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Resumo: O presente artigo visa analisar imagens, texto e legendas da reportagem Chiou 

Perdeu! de autoria de Fernando Lobo e Pierre Verger que foi publicada na Revista O 
Cruzeiro na década de 40. Desta forma, pretende-se discutir de que forma esta prática, 
denominada à época de esporte, é representada pela Revista O Cruzeiro na instância 
imagética e textual. 
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 O presente trabalho busca se debruçar sobre a reportagem publicada na Revista 

O Cruzeiro “Chiou Perdeu” a respeito da luta de canários no Recife. Esta reportagem 

faz parte de uma série de 51 reportagens feitas por Pierre Verger (fotos) e vários 

repórteres (texto) sobre temas relacionados à cultura popular. 

Segundo Ayala & Ayala (1987), o conceito mais simples para cultura popular é 

a cultura realizada pelo povo, o que pejorativamente é chamado de folclore. As 

preocupações acerca da cultura popular iniciam-se no século XIX com o intuito de 

construir a identidade nacional de um país recém independente a nível político. Celso 

Magalhães, Sílvio Romero e José de Alencar são os principais expoentes deste período. 

Era consenso nesta época que a cultura popular era uma manifestação eminentemente 

rural e de cidades do interior, carregada de ingenuidade e praticada principalmente pelos 

mestiços. Desta forma, construía-se uma dicotomia entre rural e urbano, e 

consequentemente, entre o folclore e a “civilização”.  

A “civilização” era representada pela chegada das escolas, ferrovias e da 

industrialização e pelo avanço dos meios de comunicação, maior representante da 

“civilização”. Em função da chegada da “civilização”, acreditava-se que a cultura 

popular acabaria, entretanto, foi justamente em função disso que os folhetos de cordel 
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puderam ser impressos e distribuídos. Outra característica atribuída à cultura popular é a 

da imutabilidade, ou seja, a manifestação folclórica é algo do passado que está no 

presente e suas transformações são deturpações. Porém, é sabido que as transformações 

na cultura popular obedecem às transformações de seu contexto. 

Mário de Andrade também se interessou pela dança, literatura, medicina e 

religiosidade popular. Realizou tentativas de reproduzir a linguagem oral com as 

devidas explicações, mesmo quando esta linguagem pudesse parecer imoral aos olhos 

de outras classes sociais. Tanto Amadeu Amaral quanto Andrade reconheceram que a 

cultura popular encontrava-se também na cidade, porém de forma mais diluída. 

Baseado nos estudos e, principalmente nas fontes de Mário de Andrade, Roger 

Bastide afirmou que “a cultura popular, como qualquer cultura, só existe enquanto é 

mantida por grupos sociais”1. O que significa ressaltar o que os estudiosos do século 

XX já diziam, a manifestação cultural popular existe tanto na cidade quanto no meio 

rural. As fotografias de Pierre Verger, publicadas em O Cruzeiro é um documento que 

comprova esta constatação de Bastide. E como afirma Lühning (2004, p. 15) 

Verger ocupa um lugar de destaque como fotógrafo no universo da fotografia e de estudos de 
documentação e visibilização da cultura brasileira, pois realmente tornou visível o que para 
muitos ficava oculto pelo véu de um regionalismo pálido ou significava uma demonstração e um 
atestado de atraso cultural, preferencialmente a ser esquecido e ignorado em vez de ser visto, 
olhado e divulgado. 
 
Desta forma, Verger, através das reportagens na revista O Cruzeiro, dá 

visibilidade às práticas sociais consideradas atrasadas pela sociedade da época 

mostrando em suas reportagens as significações destas práticas.  

 Vários pesquisadores já tiveram Pierre Verger e sua produção fotográfica e 

acadêmica como objetos de pesquisa. Dentre eles estão: Agnes Mariano (1996) com sua 

monografia de final de curso que identifica nas fotografias de Verger vários 

procedimentos utilizados na Antropologia Visual, atentando para o fato de que uma 

análise mais crítica de suas obras ainda está para ser realizada. Stephan Malysse (2000) 

foca sua discussão na questão da inconsciência do olhar de Verger ao fotografar a 

Bahia, afirmando que o ato fotográfico é essencialmente subjetivo e parcial, haja vista 

que a fotografia capta um instante, um momento norteado pela história de vida do 

fotógrafo. Luis Américo Bonfim (2000) em sua dissertação de mestrado discute a 

relação entre a Antropologia e a História no uso das imagens situando Verger como um 

expoente importante na construção deste conhecimento. E Juciara Maria Nogueira 

Barbosa (2005) analisa a obra fotográfica de Verger em paralelo com a obra Jubiabá de 
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Jorge Amado evidenciando que as imagens de Verger sofreram muita influência desta 

obra literária. 

