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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo central identificar e analisar como se constrói e se apresenta 

o ethos constituído pela relação de identificação quase total do enunciador e do destinatário dos 

discursos produzidos por dois jornais populares em sua versão impressa, a saber: Meia Hora de 

Notícias (RJ) e Super Notícia (MG). Para tanto, buscamos identificar, em primeiro plano, 

marcas linguísticas de subjetividade inseridas nas manchetes de capa dos jornais focalizados, 

sobretudo no domínio do léxico, a fim de destacar as escolhas discursivas para a construção dos 

textos analisados, sob o propósito de criar uma identificação com o seu público-alvo. Em 

segundo plano, analisamos a diagramação, especialmente as imagens em foco nas manchetes 

de capa, à medida que esse destaque seja importante para uma reflexão sobre a construção 

identitária em jogo. Sob o ponto de vista metodológico, utilizamos, neste trabalho para fins 

analíticos, dez manchetes de capa dos jornais carioca e mineiro, dentre as sessenta e duas capas 

investigadas ao longo do processo de seleção de corpus, sendo tais manchetes centradas em um 

recorte temático específico: o político. Mais especificamente, para o estudo, investigamos não 

só a construção da identidade dos tabloides, associada ao conceito de ethos, como também as 

estratégias de aproximação (quase fusão) entre os periódicos e o seu público leitor, formado, 

em geral, pelas classes menos favorecidas da sociedade e, comumente, com baixa escolaridade. 

Neste trabalho, temos como hipótese que, por meio dessa via de mão-dupla, em que as 

identidades dos sujeitos envolvidos no discurso produzido pelo Meia Hora e pelo Super  

parecem se fundir, os tabloides acabam por romper, efetivamente, com o princípio de 

neutralidade do próprio jornalismo, tão almejado pela instância jornalística como uma forma 

de credibilidade diante do público pretendido e da sociedade como um todo. Como 

fundamentação teórico-metodológica primordial, optamos pela Semiolinguística 

(CHARAUDEAU, 1999, 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017 e 2018), 

já que permite uma proposta de análise do discurso que visa a uma observação acerca dos 

mecanismos de articulação entre produções textuais/discursivas e atores sociais, neste caso, a 

sociedade e o contexto nos quais estão inseridos os jornais Meia Hora e Super Notícia e o seu 

público-alvo. 

 

Palavras-chave: Ethos. Identidade. Mídia impressa. Estratégias de aproximação. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aims to identify and analyze how it is constructed and presented the ethos 

constituted by the almost total identification relation of the enunciator and the recipient of the 

speeches recorded by two popular newspapers in their printed version, namely: Meia Hora de 

Notícias (RJ) and Super Notícia (MG). Therefore, we seek to identify, in the foreground, 

linguistic marks of subjectivity inserted in the headlines of the focused newspapers, especially 

in the lexical domain, in order to highlight the discursive choices for the construction of the 

analyzed texts, with the purpose of creating an identification with its target audience. In the 

background, we have analyzed the diagramming, mainly the images in focus in the cover 

headlines, as this highlight is important for a reflection on identity construction at stake. From 

the methodological point of view, we used, in this work for analytical purposes, ten headlines 

of the Rio de Janeiro and Minas Gerais newspapers, among the sixty-two covers investigated 

during the corpus selection process, with these headlines centered on a specific thematic cut: 

the politician.  More specifically, for the study, we investigated not only the construction of the 

tabloid identity, associated with the concept of ethos, as well as the strategy of approximation 

(almost fusion) between the journals and their readership, generally formed by the less favored 

classes by society and commonly with low education. In this paper, we hypothesize that, 

through this two-way path, in which the identities of the subjects involved in the speech 

produced by Meia Hora and Super seem to merge, the tabloids, effectively, end up breaking 

the principle of neutrality of journalism itself, so sought by the journalistic instance as a form 

of credibility with the intended public and society as a whole. As a primordial theoretical-

methodological foundation, we opted for the Semiolinguistics (CHARAUDEAU, 1999, 2001, 

2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017 and 2018), as it allows a proposal of 

discourse analysis aimed at an observation about the mechanisms of articulation between 

textual/discursive productions and social actors, in this case, the society and the context in 

which the Meia Hora and Super Notícia newspapers are inserted and their target audience. 

 

Keywords: Ethos. Identity. Printed media. Approach strategies. 
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INTRODUÇÃO  

Na sociedade da qual fazemos parte, acredita-se que é essencial que o indivíduo se 

mantenha bem informado acerca de tudo que o rodeia. No que tange à esfera política, então, é 

necessário manter uma certa vigilância. Para tal sentinela, nada como nos condicionar à leitura 

proficiente de um “bom jornal”.  

Mas, o que seria um bom jornal? Na minha tenra juventude, mais precisamente aos 15 

anos, ler um bom jornal era ler um jornal reconhecido, como destacaria Márcia Amaral (2006): 

um jornal de referência. Foi nesse embalo que adquiri a minha primeira assinatura do jornal O 

Globo. Diariamente corria meus olhos pelas manchetes, ansiosa para ter uma trégua em meu 

trabalho – no escritório de uma fábrica de molduras e de telas de São Gonçalo- RJ (cidade de 

meu nascimento) – para, de fato, me deleitar com todas aquelas novidades. 

Já naquela época, me encantava com um texto “bem escrito”, com uso da “norma de 

prestígio” e por aí vai... Assim, o tempo passou e, finalmente, pude fazer parte do mundo das 

letras e da Letras. Por volta dos anos 2000 pude acompanhar algumas mudanças inerentes ao 

meio jornalístico, mais especificamente à mídia escrita, principalmente com a chegada ao meu 

universo dos jornais populares (AMARAL, 2006), como o Meia Hora de Notícias, por 

exemplo, em 2005. 

Todavia, apesar de me considerar alguém livre de preconceitos, sempre me sentia 

impactada, quase que incomodada, com as capas do Meia Hora. Repleto de uma linguagem 

informal, de um humor marcante e de imagens nada convencionais, como a exposição de fotos 

de mulheres na seção Gata da Hora, o tabloide se tornara fonte de inúmeras críticas de minha 

parte. 

Ao ingressar na Especialização em Língua Portuguesa, na UFF em 2016, precisei pensar 

em uma temática relevante para a minha monografia de final de curso. Sempre gostei de “tentar” 

entender quem eram as pessoas em sua essência, de compreender a identidade delas, ou, melhor 

dizendo, as identidades delas. E foi assim que me aproximei do conceito de ethos e decidi 

trabalhar com um corpus que, supostamente, expressasse a mais pura essência, sem meias 

verdades e sem muitas convenções. Como uma leitora assídua de jornais e com mais maturidade 

acadêmica, pude apreciar as capas do Meia Hora com outro olhar, sobretudo com o apoio da 

Análise Semiolinguística do Discurso, do pesquisador francês Patrick Charaudeau. Desse 

modo, o jornal que outrora havia sido motivo de minha repulsa, acabou se tornando fonte de 

minha inspiração.  
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A partir desse ponto, surgiram os primeiros questionamentos e hipóteses de pesquisa, 

que foram estendidos para esta dissertação. São eles: (i) o ethos, ou seja, a imagem de si no 

discurso (AMOSSY, 2016), construído pelos jornais populares, estaria em confluência com o 

ethos de seu leitor?;  (ii) esse leitor se identificaria e, por consequência, se reconheceria por 

meio das manchetes apresentadas nas capas desses jornais?; (iii) os recursos linguístico-

discursivos utilizados estariam corroborando a hipótese de uma fusão dos ethé, a partir de uma 

intencionalidade?; (iv) seria possível analisar as estratégias de aproximação entre jornal e 

público-leitor – levando em consideração a busca pela captação desse leitor – a partir das 

manchetes de capa? 

