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Resumo 

 

O projeto trata sobre uma análise da figura feminina nos Jogos Olímpicos 2016. Faz-se uma 

análise qualitativa do discurso fotográfico e uma análise semiótica seguindo os pressupostos de 

Charles Pierce, buscando o empoderamento feminino. Nele utiliza-se como objeto de estudo 

postagens veiculadas no facebook, relacionadas à imagem da atleta de futebol feminino Marta, 

capitã da seleção brasileira de futebol feminino 

 

Palavras-chave: Produção de sentido e discurso; Consumo de imagem; Olímpiadas; Análise; 

Publicidade e Propaganda;  

 

 

 Introdução 

 

Na Grécia Antiga, os atenienses acreditavam que as mulheres deveriam andar cobertas 

dos pés à cabeça para não serem vistas; logo não era permitido que participassem das 

competições esportivas pois teriam que se expor. Além de haver a crença de que o corpo 

feminino devia ser preservado para fins maternos (MIRAGAYA, 2006, p.2). O primeiro 

registro dos Jogos Olímpicos da Antiguidade data de 776 a.C. Em que somente homens podiam 

competir nas Olimpíadas, que eram em honra a Zeus. As mulheres participaram indiretamente 

como competidoras em alguns Jogos Olímpicos na condição de proprietárias de cavalos, 

entretanto, não tinham papel de heroínas, a participação delas não era considerada importante 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ 2 – Publicidade como campo de atuação e de estudo das Ciências da Comunicação e 

das Ciências Humanas e Sociais. – Publicidade e Propaganda no 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação, realizado no período de 03 a 09 de setembro de 2017. 
2 Graduanda de Comunicação Social- Publicidade e Propaganda da Universidade da Amazônia – UNAMA 

bolsistas PIBIC 2016/2017 sob orientação do Prof.ª Dar Analaura Corradi; E-mail: raissa_abracado@hotmail.com 
3 Analaura Corradi- Professora Titular do curso de graduação de Comunicação Social da Universidade da 

Amazônia (UNAMA) e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura- PPGLC da 

Universidade da Amazônia – UNAMA.  Doutora em Ciências Agrárias pela Universidade Federal Rural da 

Amazônia, Integrante do Grupo de Estudos Narramazônia (UNAMA/UFPA), ITA Interações e Tecnologia da 

Amazônia (UNAMA/ UFPA) Coordenadora do projeto de pesquisa Capital Social e Cultural no Contexto 

Midiático Contemporâneo e vice coordenadora do Grupo de Estudo Banzeiro e Coletivo Ver a Cidades E-mail: 
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especialmente porque os antigos gregos acreditavam no conceito de ‘agon’, ou seja, competição 

para a excelência. Essa competição acontecia entre os homens, que eram os únicos que 

poderiam se fadigar fisicamente. Sendo assim os campeões olímpicos eram considerados 

vitoriosos e heróis. A cultura do vitorioso transformou-se na cultura do herói, que vem sendo 

carregada através da tradição ao longo de séculos até a sociedade de hoje (Luzenfichter, 1996; 

IOC, 2005 apud Miragaya, 2006, p.3) 

Os Jogos Olímpicos da Antiguidade aconteceram por 12 séculos e foram abolidos em 393 

d.C. pelo imperador romano cristão Teodósio II por acreditar que os festivais eram pagãos. 

Após 1500 anos da abolição dos jogos Olímpicos, em 1896, o barão Pierre de Coubertin 

reinaugurou ou reinventou os Jogos Olímpicos Modernos. Pierre decidiu manter a antiga 

tradição grega, da não-inclusão das mulheres atletas nos Jogos. De acordo com ele, as mulheres 

tinham a função de procriação – nota-se que esse pensamento se prolongou ao longo dos 

séculos. Além de afirmar que a “Olimpíada feminina seria impraticável, desinteressante, 

antiestética e incorreta”, como relata Lunzenfichter (1996 apud MIRAGAYA,2006, p.5). 

