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FOTOJORNALISMO E SINCRETISMO:
reflexões sobre a relação verbo-visual-espacial1
Diogo Azoubel2 | Rogério Makssoudian3
Seduc-MA e PUC-SP | PUC-SP.

Resumo: O que caracteriza uma fotografia jornalística, sua veiculação pura e simples em periódicos, sua carga informativa ou, ainda, a sua relação com o texto verbal escrito para tradução de
fatos e fenômenos? Nesta proposta, nosso interesse é investigar como o sincretismo verbovisual é plasmado nas páginas de periódicos impressos a partir da análise de The Falling Man
pela semiótica discursiva. Partindo da revisão bibliográfica como técnica de pesquisa e do método de procedimento monográfico (MARCONI & LAKATOS, 2010), empreendemos pela
análise do plano da expressão, por meio dos conceitos trazidos pela semiótica plástica e figurativa, ao plano do conteúdo em seus três patamares, discursivo, narrativo e profundo (GREIMAS; COURTÉS, 2008; LANDOWSKI, 2002; FIORIN, 1989), a fim de observar como as
diferentes linguagens, verbo, espacial e fotográfica, se articulam na produção de um todo de
sentido sincrético na interação entre destinador e destinatário.
Palavras-chave: fotografia; fotojornalismo; sincretismo verbo-espacial-fotográfico; Semiótica
Discursiva; The Falling Man.

1

Artigo apresentado como parte da Coordenada sobre Fotojornalismo.
Professor da Secretaria Estadual da Educação do Maranhão (Seduc-MA). Doutorando pelo Programa de
Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(COS | PUC-SP). E-mail: diogoazoubel@gmail.com. ORCID número: 0000-0002-2839-5011.
3
Fotógrafo e mestrando pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (COS | PUC-SP). E-mail: makssoudian@gmail.com.
2

1

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
16º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
FIAM-FAAM / Anhembi Morumbi – São Paulo – Novembro de 2018

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

“Some people who look at the picture see stoicism, willpower, a portrait of resignation;
others see something else — something discordant and therefore terrible: freedom4”
(JUNOD, 2003, p. 177).

1.

Considerações preliminares
A abordagem da imagem fotojornalística pela Semiótica Discursiva enseja o deba-

te sobre a configuração do sincretismo nesse tipo de linguagem. A partir da revisão bibliográfica como técnica de pesquisa e do método de procedimento monográfico
(MARCONI & LAKATOS, 2010), abordamos neste texto não se, mas como o fotojornalismo configura-se sincreticamente quando da sua veiculação. A ideia é, começando
pela análise da reportagem5 THE FALLING MAN - An unforgettable story, de Tom
Junod e Richard Drew, para a revista masculina estadunidense Esquire6 – veiculada em
setembro de 2003 em versão impressa e em 9 de setembro de 2016 em versão on-line7 –
, discutir a relação entre textos verbais, espaciais e fotográficos, bem como seus desdobramentos, a partir da análise das páginas 176 e 177 da publicação impressa8.
O referencial teórico básico para esta empreitada é a teoria analítica greimasiana,
segundo a qual pode-se buscar mensagens elementares abaixo das estruturas discursivas
superficiais de textos como o que estamos propondo problematizar. Mais do que buscar
entrelinhas, tenciona-se, antes, indicar o visível em camadas abaixo do visível óbvio.
Assim, pretendemos analisar os efeitos de sentido no objeto estudado, pelo método sugerido na postulação do percurso gerativo da significação. Partindo do plano de
expressão, pelos arranjos da linguagem fotográfica, as análises procedem do nível discursivo ao nível fundamental. Seguindo Fiorin (1989), o percurso gerativo de sentido é
uma sucessão de patamares, cada um dos quais suscetível de receber uma descrição

Em nossa livre tradução: “Algumas pessoas que olham para a fotografia veem estoicismo, força de vontade, um retrato de resignação; outras olham algo a mais – algo discordante e, portanto, terrível: liberdade”.
5
Construída pela complementaridade texto verbal – neste caso escrito – e fotográfico. Afinal, não há
texto fotojornalístico sem essa relação.
6
A primeira a usar essa expressão para designar aquele registro fotográfico, como colocado adiante.
7
Que contava, até 6 de julho de 2018 mais de 324 mil curtidas.
8
Embora a referida reportagem não esteja limitada às duas páginas citadas – são oito, no total –, justificase esse recorte mediante à própria natureza de comunicações como esta, em que a limitação temporal e
espacial nos convida a dar continuidade às reflexões iniciais neste artigo dispostas após as discussões com
os pares durante o encontro.
4
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adequada, que mostra como se produz e se interpreta o sentido, em um processo que vai
do mais simples para o mais complexo. Para cada patamar, discursivo, narrativo e profundo, existe um componente sintático e um componente semântico
Isso posto, as analises sobre a linguagem fotográfica são feitas segundo os estudos
do plano da expressão, da semiótica plástica e figurativa, postulados por Greimas, em
que as diferenças entre ambas dão base para a consideração sobre os formantes plásticos
(topológico, eidéticos, cromáticos e matérico) e as relações que estabelecem com o conteúdo.
Sobre a ideia de fotojornalismo, buscamos as considerações de Azoubel no sentido de tratar-se de:

[...] 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. Igualmente,
para nós, o fotojornalismo não é circunscrito ás páginas de veículos impressos ou eletrônicos, tais como jornais e revistas, e circula na Internet e nas
chamadas mídias digitais. Ao contrário, cremos haver fotojornalismo também
em veículos como TV e rádio, haja vista as possibilidades de veiculação de
fotografias acompanhadas por textos verbais, orais ou não, em veículos televisivos; bem como nos radiofônicos por meio da áudio descrição do que está
posto na superfície fotográfica (AZOUBEL, 2016, p. 41-2).

Assim, e dada a natureza diferenciada da distribuição espacial dos textos jornalísticos verbo-visuais impressos, é importante ratificar a escolha. Quando decidimos gestar
esta reflexão, a aproximação entre os nossos temas de pesquisa atuais – a saber fotojornalismo de tragédia em impressos e fotografia de moda em veículos impressos e digitais
– era a única certeza que buscávamos. The Falling Man manifestou-se quase que ao
acaso, por ocasião da leitura de alguns artigos circulados no encontro anual da Compós,
em 2017. A partir de Notas para um pensamento por imagem: do discurso visual à
imagem da queda, de Anelise Angeli de Carli, decidimos investigar a construção verboespacial-fotográfica da referida reportagem.
Uma tragédia veiculada em revista de variedades com forte apelo à moda contemporânea e voltada ao público masculino nos Estados Unidos, esse é o nosso ponto de
partida para os parágrafos que seguem pois, “certamente essa e outras impactantes fotos
da queda das vítimas acomodam-se aos requisitos para servir como discurso visual potente para a tragédia [de 11 de setembro de 2001]” (DE CARLI, 2017, p. 10). Sobre a
3
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língua em que a reportagem fora escrita, o inglês, argumentamos em prol de uma leitura
suave9, haja vista não sermos juramentados como tradutores, o que por si só possibilitaria outro tipo de percepção que não esta. Longe de buscar pontos finais – ao contrário –,
passemos, assim, à análise e interpretação das páginas.

2.

O homem caindo
Registrada pelo fotógrafo Richard Drew em 11 de setembro de 2001, às 9:41:15,

durante os ataques terroristas ao World Trade Center (WTC), em Nova York – EUA, a
sequência de imagens fotográficas, dentre as quais a que se habituou chamar de The
Falling Man, “foi publicada uma vez por vários jornais e depois nunca mais se falou
dela (CAUCHON; MOORE, 2002; JUNOD, 2003; LINFIELD, 2011) – até a internet
recuperá-la” (DE CARLI, 2017, p. 10) e, mesmo “esquecida por um longo tempo, apesar de qualquer dúvida, é um dos registros fotográficos mais memoráveis do ataque 11
de setembro10” (ERZINCANLI, 2016, on-line).
O nome “The Falling Man” [o homem caindo] foi usado pela primeira vez
pelo autor Tom Junod em um artigo publicado pela [revista] Esquire. Apesar
de muito esforço e dedicação, a identidade do homem nunca foi encontrada;
não obstante, a imagem se tornou icônica em um curto espaço de tempo 11
(ERZINCANLI, 2016, on-line).

Richard, que à época trabalhava para a agência de notícias estadunidense Associated Press, teve sua sequência de cliques veiculada em diversos jornais (impressos e,
posteriormente, on-line) em todo o mundo incluindo a página 7 do The New York Times,
na edição de 12 de setembro de 2001 (DE CARLI, 2017, p. 9). As fotografias que seguem registram a queda de uma das vítimas do ataque, que se lança do prédio como
9