Destarte, tendo em vista estes primeiros questionamentos, estabelecemos nosso objeto 

de estudo, a fusão dos ethé dos sujeitos enunciador (jornal popular) e destinatário (público-

leitor), bem como definimos nosso principal objetivo de pesquisa, identificar e analisar como 

se constrói e se apresenta o ethos constituído pela relação de identificação quase total do 

enunciador e do destinatário dos discursos produzidos por dois jornais populares: Meia Hora 

de Notícias (RJ) e Super Notícia (MG).  

Para tal análise, definimos como recorte temático notícias que dizem respeito à esfera 

política, tal escolha se justifica sobremaneira por, a princípio, não fazer parte do perfil dos 

jornais populares, que trazem como temática principal assuntos atinentes a um cotidiano ligado 

mais ao entretenimento e à utilidade pública, destacando-se o futebol, as ocorrências policiais 

e alguns outros assuntos também populares. 

Cumpre destacar que a questão da identidade é evocada nesta pesquisa pela análise de 

dez manchetes de capa, dentre as sessenta e duas consideradas para a seleção do corpus de 

trabalho, sendo elas compostas por título (principal), subtítulo e sobretítulo (FARIA; 

ZANCHETTA JR., 2019). A investigação da questão identitária, nesta dissertação, debruça-se 

sobre a focalização das possíveis máscaras (identidades discursivas – CHARAUDEAU, 2016) 

recrutadas tanto pelo jornal, quanto pelo leitor, que se projetam nessas manchetes por meio da 

fusão dos ethé dos sujeitos enunciador e destinatário (CHARAUDEAU, 2016). Tal projeção 

parece se delinear de maneira lúdica e carnavalesca, ainda que nosso recorte temático seja 

concernente ao domínio político. 

No intuito de melhor entender a dinâmica identitária do jornal popular e de garantir uma 

análise mais ampla e melhor fundamentada de nosso objeto de estudo, optamos por uma análise 

comparativa entre o jornal Meia Hora de Notícias, do Rio de Janeiro, e o jornal Super Notícia, 

de Minas Gerais. 
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Destacamos, assim, que esta pesquisa busca identificar e analisar, com o aporte teórico 

primordial da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso (CHARAUDEAU, 1999, 2001, 

2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017 e 2018), como os ethé dos tabloides 

carioca e mineiro, Meia Hora de Notícias e Super Notícia, se constroem e se apresentam nas 

manchetes selecionadas neste estudo. Para tanto, reafirmamos que destacamos, como corpus, 

cinco manchetes de capa de cada jornal, no intuito de analisar a relação estabelecida entre o 

jornal e o seu público-leitor. Salientamos, uma vez mais, que partimos do pressuposto de que o 

ethos é construído, nos discursos produzidos pelos jornais, por meio da relação de identificação 

quase total do enunciador e do destinatário projetados.  

Sob essa perspectiva, entendemos que os jornais em questão rompem, deliberadamente, 

com o princípio de neutralidade bastante almejado pela instância jornalística. A mídia, de uma 

maneira geral, preza por esse princípio como uma estratégia de credibilidade 

(CHARAUDEAU, 2009) diante do público pretendido e da sociedade como um todo. 

Entretanto, é sabido que essa neutralidade jornalística não se estabelece efetivamente, já que 

nenhum texto é, com efeito, neutro, pois todo enunciado carrega em si uma intencionalidade 

(CHARAUDEAU, 2016), ou seja, é construído a partir de um ponto de vista. Ao optar por uma 

quebra desta suposta neutralidade, os jornais em tela lançam mão de uma outra estratégia para 

atingir seu público-alvo, a de captação (CHARAUDEAU, 2009), fazendo-se valer, para tanto, 

dentre outros recursos, da verbo-visualidade de suas capas. 

Vale a pena ressaltar que as estratégias de captação e de credibilidade estão previstas no 

contrato comunicativo que se estabelece entre o jornal e o seu público-leitor. Isto é, segundo 

Charaudeau (2005), existe um contrato que se estabelece entre os sujeitos do ato linguageiro. 

De acordo com a teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, esses sujeitos são 

sobredeterminados pelas condições de produção do ato de linguagem.  Portanto, a liberdade 

desses sujeitos é limitada. 

Nas palavras de Charaudeau (2016, p.56): 

 

A noção de contrato pressupõe que os indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de 

práticas sociais estejam suscetíveis de chegar a um acordo sobre as representações 

linguageiras dessas práticas sociais. Em decorrência disso, o sujeito comunicante pode 

sempre supor que o outro possui uma competência linguageira de reconhecimento 

análoga à sua. Nesta perspectiva, o ato de linguagem se torna uma proposição que o 

EU faz ao TU e da qual ele espera uma contrapartida de conivência. 

 

A partir da ideia de contrato, ao qual os sujeitos envolvidos no ato de linguagem estão 

submetidos, estabeleceremos a nossa metodologia de análise pautada no exame qualitativo e 
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comparativo das manchetes de capa dos jornais populares em tela. A Semiolinguística nos 

permite analisar o jogo de identidades (jogo de máscaras) entre os sujeitos pisicossociais (atores 

sociais) e as suas várias identidades discursivas dentro de um determinado contexto social, 

levando em consideração a dimensão linguística em que o discurso é produzido, sem deixar de 

lado as posições sociais dos parceiros envolvidos no ato de linguagem.  

Esse jogo de identidades se materializa, nas capas analisadas, a partir de um conjunto 

expressivo de recursos linguístico-discursivos e de grandes imagens, que parecem dialogar, 

facilmente, com um público não “elitizado”. Assim, destacando-se por recursos linguageiros 

diferenciados, é possível pensar que os jornais Meia Hora e Super Notícia parecem dar voz ao 

próprio público-alvo. Desse modo, os leitores parecem escolher o jornal a ser lido a partir de 

seu posicionamento diante do mundo e da sua própria identidade. 

É mister salientar que, ao analisarmos as capas dos jornais Meia Hora e Super Notícia, 

proporemos uma comparação entre os dois jornais populares, buscando prováveis semelhanças 

relativas não só à abordagem de determinados temas mais complexos no escopo das grandes 

decisões políticas, temática que integra nosso corpus, como também ao uso de recursos 

linguístico-discursivos em suas manchetes de capa, e de imagens, de cores e de diagramação. 

A partir do enfoque central apresentado, alicerçado, sobretudo, na Análise 

Semiolinguística do Discurso e no estudo do ethos amparado teoricamente nos estudos 

advindos de Émile Benveniste (1988/1989), Almeida (2007), Fiorin (2008), Maingueneau 

(2008), Charaudeau (2010/2011), Charaudeau; Maingueneau; (2014) e Ruth Amossy (2016), 

evidenciamos como objetivos principais do nosso estudo: (i) investigar o movimento de 

construção da identidade do Meia Hora de Notícias e do Super Notícia, associado ao conceito 

de ethos, no intuito de estudar/verificar, de maneira mais específica, de que modo o jornal 

apresenta determinadas manchetes relacionadas à política, e a que público-alvo visa ou que 

espera atingir. Assim, será feita uma investigação da estratégia de aproximação (quase fusão) 

entre o jornal e o seu público materializada no jornal Meia Hora e no Super Notícia por meio 

de suas manchetes, a partir das exigências/demandas de seus leitores, configurados como parte 

da sociedade brasileira, já que o ethos do jornal dá voz ao sujeito leitor idealizado/projetado; 

(ii) identificar, em primeiro plano, marcas linguísticas de subjetividade inseridas nas manchetes 

de capa dos jornais focalizados, sobretudo no domínio do léxico, a fim de destacar as escolhas 

discursivas para a construção dos textos analisados, sob o propósito de criar uma identificação 

com o seu público-alvo. Em segundo plano, faremos a análise da diagramação, sobretudo, das 

imagens em foco nas manchetes de capa, à medida que esse destaque seja importante para uma 

reflexão sobre a construção identitária em jogo. 
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Destarte, o presente trabalho organiza-se da seguinte maneira. Seguindo a introdução, 

apresentam-se, no capítulo 2, os princípios teórico-metodológicos relacionados à 

Semiolinguística, base teórica primordial de nossa pesquisa. No capítulo 3, o capítulo que trata 

do Ethos e da Enunciação, tão caros para nossa análise, sob a perspectiva teórica de Émile 

Benveniste (1988/1989), Almeida (2007), Fiorin (2008), Maingueneau (2008), Charaudeau 

(2010/2011), Charaudeau; Maingueneau; (2014) e Ruth Amossy (2016). 