Apesar da resistência do Comitê Olímpico Internacional (COI) em permitir a entrada de 

mulheres nos jogos, o desenvolvimento das ciências e tecnologia, o questionamento do 

determinismo biológico, a industrialização e a reforma social, as mulheres passaram a trabalhar 

fora, conquistando cada vez mais espaço na sociedade, logo isso se reflete no esporte 

(MIRAGAYA, 2006). A francesa, Alice de Milliatt, fundou a Fédération Sportive Féminine 

Internationale4 e organizou os primeiros Jogos Olímpicos Femininos em 1922 (Drevon, 2005 

apud MIRAGAYA, 2006, p.7). Os quais se tornaram The Women’s World Games5,  

influenciando os Jogos Femininos no Brasil em 1933 (Tavares, 1933 apud MIRAGAYA, 2006, 

p.7) e em 1949 (Mourão & Soares, 1999 apud MIRAGAYA, 2006, p.7).  

Na década de 20 os Jogos Femininos Mundiais ganharam visibilidade para o Comitê 

Olímpico Internacional, principalmente pela procura do público. Então o COI foi forçado a 

incorporar os Jogos Femininos Mundiais permanentemente aos Jogos Olímpicos 

(MIRAGAYA, 2006), entretanto, elas só poderiam competir em algumas modalidades, as quais 

o COI determinava não prejudiciais à natureza feminina. Desde então a participação feminina 

foi sucessivamente aumentando nos jogos e nas modalidades, partindo de 9,6% em apenas 8 

modalidade na Olimpíada de 1928, atingindo 44,3%, contemplando 32 modalidades no ano de 

                                                 
4Federação Esportiva Feminina Internacional 
5 Jogos Femininos Mundiais 
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2012. No futebol, a inserção de atletas femininas nas Olimpíadas se deu apenas no ano de 1996 

com 27,6%, progredindo para 42,8% em 2012. 

No ano de 2016 as Olimpíadas se realizaram no Brasil, no Rio de Janeiro, durante o 

período de 03 a 21 de agosto, apresentando a participação de 45% de atletas femininas nos 

jogos. Quanto ao Brasil, segundo a pesquisa feita em 2012 pelo site Gênero e Número, 47,2% 

dos atletas são mulheres. No decorrer dos jogos Rio 2016 houve enorme repercussão em relação 

as atletas femininas, essas ganharam evidência pelo excelente desempenho nas competições. O 

destaque desse estudo será o Futebol Feminino envolvendo a atleta Marta que foi eleita cinco 

vezes melhor jogadora do mundo pela Fifa e marcou 103 gols com a camisa da seleção, e o 

atleta Neymar Jr. que conquistou o terceiro lugar na última votação para melhor do mundo, e 

chegou a 50 gols defendendo o Brasil.  

O objetivo de pesquisa será avaliar a imagem/fotografia da atleta feminina na mídia 

digital, utilizando os textos das postagens e matérias como informações anexas. Portanto, esta 

pesquisa será um estudo de caso sobre a figura feminina nos jogos Olímpicos da Era Moderna 

do ano de 2016. Para isso se utilizará como base bibliográfica a Análise de Conteúdo de 

Laurence Bardin (1997), o qual segundo a autora, “constitui um bom instrumento de indução 

para se investigarem as causas a partir dos efeitos” (1997, p.137), auxiliada as obras Semiótica 

Aplicada de Lúcia Santaella (2004) e o capitulo de livro Análise qualitativa do discurso 

fotográfico do livro Introdução À Análise Do Discurso Fotográfico Jornalístico Impresso de 

Jorge Pedro Souza (2004) analisando os objetos de estudo em um primeiro momento com a 

analise qualitativa do discurso fotográfico utilizando os elementos da linguagem fotgrafica: 

plano, o ângulo, a composição e alguns elementos morfológicos - o ponto, profundidade de 

campo, movimento, iluminação e relação espaço-tempo. No segundo momento hávera uma 

análise sob a lógica triádica de Peirce, essa engloba a representação e três aspectos do signo, os 

quais são: a significação, a objetivação e a interpretação, ou seja, o signo pode ser analisado em 

si mesmo, ao que ele se refere ou representa e ser analisado a partir dos efeitos causados nos 

receptores.  

Com base nesses conceitos busca-se observar o empoderamento feminino sob o conceito 

citado de Sharma, Batliwala(1994, p. 130 apud. Sardenberg, C 2009. pg.9): 

“O termo empoderamento se refere a uma gama de atividades, da assertividade 

individual até à resistência, protesto e mobilização coletivas, que questionam as bases 

das relações de poder. No caso de indivíduos e grupos cujo acesso aos recursos e poder 

são determinados por classe, casta, etnicidade e gênero, o empoderamento começa 

quando eles não apenas reconhecem as forças sistêmicas que os oprimem, como 

também atuam no sentido de mudar as relações de poder existentes. Portanto, o 

empoderamento é um processo dirigido para a transformação da natureza e direção 
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das forças sistêmicas que marginalizam as mulheres e outros setores excluídos em 

determinados contextos”.  

