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RESUMO: O texto contempla um exercício de análise semiótica textual a partir de 

revisão bibliográfica como método de abordagem. O objetivo é explorar a capa da edição 

de 19 de março de 1954 do Jornal do Povo. Trata-se de uma página emblemática do 

periódico por veicular fotografias dos rostos de seis dos mortos no incêndio e explosões 

por três dias consecutivos do navio cargueiro Maria Celeste. Os resultados indicam a 

prevalência da isotopia do tema central abordado: a tragédia dantesca ocorrida na costa 

maranhense a partir de 16 de março de 1954. Além disso, é evidenciado o sincretismo 

verbo-visual na tradução do evento, bem como a variedade de recursos usados pelo 

enunciador a fim de persuadir o enunciatário acerca do sentido de verdade atribuído à 

cobertura em questão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Maria Celeste; Jornal do Povo; análise semiótica. 

 

 

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

A análise de objetos midiáticos pelo prisma da Semiótica não é algo que se faça de 

uma assentada. Pelo contrário, se considerarmos a pluralidade semiótica enquanto terreno 

fértil para o desenvolvimento de abordagens e de teorias, as escolhas empreendidas 

adquirem peso expressivo no encaminhamento dos estudos propostos. Neste texto, 

especificamente, escolhi trabalhar com a semiótica discursiva na análise da capa da 

edição de 19 de março de 1954 do Jornal do Povo. Trata-se de uma edição emblemática 

do referido periódico por estampar fotografias em formato 3x4 de seis das 123 vítimas do 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Diogo Azoubel é professor da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão (Seduc-MA); bolsista do 

Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Privadas de Ensino Superior, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Prosup/Capes), e doutorando em Comunicação e 

Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). E-mail: 

diogoazoubel@gmail.com  

 
3 Os números variam de 12 a 16 de acordo com cada periódico analisado previamente na fase de 

levantamento de dados da pesquisa desenvolvida na PUC-SP, à este texto está ligado. 
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incêndio e explosão do navio cargueiro Maria Celeste, na costa do Maranhão, iniciado 

em 16 de março como resultado de um curto-circuito. 

Esse evento, aliás, é considerado o mais impactante entre as tragédias náuticas 

nacionais e um dos mais relevantes da história mundial, conforme explica Charles 

Hocking em Dictionary of disasters at sea during the age of steam, including sailing ships 

and ships of war lost in action, 1824-1962: 

 

MARIA CELESTE Companhia Navegafao Sao Paula S.S.; 1944; Kane S.B. 

Co.; 632 tons; 1 7 8 -4 x 3 0 - 1 x 1 2 ; oil engines. The Brazilian motorship 

Maria Celeste carrying 1,000 drums of paraffin and 3,000 drums of petrol was 

in Sao Luiz harbour on March 16th, 1954, when there was an explosion in the 

cargo and the ship caught fire. She sank three days later. Thirteen men were 

killed and three missing (HOCKING, 1969, p. 453). 

 

Em análise preliminar da cobertura impressa do incêndio e sucessivas explosões 

que duraram três dias consecutivos, constatei terem embarcado na manhã do sinistro 18 

estivadores. Baseado nos jornais da época, o Maria Celeste tinha 54 metros de 

comprimento e capacidade de 632 toneladas. Estava a cerca 500m da costa e trazia como 

carga mil cilindros com parafina e três mil cilindros com combustível. De fabricação 

nacional, fora concluído dez anos antes de sua última viagem. 

Especialmente sobre o Jornal do Povo, é importante frisar, como o próprio nome 

sugere, tratar-se de um periódico popular, que se prestava à cobertura de assuntos diversos 

(faits divers), conforme sugerido pela frase “Contra a opressão e injustiça social”, grafada 

logo abaixo do título da publicação. Àquela data, Neiva Moreira (1917-2012) fora 

identificado como diretor/responsável e Reginaldo Teles (em outros momentos Telles) 

como chefe de redação da publicação. Com Sucursal no Estado do Rio de Janeiro 

(Telepress), tinha como gerente Geraldo Moreira, e como Diretor Administrativo 

Euclides C. Moreira. Vendido por Cr$ 1,00, fora fundado quatro anos antes, em 29 de 

abril, com sede à Rua Herculano Paiva, no. 53, em São Luís, e se opunha ao grupo político 

encabeçado pelo senador Vitorino Freire (1908-1977). 

