornais Folha da Região de Araçatuba-SP, e Jornal da manhã, de 

Ponta Grossa-MT, que mostram jogadores alemães consolando os brasileiros, o que, 

potencialmente pode gerar um efeito de admiração (IV) pelos mesmos. Eis a essência do 

espírito esportivo, como diz Gumbrecht (2007, p.58), trata-se “da capacidade e da generosidade 

de se solidarizar com a dor e com a tragédia da pessoa derrotada numa luta justa”. Já a capa do 

jornal Estado de Minas, recém citada traz uma frase do atacante da seleção alemã Thomas 

Müller: “O Brasil não merecia perder assim, me dói o coração”. Sendo verdadeiro ou não o 

sentimento do jogador alemão, não temos como saber isso, tem-se que o enunciador utiliza a 

frase com a intenção de causar um efeito duplo de compaixão e admiração. 

Dito isso, afirma-se que as capas de jornais apresentaram o 7x1 a partir de uma cena 

dramática. Diz Gumbrecht (2007, p.62) que “através das lentes transfiguradas da vitória e da 

derrota lembramo-nos de determinados movimentos atléticos como gestos dramáticos [...] Os 

gestos, com seu efeito de congelamento da ação, tornam o pathos associado a esses movimentos 

dramáticos ainda mais visível e memorável”. Essa transfiguração significa um afastamento do 

lugar de origem, motivada pelo drama, orienta a percepção imediata e a memória frente a 

vitórias e derrotas. 

 

Considerações finais 

Sabe-se que as paixões a muito tempo são estudadas por ciências como sociologia, 

filosofia e antropologia. Procuramos apontar em nosso estudo uma comunicação e uma 

sustentação de algumas paixões pelas instâncias midiáticas, relacionadas à esfera futebolística. 
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Considera-se que as capas analisadas acionam variados imaginários discursivos (ou 

tópicas) para sua constituição ao longo de uma competição como a Copa do Mundo de Futebol. 

Pode-se dizer que os enunciadores das capas analisadas comunicam sua alegria (I) com as 

vitórias da seleção brasileira, a esperança (II) de êxito nos jogos e na competição, além de um 

sentimento de angústia do desconhecido (II) e de dor a partir das derrotas (I). Manifestam-se 

ainda um efeito patêmico de simpatia e de atração (III e IV) pelos personagens exitosos ou que 

se demonstram benevolentes, e antipatia (III e IV) por aqueles que lhe causam algum malefício 

e assumem uma postura de vilania. Independentemente da forma abordada, tanto vitórias como 

derrotas, alegrias e sofrimentos – apesar de não serem os únicos, diz Gumbrecht (2007) – 

servem para encantar e manter o fascínio pelo futebol. 

O enunciatário (leitor potencial) é convidado mais a crer e sentir do que, propriamente, 

compreender. A convocação de valores e paixões específicas, legitimados já no meio social e 

de fácil apreensão pelo leitor, é a base constitutiva das capas. Tem-se uma representação prévia 

de determinadas paixões e seu uso não é aleatório, o que vai de encontro à concepção de que as 

emoções são de ordem intencional e ligam-se a saberes de crença. 

Cabe mencionar que o enunciatário, ou leitor potencial, assimila o conteúdo e os valores 

manifestados pelas capas de jornais através das materialidades verbo-visuais utilizadas. Ele é 

capaz de “ver” o sofrimento e a tristeza dos jogadores e torcedores com o resultado negativo 

(7x1) “experienciando” a representação posta em cena e, consequentemente, a desilusão que 

ela carrega. As fotografias, por exemplo, concentram tal tensão, dão o tom do padecimento de 

atletas e torcedores e dos próprios enunciadores frente à derrota. Desenvolve-se um cenário 

patêmico muito forte nas capas, uma exploração da sensibilidade orientada pelos valores do 

próprio acontecimento e pelos valores da instância de enunciação.  

A individualização de atletas ou torcedores nas capas, geralmente em situação de tristeza 

e choro, torna-se uma estratégia capaz de concentrar e potencializar, junto ao leitor, a emoção 

enunciada, que, consequentemente, identifica as intenções do enunciador. Enquanto isso, a 

euforia, como no início da competição, é representada a partir de um conjunto e aparece em 

número maior de vezes que a individualização. 

O conteúdo das materialidades verbo-visuais é explorado com a intenção de 

potencializar a carga emocional que este carrega e representa. No enunciatário, tem-se uma 

movimentação de efeitos de sentido, uma interação entre sensível e inteligível. A partir da 

notícia enunciada, o leitor tem acesso a um simulacro passional referente a um acontecimento 

discursivizado. O fato é que o enunciatário interage com a cena desenvolvida no discurso, 

imagina e pressupõe as emoções através daquilo presente nas capas, do que se depreende certa 
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interpretação inteligível, e vive suas próprias emoções. Com efeito, pode-se dizer que as capas 

instigam o enunciatário a certo “sentir por” determinado acontecimento.  

Em outros momentos, encontrou-se um discurso que apresenta um sofrimento “visível” 

do enunciador. Aqui, o enunciador presume que o enunciatário saiba desse sofrimento, que 

compartilha a dor, a decepção, a vergonha, dentre outros sentimentos, e convida-o para uma 

espécie de “sentir com”. Tem-se uma proximidade e uma interação afetiva do enunciador com 

aquilo que é representado que leva este a desenvolver um posicionamento passional. Pode-se 

dizer que ele dá voz a seu estado da alma. As capas, portanto, comunicam paixões e constitui-

se a partir de sujeitos apaixonados. 
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