 

Visa-se esse processo de questionar as ideologias e relações de poder no ambito do esporte, 

com ênfase no Futebol. 

Segundo a professora Silvana Goellner (2016), em uma entrevista para o site Gênero e 

Numero6, o esporte foi pensado, produzido e criado pelos homens e para os homens. A inserção 

das mulheres no esporte sempre foi muito conflituosa e, desde o início das práticas esportivas 

e dos Jogos Olímpicos, elas precisaram lutar muito para pertencer a esse espaço. Após 120 anos 

de Olimpíadas dos tempos modernos é percebido um quase equilíbrio entre atletas homens e 

mulheres. Miragaya(2006) aponta que o avanço e a conscientização das mulheres em relação 

ao seu novo posicionamento pressionaram a sociedade a chegar ao ponto onde o próximo passo 

não é se as mulheres poderiam participar dos Jogos, mas como elas participariam.  

Tendo como base esses estudos, o empoderamento feminino, ou seja, a  luta contra às 

relações patriarcais a fim de promover a equidade de gêneros vem atravessando as décadas 

podendo ser observado em estudos sobre a história do movimento feminino (Pinto, 2003; Costa, 

2005 apud . Sardenberg, C. 2009. Pg.9), sobre lutas específicas 7 que abordam o processo de 

empoderamento em um âmbito coletivo e registros históricos tais como a fotografia que é um 

dos veículos que possibilita divulgar, verificar ou relacionar o empoderamento feminino. 

O empoderamento é ao mesmo tempo, processo e resultado desse processo, no caso das 

mulheres deve ter como objetivos: questionar o patriarcalismo, modificar as estruturas e 

instituições que colaboram e propagam a discriminação de gênero e as desigualdades sociais, e 

criar mecanismos para que as mulheres possam ter acesso e controle sobre recursos materiais e 

informacionais. 

Numa cultura que é de facto construída pela dualidade sexual, não se pode ser 

simplesmente “humano”.  Isso é tão impossível quanto é impossível ser-se 

simplesmente “gente” numa cultura racista [...] A nossa linguagem, história 

intelectual e formas sociais são sexuadas. Não podemos fugir a este facto nem 

às consequências que ele tem nas nossas vidas.  Algumas destas consequências 

podem não ser intencionais, podem até ser ferozmente combatidas; o nosso 

maior desejo pode ser “transcender as dualidades da diferença sexual”; não ter 

o nosso comportamento categorizado em termos de “masculino” e “feminino”.  

Porém, quer nos agrade ou não, na cultura presente as nossas atividades são 

codificadas como “masculinas” ou “femininas” e funcionarão como tal no 

sistema prevalecente das relações de poder entre os sexos (BORDO apud 

MACEDO e AMARAL, 2005 apud GOELLNER, 2007, p.191.) 

 

                                                 
6 http://www.generonumero.media/maratona-equidade/; acessado em 01/03/2017 
7 Delegacias, Conselhos, legalização do Aborto, dentre outras 
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Esse  processo  de  empoderamento  deve se expandir para todas esferas de poder relevantes, 

pois agir somente em uma não é o suficiente. 

O estudo permeará primeiramente pela categorização dos objetos, que consiste na 

“classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e seguidamente 

por reagrupamento segundo o gênero, com os critérios previamente definidos ” 

(BARDIN,1997, p.117). “A categorização é um processo estruturalista e comporta duas etapas: 

o inventário e isolar elementos. E a classificação, repartir os elementos, e portanto procurar ou 

impor uma certa organização às mensagens” (BARDIN, 1997, p.118). Em conjunto do campo 

das induções será realizada uma leitura da linguagem fotográfica baseado no autor Jorge Pedro 

Sousa (2004) e em seguida uma leitura semiótica dos objetos, a partir da autora Lucia Santaella 

(2004) utilizando a tríade de signo, objeto e interpretante, afim de obter uma melhor 

interpretação da imagem feminina. 