 

Circulavam à época no Maranhão os jornais “O Combate”, “Jornal do Povo”, 

“Tribuna”, dos partidos de oposição; “O Imparcial” e “O Globo”, do grupo 

“Diários Associados”; “Diário de São Luís” e “Diário Popular”, de roupagem 

abertamente governista, comandados pelo grupo do então senador Vitorino 

Freire (JORNAL PEQUENO, s/d, digital). 

 

A análise que segue, encaminhada a partir de uma cópia eletrônica da referida capa 

– disponibilizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, como parte 
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do projeto de digitalização do acervo do Arquivo Público do Estado do Maranhão (Apem) 

–, não aborda um exercício de revisão teórica dos autores citados, mas única e 

exclusivamente de uma tentativa de aplicação dos conceitos que lhe dão forma. Assim, e 

partido da revisão bibliográfica, na próxima seção encontram-se justapostos os resultados 

alcançados. 

 

 

II – EXECÍCIO ANALÍTICO 

 

O primeiro ponto a ser abordado diz respeito ao que pretendo analisar: o texto. Para 

tanto, é necessário definir o termo. José Luiz Fiorin explica que “texto é um objeto de 

significação [e isso] implica considerá-lo um todo de sentido” (FIORIN,1995, p. 165). A 

argumentação de Fiorin sobre a origem da palavra, derivada do verbo latino texo, é 

ampliada no sentido de que, neste trabalho, o texto analisado indica não somente o 

material codificado verbalmente na capa do Jornal do Povo, mas também ao texto visual 

ali contido e ao sincretismo dessa relação. Isso porque: 

 

Não podemos nos esquecer que essa é uma noção que abrange não só os textos 

verbais (textos literários, artigos de jornais e revistas etc.), mas também, os 

visuais (pinturas, esculturas, fotos etc.), os musicais (canções, jingles etc.) 

entre outros. Há também aqueles que são construídos a partir da mistura desses 

diferentes “tipos textuais”, como é o caso do cinema, dos clips e dos textos 

publicitários, por exemplo (GOMES; MANCINI, 2007, p. 1). 

 

Para as autoras acima citadas, apesar da aparente autonomia das partes, é na 

simbiose verbo-visual que se encontra o caminho pelo qual se pode entender e detalhar 

os mecanismos de construção de sentido no texto ora analisado. Igualmente, o sincretismo 

ao qual me refiro é o definido por Algirdas Julius Greimas (1917-1992), aquele próprio 

às expressões semióticas sincréticas “que – como a ópera ou o cinema – acionam várias 

linguagens de manifestação” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 467).  

Isso posto, é preciso buscar os esquemas de organização comuns para detalhamento 

das marcas deixadas no processo de enunciação (relativas ao “como se diz”). Em outras 

palavras, a “interlocução constrói especificidades de cada texto, dado que o sujeito da 

enunciação [enunciador e enunciatário], ao se projetar no enunciado, deixa suas marcas 

nele” (GOMES; MANCINI, 2007, p. 2). 
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No caso específico da capa do Jornal do Povo, de 19 de março de 1954, o que busco 

são as marcas que emanam do enunciador e do enunciatário no processo de enunciação, 

quem diz e como diz o que a quem, uma vez que, percebidos isoladamente, os elementos 

verbo-visuais não significam como quando em conjunto partindo de suas relações 

sincréticas, que vão além da simples reiteração de ideias de uma linguagem por outra, 

mas ao aprofundamento do enunciado por meio de escolhas que possibilitem a persuasão. 