Neste texto entendida como leitura formal, a partir dos preceitos gramaticais daquela língua, mas não
oficial. Considerando que traduzir – inclusive intersemioticamente dentro de um mesmo idioma – é operar escolhas, não nos furtamos, pois, de clarificar tratar-se (como em quaisquer reflexões similares) do
nosso entendimento sobre os referentes – verbo, espacial e fotográfico – escolhidos.
10
Como todos os demais excertos em língua inglesa dispostos neste texto, optamos pela livre tradução do
original: “This image was forgotten for a long time, but beyond any doubt, it is one of the most memorable photos of the 9/11 attacks”.
11
No original: “The name “The Falling Man” was first used by Author Tom Junod in an article published
by Esquire. Despite much effort and investigation, the identity of the man has never been found; nonetheless, the image became iconic in a short time”.
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única alternativa para não ser consumido vivo pelas chamas que se alastraram sem controle após o ataque terrorista às duas torres. Naquela investida, mais de 200 pessoas saltaram para a morte, apesar de todas terem sido consideradas oficialmente como vítimas
de homicídio.
Mas por que esse homem sem rosto, sem identidade, sem história entre as tantas
outras vítimas? Junod, embora não responda claramente a esse questionamento, oferece
pistas bastantes úteis para esta reflexão – o texto verbal escrito é, em si mesmo, espécie
de descrição, poética muito mais que jornalística, dos acontecimentos – ao afirmar que:
Em todas as outras imagens, as pessoas que fizeram o que ele fez – que pularam, aparecem lutando contra a horrível discrepância de escala. Elas foram
feitas insignificantes pelo pano de fundo das torres, que parecem colossos, e
depois pelo próprio evento em si. Algumas delas estão sem camisa, seus sapatos voam enquanto elas se debatem e caem; elas parecem confusas12 [...]
(JUNOD, 2003, p. 177).

Na Imagem I, e a despeito da sua posição durante o salto para a morte nos frames
selecionados, que certamente decorrente da velocidade da queda – como colocado adiante –, The Falling Man é aquela fotografia no canto inferior esquerdo em que o homem
referido por Junod parece avançar como um foguete ou, mesmo, um super-herói que
intenta salvar as vítimas da tragédia do fim dantesco.
Imagem I – Sequência de fotos do atentado ao WTC, em 11 de setembro de 2001.

No original: “In all the other pictures, the people who did what he did—who jumped—appear to be
struggling against horrific discrepancies of scale. They are made puny by the backdrop of the towers,
which loom like colossi, and then by the event itself. Some of them are shirtless; their shoes fly off as they
flail and fall; they look confused”.
12
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Autor: Richard Drew (reprodução).

A sequência é, na nossa percepção, uma narrativa trágica em si mesma, pois permite a leitura de uma queda, ainda que o voo do super-herói fosse mais agradável aos
sentidos. “Ele parte deste mundo como uma flecha e, ainda que não tenha escolhido seu
destino, ele parece, em seus últimos instantes de vida, tê-lo abraçado13” (JUNOD, 2003,
p. 177). Arriscamos, assim, tratar-se de um registro que, embora esteticamente acertado,
não contempla a narrativa conjunta da coleção de fotos. Ao contrário, The Falling Man,
em toda sua simbólica rebeldia heroica, opõem-se à queda em si, que em nada se assemelha à resiliência que parece ali estar enquadrada.

2.1.

Tudo é imagem; tudo é texto

Afirmamos isso considerando que, dispostos em veículos impressos como a revista Esquire, texto jornalístico verbal e fotográfico são, simultaneamente, imagens e textos. Ou seja, aquilo que se convencionou chamar de texto jornalístico verbal só pode ser
percebido como tal a partir de sua visualidade; e o que se convencionou chamar de texto
fotográfico a partir da literacia peculiar que requer do destinatário para que possa ser
lido. Assim, o fotojornalismo de The Falling Man resulta do processo de sincretismo
verbo + espacial + fotográfico naquelas páginas – entendendo por sincrético o mecaNo original: “[...] he departs from this earth like an arrow. Although he has not chosen his fate, he
appears to have, in his last instants of life, embraced it”.
13
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nismo pelo qual linguagens de manifestação diversas são acionadas para construção de
sentidos (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 467).
Essa relação simbiótica, caracterizada pelo aguçamento do nosso sentir – esse
compartilhamento que afeta, que provoca – está plasmada na distribuição em dois grandes blocos textuais, as páginas 176 e 177 da edição estadunidense de setembro da revista Esquire, em que a reportagem é construída, preliminarmente, em duas14 grandes estruturas verticais binárias opositivas e complementares: I) texto espacial e texto verbofotográfico; II); texto jornalístico verbal e fotográfico, ambos impressos e, portanto,
visuais. Essas estruturas visuais se desdobram em outras menores, como quando: a) da
leitura do próprio texto fotográfico – duas estruturas visuais (humana e da construção
civil); duas torres; claro e escuro –; e do texto verbal – dois pares de duas colunas; dois
grandes parágrafos (ainda que o segundo seja a junção de duas estruturas menores –
como colocado adiante – e que avance à página 178 da publicação); título e subtítulo;
autoria do texto jornalístico verbal e do texto fotojornalístico etc.; e b) das leituras simbólicas possíveis do fotojornalismo plasmado, conforme segue:
Imagem II – Páginas 176 e 177 da Esquire.