Com base nisso, esse artigo ao analisar a imagem feminina, traz em especial a atleta 

brasileira Marta, capitã da seleção brasileira de futebol feminino, trabalhando com a figura 

dentro das mídias digitais – com ênfase no Facebook – Para isso selecionou-se como objeto de 

pesquisa, dois sites, com matérias que foram compartilhados no Facebook (quadro 1) e duas 

postagens geradas por fanpages (quadro 2). 

 

Quadro 1 - Matérias de sites veiculadas no Facebook 

Site 

compartilhado 

no Facebook 

Titulo da matéria   Nome da 

atleta na 

imagem 

Modalidade Data 

Métropolis “Ah, Marta é melhor 

que Neymar”, grita 

torcida no Engenhão. 

Marta Futebol 06/08/16 

Veja.com Marta merece mais, 

diz garoto que riscou 

nome de Neymar. 

Marta Futebol 08/08/16 

Fonte: pesquisa de campo – Abraçado (2016) 

 

Quadro 2: Postagens geradas por fanpages 

Fan page do 

Facebook   

Titulo da 

postagem   

Descrição de 

postagem   

Nome da 

atleta   

Modalidade   Data   

Empodere 

duas 

mulheres   

“Quanto 

vale?”   

Gráfico comparativo 

de salários entre os 

jogadores Marta e 

Neymar   

Marta   Futebol   11/08/16   
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Empodere 

duas 

mulheres   

“Um 

apelo”   

Marta chorando, 

pedindo apoio ao 

futebol feminino   

Marta   Futebol    22/08/16   

Fonte: pesquisa de campo – Abraçado (2016) 

 

Dentre as matérias destacou-se em relação à atacante Marta da seleção brasileira feminina 

de futebol, o site Métropolis com a matéria: “ ‘ah, Marta é melhor que o Neymar’, grita torcida 

do Engenhão”, publicada no dia 06 de agosto, durante a partida de futebol feminino. E no site 

da Veja.com com o seguinte título “Marta merece mais, diz garotinho que riscou nome de 

Neymar”, publicada no dia 8 de agosto, dia após as partidas de futebol masculino. 

Quanto as postagens de fanpages foram selecionadas duas postagens da página 

“Empodere duas mulheres” também referentes a atacante Marta, na primeira o título é “Quanto 

vale? ”, trazendo um gráfico comparativo dos salários dos jogadores Marta e Neymar, publicada 

no dia 11 de agosto, durante o período de jogos. E a segunda com o título “Um apelo”, mostra 

Marta chorando pedindo apoio ao futebol feminino, postada no dia 22 de agosto, após o termino 

das Olimpíadas.  

 

Análise dos dados 

 

Análise qualitativa do discurso fotográfico. 

 

A análise do discurso fotográfico é feita a partir da leitura do texto, contexto e imagem 

para que essa seja completa em seu sentido. O analista do discurso deve entender que o 

fotojornalismo utiliza de textos para denotar (reduzir) ou conotar (insuflar) os sentidos da 

imagem a ser interpretada. Além de considerar que o fotojornalista consegue construir uma 

narrativa a partir do olhar dado ao momento congelado, traduzindo esse momento numa 

linguagem instantânea em que o observador possa atribuir claramente à mensagem fotográfica 

a um determinado sentido.  

 

"Quando se propõe estudar o discurso fotográfico, o analista deve ter em conta que a 

fotografia é ontogenicamente incapaz de oferecer determinadas informações, daí que 

tenha de ser complementada com textos que orientem a construção de sentido da 

mensagem"(SOUZA, 2004, p.113)"As fotografias contribuem para informar, para 

enfatizar matérias e para a atribuição de sentido e enquadramento de um 

acontecimento, podendo ter igualmente funções estéticas" (SOUZA, 2004, p.113).  
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O analista também deve atentar para a forma como os fotojornalistas conseguiram usar 

simbólica e expressivamente a linguagem fotográfica para a construção do sentido, criando não 

mais um espelho da realidade e sim uma história a ser vista. Para auxiliar a análise junto aos 

estudos de Bardin (1997), utilizou-se oito elementos, próprios da linguagem fotográfica 

(SOUZA, Jorge, 2004, p.115-124), sendo elas: O plano, o ângulo, a composição, elementos 

morfológicos - nesse caso somente o ponto, profundidade de campo, movimento, iluminação e 

relação espaço-tempo, as quais estão detalhadas no quadro 3.  