No capítulo 4, apresenta-se o aporte teórico do domínio jornalístico, de suma 

importância para o embasamento do presente estudo, em concordância com Luciano Guimarães 

(1990/2006), Agrimani (1995), Zanchetta Júnior (2004), Patrick Charaudeau 

(2004/2007/2018), Márcia Amaral (2006/2007), Martine Joly (2007), Maria Alice Faria (2012) 

e Faria; Zanchetta (2019). E, no capítulo 5, apresenta-se a análise propriamente dita do corpus 

e os resultados obtidos por meio dessa análise, destacando-se a metodologia utilizada nesta 

pesquisa. 

Por fim, no capítulo 6, discorreremos acerca das considerações a respeito do estudo aqui 

apresentado, seguidas das referências utilizadas e dos anexos. 

Dito isto, cabe uma conjectura acerca desse aparente reflexo do público-leitor nas 

manchetes de capa do jornal popular, na medida em que a voz desse público parece ecoar nessas 

manchetes. Tal percepção nos permite acreditar que, de certa forma, a sociedade prefigura estar 

caminhando, ainda que a passos acanhados e tardios, para uma necessária democratização da 

informação, permitindo que a notícia chegue a todos segundo as suas especificidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Ao longo dos tempos, observamos mudanças pelas quais os estudos linguísticos têm 

passado. Mudam-se os recortes sobre o objeto de estudo ou as perspectivas sobre ele. Assim, 

neste trabalho, sentimos necessidade de situar nossa área de pesquisa em relação a outros 

campos dentro da própria Ciência da Linguagem.  Em um primeiro momento, iremos situar as 

teorias do discurso em relação às teorias mais formalistas. Já, em um segundo momento, 

focalizaremos a Análise Semiolinguística do Discurso, base teórica de maior interesse para esta 

dissertação. 

2.1 Linguística formal e Linguística do discurso 

É mister ressaltar que, para situar a teoria base desse trabalho, será feito um panorama 

de algumas teorias linguísticas a partir do momento em que, finalmente, a Linguística é 

reconhecida como ciência por meio das pesquisas de Ferdinand de Saussure (Cours 

Linguistique Générale  ( 1916) –  Curso de Linguística Geral, primeira tradução de 1970) no 

século XX. No intuito de entender a trajetória dos estudos linguísticos, iniciaremos nossas 

abordagens com duas teorias formalistas, a saber: o Estruturalismo, corrente teórica baseada 

nos princípios do Cours Linguistique Générale – Curso de Linguística Geral ([1916] 2010), de 

Saussure; e o Gerativismo, de Chomsky, em sua obra Aspects of the Theory of Syntax – Aspectos 

da Teoria da Sintaxe ([1965] 1978).  

Um ponto de partida muito importante a ser considerado diz respeito ao sujeito, que é 

posto de lado quando se trata das teorias mais formalistas, haja vista que estavam mais 

interessadas na língua enquanto sistema e no domínio do enunciado1. As correntes do discurso 

apresentam uma crítica a essas teorias – no sentido de desafiá-las e não de renegá-las – uma vez 

que tais correntes consideravam a língua como um reflexo da realidade (representacionismo 

tradicional).  

De acordo com Eni Orlandi, em seu artigo A Análise de Discurso em suas diferentes 

tradições intelectuais: o Brasil (2003), as correntes do discurso se subdividem em duas grandes 

Escolas – Francesa e Americana – que fundam respectivamente: a Análise de Discurso 

Francesa (AD Francesa), de Michel Pêcheux, por meio de sua obra Análise automática do 

discurso (1969); e a Análise de Discurso Americana (Discourse Analysis), base teórica de 

diversos estudiosos. Em suas palavras: 

 
1 Que diz respeito apenas ao sentido de língua, desconsiderando o sujeito do ato de fala. 
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Mesmo quando não se falam em “Escolas”, é habitual fazer-se uma primeira grande 

divisão, entre a análise de discurso européia e a americana (aqui pensada a América 

do Norte). Do lado da americana (e essa não é uma divisão meramente geográfica) 

está a tendência de uma declinação linguístico-pragmática (empiricista) da análise de 

discurso com um sujeito intencional, e do lado europeu a tendência (materialista) que 

desterritorializa a noção de língua e de sujeito (afetado pelo inconsciente e constituído 

pela ideologia) na sua relação com discurso em cuja análise não se procede pelo 

isomorfismo. 

 

As correntes formalistas viam na língua a função básica de informar sobre o mundo. Por 

seu turno, as teorias do discurso estabelecem um consenso segundo o qual subordinam a 

referência ao mundo à intersubjetividade dos interlocutores, passando a incorporar assim os 

sujeitos frente às experiências com a linguagem. Para se estudar o fenômeno linguístico, sob a 

perspectiva das teorias do discurso, é de fundamental importância que se compreenda que o 

código verbal não é o limite do trabalho, pois se deve entender qualquer fato de linguagem 

como uma prática social específica de sujeitos situados. 

Cumpre destacar que, a partir da obra História Concisa da Linguística, Bárbara 

Weedwood (2003) delineia um panorama acerca dos estudos da linguagem, fato que permite ao 

leitor vislumbrar toda a trajetória de tais estudos, desde o quadro da pesquisa em linguagem até 

as perspectivas mais atuais, que estão em pleno desenvolvimento. 

Dito isso, relacionaremos os conceitos básicos, bem como os diferentes enfoques acerca 

do fenômeno linguístico das diversas teorias que, neste momento, serão abordadas. Dentro do 

campo da Linguística, existem variadas orientações epistemológicas que, por sua vez, apontam 

para diferentes caminhos de análise da linguagem.  

Em 1916, é lançado, postumamente, o Cours de linguistique général, de Ferdinand de 

Saussure. Cabe salientar que essa obra, considerada o marco da Linguística, não foi escrita pelo 

próprio Saussure, mas, sim, por seus discípulos, que reuniram as anotações feitas em suas aulas. 

O mestre genebrino estabelece que a língua (langue), seu objeto de estudo, apresenta-se como 

um sistema gramatical homogêneo, abstrato, regular e estático, e não cabe ao indivíduo criá-la 

ou modificá-la.  Para o linguista, somente a fala (parole) é um fenômeno individual (em 

oposição à língua, que é coletiva), heterogêneo e com uma carga de subjetividade, que, por essa 

razão, não interessaria aos seus estudos. Deve-se levar em consideração que, para o estudioso, 

a fala, assistemática e irregular, não teria a possibilidade de afetar a língua. 

De acordo com Saussure ([1916] 2010, p.22), “A língua não constitui, pois, uma função 

do falante: é o produto que o indivíduo registra passivamente; não supõe jamais premeditação, 

e a reflexão nela intervém somente para a atividade de classificação.”. Já a fala, para Saussure 

([1916] 2010, p.22): 
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é, ao contrário, um ato individual de vontade e inteligência, no qual convém distinguir: 

1º, as combinações pelas quais o falante realiza o código da língua no propósito de 

exprimir seu pensamento pessoal; 2º, o mecanismo psicofísico que lhe permite 

exteriorizar essas combinações. 