A Revista O Cruzeiro propõe a abordar a cultura popular, porém é necessário se 

discutir de que forma esta cultura popular é abordada por esta revista. Ainda, levando-se 

em conta que um indivíduo produz as fotografias e outro produz o texto é possível dizer 

que houveram duas significações acerca do mesmo tema no mesmo veículo, além da 

atuação do editor, diagramador e dos interesses deste meio impresso. Segundo Barthes, 

o século XX inaugurou a era da articulação texto e imagem e que a legenda é a 

construção de uma significação política.   

Santos (2003) afirma que a legenda tem a função de complementar as 

informações contidas numa imagem, descrever estas imagens ou construir uma 

significação que não está presente na mesma. Esta última função da legenda pode ser 

chamada de significação autônoma, ou “fora do quadro”. 

Através da Teoria da Enunciação pretende-se analisar a articulação texto, 

legenda e imagem, pois ela pode evidenciar os processos de significação e as relações 

de poder que estão envolvidas no processo de visibilidade da cultura popular enquanto 

fenômeno midiático. Isto é possível através da análise dos laços estabelecidos entre o 

produtor de uma determinada mídia e seu destinatário. Os processos de produção estão 

impregnados da identidade dos seus produtores, além disso, a teoria da enunciação pode 

mostrar o lugar que o produtor deseja que o destinatário tome nas relações de 

comunicação. 

 Maingueneau afirma que a produção da enunciação traz marcas através dos 

pronomes pessoais e dos advérbios de tempo e lugar, ou, dêixis pessoal. Além disso, 

existem as indicações temporais como data e contextos que levam à noção do tempo, 

ou, dêixis temporal. Os pronomes pessoais: eu, tu, você e as formas temporais de 

presente e futuro têm caráter subjetivo. Já o plano de discurso que se pretende objetivo 

utiliza o pronome pessoal ele e formas temporais do passado. Mesmo em planos 

discursivos que se utiliza de pronomes em terceira pessoa pode-se afirmar que se tem 

um discurso subjetivo, haja vista que o repórter escolhe o que é digno de ser escrito. 

Os enunciados construídos se dividem entre aqueles onde um arcabouço cultural 

é utilizado (enunciado-tipo) e aqueles que funcionam como diferenciadores dos atos de 

fala, é o caso dos enunciados-ocorrência. 

Outro aspecto fundamental para rastrear a enunciação na produção é a forma de 

como construir o discurso.  Através do discurso direto o repórter reproduz literalmente o 



que é dito pelo entrevistado, contudo, apesar da intenção de objetividade, o discurso 

direto é tão subjetivo quanto os demais, pois está na mão do autor selecionar as falas 

dos entrevistados para a reportagem, bem como, em que momento elas serão utilizadas. 

Já o discurso indireto é a síntese do conteúdo do que foi dito pelo entrevistado.  

A atenção aos verbos utilizados nas reportagens também podem dar idéia das 

intenções ideológicas na construção da reportagem, pois na produção dos discursos 

várias lutas ideológicas são travadas. Assim existem verbos de valor descritivo como 

responder e concluir, verbos de caráter valorativo, os neutros como o verbo dizer e os 

fônicos como gritar e murmurar. 

A enunciação também trata da questão visual, focando seus estudos no 

posicionamento que os fotógrafos dão aos fotografados. Dessa forma, a posição frontal 

indica que o pronome pessoal eu atua, interpelando o leitor a ocupar um lugar específico 

enquanto destinatário. A posição ¾ ou plano americano convida o leitor a observar um 

testemunho. E os fotografados em perfil indicam a terceira pessoa do singular, ou seja, 

um relato. O objetivo não é mais envolver o leitor no processo enunciativo, mas mostrar 

como os fatos se desenrola.  

A questão do olhar também é fundamental na enunciação visual. O olhar em 

direção à câmara acentua a relação discursiva entre os dois interlocutores. 

  

ESTUDO DE CASO: Chiou, perdeu!! 

 

 Esta reportagem foi publicada no dia 3 de abril de 1948. Pierre Verger teve 

como parceiro o jornalista Fernando Lobo e a reportagem trata da briga de canários no 

Recife. A reportagem, localizada na parte central da revista, é constituída de 18 

fotografias tiradas às distâncias pessoal, social e pública. Na maioria destas imagens os 

fotografados não olham diretamente para o visor da câmera suscitando a idéia de que o 

enunciador posiciona-se em terceira pessoa. 