 

Quadro 3 - Descrição das variáveis 

Variáveis   Conceito   

O plano   Referente a inclusão e uma exclusão de determinado objeto. O médio - 

os planos médios são suficientemente próximos se visualizarem bem os 

actantes e objetos da imagem e suficientemente afastados para se 

discernirem as relações que esses elementos da fotografia da fotografia 

estabelecem entre si   

O Grande – os grandes planos enfatizam particularidades (uma mão, 

uma janela) sendo frequentemente mais expressivos do que informativos.   

O ângulo   Referente a captação de imagem 

Plano (ou ângulo) normal -  a tomada da imagem faz-se paralelamente à 

superfície   

Plano contra-picado – a tomada da imagem faz-se de baixo para cima   

Plano picado - a tomada da imagem é feita de cima para baixo   

A composição   Refere-se à disposição dos elementos, de modo a competir pela atenção. 

Motivo no centro – O motivo fica no centro, realça sua importância.   

Divisão harmônica do triangulo – o retângulo pode ser dividido em 

metades, quartos, terços (verticais e horizontais), etc. Os motivos podem 

ser colocados num ou em vários desses elementos, definindo 

composições equilibradas (peso visual repartido equilibradamente) ou 

desequilibradas (maior peso visual em um dos lados)   

Elemento 

morfológico:  

Ponto.   

Ponto – motivo que adquire relevância por contraste e por segregação da 

figura face fundo.   

Profundidade de 

campo   

É a zona nítida da imagem, em termos de profundidade.   

Movimento   Travar o movimento: é congelar um instante do movimento que animava 

o motivo  

Movimento escorrido: explora-se um defeito de arrastamento, que por 

vezes resulta numa exploração eficaz da ideia de velocidade 

Um fundo escorrido e travar o movimento do objeto: acentua a ideia de 

velocidade sem prejudicar a identificação do objeto.   

Iluminação   Qualidade – refere-se como a sombra de um objeto iluminado é 

projetada: dura e definida ou suave e gradual   

Direção/sentido - determinam as sombras projetadas pelo objeto e a área 

deste que é iluminada, o que por exemplo, afeta a percepção da textura e 

do volume. Temos a iluminação lateral, que passa a ideia de 
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profundidade e relevo. A iluminação frontal que tende a espalhar os 

volumes por falta de sombras e de contrastes.    

Contraste, Uniformidade, Cor e Intensidade.   

Relação espaço-

tempo em 

fotografia   

Associação simbólica ao objeto. Um objeto que está entrando na imagem 

fotográfica dá a ideia de que tem um futuro a percorrer, pois o objeto 

ainda falta percorrer uma parte da imagem. E se o objeto parecer sair da 

fotografia, a noção associada é a de passado.   
Fonte: Quadro adaptado do livro Introdução à análise do discurso jornalístico impresso (SOUZA, Jorge, 2004, p.115-124) 

 

Análise de matérias de sites veiculadas no Facebook  

 

Imagem 1 – Marta – Site Metrópolis.   

A fotografia está em um plano médio com angulação normal, possibilitando uma clara 

visualização dos elementos que compõem a figura. A composição é harmônica desequilibrada 

pois o maior peso visual está para o quadrante direito, onde a jogadora Marta aparece como o 

ponto mais importante da imagem. Possui leve profundidade de campo onde poucos elementos 

aparecem nítidos, como algumas jogadoras da seleção brasileira. O objetivo fora congelado 

num momento de comemoração e por isso infere-se que elas estejam em campo durante a 

partida. Iluminação suave e gradual, com direção lateral. Quanto a relação de espaço-tempo 

temos os elementos entrando na imagem, atribuindo uma expectativa positiva.  

 

Foto 1 – Site Metrópolis - "Ah, Marta é melhor que Neymar, grita torcida do Engenhão" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site Metrópolis. www.http://www.metropoles.com/esportes/jogos-olimpicos-2016/ah-marta-e-melhor-que-

neymar-grita-torcida-no-engenhao acessado em 20/02/16 

 