14

Apesar de binárias, as duas páginas em questão foram desconsideradas como tais estruturas diante do
fato de que elas fazem parte de uma macroestrutura de oito páginas e, ainda, por estarem articuladas horizontalmente.
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Fonte: Reprodução.

Ora, sendo de uma publicação dirigida ao público masculino, não deixa de ser curioso tratar-se de um texto verbal com figuras de linguagem em profusão, profundo e
sensível, inspirador e aterrador. Sem, entretanto, visar à abordagem das estruturas sociais ocidentais polares, segundo as quais, comumente, os agentes e atores sociais destinam e fazem destinar textos diversos à públicos distintos de acordo com suas características (racional X afetivo; pesado X leve; objetivo X subjetivo), a ideia é destacar pontos
que possam ser abordados futuramente.
De volta à binariedade, ela se configura também quando da própria construção
jornalística (verbal e fotográfica). De um lado, o bloco da esquerda (página 176) é preenchido em sua totalidade pela imagem fotográfica em face do bloco da direita (página
177), que traz o texto verbal distribuído em outros quatro blocos verticais, dois dos
quais (A e B), os primeiros da esquerda para a direita, emoldurados por uma fina linha
preta que se contrapõe ao fundo branco da página do jornal: a representação das duas
torres fotografadas. O texto verbal, em fonte hortogonal sem serifa – de forma a produzir um efeito de sentido de objetividade – de corpo também escuro, se inicia no segundo

8

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
16º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
FIAM-FAAM / Anhembi Morumbi – São Paulo – Novembro de 2018

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

terço do Bloco A, seguindo o primeiro terço da página em branco e se desenrolando até
o final em um único parágrafo.
Já o Bloco B é estruturado da mesma maneira e veicula o texto verbal iniciado
quatro linhas abaixo em relação ao Bloco A. Esse desnível sincreticamente – ou seja,
entre textos verbais e fotográficos – alerta o enunciatário à queda da Torre Sul do WTC
– a segunda a ser atingida – antes da Torre Norte, afinal: “tudo ao lado esquerdo dele [o
homem caindo] na imagem fotográfica [disposta na página 176] é a Torre Norte; tudo
ao lado direito é Torre Sul15”, explica Junod no Bloco A da página 177.
Outro elemento que se destaca na distribuição do arranjo verbo-espaço-fotográfico
da Imagem II é o posicionamento do título “The Falling Man”, centralizado na interseção da figura retangular do Bloco B e à margem da página, alinhado à direita, em espécie de alusão ao homem em queda na interseção entre as faces dos prédios. O sentido de
gerúndio, dado pelo uso sufixo “ing” da língua inglesa, organiza a relação de temporalidade, pela articulação da elevada velocidade de abertura do obturador da câmera fotográfica para efetivação do registro. Articula-se, assim, o contraste da linguagem fotográfica borrado/congelado na produção de sentido do tempo durativo, congelando no tempo a performance dramática do actante do enunciado em que a ação segue se desenrolando para produzir na plasticidade o mesmo efeito de sentido de gerúndio. Dessa forma, o enunciatário é inserido no enunciado por meio de uma debreagem enunciativa já
que a cena segue se desenrolando no aqui e agora em uma relação eu X tu.
Não por obviedade (longe disso, aliás), e embora lateralizado à direita, esse arranjo verbo-visual reproduz a queda pela disposição entre as figuras emolduradas e o texto
verbal – usado como imagem pela sua forma –, além do evidente conteúdo, para a encenação pictórica dos atentados. Para reforçar isso, as cores, mais escuras a cada palavra
(“The” em tom de azul desbotado, quase cinza; “Falling” em tom de azul petróleo; e
“Man”, em preto), todas serifadas como que para confirmar a inequívoca ideia do desígnio iminente, aludem simbolicamente ao fim do homem caindo, à escuridão da queda
para a morte e rumo à sua desumanização (lembremo-nos, pois, de que a sua identidade
nunca foi confirmada).
No original: “Everything to the left of him in the picture is the North Tower; everything to the right, the
South”.
15
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Na mesma direção, as duas figuras retangulares são homologadas no plano do
conteúdo pela figura das torres gêmeas. O título, por sua vez, homologa a figura do sujeito do enunciado em queda, The Falling Man, como se a página 177 fosse a representação verbo-espaço-visual de um enquadramento mais aberto da cena da queda com as
duas torres e o sujeito que cai, conforme nas manchas gráficas dispostas na Imagem III.
Complementarmente, o quarto bloco, com seu texto alinhado à esquerda, deixa sua
margem direita completamente irregular a fim de produzir um efeito de sentido de desmoronamento reiterando assim a representação sincrética do ocorrido e pelas próprias
palavras ali grafadas como “sutiã” da chamada: “Você se lembra desta fotografia? Nos
Estados Unidos, pessoas têm se esforçado para bani-la dos registros do 11 de setembro
de 2001. A estória por trás dela, porém, e a busca pelo homem retratado ali, são nossa
mais íntima conexão com o horror daquele dia16”.
Imagem III – Manchas gráficas das páginas 176 e 177 da Esquire.