Nessa direção, é preciso investigar como se constrói a narrativa do incêndio e 

explosões do Maria Celeste, sua temporalidade, materialidade, cor e forma. Para tanto, e 

em uma primeira abordagem da página em questão, o que noto na página impressa em 

formato germânico (francês), com 29,7cm x 43cm, em preto e branco – é o amarelado da 

ação do tempo que, por si só, já modifica a relação do leitor com o material impresso. 

Esse dado, entre outros pontos, ajuda a justificar pesquisas de abordagem histórica 

(analíticas com esta ou não) no sentido de que possibilita perceber a importância da 

preservação da memória da mídia nacional. Ora, se a página por mim analisada está 

disponível em formato digital para consulta pública é porque o impresso, para consulta in 

loco, encontra-se fragilizado com a passagem do tempo, como pude constatar em visita à 

sede da Ampem. Faz-se, portanto, necessário empenhar esforços em investigações 

cientificamente estruturadas a fim de privilegiar a abordagem de parte da história que, 

pouco a pouco, vem se perdendo, entre outros, por falta de políticas públicas efetivas e 

abrangentes para salvaguarda de tais materiais, mas esse é assunto a ser aprofundado em 

outra oportunidade. 

Retornando ao Jornal do Povo, a distribuição topológica da página é estruturada 

em quatro blocos de texto assimétricos, montados logo abaixo do cabeçalho e da linha 

horizontal que define o limite dele e que se repete quase perfeitamente a separar cada 

bloco. O cabeçalho abarca, da esquerda para direita, os nomes do diretor/responsável e 

do chefe de redação (em duas linhas cada, separadas por um traço centralizado na caixa 

visualmente criada com duas linhas horizontais à esquerda e duas à direita; e duas 

horizontais, uma acima e outra abaixo dos dados); o título e o subtítulo da publicação (em 

uma linha cada, sendo o primeiro em fonte sem serifa negritada e sombreado com exceção 

da partícula verbal “do”, que aparece em fonte tipo script, circular a espécie de manuscrita 

como nos cadernos de caligrafia escolares; e o segundo também em fonte sem serifa 

vazada sobre faixa preta proporcional à largura do anterior); e os dados referentes à edição 

em si [data, número, data, dia da semana, preço e (tele)fone, também estruturados em 
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caixa visualmente criada com duas linhas horizontais à esquerda e duas à direita; e duas 

horizontais, uma acima e outra abaixo, com cinco linhas e dois traços separando a 

primeira delas (ano) da segunda (número e data), e a terceira (dia da semana) da quarta 

(preço)]. Em cada bloco há de duas a cinco colunas logo abaixo da principal manchete do 

dia – sob o chapéu “LOUVÁVEL INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL” –, na qual 

se lê “Doação de Sepulturas ás Familias Das Vitimas” (sic.), conforme abaixo:
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Imagem I – Jornal do Povo 

 

Fonte: Reprodução. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

 

O que salta a vista é a desproporção entre texto verbal e texto visual e a concentração 

de imagens fotográficas no primeiro bloco, no lado esquerdo da página (separado do lado 

direito por uma linha vertical). No primeiro espaço percebido quando da apreciação da 

capa (considerando o modelo de leitura ocidental estruturado em “Z”) há seis reproduções 

de fotografias 3x4 de seis das vitimas do sinistro, separadas do restante da página por 

linhas vertical e horizontal como eixos cercantes em 90o. Entre tais reproduções há 

também linhas horizontas e verticais que as separam umas das outras, a própria “moldura” 

das fotos quando postas lado a lado. Registrados no clichê em preto e branco, os seis 

homens negros – cinco dos quais muito jovens – parecem encarar o enunciatário, 

convidando-o a aproximar-se, a subjetivar a morte ali traduzida. Abaixo, lê-se em quatro 

linhas: 

 

O clichê fixa seis estivadores dos doze mortos no incêndio do petroleiro "Maria 

Celeste". Os dois do centro, Pedro Soares e Clóvis de Sousa continuam 

desaparecidos. À esquerda, em cima, Torquato dos Santos; Em baixo, Elói 

Dias. À Direita, em cima, Jorge Lino; em baixo, Ângelo da Guarda Costa (sic.) 

(grifo meu). 