Imagem 2 – Marta – Site Veja 

A imagem materializa-se num plano grande com angulação normal, focando nas costas 

do personagem da foto. Com a composição harmônica equilibrada, apresenta o motivo no 
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centro da imagem. Como ponto principal destaca-se o nome do jogador de futebol da seleção 

brasileira, Neymar, riscado e logo abaixo o nome da jogadora Marta escrito à mão. Com 

profundidade de campo, indicando que a criança estava na plateia. Quanto ao movimento não 

pode ser definido por consequência do plano que enfatiza uma parte do corpo atribuindo mais 

expressividade do que informação. A qualidade da luz é suave e gradual com direção lateral. A 

relação espaço-tempo não pode ser definida devido o movimento não ter sido decifrado na 

análise    

 

Imagem 2 – Site Veja - "Marta merece mais, diz garoto que riscou nome de Neymar" 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site VEJA. http://veja.abril.com.br/esporte/marta-merece-mais-diz-garoto-que-riscou-nome-de-neymar/ acessado em 

20/02/16 

 

Quadro 4 – Análise das postagens de sites veiculadas no facebook 

   1ª Imagem:   

Marta. Site Metrópolis.   

2ª Imagem: Marta. Site 

Veja.    

Plano   Médio   Grande   

Angulo   Normal   Normal    

Composição   Divisão Harmônica Desequilibrada, 

Maior Peso Visual No Quadrante 

Direito   

Motivo No Centro   

Elementos 

Morfológicos   

Ponto: Marta   Ponto: Nome Riscado Do 

Jogador Neymar   

Profundidade De 

Campo   

Com Profundidade De Campo   Com Profundidade De 

Campo: Plateia   

Movimento   Objetivo Congelado   Não É Possível Afirmar    

Iluminação   Qualidade Suave E Gradual, 

Direção Lateral.   

Qualidade Suave E 

Gradual, Direção Lateral   

Relação Espaço-

Tempo   

Entrando Na Imagem, Futuro   Não É Possível Afirmar    

Fonte: Pesquisa de campo - Abraçado (2016) 
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Análise das postagens de Facebook geradas em fanpages. 

 

Imagem 3 – Marta – "Quanto vale?" - Facebook – Empodere duas mulheres   

Fotografado em plano médio com ângulo picado, apresenta os dois objetivos de forma 

igual em sua composição, de modo em que os elementos estão dispostos harmonicamente nos 

quadrantes, com a intenção de conferir aos dois jogadores uma posição de comparação. O 

ponto, apesar de haver dois objetivos importantes na composição, é a frase "Quanto vale?" - 

Localizada no centro da imagem, que abre a discursão para o valor dos gols de cada jogador. A 

imagem apresenta leve profundidade de campo ao mostrar o gramado nítido, indicando que os 

dois estão em campo e que possuem a mesma função. Tanto Marta quanto Neymar foram 

congelados num determinado momento, provavelmente enquanto jogavam futebol. Iluminação 

com qualidade suave e gradual com direção frontal, com poucos efeitos de contraste. Relação 

de espaço-tempo, os dois motivos estão dispostos igualmente, fixos na imagem, transmitindo a 

noção de momento presente, o que podemos relacionar com o fato de seus salários estarem em 

comparação, o que colabora para um assunto altamente discutido em sociedade nos tempos 

atuais.   

 

Imagem 3 – Empodere duas mulheres – Quanto vale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fanpage empodere duas mulheres 

https://www.facebook.com/empodereduasmulheres/photos/a.793090670764923.1073741827.282908221783173/1143489292

391724/?type=3&theater; acesso em 20/02/16  
 

Imagem 4 – Marta – "Um apelo" – Facebook– Empodere duas mulheres   

A imagem é composta por duas fotografias, em montagem, ambas se materializam num 

plano grande com angulo normal, dando foco para o rosto da jogadora Marta, enfatizando sua 

expressão com lagrimas nos olhos, esse recurso tem como intenção comover o leitor, uma vez 

que o título da postagem é "Um apelo". Os elementos estão centralizados, em harmonia com as 

frases que compõe a fotos, elas reforçam o sentimento de dor que Marta está passando, na fala 
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pede para que o povo brasileiro apoie o futebol feminino. O ponto da composição é Marta, o 

que atribui um valor maior ao discurso pois ela é uma jogadora conhecida que obteve bons 

resultados durante a carreira e um enorme apoio na Rio 2016. A imagem apresenta 

profundidade de campo, indicando que Marta está numa entrevista, objetivo congelado no 

momento da entrevista, oferecendo uma veracidade ao pedido que aparece na foto. Iluminação 

de qualidade suave e gradual com direção frontal, evidenciando as expressões de Marta. Quanto 

a relação de espaço-tempo, a jogadora está fixa na imagem indicando uma noção do momento 

presente. 