 

 

Ainda em se tratando de teorias formalistas, tem-se – como já anunciado – o 

Gerativismo, de Noam Chomsky (1978), que também se ocupa de aspectos mais internos ao se 

debruçar sobre o conceito de competência, base central de sua teoria. Acerca desse conceito, 

Chomsky estabelece (porém irá deixá-lo de lado em seus estudos) o de desempenho, que 

compreende a maneira pela qual cada falante expressa a competência, ou seja, para o linguista, 

a linguagem é uma capacidade inata e a criança nasce com um Dispositivo de Aquisição da 

Linguagem (DAL), um mecanismo formado por um conjunto de regras que lhe permite adquirir 

a linguagem, o qual faz parte da genética humana. Esse dispositivo é formado de princípios 

gerais concebidos como a gramática universal, que é inerente a todas as línguas. Tais princípios 

podem ser rígidos e invariáveis; e outros, abertos, os quais Chomsky (1978) chamará de 

parâmetros, que só serão fixados de acordo com o processo de aquisição da linguagem 

específico de cada criança.  

Assim, para Chomsky (1978): 

 

[...] a criança, que é exposta normalmente a uma fala precária, fragmentada, cheia de 

frases truncadas ou incompletas, é capaz de dominar um conjunto complexo de regras 

ou princípios básicos que constituem a gramática internalizada do falante. (...). Um 

mecanismo ou dispositivo inato de aquisição da linguagem (...), que elabore hipóteses 

linguísticas sobre dados linguísticos primários (isto é, a língua a que a criança está 

exposta), gera uma gramática específica, que é a gramática da língua nativa da criança, 

de maneira relativamente fácil e com um certo grau de estantaneidade. Isto é, esse 

mecanismo inato faz “desabrochar” o que “já está lá”, através da projeção, nos dados 

do ambiente, de um conhecimento linguístico prévio, sintático por natureza. 

 

Ou seja, para o linguista, a aquisição de uma língua materna é resultado do 

amadurecimento da criança, como consequência dessa capacidade inata de formular respostas 

às questões que lhe surgem. As crianças não produzirão frases por uma simples imitação da fala 

dos adultos, mas vão moldando o seu sistema de regras, ordenado por regras próprias em 

contato com o sistema de regras da fala dos adultos (hipótese gerativo-transformacional). Essa 

fala funciona com um input (entrada de informações) capaz de acionar o DAL, gerando assim 

a gramática da língua na qual a criança está inserida. Tal fato nos leva a supor que, na ausência 

desse contato com um falante, a aquisição da linguagem não seria possível. 
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Assim como Saussure (1916) separa língua (langue) de fala (parole), Chomsky (1978) 

separa competência de desempenho (que pressupõe a competência, algo mais próximo à fala). 

Nessas perspectivas, elimina-se do campo de estudo aquilo que não seja estritamente 

linguístico, ou que ultrapasse o sistema, a estrutura abstrata, atitude que, também, foi seguida 

pelos linguistas Bloomfield (1933) e Hjelmslev (1928) em seus estudos. 

Em outras palavras, sob a feição estritamente estrutural, olhava-se a linguagem pelo seu 

viés formal, visando seus aspectos internos, sua estrutura/sistema, não pela perspectiva que 

insere a língua no mundo, com seus aspectos extralinguísticos, sócio-histórico-culturais, mas 

por aquele que prioriza o isolamento do sujeito. Para os formalistas, a língua é estudada em si 

mesma e por si mesma. Vale a pena ressaltar que não se via a possibilidade de associar essas 

duas perspectivas (aspectos linguísticos e aspectos extralinguísticos), que representavam, à 

época, dois caminhos impossíveis de serem trilhados ao mesmo tempo. 

A partir de meados do século XX, muitos debates, embates e novos olhares foram 

surgindo a respeito da Ciência da Linguagem. Muitas abordagens teóricas, no seio da 

Linguística, mostraram-se intensamente críticas ao Estruturalismo de Saussure e ao 

Gerativismo de Chomsky, ao privilegiarem a presença de sujeitos, do mundo e da história para 

a compreensão dos fatos de linguagem e a impossibilidade pragmática de se refletir sobre eles 

distantes dos fatores mencionados. Sob esse enquadre, estão os funcionalistas, que se dedicarão 

aos aspectos pragmáticos do uso da língua.  

Diante desse movimento duplo de continuidade e de ruptura, chegamos até a Escola de 

Praga com Trubetzkoy (1890-1938) e Roman Jakobson (1896-1982), cujo aspecto mais 

característico é a combinação de Estruturalismo com Funcionalismo. O seu interesse de estudo 

é a diversidade de funções desempenhadas pela língua, reconhecendo-se que a língua é, em 

grande parte, determinada por suas funções características, como a função cognitiva 

(transmissão de informação factual); a função expressiva (a atitude do locutor/escritor); e a 

função conativa/instrumental (a influência e o provocar de efeitos práticos sobre o 

interlocutor/leitor). 

Na esteira das mudanças no quadro evolutivo da Linguística, é preciso acrescentar que, 

depois dos anos 60, iniciam-se os estudos de enfoque enunciativo predominantemente e, com 

eles, são desenvolvidas a Sociolinguística, as Análises da Conversação e as Teorias do 

Discurso. A partir daí, passa-se a integrar o acontecimento enunciativo à imanência da estrutura 

e à lógica do enunciado. Para os teóricos de viés enunciativo, a língua deve ser pensada sob o 

primado da intersubjetividade e do dialogismo. Em oposição ao Gerativismo, os teóricos da 

linha enunciativa definem que a língua não se limita ao que reside na mente do falante; e, em 
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oposição ao Estruturalismo, definem que a língua não se reduz a um sistema abstrato que paira 

acima das condições sociais, bastando a análise da estrutura para sua compreensão. Se a língua 

é, para a corrente enunciativa, de natureza dialógica, trata-se, portanto, de um trabalho 

empreendido conjuntamente pelos interagentes situados. Dessa maneira, deve ser contemplada 

como uma atividade social, ou seja, um acontecimento enunciativo de natureza social e 

ideológica.  

Não se pode abordar a Linguística da Enunciação sem se mencionar Benveniste (1988), 

que tinha como foco de seus estudos os elementos linguísticos associados às atitudes dos 

falantes, além do desenvolvimento do conceito de intersubjetividade. Para o linguista, a 

enunciação é colocar a língua em funcionamento por um sujeito, portanto, trata-se de um ato 

individual de realização. No entanto, até esse ponto, Benveniste (1988) não leva em 

consideração as circunstâncias em que essa enunciação está inserida. Segundo o autor, a fala 

(parole) é o espaço do que não se repete, ou seja, da singularidade.  

A esse respeito, Flores (2019, p.30) ressalta que a enunciação e seus mecanismos são, 

naturalmente, sensíveis à irrepetibilidade do aqui e do agora. Isto é, tudo se produz no discurso. 

Pensamento que tornou, assim, Benveniste uma exceção dentro do próprio Estruturalismo, ao 

“supor sujeito e estrutura articulados” (FLORES, 2012, p.30), sendo o estruturalista rotulado 

por François Dosse (1993) de “Exceção francesa”. 

Seguindo essa linha de raciocínio, chegamos até Bakhtin (1929). O teórico critica as 

duas principais concepções de língua e linguagem: (i) “subjetivismo idealista” (língua como 

atividade mental/psiquismo individual como fonte da língua – Humboldt/Chomsky); (ii) 

“objetivismo abstrato” (língua como um “sistema de regras” passíveis de descrição - Saussure). 

Isso porque, para Bakhtin (1929), a língua deve ser considerada como uma atividade social, 

enfatizando a fala, a enunciação, afirmando a sua natureza social e não individual. 