 

Para me referir às imagens fotográficas no sentido atribuído por Azoubel4, busco as 

palavras de Susan Sontag (1933-2004), no sentido de que aqueles 3x4 com discretas 

variações tonais cumprem a função de elo entre o que é relatado na página do periódico e 

o fato que lhe dá origem. É como se dissessem o indizível com suas expressões sérias a 

encarar sobre o fundo acinzentado: “somos reais, temos rostos”. Para autora, aliás, “as 

fotos são meios de tornar ‘real’ (ou ‘mais real’) assuntos que as pessoas socialmente 

privilegiadas, ou simplesmente em segurança, talvez preferissem ignorar” (SONTAG, 

2003, p. 12). A morte ali representada, na ausência presentificada pelo impresso, parece 

conclamar o enunciatário a compartilhar da dor pela perda dos trabalhadores, colegas 

sindicalistas, homens de família (ali enlutadas), entes queridos, conforme grifos na 

monção de pesar do Sindicato dos Carregadores e Transportadores de Volumes e 

Bagagens em Geral de São Luís adiante transcrita – questão essa reforçada pela nota 

assinada por João Abreu, como colocado no segundo bloco textual –, em uma espécie de 

analogia à foto “O vale da sombra da morte”, de Roger Fenton (1819-1869), registada na 

                                                 
4 Segundo o qual fotojornalismo é [...] linguagem comunicacional por meio da qual narrativas factuais 

podem florescer na simbiose entre imagem fotográfica e texto jornalístico – seja a primeira flagrante ou 

posada e o segundo legenda ou acessório [...]” (AZOUBEL, 2016, p. 38). 
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Guerra da Criméia (1853-1856), citada como “memória aos soldados mortos, é um retrato 

em ausência: a morte sem os mortos” (SONTAG, 2003, p. 44-5). 

Já sobre o valor de verdade do jornalismo, ao qual tão bem se presta o uso da 

imagem fotográfica nos impressos dado o seu caráter mimético, busco as palavras de 

Philippe Dubois, no sentido de que “o papel da fotografia é conservar o traço do passado 

ou auxiliar as ciências em seu esforço para uma melhor apreensão da realidade do mundo 

(DUBOIS, 1993, p. 30), para retomar a abordagem do sincretismo nesse primeiro bloco. 

Ali aparece estruturado em duas grandes colunas diagramadas quase simetricamente o 

subtítulo da principal manchete do dia em quatro linhas: “HOMENAGEM DOS 

VEREADORES AOS ESTIVADORES E TRIPULANTES INHUMADOS NO 

CEMITÉRIO MUNICIPAL” (sic.), sendo as letras “cipal” da última palavra justapostas 

a dois traços, um de cada lado, para separá-la da notícia. A caixa alta nessa construção 

visual do texto verbal, tanto quanto no chapéu anteriormente citado, chama a atenção do 

enunciatário para o texto estruturado logo abaixo, como se a ele recorresse para consumar 

os fatos ali narrados nas 16 linhas subsequentes num retorno à narrativa visual.  

 

Teve a melhor repercussão na cidade e, principalmente, entre os membros da 

classe dos estivadores a notícia de que a Câmara Municipal aprovou projeto de 

lei, doando sepulturas às vítimas (estivadores e tripulantes), cujos corpos foram 

ou sejam inhumados no Cemitério Municipal. 

A iniciativa coube ao vereador Hélio Rêgo, sendo a proposição aprovada pela 

unanimidade dos presentes. 

Disse o vereador Hélio Rêgo ao seu colega Reginaldo Telles que a idéia do seu 

projeto lhe foi sugerida por um tópico de “Jornal do Povo”. 

Em declarações sobrea medida, disse aquele vereador oposicionista: “Acho 

que a Câmara prestou a sua homenagem aos infortunados trabalhadores da 

estiva, vítimas do sinistro do “Maria Celeste" (sic.) (grifos meus). 