Fonte: Autoria própria.

No original: “Do you remember this photograph? In the United States, people have taken pains to banish it from the record of September 11, 2001. The story behind it, though, and the search for the man
pictured in it, are our most intimate connection to the horror of that day”.
16
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Sobre o sutiã jornalístico, aquele trecho que sustenta o título The Falling Man, nota-se o uso recorrente de debreagens enuncivas tanto quanto na reportagem à qual se
refere. Os actanciais, temporais e espaciais – ou seja, o não-eu, o não agora e o não-aqui
– cumprem uma função cara ao jornalismo tradicional: a objetividade (reiterada pela
imagem fotográfica), que direciona o processo de enunciação a fim de bem estabelecer
os contratos de veridicção, fidúcia e verossimilhança, como se esse pseudo afastamento
dos agentes jornalísticos pudesse conferir a tais contratos força para serem celebrados.
Na mesma direção, é mister destacar que a delegação de vozes, claramente as de
Junod e Drew, corroboram a ideia de que o enunciado é credível em cumplicidade entre
enunciador e enunciatário (“você se lembra?”). É quase como se, ao lado do enunciatário, o enunciador dissesse (a Esquire pelas vozes do jornalista e fotojornalista): “nós
estávamos lá, nós vimos, temos como provar” e, a despeito dessa pretensa objetividade,
adjetivos como “relaxed”, “confortable” e “colossi” cumprem a função de provocar,
tocar fundo o enunciatário para adesão aos contratos supracitados. Embora caindo, ele
parecia “relaxado”, “confortável” ainda que diante das “colossais” torres.

2.2.

WTC

Retornando às torres, especificamente à divisão do grande Bloco B da página 177,
a marca gráfica “¶”, que denota a quebra de parágrafo pode, ainda que simbolicamente,
aludir ao avião que atingiu a Torre Sul do WTC às 9h03, seguido pelo desmoronamento
dela, às 9h59, pictoriamente representados na “queda” do terceiro bloco de texto verbal
da página 177. Sobre esse argumento, elaboramos a Imagem IV, em que ampliamos a
Imagem II para destacar a referida marca de quebra de parágrafo de maneira a clarificar
esta leitura.
Imagem IV – Quebra de parágrafo.

11

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
16º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
FIAM-FAAM / Anhembi Morumbi – São Paulo – Novembro de 2018

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fonte: Reprodução.

Ainda sobre o texto verbal, ressaltamos as características da narrativa criada por
Junod. Além de apontar para estórias outras – como colocado adiante – a partir do
enunciado The Falling Man, o jornalista brinda o enunciatário com detalhada descrição
da imagem fotográfica disposta na página 176. Além de facilitar o processo de compreensão, é quase como se o primeiro pegasse o segundo pela mão e o fosse conduzindo
pelas curvas da memória coletiva: definindo o que deve e o que não deve ser lembrado
(as mais de 200 pessoas que saltaram X “o homem caindo”, por exemplo, e mesmo que
o registro tenha restado “esquecido” depois de muito explorado imediatamente após a
sua veiculação preliminar pela Esquire). A esse propósito, a narrativa fotojornalística
cumpre duas funções: lançar luz ao que se deseja visibilizar e, por consequência, sombra a tudo aquilo que não deve ser rememorado (AZOUBEL, 2018), como no caso dos
sete outros frames dispostos na Imagem I; ou mesmo entre outros tantos registros da
queda do WTC.
Sobre a imagem fotográfica, recortada verticalmente em formato de retrato no
“jargão” fotográfico, percebe-se colocada a escolha do enunciador na verticalidade como valor central em sua composição. Trata-se da composição pela oposição entre pri12
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meiro e segundo planos, em que o segundo é composto por longas linhas retangulares
verticais paralelas que alternam tonalidades claras e escuras. A imagem é dividida em
dois blocos horizontais, um a esquerda e outro a direita, o homem que cai, “pelo contraste, é perfeitamente vertical, e assim está de acordo com as linhas dos edifícios atrás
dele. Ele os divide, corta-os17”.