Bakhtin (1929) ressalta que a fala – no sentido de Saussure – está ligada às condições 

de comunicação, de forma indissolúvel, e essas condições estarão sempre ligadas às estruturas 

sociais. Ou seja, de acordo com a concepção bakhtiniana, a língua não se estabelece 

simplesmente na mente do falante, como previa Chomsky, tampouco é um sistema abstrato que 

está acima das condições sociais, como relatou Saussure, mas, sim, que a língua é de natureza 

dialógica. O teórico estabelece, nesse momento, ideias sobre dialogismo como um princípio 

básico ligado à concepção de língua como interação. 

As ideias bakhtinianas tiveram um grande impacto na Linguística do século XX, 

surgindo, a partir desse ponto, novas abordagens, como: a Pragmática; a Sociolinguística; a 
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Psicolinguística; a Análise da Conversação; a Semântica Argumentativa; e, finalmente, as 

Análises do Discurso. 

Com a adoção de uma perspectiva pragmática para o estudo da língua (na segunda 

metade do século XX), muitos linguistas deixaram de se preocupar com a estrutura abstrata e 

se interessaram pelos fenômenos mais diretamente ligados à língua em uso, em funcionamento, 

no seio dos processos comunicativos de uma sociedade real. A Pragmática tem como suas 

acepções os estudos: (i) do significado pelo ponto de vista do falante; (ii) do significado 

contextual; (iii) do implícito. Weedwood (2003) salienta que, como a pragmática nasceu no 

campo da filosofia, seus precursores são três filósofos: Austin (1962 – Teoria dos atos de fala/ 

Performativos – o sentido é determinado pelo uso da palavra em diferentes interações 

linguísticas); Searle (1969 – atos de linguagem indiretos: (i) convencionais: fazem parte das 

convenções de uma língua-cultura – são codificados, portanto não exigem esforço interpretativo 

por parte do destinatário; e (ii) não-convencionais: processos associativo-inferenciais); e Grice 

(1979 – Implicatura conversacional – garante a coexistência de um núcleo semântico estável e 

de uma camada pragmática ligada ao contexto/implicatura).   

No campo do enfoque enunciativo, situam-se, como já dissemos, as Análises do 

Discurso, juntamente com outras abordagens que levam em consideração o uso, o sujeito e o 

contexto. A Linguística do Discurso propõe a construção de um objeto de estudo 

multidimensional, pois, para fins de investigação, vislumbra-se um fenômeno que integra o 

mundo, a linguagem e o sujeito. E é nesse campo que se situa a Análise Semiolinguística do 

Discurso, de Patrick Charaudeau (2005), teoria fundamental a esta pesquisa em curso.  

À seção seguinte caberá justamente a apresentação dessa corrente dos estudos do 

discurso. 

 

2.2 Análise Semiolinguística do Discurso: ampliando os horizontes 

 

Patrick Charaudeau, nascido em 1939 na França, professor emérito da Universidade de 

Paris XIII, fundador do Centre d’Analyse du Discours (CAD) dessa mesma universidade, 

fundou a Análise Semiolinguística do Discurso. Sua pesquisa está voltada, em sentido amplo, 

para as interações entre sujeitos, levando em consideração o contexto social no qual estão 

inseridos, além de, em dimensão mais restrita, realizar pesquisas, prioritariamente, na área das 

práticas midiáticas e políticas. 

A Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso foi desenvolvida na década de 1980 

e busca tratar a problemática do ato de linguagem, tendo como interfaces fundamentais a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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Enunciação e a Pragmática, no intuito de ultrapassar os limites de uma linguística da língua, já 

que essa abordagem centra-se sobre uma linguística do discurso. Por ser uma corrente da 

Análise do Discurso (AD) de base comunicacional, é importante ressaltar o papel primordial 

dos sujeitos interagentes e de suas identidades (social e discursiva) na teoria em tela. Cabe 

salientar que os conceitos de sujeito e identidade, tão caros para a Análise Semiolinguística e 

para este trabalho, serão minuciosamente explanados mais adiante nesta seção. 

Segundo Charaudeau (2005), a própria nomenclatura designadora da teoria já explicita 

os pontos principais em relação à perspectiva adotada, já que ao examinar o vocábulo 

Semiolinguística prontamente identificamos o termo Semio, de semioses, que diz respeito à 

relação forma-sentido, atinente aos atos de linguagem construídos a cada troca comunicativa. 

Esses atos envolvem um sujeito dotado de intencionalidade, que é até certo ponto consciente, 

por ser responsável pela construção do sentido a partir de um projeto de influência social, mas, 

ao mesmo tempo, inconsciente, por ser também sobredeterminado pelas circunstâncias que 

envolvem a troca linguageira e pelas práticas sociais que o cercam. Já o termo linguística está 

relacionado às línguas naturais, matéria principal da forma em questão, que impõe um processo 

de semiotização do mundo sobre a construção dos sentidos. Esse processo de semiotização será 

tratado em seção posterior. 

Charaudeau (1999) afirma que existem diferentes posicionamentos nas distintas 

abordagens teóricas do discurso, e que, por esse motivo, torna-se muito difícil classificar as 

variadas correntes da Análise do Discurso. Nesse sentido, o linguista cita algumas 

problemáticas principais, que as norteiam, tais como: (i) cognitiva e categorizante; (ii) 

comunicativa e descritiva; e (iii) representacional e interpretativa. Referindo-nos a essas 

problemáticas, poderíamos dizer que a Semiolinguística se serve das três, entre as quais, de 

acordo com Charaudeau (1999), a análise do discurso deveria, de fato, transitar. Em primeiro 

lugar, está a problemática comunicativa, que aborda os fatos de discurso por suas condições 

situacionais, onde se define o contrato de comunicação. Em segundo lugar, a problemática 

representacional, que corresponde ao reconhecimento das estratégias discursivas e que resulta 

na descrição dos imaginários sociodiscursivos. A terceira é a problemática cognitiva 

relacionada à descrição das categorias semiolinguísticas no âmbito de contextos linguísticos 

atravessados pelo eixo discursivo. 

O pesquisador ressalta, também, como temáticas principais da Semiolinguística, os 

seguintes pontos de estudo: (i) entidades subjetivas; (ii) situações sociais de comunicação 

linguageira; (iii) situação de produção/recepção; e (iv) macroestruturas. A Teoria 

Semiolinguística do Discurso tem como objetivos principais a análise de corpora de textos 
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escritos institucionalizados; a ênfase ao dialogismo; as reflexões acerca da inserção dos sujeitos 

no discurso; o estudo do intertexto e do interdiscurso; além do interesse por fatores linguístico-

discursivos. Em outras palavras, a Semiolinguística abarca todo o ato de linguagem, 

considerando tanto os identitários das instâncias de produção e recepção, quanto os sócio-

históricos que o subjazem e os mecanismos linguístico-discursivos que o materializam. 

(CHARAUDEAU,1999). 

Antes de nos aprofundarmos na teoria em questão, é preciso que alguns conceitos 

fundamentais sejam previamente estabelecidos, tais como as definições de sentido de língua e 

sentido de discurso que estão envolvidos no processo de semiotização do mundo (conceito 

chave para a perspectiva semiolinguística). Nessa direção, por um lado, define-se sentido de 

língua como o sentido das palavras, em que se pode não levar em consideração o sujeito. O 

sentido de língua está ligado à simbolização referencial e se constitui numa relação de relativa 

transparência entre linguagem e mundo.  