 

No bloco seguinte, que segue quase a mesma lógica simétrica de divisão da página 

em duas partes, há do lado esquerdo um artigo de Neiva Moreira – com chapéu em duas 

linhas, título também em duas linhas e subtítulo em três linhas – sobre fraudes e 

denúncias, estruturado em duas colunas de 25 linhas cada que chamam para a página “4a, 

letra c”. Como não se trata de texto verbal que se relacione com o sinistro do Maria 

Celeste, tomo a liberdade de não o transcrever aqui; e do lado esquerdo, separado do 

direito por uma linha vertical, três colunas, sendo a do centro da página uma nota em seis 

linhas na qual se lê como título: “Sindicato dos Carregadores e Transportadores de 

Volumes e Bagagens em Geral de São Luís”. Abaixo dessa, e em 18 linhas, lê-se envolto 

em linhas escuras que formam espécie de “U” (uma vez que a parte de cima do retângulo 

é inexiste no centro): 
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O Sindicato de Carregadores e Transportadores de Volumes e Bagagens em 

Geral de S. Luís, cujos membros se sentem vivamente consternados pela 

tragédia de que foram vítimas doze colegas do Sindicato da Estiva, envia às 

familías enlutadas essa moção de profundo pezar e espera que as mesmas 

confiem em Deus e tenham resignação. 

São Luís 18 de março de 1954. 

JOÃO ABREU 

Presidente (sic.) (grifos meus). 

 

Abaixo da nota, ainda nessa coluna central, um “dedo-duro” negritado para o texto 

“PREFERIMOS AS SANDÁLIAS DE COURO CRU”, de Reginaldo Telles, alocado na 

página 2a. Nas duas colunas à direita, separadas da anterior e entre si por duas linhas 

verticais, lê-se como chapéu (duas linhas): “Permanecem desaparecidos dois corpos”; 

como título (duas linhas) os nomes dos dois desaparecidos: Pedro Alexandrino Soares e 

Cloves Lopes; e como subtítulo ampliado da notícia (quatro linhas): “Controvérsias em 

Tôrno Do Garoto Vendedor De Dôces - Temores De Nova e Ameaçadora Explosão - O 

Tanque De Oleo Ainda Não foi Atingido” (sic.), separado da notícia (estruturada em duas 

colunas de 21 linhas cada) por dois traços horizontais justapostos às letras “gido” da 

última palavra, sendo uma de cada lado. 

 

No momento em estamos redigindo esta notícia (meia hora da madrugada de 

hoje), ainda não foram encontrados os corpos dos estivadores Pedro 

Alexandrino Soares e Clóvis Jonas de Sousa Lopes, de números 

respectivamente, 126 e 127. 

Às 8,30 de ontem foi encontrado, no Tamaneão, o corpo de Jorge Lino Cardoso 

(130) e às 10 horas, o de Elói Mariano Dias, na Madre Deus. 

Rêdes de lanços permanecem estendidas em toda a extensão do canal da praia 

da Madre Deus e pescadores se revesam em grupos, durante o dia e noite na 

busca dos desaparecidos (primeira coluna). 

A propósito de uma notícia divulgada pela imprensa vespertina, segundo a qual 

o garoto desaparecido vendia doces da casa do estivador Elói, nossa 

reportagem abordou a sra. Maria Rodrigues Dias, espôsa de Elói, que nos 

declarou : 

"Nunca fiz doces e nem tão pouco tinha menino vendedor de doces. Temos em 

nossa casa um rapaz de 17 anos e uma criança de um ano e quatro meses". 

Nossa reportagem procurou no bairro do Lira se não residia por ali o garoto 

dado como salvo. Vários garotos que vendiam doces foram citados, // (Conclue 

na 4a, letra D) (sic.) (segunda coluna) (grifos nossos). 