Ele parece relaxado, voando pelo ar. Parece confortável nas garras de movimentos inimagináveis. Ele não parece intimidado pela sucção divina da gravidade ou pelo que o espera. Seus braços estão ao seu lado, apenas ligeiramente excitados. Sua perna esquerda está dobrada no joelho, quase casualmente. Sua camisa branca, ou jaqueta, ou vestido, está se libertando de suas
calças pretas. Seus sapatos negros ainda estão no pé 18 (JUNOD, 2003, p.
177).

Essa distinção entre esquerda e direita é dada no formante topológico pela diferença na incidência da luz solar nas diferentes faces das torres do WTC no plano de
fundo. O lado esquerdo mais escuro (Torre Norte), que não recebe a luz solar diretamente, se contrapõe ao lado direto bem mais claro (Torre Sul), em que a luz solar incide
diretamente. Está criado, a partir deste arranjo, o efeito de sentido de profundidade por
meio da perspectiva tonal. No plano simbólico, pode-se aceitar a leitura de Junod como
credível no sentido de que: “Embora alheio ao equilíbrio geométrico que alcançou, ele é
o elemento essencial na criação de uma nova bandeira, uma bandeira composta inteiramente de barras de aço brilhando ao sol19”, bandeira essa que sucinta, ainda atualmente,
o debate sobre os limites da atividade fotojornalística e seu uso sensacionalista (muito
embora discutir e aprofundar essa questão não seja o nosso objetivo nesta argumentação).
Na mesma direção, no primeiro plano, a figura humana posicionada nessa intersecção e na parcela superior da fotografia cria uma outra oposição complementar: alto X
baixo. Exclusivamente naquele registro e em detrimento dos demais frames, ele está

No original: “[...] by contrast, is perfectly vertical, and so is in accord with the lines of the buildings
behind him. He splits them, bisects them [...]”.
18
No original: “He appears relaxed, hurtling through the air. He appears comfortable in the grip of unimaginable motion. He does not appear intimidated by gravity's divine suction or by what awaits him. His
arms are by his side, only slightly outriggered. His left leg is bent at the knee, almost casually. His white
shirt, or jacket, or frock, is billowing free of his black pants. His black high-tops are still on his feet”.
19
No original: “Though oblivious to the geometric balance he has achieved, he is the essential element in
the creation of a new flag, a banner composed entirely of steel bars shining in the sun”.
17
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com seu corpo ereto alinhado verticalmente quase perfeitamente com as formas retangulares do plano de fundo, estabelecendo a partir desse arranjo uma reiteração da verticalidade da imagem. Essa verticalidade é quebrada pela diagonalidade da posição das suas
pernas, que estão levemente flexionadas e compõem uma linha diagonal por quatro linhas verticais, as mesmas que cortam a imagem da direita para a esquerda e em que a
segunda linha aponta diretamente para a cabeça da figura humana, direcionando o olhar
do enunciatário para o actante do enunciado e sua performatividade dramática.
Quanto à cromaticidade da imagem, vemos uma fotografia bem pouco saturada,
em que as cores predominantes são o cinza claro levemente azulado e o preto das linhas
retangulares do plano de fundo. O único elemento contrastante é a “white shirt, or
jacket, or frock” do homem – que, apesar de dito branco, é em tom pastel. Neste contraste cromático reitera-se a oposição entre o primeiro plano e plano de fundo com destaque a esse segundo. Por sua vez, a oposição chato/modelado também pode ser percebida pela oposição do metal e do vidro que formam a estrutura do edifício e que produzem uma superfície lisa em oposição às roupas em movimento à sua frente, que formam
uma superfície modelada e separam os dois planos.
A fotografia enquadrada em grande plano geral e em um leve contra-plongée coloca o ator do enunciado em relação com o ambiente, em um enquadramento bem aberto que não permite maior aproximação do enunciatário – salvo simbolicamente – e decorrência do espaço reduzido que o homem caindo ocupa na cena, o que culmina na
impossibilidade de identificar suas expressões faciais e fisionomia.
No plano do conteúdo, há um corpo congelado no ar com um grande prédio espelhado ao fundo que traz a performance do actante do enunciado à cena. A temática da
verticalidade trazida no plano da expressão reitera o plano do conteúdo que trata da
queda do actante do enunciado:

Há algo quase rebelde na postura do homem, como se uma vez confrontado
com a inevitabilidade da morte, ele decidisse seguir em frente; como se ele
fosse um míssil, uma lança, determinado a atingir seu próprio fim. Ele está,
quinze segundos depois das 9:41, no momento em que a foto é tirada, nas
garras da física pura, acelerando a uma velocidade de 32ft/s² [9,7536m/s2].
Em breve ele estará viajando a mais de 150mph [241,402kph], e ele está de
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cabeça para baixo. Na foto, ele está congelado; em sua vida fora do quadro,
ele cai e continua caindo até que ele desapareça20 (JUNOD, 2003, p. 177).