A reportagem é escrita em 3º pessoa dando a idéia de objetividade. A maioria 

das informações contida nos textos pode ser observada na imagem. Desta forma, é 

possível perceber a presença de uma consonância entre texto e imagem. Várias outras 

reportagens publicadas na Revista O Cruzeiro não possuem esta característica. 

A reportagem possui uma organização lógica que pode ser dividida em: 

contextualização, participantes, caracterização do esporte, história do canarismo em 

Recife, donos de canários, apresentação dos canários. 



A heterogeneidade de discursos está presente na reportagem através do discurso 

histórico traçando um percurso sobre os esportes com animais pelo mundo. Inicialmente 

fala-se da importância do canarismo em Cuba e compara sua popularidade com as 

touradas espanholas, bem como fala da corrida de cães atrás de coelhos de madeira na 

Inglaterra e da apostas em cores de peixes na Índia.  

Os verbos utilizados na construção das legendas estão na 3ª pessoa do singular 

ou na 3ª pessoa do plural do presente do indicativo. Estes verbos não obedecem aos 

padrões apontados por Marcushi (1991) que os classifica de acordo com suas funções 

como afirmação positiva, indicadores de força de argumento, emocionalidades, 

provisoriedade do argumento, etc. Os verbos em Chiou perdeu! indicam ações como 

rodear, discutir, nascer, encantar, estar, ser, encontrar, acontecer, buscar e acabar2. A 

dêixis pessoal utilizada são os pronomes ele e eles e estão sempre ocultos. A dêixis 

temporal não é observada. E a indicação do local onde se desenvolve a reportagem é 

expressa uma única vez, falando-se da briga de canários em Recife. 

 As legendas, em sua maioria, são construídas em discurso indireto que descreve 

os participantes do canarismo e as expressões da torcida. Apenas a frase “Quanto quer 

pelo amarelinho?”, presente na primeira fotografia possui um discurso direto. Outras 

legendas desta reportagem utilizam aspas, indicando o discurso direto, porém estas 

aspas indicam supostas falas dos canários. Neste conjunto de discursos diretos dos 

canários expressa-se a heterogeneidade constituída através da antropomorfização dos 

canários que portam falas que evidenciam processos históricos e culturais do nordeste 

relacionados a uma postura idealizada do homem que deve ser o cabra-macho. Estas 

legendas se tratam de enunciações-tipo, ou seja, fazem recorrência às questões culturais 

de um determinado grupo social. 
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A primeira imagem é uma foto em contra-luz com um homem em primeiro 

plano. As gaiolas constroem uma moldura. No segundo plano há um homem de chapéu 

e de costas. Em outras reportagens de Verger é possível encontrar o recurso de 

fotografar as pessoas de costas. Em terceiro plano dois cartazes na parede. Na legenda 

está: Canários. Em grosso e a retalho. A legenda indica a forma como os canários são 

vendidos. 

A maioria das 51 reportagens de Verger com seus colaboradores é iniciada com 

uma fotografia de página inteira que parece ter por objetivo apresentar o tema. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 A segunda página da reportagem consta de duas fotografias. Na primeira há uma 

imagem em plano americano. Dois homens se olham. Um homem branco e um negro. 

Uma parte da legenda diz: “Onde a democracia é um fato”. Através dos corpos do 

branco e do negro e do sorriso esboçado pelos dois, a imagem dá uma idéia de 

democracia racial confirmada pela legenda que afirma que o canarismo apaga as 

diferenças sociais onde as pessoas negociam em pé de igualdade. Esta fotografia 

expressa a idéia de heterogeneidade constituída, os dois corpos, branco e negro, 

mostram uma crença bastante difundida naquele contexto: a crença de que o Brasil vive 

uma democracia racial. 

 O texto da reportagem amplia a idéia de democracia para a união das classes 

sociais na prática do canarismo. Porém esta democracia não apaga as origens sociais dos 

seus praticantes, pois Fernando Lobo afirma que os ricos são chamados pelo nome e os 

pobres por apelido como China e General Caboré. A identificação formal aos ricos e a 

informal aos pobres traz em seu bojo uma diferenciação pelo status do nome e 

sobrenome. 

 A segunda imagem, provavelmente posada, mostra homens de diversas idades 

com suas gaiolas com canários. O plano distante da fotografia conta um fato: a reunião 

das pessoas para a prática do canarismo. 