 

Abaixo, no último bloco da página, novamente há uma divisão em colunas, sendo 

as duas da esquerda bem mais estreitas que as da direita. Na primeira caixa, com duas 

colunas, da esquerda para a direita, uma outra chamada sobre o incêndio e explosões do 

Maria Celeste na qual se lê como título estruturado em duas linhas: “Trabalho Incessante 

na Procura Dos Cadaveres”; e, como subtítulo em quatro linhas: “Permanentes Atividades 

Dos Associados do Sindicato Dos Contramestes, Marinheiros, Mooçs e Remadores Em 
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Transportes Marítimos” (sic.). Abaixo, e concentrada em 20 linhas na coluna mais à 

esquerda lê-se: 

 

Elementos do Sindicato Nacional dos Contra-mestres, Marinheiros, Moços e 

Remadores em Transportes Marítimos, prestaram valiosos serviços na busca 

dos cadáveres dos estivadores e tripulantes desaparecidos. Os associados dessa 

entidade de classe estiveram e estão prestando "toda assistência material, na 

medida de suas possibilidades na salvatagem e na procura dos corpos das 

vítimas. 

– “Este Sindicato - informa-nos o sr. José Clodoaldo A. Silva - jamais 

abandona os seus assosciados nos momentos mais cruciantes da vida de 

marítimo" (sic.). 

 

Abaixo, na mesma coluna, uma nota ilegível sobre mandato de deputados, 

estruturada em cinco linhas e negritada. Ao lado, e separada da coluna seguinte, tanto 

quanto a notícia anterior, por uma linha vertical no “corpo do texto”; e uma horizontal no 

seu topo e abaixo do subtítulo anterior, lê-se chapéu e título, respectivamente: “ACUSA 

O D.E.R” e “O Motorista Lançado ao Chão Em Consequência Da Buraqueira Da 

Estrada”, seguidos por 16 linhas de notícia. Na sequência, e separando-a da terceira 

coluna, mais uma linha vertical, seguida por outro artigo de Neiva Moreira, estruturado 

em duas grandes colunas com 38 linhas cada sob o título “OS AMARGOS DIAS DO 

AMANHÃ” e emoldurado por grossas linhas verticais laterais e central; e horizontal 

acima. Como, novamente, não se tratam de textos verbais relacionados ao incêndio e 

explosões do Maria Celeste tomo a liberdade de não os transcrever aqui. 

No que toca aos tipos de fonte usadas na construção dos textos verbais, essas são, 

quase que inteiramente sem serifa nos títulos e subtítulos (o que confere clareza na 

organização dos elementos textuais em questão) e dispostas em tamanhos e em, pelo 

menos, duas formas variadas; e serifadas (traços largos e pontas finas, dão a sensação de 

continuidade ao que é posto, guiando o olhar do enunciatário) nos chapéus, nos corpos 

das notícias e nos “dedos-duros”. Percebo o contido uso de negritos, notadamente 

acionados para marcar alguns títulos e subtítulos. O uso de itálico, por outro lado, não é 

notado. No que tange ao uso das aspas, essas são reservadas para destacar nomes de 

periódicos impressos (Jornal do Povo), do navio cargueiro (Maria Celeste), e das falas 

das fontes que conferem valor de verdade ao que ali é veiculado, como a senhora Maria 

Rodrigues Dias, viúva do estivador Elói Dias. 

Conforme avancei na leitura dos textos verbo-visuais sobre o sinistro do Maria 

Celeste me parece claro tratarem-se de uma narrativa em processamento em que as 

escolhas enunciativas, identificadas a partir da descrição das marcas deixadas no 
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enunciado, convergem para celebração dos contratos de veridicção, fidúcia e 

verossimilhança. 

A delegação de vozes nos textos visuais a vereadores, presidentes sindicais, à 

esposa de uma das vítimas do incêndio e explosões confere ao texto mecanismos pelos 

quais o enunciatário pode aderir ao que está sendo enunciado pelo enunciador. Essa é, 

aliás, uma das pretensas marcas do jornalismo contemporâneo, segundo o qual a 

imparcialidade na tradução dos fatos deve ser operada. Ocorre, entretanto, que no texto, 

recorrentemente, esse distanciamento é comprometido uma vez que se tem a presença de 

frases anteriormente grifadas como “[... ] Disse o vereador Hélio Rêgo ao seu colega 

Reginaldo Telles [...]” e “[...] disse aquele vereador oposicionista [...]”, na principal 

reportagem da página analisada; bem como “No momento em estamos redigindo esta 

notícia [...]” e “[...] nossa reportagem abordou a sra. Maria Rodrigues Dias, espôsa de 

Elói, que nos declarou [...]” (sic.), no texto sobre os corpos ainda desaparecidos. Tais 

recortes traduzem uma espécie de cumplicidade, parceria na enunciação, entre enunciador 

e enunciatário, um convite ao detalhamento dos fatos traduzidos na capa do periódico. 