 

Imagem 4 – Empodere duas mulheres – Um apelo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fanpage Empodere duas mulheres https://www.facebook.com/empodereduasmulheres/posts/1153547931385860:0 

acesso em 20/02/16 

 

Quadro 5 - Análise das de Facebook geradas em fanpages 

   3ª Imagem: Marta V.S. Neymar   4ª Imagem: Marta   

Plano   Médio    Grande    

Angulo   Picado   Normal    

Composição   Divisão Harmônica, Elementos 

Dispostos Equilibradamente Nos 

Quadrantes   

Elementos No Centro   

Elementos 

Morfológicos:   

Ponto    

Ponto: "Quanto Vale Um Gol?"   Ponto: Marta   

Profundidade De 

Campo   

Com Profundidade De Campo: 

Gramado   

Com Profundidade De 

Campo   

Movimento   Objetivos Congelados   Objetivo Congelado   

Iluminação   Qualidade Suave E Gradual, Direção 

Frontal   

Qualidade Suave E 

Gradual, Direção 

Frontal   

Relação Espaço-

Tempo   

Elementos Dispostos Igualmente, 

Presente   

Momento Presente   
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Fonte: Abraçado (2016) 

 

Análise Semiótica das imagens 

Nesta etapa a análise das fotografias terão como base a teoria dos interpretantes de Peirce 

que "é um conjunto de conceitos que fazem uma verdadeira radiografia ou até uma microscopia 

de todos os passos através dos quais os processos interpretativos ocorrem" (SANTAELLA, 

2004, p.23.). "[…] Para radiografar o circuito da interpretação, Peirce partiu de três tipos 

básicos de interpretante, o interpretante imediato, o interpretante dinâmico e o interpretante 

final.  

"O primeiro nível do interpretante é chamado de imediato […] Trata-se do potencial 

interpretativo do signo, quer dizer, encontrar um interpretabilidade ainda no nível abstrato, 

antes de o signo encontrar um intérprete qualquer em que esse potencial se efetive" 

(SANTAELLA, 2004,p.24.) "O segundo nível é o do interpretante dinâmico, que se refere ao 

efeito que o signo efetivamente produz em um intérprete"  (SANTAELLA,. 2004, p.24), o 

segundo nível, de acordo com Lucia Santaella, segue as três categorias teóricas primeiridade, 

secundidade e terceiridade, trazendo como primeiro efeito interpretante emocional, energético 

e lógico. "O terceiro nível do interpretante é o interpretante final, que se refere a resultado 

interpretativo a que todo intérprete estaria destinado a chegar se os interpretantes dinâmicos do 

signo fossem levados até o seu limite ultimo. Como isso não é jamais possível, o interpretante 

final é um limite pensável, mas nunca inteiramente atíngivel" (SANTAELLA,2004 ,p.26.). 

Portanto, quando pensamos no nível interpretante é necessario pensar no aspecto 

fundamental e a sua relação com o objetos para que haja o processo interpretativo. Assim como 

o signo tem dois objetos, o imediato e o dinâmico, ele tem também três interpretantes. E apenas 

dois objetos porque a relação de referência do signo com aquilo que ele representa é uma relação 

dual. É só no processo interpretativo que essa relação dual se completa. Daí o interpretante ser 

tríadico, pois há, pelo menos, três passos para que o percurso da interpretação se realize" 

(SANTAELLA,2004, p.23.).  

 

Imagem 1 – Marta – Site Metrópolis. 

De acordo com os pressupostos de Peirce, no nível imediato do interpretante é uma 

imagem da seleção brasileira feminina de futebol, apresenta três mulheres, uma em desfoque 

de costas, a segunda em foco, Marta e a terceira abraçando Marta. Seguindo para o nível 

dinâmico do interpretante, a imagem é um signo que representa a seleção feminina de futebol 

brasileiro. Que tem como objeto uma situação onde a jogadora Marta se destaca com o seu 
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desempenho em detrimento do jogador Neymar – atacante da seleção masculina de futebol 

brasileiro. Por fim ao chegar no ultimo nível do interpretante, o final, pode-se inferir que mesmo 

com o bom desempenho da jogadora Marta, ela ainda é comparada a um homem para ser 

reconhecida o que revela uma mentalidade machista da sociedade. 