Por outro lado, o sentido de discurso estabelece uma relação entre os enunciados e os 

dados da situação, ou seja, corresponde a uma significação social resultante do emprego das 

palavras. Caracteriza-se pelo estabelecimento de uma relação de opacidade entre a linguagem 

e o mundo (visão simbolizada), o que quer dizer que os enunciados e os vocábulos não 

significam em si mesmos. Para isso, se faz necessário um novo tipo de competência para quem 

produz e para quem interpreta o ato de linguagem, que requer um saber mais global, a 

compreender outros elementos da interação social. Desse modo, implica a existência de um 

sujeito da linguagem que é concebido numa relação de intersubjetividade e de subjetividade a 

si, no bojo do próprio processo de enunciação. Em suma, o ato de linguagem, sob uma 

linguística do discurso, é flagrado seguindo as marcas da intencionalidade2 dos interagentes 

sob determinadas condições de produção.  

Para exemplificar a diferença entre sentido de língua e sentido de discurso, escolhemos 

a capa do jornal Meia Hora a seguir destacada. Na capa em questão, observamos o enunciado 

verbo-visual, “Luana não tem mais (foto do rosto do ator Dado Dolabella) em casa” [grifo 

nosso], composto por um híbrido de escrita e imagem dentro da própria formação 

metalinguística. A imagem do ator chamado Dado Dolabella, que substitui o vocábulo 

“D/dado” no enunciado, poderia ser compreendida, a partir do sentido de discurso, como a 

 
2 De acordo com Charaudeau (2016, p.48), intencionalidade “[...] não se trata apenas de um do conjunto das 

intenções comunicativas plenamente concebidas e voluntariamente transmitidas. Trata-se de um conjunto de 

intenções que podem ser mais ou menos conscientes, mas que são todas marcadas pelo selo de uma coerência 

psicossociolinguageira.” 
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maneira popular de se referir ao ato sexual. Ou seja, a atriz em questão não estaria mais se 

relacionando sexualmente com alguém em sua casa. No entanto, outra possível interpretação, 

ligada ao sentido de língua, estaria relacionada ao fato de, por ter se separado, a atriz Luana 

Piovani não teria mais o marido Dado Dolabella morando em sua casa. O uso da imagem em 

substituição de um vocábulo, que poderia ser um verbo (caso fosse iniciado por letra minúscula 

– “d”)  ou um substantivo próprio (caso fosse iniciado por letra maiúscula – “D”) garantiu a 

dupla possibilidade de construção de sentido do enunciado, já que esta imprecisão poderia ter 

sido quebrada por meio de uma simples diferenciação das letras iniciais do vocábulo (“Dado” 

ou “dado”). Essa ambiguidade se dá devido às diferentes possibilidades que envolvem não só 

os aspectos linguísticos, mas também os aspectos situacionais intrínsecos à construção do 

sentido em um contrato de comunicação sob as postulações estratégicas de um comunicante e 

realizadas por um enunciador, conceito que em outra seção será devidamente explanado. 

 

 

Figura 1:  Capa do dia 29 de outubro de 2008. Fonte https://esportelol.forumeiros.com/t283-oficial-jornal-

meia-hora. Acesso em: 13 de outubro de 2019. 

https://esportelol.forumeiros.com/t283-oficial-jornal-meia-hora
https://esportelol.forumeiros.com/t283-oficial-jornal-meia-hora
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Vale a pena ressaltar que o conceito de intencionalidade, plenamente utilizado por 

Charaudeau e Maingueneau (2014, p.288), filia-se à Pragmática, que, dentre outras teorias, 

serviram de base para a Semiolinguística. Trata-se de um dos fatores pragmáticos da 

textualidade, que foram estudados por Beaugrande e Dressler (1983), a saber: situacionalidade, 

intencionalidade, aceitabilidade, informatividade e intertextualidade. O segundo envolve as 

intenções comunicativas do locutor do ato linguageiro, ou seja, de quem produz a mensagem, 

sendo atinente ao “empenho do produtor em construir um discurso coerente, coeso e capaz de 

satisfazer os objetivos que tem em mente numa determinada situação comunicativa.” (COSTA 

VAL, 2004, p.10) 

De volta aos conceitos de sentido de discurso e sentido de língua, é mister salientar que 

o sentido discursivo constrói-se como resultante de duas forças: uma centrífuga, que remete às 

condições extralinguísticas de enunciação; e, uma outra, centrípeta, que organiza o sentido em 

uma sistematicidade intralinguística (CHARAUDEAU, 1999, p. 31). É nesse jogo de forças 

que se compreende o que é o discurso. Entendemos que se trata do lugar da organização do 

dizer, entre restrições e estratégias (manobras), que fazem parte do circuito interno do ato 

linguageiro; e o lugar do fazer (psicossocial), que corresponde à situação, parte integrante do 

circuito externo do mesmo ato. 

Concernente a esses sentidos postulados, vamos inserir, para melhor explicar essa 

relação, o esquema/diagrama de Feres (2019), o qual ilustra com maior eficiência a relação 

entre sentido de língua e sentido de discurso. 
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Figura 2: Fonte: FERES (2019) 

A partir do exposto e com base no conceito de intencionalidade do sujeito da linguagem, 

explicitado em nosso estudo, faz-se necessário o tratamento do processo de semiotização do 

mundo, o qual é imposto por esse sujeito. Para tal, reservaremos a próxima seção.   

2.3 O processo de semiotização do mundo 

De acordo com Charaudeau (2005), a Semiolinguística relaciona questionamentos que 

tratam do fenômeno da linguagem. Esses questionamentos dividem-se em internos, relativos à 

construção do sentido e do texto; e externos, relacionados à lógica das ações e à influência 

social. A essa dupla problemática Charaudeau (ibid.) chama de construção 

psicossociolinguageira do sentido, pois relaciona fatos da linguagem e alguns outros 

fenômenos psicológicos e sociais, atinentes a um quadro de ação e de influência social no 

processo de enunciação.  

Sob esse enquadramento, os sujeitos da linguagem exercem comportamentos 

linguageiros, mapeados por um “como dizer?” e determinados por “para quem eu digo?”, além 

de condicionados por tipos de situação de troca, os quais Charaudeau (2005) chama de 
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contratos de comunicação, que envolvem uma série de restrições e estratégias. Sobre esses 

contratos, falaremos com mais propriedade na seção 2.4. 

Segundo Charaudeau (2005), o sujeito linguageiro dotado de intencionalidade impõe, 

através da língua (com sua dupla articulação entre os planos da expressão e do conteúdo), um 

procedimento de semiotização do mundo. Esse processo se dá como uma espécie de “tradução” 

do mundo a partir de uma forma dotada de sentido; e cada forma selecionada para a 

semiotização do mundo representa um sentido. Observa-se, nesse contexto, que a 

Semiolinguística não se desvincula, de modo algum, do linguístico, ou seja, ela não é uma 

abordagem que ficará no entorno. A língua, tanto quanto o discurso, é parte indissociável e 

integrante dessa corrente dentro da AD.  

O discurso é o resultado da sobreposição das condições extradiscursivas (fazer), 

mediante o chamado processo de transação, e das realizações intradiscursivas, que produzem 

sentido (dizer), por meio do denominado processo de transformação. A esse respeito pode-se 

dizer que o processo de semiotização do mundo realiza-se por intermédio dessas duas frentes, 

ou seja, trata-se de um duplo processo de construção de sentido. É o processo de transação que 

comanda o de transformação. No processo de transformação, existe um mundo a significar que 

passa a um mundo significado, sob a ação de um sujeito falante; enquanto no processo de 

transação existe uma instância de produção e uma instância de interpretação (“mundo 

significado” como objeto de troca com outro sujeito, o destinatário). 

Para sermos mais específicos, vamos explorar um pouco mais esses processos, a 

começar pelo processo de transformação, que, segundo Charaudeau (2005), compreende quatro 

tipos de operações: (i) identificação (“identidades nominais” – substantivos, artigos etc.); (ii) 

qualificação (“identidades descritivas” – adjetivos); (iii) ação (“identidades narrativas – verbo, 

voz ativa/ voz passiva); e (iv) causação (“relações de causalidade” – conectivos). 