Nesses exemplos específicos, a voz do diretor de redação é a que chama o 

enunciatário para o valor de verdade contido naquelas linhas. “Eu estive lá, ele/ela me 

disse, confie em mim” é o que se pode desprender dessas breves palavras. A relação de 

confiança entre os dois, o vereador Hélio Rêgo e o jornalista, por exemplo, não é visível, 

mas apreensível quando posta em uma análise. 

Cumpre destacar que, a despeito desse diálogo, juízos de valor não têm espaço no 

material verbal analisado, salvo quando dos artigos de opinião, notadamente assinados 

por Neiva Moreira e Reginaldo Telles. Neles, adjetivos e advérbios ganham força para 

personalizar as opiniões. Nessa direção, busco nas palavras de Kati Caetano as formas 

pelas quais o texto jornalístico enquanto gênero cumpre papel de provocar o interesse dos 

leitores uma vez que, neles “[...] são fundamentais os dispositivos voltados ao 

estabelecimento de laços sensíveis, que tem no emotivo a base imediata da 

intersubjetividade, como premissa dos processos cognitivos” (2009, p. 264). 

No nível discursivo sintático, partindo de Fiorin (2002), e no que toca às categorias 

de enunciação de pessoa, de tempo e de espaço, é possível perceber o uso reiterado de 

debreagens enuncivas com o uso de actanciais, temporais e espaciais recorrentes de não-

eu, não-agora e não-aqui (“Aquele vereador”, “foram encontrados”, “Bairro do Lira” 

etc.). Há, entretanto, em alguns instantes o uso de debreagens enunciativas, como quando 
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no trecho “No momento em estamos redigindo esta notícia [...]”. Essa alternância marca 

uma espécie de limite entre a linguagem jornalística formal à qual nos submetemos na 

academia e o diálogo em cumplicidade entre enunciador e enunciatário projetado no texto 

verbal via escolhas empreendidas. 

Tais escolhas, aliás, não chegam a comprometer o caráter pseudo-objetivo, 

imparcial e impessoal da abordagem textual verbal dos fatos. Ao contrário, na minha 

leitura, elas ampliam o percurso gerativo de sentido na medida em que expandem a 

produção de efeitos no enunciatário a colocá-lo em “contato” com os fatos via delegação 

de vozes em totalidades partitivas distintas. 

Neste ponto é necessário rememorar quem é o sujeito da enunciação, enunciador e 

enunciatário contidos ali. Como colocado anteriormente, o Jornal do Povo se propunha à 

cobertura de assuntos populares pelo viés não oficial (se é que à oposição política 

configurada em 1954 no Maranhão eu posso me referir assim). A própria inobservância 

da norma culta padrão em diversos momentos da narrativa (“vitimas” e “moocs”, por 

exemplo) cumpre, indiretamente (e ouso dizer mais, até de maneira desinteressada e não 

intencional), a função de aproximar enunciador e enunciatário. Esse segundo, como os 

textos verbo-visuais revelam, faz parte das camadas populares da sociedade maranhense 

de outrora (vide o preço pelo qual o periódico era vendido, Cr$ 1,00). Dessa forma, penso, 

resta estabelecida no jogo de temporalidades uma relação mais próxima quando do 

processo de enunciação. As próprias escolhas lexicais confirmam isso, com destaque 

especial ao diálogo vereador x jornalista e viúva x jornalista, que demonstram o ir de vir 

social que engendra a construção das narrativas para apreender a atenção do enunciatário, 

persuadindo-o. 