 

 Imagem 2 – Site Veja - "Marta merece mais, diz garoto que riscou nome de Neymar"   

Conforme os estudos de Pierce, dentro do interpretante imediato encontra-se uma 

fotografia que apresenta uma criança vestindo a blusa da seleção masculina de futebol 

brasileiro, a qual possui o nome de Neymar riscado e o nome de Marta escrito a mão logo em 

baixo. Ele está aparentemente numa arquibancada. Entrando no nível de interpretante dinâmico 

essa foto é um signo que representa um menino vestindo a blusa da seleção, que tem como 

objeto de interpretação um contexto de insatisfação com a seleção masculina e um encanto com 

a feminina. Por tanto é possível concluir, a nível de interpretante final, que Marta ocupa no 

momento da foto o lugar de "jogador favorito" de Neymar. 

 

Imagem 3 – Empodere duas mulheres – Quanto vale? 

Segundo os preceitos de Charles Pierce a fotografia, em posição de interpretante imediato 

é um gráfico. Traz um quadro de comparação entre dois grandes jogadores de futebol, Marta e 

Neymar, apresenta valores de salário de cada um. Partindo para o nível de interpretante 

dinâmico a imagem é um signo o qual representa um gráfico que aborda um tema de grande 

questão na sociedade, a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Concluindo no nível de 

interpretante final, notamos que ao apresentar Marta e Neymar, dois jogadores da seleção 

brasileira com a mesma função de atacante e capitão do time consegue evidenciar o tema 

desigualdade salarial, se beneficiando do contexto das Olimpíadas, em que Marta está com alta 

popularidade, como cenário ideal para esse debate ter maior visibilidade, mostrando que a atleta 

mesmo tendo o melhor desempenho, ainda assim possui o menor salário.  

 

Imagem 4 – Empodere duas mulheres – Um apelo 

De acordo com os estudos de Pierce, a nível de interpretante imediato temos uma 

fotomontagem com duas fotografias de Marta Chorando, aparentemente dando uma entrevista 

pois há a presença de um microfone e uma legenda indicando fala. Na fala Marta pede o apoio 

para a seleção feminina de futebol brasileiro. Baseando-se a nível de interpretante dinâmico, a 

imagem é um signo que representa Marta sendo entrevistada que tem como objeto um momento 

de fragilidade do futebol feminino brasileiro. Ao final das Olimpíadas, o time feminino não 
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obteve a medalha apesar do excelente desempenho durante os jogos, o que fez cogitar o término 

da seleção feminina por não ter dado o retorno necessário aos investimentos. Deduzindo dentro 

do nível de interpretante final, o fato dessa foto estar numa fanpage feminista deduz-se que 

estão usando de sororidade para mobilizar as seguidoras da página, não apenas para dar apoio 

ao futebol feminino, mas também para apoiar as mulheres em geral. 

 

Considerações finais 

Percebe- se no decorrer das análises das imagens/fotografias relacionada a atleta Marta 

que a imagem dela foi representada pelos dois sites, VEJA e Metrópolis, com um discurso 

machista revestido discurso feminista. Muitas vezes ao ressaltar o desempenho de Marta é 

necessário associar e pôr a imagem de Neymar (jogador masculino) em detrimento para que a 

atleta feminina seja percebida. Toda construção do discurso fotográfico aliado aos títulos e 

textos das matérias que aparentemente ressaltam a mulher de forma positiva, na verdade 

ganham repercussão com fato de que o nome de Neymar está envolvido de modo negativo. O 

que leva a refletir sob as postagens da fanpage no Facebook, em como o discurso é diferente 

dos sites. Esse traz um cunho mais empoderador e de luta para as postagens, pois apresentam 

não somente a imagem da Marta como jogadora profissional de futebol, mas também como um 

símbolo da mulher brasileira que ainda luta contra a desigualdade de gêneros, buscando seu 

espaço no esporte. 

Portanto, nesse estudo percebe-se que mesmo com diversas causas feministas em busca 

da mudança desse pensamento patriarcal, questionando o por quê das diferenças e ainda, 

mostrando que elas são baseadas apenas em questões biológicas, nota-se a presença do 

pensamento machista nas mídias digitais de raiz tradicional, enquanto que se faz necessária a 

existência de uma fanpage especificamente feminista para disseminar o empoderamento e 

reivindicar o espaço da mulher na sociedade. 
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