O contraste topológico entre alto e baixo do registro faz o enunciatário acompanhar o movimento da trajetória daquele “homem-míssil” ou “homem-lança” por meio
de programas estereotipados que concernem tanto ao comportamento das coisas como
das pessoas, como explica Landowski:

Isso porque uma imagem, sobretudo se ela é figurativa, sempre convoca para
si pelo menos uma outra. É esse essencialmente o caso da fotografia. Pelo
próprio fato de dar-se como captura do “instantâneo” ela deixa necessariamente adivinhar, no que se refere ao seu instante de apreensão, um antes, e
correlativamente, nos convidada a projetar um depois em função de programas estereotipados que concernem tanto ao comportamento das pessoas ou
das coisas (LANDOWSKI, 2002, 137).

De maneira complementar, o enunciado altamente sensível insere o enunciatário
em si mesmo para que acompanhe a ação que se desenrola: a queda do actante marcada
pelas sucessivas linhas diagonais que cortam as fachadas das duas torres e que dão a
perspectiva da distância já percorrida para criar, assim, maior dramaticidade e expectativa à sequência do movimento. Embora tal movimento nunca se desenrole na captura
sígnica da linguagem fotográfica expressa naquelas duas páginas, se realiza no imaginário do enunciatário a partir da leitura do texto verbal de Junod.
Apesar dessa dramaticidade capturada no plano do conteúdo, o arranjo plástico
apresenta caráter harmônico e quase simétrico ao criar um efeito de sentido de harmonia
pelo arranjo plástico e pela gestualidade do actante, que não evidencia por meio da gestualidade oposição ao fim iminente, contrapondo, portanto, a imagem mental coletiva de
uma pessoa em queda livre no instante imediatamente anterior a sua morte. Coloca-se,
pois, nesse arranjo mais uma dualidade na axiologia do enunciado: a conjunção com o
valor da morte que está pressuposta pela própria ausência em face do recorte verbo espacial do contexto trágico dos ataques de 11 de setembro de 2001 e do pressuposto de
que uma queda daquela altura seria, certamente, fatal.
No original: “There is something almost rebellious in the man's posture, as though once faced with the
inevitability of death, he decided to get on with it; as though he were a missile, a spear, bent on attaining
his own end. He is, fifteen seconds past 9:41 a.m. EST, the moment the picture is taken, in the clutches of
pure physics, accelerating at a rate of thirty-two feet per second squared. He will soon be traveling at
upwards of 150 miles per hour, and he is upside down. In the picture, he is frozen; in his life outside the
frame, he drops and keeps dropping until he disappears”.
20
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No que tange ao nível narrativo, tem-se, finalmente, no programa de base uma interação entre enunciador e enunciatário que se desenrola pela intencionalidade de um
sujeito 1 (enunciador) fazer saber a notícia sobre o atentado terrorista um sujeito 2
(enunciatário). Por meio de um fazer manipulativo de ordem atualizante (poder, saber)
que competêncializa o sujeito 2 em um saber sobre a performance do actante do enunciado. Trata-se de um fazer este altamente sensível que, além de fazer saber sobre, também faz sentir pelo arranjo plástico articulado na intencionalidade do enunciador na
articulação dos elementos da linguagem fotográfica a serviço do Jornalismo.

2.3.

Atividade fotojornalística

Ainda sobre o texto verbal de Junod, indicações de como a atividade fotojornalística se configura – ou deveria configurar – são compartilhadas por meio do fazer saber
de outras narrativas além da própria queda daquele homem. É interessante notar como,
recorrentemente, o jornalista aponta para fora de sua criação, como um narrador onisciente, já mesmo quando trata de como aquela série de registros fotográficos foi realizada
por Drew:

Em missão para a AP, ele estava filmando um desfile de moda maternidade
no Bryant Park, notável, ele diz, "porque apresentava modelos grávidas de
verdade". Ele tinha cinquenta e quatro anos de idade. Ele usava óculos. Ele
era esparso no couro cabeludo, cinza na barba, duro na cabeça. Em uma vida
de tirar fotos, ele encontrou uma maneira de ser gentil e brusco, paciente e
muito, muito rápido. Ele estava fazendo o que sempre fazia em desfiles de
moda - "apostar no mercado imobiliário" - quando um cinegrafista da CNN
com um fone de ouvido dizia que um avião caíra na Torre Norte e [...] 21 (JUNOD, 2003, p. 177).