Soma-se a essa argumentação a existência de debreagens internas, estruturadas nos 

diálogos (re)construídos pela retomada do que e de como fora dito (para não dizer 

simulados) com vozes autorizadas (não se tratam de quaisquer pessoas, mas de quem 

“pode” – pela força da experiência/conhecimento de causa – dizer e “diz”) nos textos 

verbais, seja na alternância das vozes de jornalistas e entrevistados, seja nas citações ou 

mesmo interdiscursividade amplamente marcada em trechos como “[...] aquele vereador 

oposicionista [...]” e “A propósito de uma notícia veiculada pela imprensa vespertina 

[...]". Nessas debreagens o valor de verdade das escolhas lexicais que simulam valores 

caros ao jornalismo – como a objetividade, impessoalidade, imparcialidade e o 

afastamento do enunciador frente ao que se refere o enunciado – é reforçado. 
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Tais valores, são aliás, marcas desse gênero textual, seja no plano verbal ou no 

visual (muito embora possa haver alternância em casos específicos como o de charges, 

ilustrações etc.), e colaboram para a manutenção dos contratos de veridicção, fidúcia e 

verossimilhança (tema a ser aprofundado em outra oportunidade). Acredito que se têm, 

assim, a possibilidade não só de persuadir, mas de prender o enunciatário na narrativa em 

curso, uma vez que a retomada de situações em aspectualização durativa é recorrente na 

página analisada. 

Ainda sobre o valor de verdade, no nível discursivo semântico, a própria 

tematização dos textos verbo-visuais o confere ao que é posto – uma vez que traduz o 

mundo, os fatos, em linguagem –, reiterando-o sistematicamente pelo uso de significantes 

como em “continuam desaparecidos”. Já a figuratividade, plasmada na plasticidade do 

material analisado, potencializa a tradução intersemiótica dos fatos em textos verbo-

visuais que se pretendem jornalísticos. 

Isso posto, a rede articulada de relações presentes na capa do Jornal do Povo em 

questão orienta a leitura do que ali está posto em forma de informação credível para a 

tradução dos fatos e engendra a isotopia5 do tema central: a tragédia do Maria Celeste 

com o uso recorrente de palavras como “mortos”, “desaparecidos”, “cadáveres”, fato que 

reforça o panorama dantesco do evento. 

Esse, é aliás, o tecido do nível profundo da narrativa, na qual os heróis são os 

trabalhadores, confrontados pelo anti-herói – o fogo e as explosões – na sua jornada 

cotidiana pelo sustento dos seus, mas isso é assunto para outro debate. 

 

 

III – OUTRAS CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS 

 

Considerando o que foi posto neste texto, identifico oportunidades importantes de 

investigação que podem colaborar com a construção do meu objeto de pesquisa semiótico. 

Neste exercício, primeiro de uma série de três que pretendo articular sobre o tema, foquei 

a minha atenção na descrição da página, estruturada plástica e narrativamente. 

                                                 
5 Para Gomes e Mancini, o a isotopia “[...] se refere à reiteração de elementos que ao se relacionarem 

sintagmaticamente em determinados contextos compartilham um mesmo campo semântico” (GOMES; 

MANCINI, 2007, p. 13). 
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Nessa direção, sinto ser necessário detalhar como os contratos de veridicção, fidúcia 

e verossimilhança são celebrados e mantidos pelo sujeito da enunciação. Igualmente, a 

abordagem do nível profundo da narrativa, em face da intertextualidade e da 

intersemioticidade ali presentes, faz-se importante para compreensão do sincretismo 

citado. 

Por fim, creio, e longe de encerrar as discussões, essa é uma oportunidade 

importante de exercitar referenciais teóricos compartilhados em sala de aula com 

professora e colegas e de me apropriar de mecanismos de melhoria da abordagem 

analítico-semiótica que propus, bem como do embasamento de pesquisas cientificamente 

estruturadas com abordagem histórica e foco na mídia impressa nacional. 

  

“[...] algo se torna real – para quem está longe, acompanhando o fato em forma 

de ‘notícia’ – ao ser fotografado” (SONTAG, 2003, p. 22). 
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