 

 

 

  

 

 As fotografias de 4 a 12, tiradas em seqüência e próximas à gaiola mostram a 

briga dos canários. No conjunto das legendas ocorre uma antropormofização dos 

canários, haja vista que características humanas, relacionadas ao cotidiano masculino do 

nordestino são dadas a eles. Isto pode ser encontrado nas seguintes legendas: Fotografia 

5: “Quando um não quer, dois não brigam”. Foto 6: “Será que ele está armado?.” 

Foto 7: “Da discussão nasce... a luta”. foto 8: ”Comigo é no pé, camarada”. E na 

legenda 10 ao comparar a luta dos canários ao jiu-jitsu. Esta antropomorfização se faz 

através das características relacionadas ao “cabra-macho”, aquele que não foge de uma 

briga.  

 No texto a antropomorfização dos canários se confirma. Fernando Lobo afirma 

que o sucesso do canário nas lutas depende da vida que leva com sua companheira e 

“como os homens, quanto mais apaixonado mais valente um canário” (p. 74) O autor 

da reportagem também dá qualidades humanas às fêmeas ao se referir ao perdedor da 

luta que retorna para a gaiola e tem que “enfrentar a fêmea decepcionada”. (p. 74) 

 

  

 



 As fotos 14 e 15 foram produzidas em plano médio. Nenhum dos fotografados 

dirige o olhar à câmera. As fotos mostram as reações dos apreciadores do canarismo. A 

diagramação da reportagem se constrói neste momento através de expressões opostas 

dos rostos dos que assistem à briga dos canários. Como afirma a legenda, existem os 

impassíveis e os entusiastas. 

 A foto 16 é um plano geral do processo de compra a venda dos canários. 

Existem pessoas agachadas, em perfil e um homem em pé e de costas. Outro está 

encurvado, analisando as mercadorias (canários). Entre os dois grupos de homens 

existem gaiolas que os separa. Nenhum dos fotografados dirige o olhar para a câmera. 

De fato a fotografia descreve um desenrolar de fatos. 

 A fotografia 17 é a última desta página. Mostra dois homens em plano médio e 

de perfil, ou seja, não dirigem o olhar para a câmera. Na imagem é possível observar 

novamente as expressões díspares diante da briga dos canários. Um homem 

uniformizado age nervosamente, o homem atrás dele está tranqüilo. 

 

 

 

A fotografia de página inteira mostra duas aves: uma mais escura e outra branca. 

A ave mais escura parece estar vencendo a mais clara. A legenda é: “Chiou perdeu. E 

acabou-se a luta”. 

No corpo do texto é explicada a expressão “Chiou perdeu”. Esta se refere ao 

indício de fim da luta, pois o canário perdedor, obviamente mais cansado começa a 

chiar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Considerações Finais 

 

 Como pôde ser observado, a dêixis pessoal e temporal, propostas por 

Maingueneau não aparecem com muita freqüência na reportagem Chiou Perdeu! Os 

verbos utilizados pela mesma divergem dos verbos utilizados em jornais com viés 

político ou propagandas publicitárias, que normalmente são objetos de pesquisa da 

teoria da enunciação. 

 Analisando a direção do olhar dos fotografados é possível afirmar que na 

maioria das fotografias os modelos têm o olhar desviado da câmera ou que expressa um 

distanciamento entre imagem e leitor. Esta perspectiva narrativa descreve práticas 

realizadas pelos fotografados. A narração de Fernando Lobo faz-se em terceira pessoa 

evidenciando também a tentativa de distanciamento do leitor. Porém o discurso indireto 

apenas se pretende subjetivo Fernando Lobo refere-se ao canarismo e outras práticas 

populares como exóticas. 

Através dos conceitos de enunciação-tipo e heterogeneidade constituída através 

dos corpos, os discursos textuais e visuais produzidos na reportagem Chiou perdeu! 

Mostram idéias de democracia racial e do cabra-macho. Desta forma, é possível afirmar 

que a reportagem reproduz elementos da cultura brasileira. 

Analisando o canarismo como prática de cultura popular é possível perceber que 

a mesma foi praticada na cidade do Recife, inicialmente entre vizinhos, depois em 

praças até o momento de construção de arenas. A prática também envolvia pessoas de 

classes sociais diferenciadas. Este fato demonstra que concepções de Sílvio Romero e 

José de Alencar que acreditavam que as práticas culturais populares desenvolviam-se no 

meio rural e pelas classes mais pobres não procede. A reportagem mostra a prática do 

canarismo como dinâmica, modificando de ambiente de acordo com o crescimento do 

esporte e, consequentemente, sendo resignificada pelos praticantes.  
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