Nas palavras dele, o fotojornalista precisa estar pronto (tanto quanto o jornalista),
não hesitar, manter a frieza mesmo quando manchado pelo sangue de uma vítima de
homicídio (no caso de Drew, Bobby Kennedy). Majoritariamente apontar a câmera fo-

No original: “On assignment for the AP, he was shooting a maternity fashion show in Bryant Park,
notable, he says, "because it featured actual pregnant models." He was fifty-four years old. He wore
glasses. He was sparse in the scalp, gray in the beard, hard in the head. In a lifetime of taking pictures,
he has found a way to be both mild-mannered and brusque, patient and very, very quick. He was doing
what he always does at fashion shows—"staking out real estate"—when a CNN cameraman with an earpiece said that a plane had crashed into the North Tower, and [...]”.
21
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tográfica para corpos (revela ironizando a conduta de Ansel Adams22, famoso por passar
anos longe da família e perder o parto dos filhos em prol da realização de registros fotográficos da natureza) é o que fazem fotojornalistas23. Afinal, tais dispositivos técnicos
não distinguem vida e morte24 quando a história está sendo escrita e, por analogia, não
separam a dor do outro – da esposa que, desesperada, pede que parem de disparar seus
flashes25 – daquilo que, comumente, é requerido de profissionais dessa seara, o mesmo
que jamais deve fechar os olhos (abaixar as câmeras). Mas esse, cara/caro leitora/leitor,
é assunto para outro debate.

3.

Outras considerações e encaminhamentos
As escolhas empreendidas pelo enunciador ao enunciatário restam claras a partir

das pistas deixadas pelo primeiro no processo de enunciação. A partir da análise proposta, foi possível esmiuçar algumas delas no sentido de abordar detalhadamente como o
percurso gerativo de sentido está construído nas páginas analisadas.
O sincretismo verbal e fotográfico, evidenciado como característico do fazer fotojornalístico (do registro à veiculação), configura-se como ponto de partida para compreensão dos sentidos visíveis, mas não óbvios. Por outro lado, a obviedade na construção
plástica permite o alargamento da percepção do enunciado por meio de um olhar que
questiona as estruturas (verbo-espacial-fotográficas) de The Falling Man. Prova disso é
a veiculação de um registro apenas, fatia de uma sequência maior, espécie de congelamento do tempo em relação à própria duratividade do ato daquele homem caindo.

No original: “It is not even up to him to distinguish if a body is alive or dead, because the camera
makes no such distinctions, and he is in the business of shooting bodies, as all photographers are, unless
they are Ansel Adams. Indeed, he was shooting bodies on the morning of September 11, 2001”.
23
No original: “Richard Drew has never done that. Although he has preserved the jacket patterned with
Kennedy's blood, he has never not taken a picture, never averted his eye. He works for the Associated
Press”.
24
No original: “He is a journalist. It is not up to him to reject the images that fill his frame, because one
never knows when history is made until one makes it”.
25
No original: “When he was twenty-one years old, he was standing right behind Bobby Kennedy when
Bobby Kennedy was shot in the head. His jacket was spattered with Kennedy's blood, but he jumped on a
table and shot pictures of Kennedy's open and ebbing eyes, and then of Ethel Kennedy crouching over her
husband and begging photographers—begging him—not to take pictures”.
22
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Chama a atenção, ainda, a complementaridade verbo fotográfica articulada como
um todo de sentido, discursivo, narrativo e profundo, que provoca e incomoda quando
em relação à complexidade dos acontecimentos daquele fatídico 11 de setembro. Por
fim, é fundamental destacar que esta nossa leitura prescinde da abordagem de questões
complementares – sobretudo àquelas do tecido profundo – para ser maximizada. A própria abordagem das demais seis páginas da referida reportagem é crucial para potencializar a discussão – inclusive sobre a configuração do fotojornalismo como campo de
atuação profissional –, uma vez que entendemos que estas considerações são ainda insuficientes para que se digam “finais”. Isso posto, avancemos debatendo.

“Editorial images are exact reflections of the incidents, but when one takes you into the
scene and makes you feel that moment, then that image becomes an iconic photo26”
(ERZINCANLI, 2016, on-line).
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