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1. RESUMO 

Os textos jornalísticos apropriam-se de assuntos “cotidianos” e polêmicos a fim de 

atingir um vasto público e “mantê-los” “conectados ao mundo. Valem-se de recursos 

de linguagem – verbal e não-verbal - a fim de produzir verossimilhança em seus 

enunciados em relação aos acontecimentos de mundo. Objetiva-se apresentar a 

constituição ethos discursivo a partir dos  recursos linguísticos e não-verbais 

utilizados na “capa” e na “reportagem de capa” produzidas pela revista Carta Capital 

publicada no dia 20 de fevereiro de 2013, cujo tema destaca a renúncia do Papa 

Bento de XVI (Joseph Ratzinger). Servirão com respaldo teórico os estudos 

desenvolvidos pela Análise do Discurso (AD), ancorados nos conceitos de 

Dominique Maingueneau (2003, 2008 e 2011)  e em Edgar Morin (1997) em relação 

à comunicação de massa.  

2. INTRODUÇÃO 

O discurso é a forma de comunicação humana produzido, numa determinada 

enunciação, a partir de recursos verbais e não verbais, promovendo a interação 

entre sujeitos, os quais fazem uso de estratégias para que sejam entendidos entre 

si.  

Durante a enunciação, o enunciador busca construir uma “imagem de si” para seu 

enunciatário tendo em vista convencê-lo sobre o que está sendo dito. Porém, nem 

sempre a “imagem” que o enunciador busca transmitir é constituída pelo 

enunciatário, visto que o enunciatário valer-se-á, de forma (in)consciente, dos 

recursos linguísticos, verbais ou não verbais, escolhidos pelo enunciador com a 

intenção de persuadi-lo.  

Os meios de comunicação de massa (rádio, televisão, jornais, revistas, dentre 

outros) apropriam-se dos recursos linguísticos com o objetivo de tornar certo público 

seu fiador, ou seja, tais meios utilizam a linguagem que mais se aproxima de seus 

leitores/ouvintes buscando, de alguma forma, influenciá-los em relação ao assunto 

abordado pelo suporte.  

3. OBJETIVOS 

Evidenciar os recursos de linguagem verbal e não-verbal que levam à constituição 

do ethos discursivo do enunciador. 

Verificar os possíveis efeitos de sentido que o ethos discursivo constituído causam 

no leitor da revista.  
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4. METODOLOGIA 

A pesquisa realiza-se numa abordagem qualitativa, considerando os seguintes 

procedimentos metodológicos:  

a) Revisão da Literatura;  

b) O corpus:”capa” e “reportagem de capa” da revista Carta Capital publicada no dia 

20 de fevereiro de 2013. 

c) Procedimentos de análise: O corpus será analisado nas seguintes categorias:  

 

pesquisa.  

levam à constituição do ethos discursivo e, consequentemente, aproximação entre 

enunciador e enunciatário, no caso, o leitor.  

recepção da Revista que constitui o corpus desta pesquisa.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Até o momento já foi feita a revisão da literatura sobre Análise de Discurso, levando-

se em consideração os estudos de Maingueneau em relação a ethos discursivo, 

cenografia e gêneros discursivos. 

 

No momento, estamos elegendo as categorias de análise, das quais podemos citar: 

recursos de linguagem não verbal (cores, ângulo da foto, diagramação da capa); 

Recursos linguísticos (escolha do léxico e estrutura sintática). 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Pelos dados levantados até agora, pode-se afirmar que a Carta Capital faz uso de 

elementos discursivos que visam mais à persuasão do que a reflexão do leitor alvo, 

esperando uma “resposta”, uma interação de aceitação do leitor alvo em relação aos 

seus enunciados, considerando a ideologia da Revista.  

A capa de uma revista é uma “porta” de entrada que “chama” a atenção do 

indivíduo, levando-o a ler ou não ler seu conteúdo. Para “preservar” os leitores da 
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revista e “atrair” a atenção deles, a Carta Capital busca apresentar em sua capa 

assuntos considerados “polêmicos” e “atuais”, a fim de mostrar que é uma revista 

que está “conectada” aos acontecimentos de mundo.  
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