Como exemplo desse processo, a partir do enunciado3 “Cartório falso fez 300 

casamentos no Rio sem validade”, destacamos: (i) a identificação marcada por “Cartório”, 

“casamentos” (com modo de determinação particular “300”) e “Rio”; (ii) a qualificação 

marcada por “falso” e “sem validade”; (iii) a ação marcada por “fez”; e (iv) a causação por 

“Cartório (que é) falso” [grifo nosso]. 

Já o processo de transação se realiza de acordo com quatro princípios: (i) princípio de 

alteridade (reconhecimento e legitimação dos parceiros com o mesmo universo de referências 

e de finalidades); (ii) princípio de pertinência (saberes compartilhados no ato de linguagem; 

 
3 Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2020-02-06/ . Acesso em 10 de março de 2020. 

https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2020-02-06/
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reconhecimento do universo de referências para inferir); (iii) princípio de influência (finalidade 

intencional; agir sobre o outro); e (iv) princípio de regulação (regulação do jogo de influências; 

restrições e estratégias de intercompreensão mínima). 

Acerca do princípio de pertinência, Charaudeau (2005) explicita que o universo de 

referências corresponde aos saberes compartilhados pelos sujeitos da troca linguageira; já o 

universo de finalidades, às motivações comuns. Esses dois universos fazem parte das 

semelhanças entre os parceiros. Já outro ponto que merece destaque, em relação ao princípio 

de alteridade, é a dessemelhança entre o sujeito emissor (produtor) e o sujeito receptor 

(interpretante), pois um sujeito só se reconhece pela diferença diante do outro, ou seja, ele 

somente se identifica pelo que ele não é. As representações do mundo no processo de 

semiotização são diferentes para cada pessoa ou grupo. Essas diferenças podem gerar conflitos, 

que podem gerar soluções, em um jogo de regulação entre rejeição e atração. 

O princípio de pertinência está ligado ao aspecto contratual do dispositivo 

sociolinguageiro. Já o princípio de influência, ao sujeito produtor (fazer-fazer, fazer-sentir e 

fazer-crer), dotado de uma finalidade intencional. Cabe ressaltar que o princípio de regulação 

está ligado ao princípio de influência, como uma contra-influência em um jogo de regulação, 

que tem como objetivo maior evitar as rupturas contratuais, utilizando-se para isso de um 

espaço de manobras capaz de equilibrar os efeitos esperados e estabelecidos em um ato de 

linguagem. 

O processo de semiotização do mundo, conceituado por Charaudeau (2005), pode ser 

mais bem entendido por meio da figura a seguir: 

 

Quadro processo de semiotização do mundo 

 

Figura 3: Fonte: https://www.patrick-charaudeau.com. Acesso em: 07 de maio de 2018. 

 

https://www.patrick-charaudeau.com/
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 O princípio de regulação, um dos princípios que fazem parte do processo de transação, 

acima explicitado, diz respeito ao espaço de estratégias ligado ao jogo de influências entre os 

sujeitos do ato de linguagem. Nesse sentido, essas estratégias são lançadas de acordo com as 

restrições que envolvem o contrato de comunicação. Para desenvolver um pouco mais essa 

temática, reservamos a próxima seção. 

2.4  O contrato de comunicação: restrições e estratégias 

Charaudeau (2005) define a noção de contrato comunicativo, com base na ideia mais 

geral de um contrato que se estabelece entre sujeitos do ato linguageiro. Esses sujeitos não são 

totalmente livres, pois estão, em parte, submetidos a esse contrato, às representações sociais e 

aos imaginários sociodiscursivos correspondentes. De acordo com a teoria Semiolinguística, a 

liberdade que envolve os sujeitos é uma liberdade limitada, já que eles são sobredeterminados 

pelas condições de produção do ato de linguagem.  Mais adiante esses sujeitos serão mais bem 

definidos. 

Na capa do jornal Meia Hora a seguir, utilizada como exemplificação do contrato de 

comunicação, podemos observar como um mesmo enunciado pode causar efeitos diversos, 

gerando variadas respostas de acordo com o projeto de influência situacional que envolve cada 

contrato comunicativo. Desse modo, analisaremos o contrato de comunicação estabelecido 

entre o jornal e o seu público-leitor, sobre o qual saberes de conhecimento e de crença deverão 

ser recrutados, para que o sentido visado seja alcançado, de fato, pelos interagentes. 

De acordo com Charaudeau (2017, p. 581-582), saberes de conhecimento são aqueles 

que “tendem a estabelecer uma verdade sobre os fenômenos do mundo. Uma verdade que existe 

fora da subjetividade do sujeito, ou que ao menos foi instalada no exterior do homem.”; e 

saberes de crença, aqueles que “não se relacionam com o conhecimento do mundo no sentido 

que temos que atribuir a ele, mas com as avaliações, apreciações, julgamentos a respeito dos 

fenômenos, dos eventos e dos seres do mundo, seu pensamento e seu comportamento.”. 
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Figura 4: Capa do dia 13 de outubro de 2019. Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-

hora/2019-10-13.html. Acesso em 15 de outubro de 2019. 

 

No sobretítulo, o enunciado “Previsão do tempo” foi proferido pelo tabloide 

(enunciador) ao seu destinatário (leitores). Tal enunciado chama a atenção desse leitor e 

pressupõe a notícia que será dada. Devido às circunstâncias e ao status desse interlocutor – 

leitor de jornal popular que trata, especialmente, de temáticas relacionadas ao cotidiano social 

– espera-se que compreenda, em primeiro plano, tratar-se de uma previsão do tempo.  

Seguindo a manchete “Furacão fraco e chuva de gols” [grifo nosso], a temática desse 

contrato é quebrada, saindo da notícia sobre o tempo, dando lugar à temática futebolística, 

também parte essencial de um tabloide. Entretanto, um ponto importante a ser ressaltado é que, 

por mais que tenha havido uma quebra relacionada ao tema, o contrato não foi rompido, pois, 

de acordo com os saberes partilhados pelos sujeitos desse ato linguageiro, a palavra “gols” ainda 

faz parte do universo desses interagentes, e se mantém em um campo semântico comum a esses 

sujeitos em tela. Parte do contrato envolve a questão situacional, que elenca o contexto social 

https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-10-13.html
https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-10-13.html
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em que o contrato se estabelece e os saberes partilhados. Por essa razão, a construção de sentido 

tem os elementos necessários para se estabelecer. Portanto, o leitor tem o suficiente para 

entender que o jornal apela para um jogo interdiscursivo4 entre o futebol e a previsão do tempo, 

dando continuidade ao processo de construção de sentido e interpretação do enunciado.  

Em consonância com o ambiente que os rodeia e de acordo com os costumes que lhe 

são constitutivos, o destinatário interpreta o enunciado de maneira clara, compreendendo, ainda, 

o humor esperado utilizado pelo jornal para noticiar a situação do time de futebol carioca 

Flamengo dentro de um campeonato. 

 Com essa rápida análise da capa do Meia Hora, foi possível observar os efeitos de 

sentido pretendidos pela identidade enunciativa do jornal, de acordo com a circunstância em 

que o enunciado foi proferido. 

Para todo discurso existem as condições de produção que farão parte das relações 

contratuais (encenação), que envolvem os saberes compartilhados e os sujeitos. A enunciação 

está contida no discurso e se compromete com o sujeito que enuncia, o responsável pelas 

escolhas linguísticas durante a produção do enunciado. Essas escolhas se darão de acordo com 

a encenação de cada contrato, em um espaço de estratégias (manobras) que se instaura dentro 

de um espaço de restrições. Toda enunciação resulta de um posicionamento de um sujeito em 

que se definem as marcas de modalização e as escolhas lexicais, por exemplo, pois existe uma 

situação comunicativa em que um contrato se impõe. 

Charaudeau (2009) define três tipos de estratégias, a saber: (i) de legitimação, como 

exemplo citamos a enunciação de prêmios/conquistas que uma determinada pessoa possa ter 

ganhado; (ii) de credibilidade, como, por exemplo, a estabelecida por uma dita argumentação 

impositiva, conforme aquela dada pela apresentação de uma tese com seus argumentos; (iii) de 

captação, como exposta em uma chamada  argumentação projetiva, cujo intuito seria o de 

mobilizar afetos. 

A seguir, alguns exemplos a respeito das estratégias estabelecidas por Charaudeau 

(2009): 

 

 
4 Segundo Charaudeau e Maingueneau (2014, p.286), o interdiscurso refere-se a “um jogo de reenvios entre 

discursos que tiveram um suporte textual, mas de cuja configuração não se tem memória.”; já o intertexto “seria 

um jogo de retomadas de textos configurados e ligeiramente transformados.” 
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Figura 5: Capa do dia 08 de março de 2020. Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-

hora/2020-03-08/ . Acesso em: 10 de março de 2020. 

 

Na manchete de capa do jornal Meia Hora, acima explicitada, destacamos uma grande 

imagem da famosa apresentadora Xuxa Meneguel. Ao lado dessa imagem, verifica-se o 

enunciado no título principal “‘Não precisamos de mulheres contra mulheres’”, demarcado pelo 

uso do discurso direto entre aspas. Neste caso, o jornal dá prioridade ao dito original da 

apresentadora. Esse dito é legitimado por sua posição social, já que se trata de uma figura 

pública considerada bem quista pela sociedade, sobretudo, pelas mulheres – provável foco/alvo 

da notícia. Assim, pode-se dizer que, pautados nos recursos linguístico-discursivos baseados na 

verbo-visualidade, o tabloide faz uso da estratégia de legitimação (CHARAUDEAU, 2009) em 

sua manchete de capa, legitimando o seu projeto de dizer a partir da imagem de um locutor já 

consagrado pelos possíveis interlocutores (público-alvo). 

Para exemplificar as estratégias de credibilidade (CHARAUDEAU, 2009), salientamos 

a capa do jornal Meia Hora a seguir: 

 

https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2020-03-08/
https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2020-03-08/
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Figura 6: Capa do dia 14 de março de 2020. Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-

hora/2020-03-14/. Acesso em: 16 de março de 2020. 

 

 

Na capa do Meia Hora acima destacada, ressaltamos o subtítulo “Governador anuncia 

que a PM poderá interditar o mais tradicional ponto de encontro dos cariocas para evitar 

aglomerações. [...]”. Observamos, assim, a identificação “governador”, que é o responsável pela 

ação “anuncia”. Desse modo, por meio do cargo que ocupa na sociedade (Governador), este 

sujeito tem credibilidade para anunciar/decretar a interdição de um lugar tradicional na cidade 

do Rio de Janeiro, com o propósito de “evitar aglomerações”, por intermédio da PM, avaliada 

como agente sério para a conquista do efeito desejado. Ou seja, fato que causará certo impacto 

no dia a dia do carioca, mas que se faz necessário, haja vista a decisão do governo estadual. 

Destarte, o jornal se faz valer da estratégia de credibilidade (CHARAUDEAU, 2009) para 

enunciar a notícia, a partir de uma argumentação impositiva. 

Na capa do jornal Meia Hora a seguir, observam-se alguns exemplos das estratégias de 

captação (CHARAUDEAU, 2009). Vale a pena ressaltar que a análise diz respeito ao sujeito 

enunciador jornal em relação ao leitor.  

https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2020-03-14/
https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2020-03-14/
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Figura 7: Capa do dia 03 de agosto de 2019. Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-

hora/2019-08-03.html. Acesso em: 15 de outubro de 2019. 

 

Na manchete de capa, podemos observar várias imagens em sequência – seguidas dos 

respectivos enunciados “roubos de carro”; “roubos de carga”; “arrastões”; “assaltos a ônibus”; 

e “tiroteios”. Tais imagens estão associadas a alguns episódios que compõem o videogame 

“GTA”. Esse jogo é popularmente conhecido e tem como temática principal a guerra que se 

ambienta dentro das cidades. Marcado por lutas armadas e muitas mortes, o jogo estrangeiro 

ficou conhecido entre as várias camadas que compõem a sociedade brasileira. Nesse ponto, 

pode-se perceber uma argumentação projetiva, que se respalda na interdiscursividade (realidade 

do jogo/ realidade da cidade do Rio de Janeiro), no intuito de mobilizar empatia, ou seja, “como 

fazer para que o outro possa ‘ser tomado’ pelo que digo”. Sendo assim, fora utilizada uma 

estratégia de captação (CHARAUDEAU, 2009) em sua enunciação, já que seus recursos 

visuais foram pautados em um jogo muito conhecido pelo seu destinatário projetado. 

Assim, tais imagens, que remetem ao game, foram utilizadas para chamar a atenção 

desse leitor, antes mesmos de lerem o texto verbal. Dessa forma, seguindo as imagens, o 

https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-08-03.html
https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-08-03.html
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enunciado da manchete “gritaria tiroteio arrastão” [grifo nosso], por meio do uso das cores 

amarelo e branco, compõe um acróstico. Este acróstico joga com o que é noticiado (a “guerra” 

entre sociedade e tráfico, na cidade do Rio de Janeiro, em que ocorrem gritaria, tiroteio e 

arrastão) e com a sigla que nomeia o próprio jogo “GTA”. Tais recursos linguístico-discursivos, 

pautados na verbo-visualidade, funcionam como uma estratégia, de que o tabloide lança mão 

durante o ato linguageiro, a partir de um contrato comunicativo, já exemplificado 

anteriormente, que se estabelece entre os sujeitos desse ato. 

Além de estabelecer as três estratégias inerentes à enunciação, Charaudeau (2016, p. 56) 

define que o ato de linguagem, do ponto de vista de sua produção, pode ser considerado como 

uma expedição e uma aventura. Pode-se considerar uma expedição devido ao projeto de dizer 

do sujeito comunicante (EUc) no ato de linguagem. Ou seja, quais foram as suas expectativas 

e as hipóteses criadas por ele em relação ao que será enunciado e, principalmente, em relação à 

recepção/resposta desse/a a esse enunciado pelo seu destinatário ideal, o qual Charaudeau 

chamará de Tu destinatário (TUd), que mais à frente, bem como os outros sujeitos do ato de 

linguagem cunhados pelo linguista, será explicitado com maior profundidade.  

De acordo com Charaudeau (2016, p. 56): 

 

A noção de estratégia repousa na hipótese de que o sujeito comunicante (EUc) 

concebe, organiza e encena suas intenções de forma a produzir determinados efeitos 

- de persuasão ou de sedução - sobre o sujeito interpretante (TUi), para levá-lo a se 

identificar - de modo consciente ou não - com o sujeito destinatário ideal (TUd) 

construído por EUc.  

 

Entende-se por aventura a questão da imprevisibilidade que envolve esse ato. Vale 

relembrar que a produção de sentido cabe a ambas as partes, ou seja, ao sujeito da produção e 

ao sujeito da interpretação, pois cabe a cada um estabelecer o sentido do enunciado, de acordo 

com seus saberes e de acordo com determinada circunstância que envolve cada ato de 

linguagem. Assim sendo, nesse encontro dialético, podem ocorrer falhas na identificação e 

reconhecimento desses sujeitos durante o ato inter-enunciativo, pois o ato de linguagem, isto é, 

o que será enunciado, pode ser ou não bem-sucedido. Em outras palavras, o ato de linguagem 

não corresponde a um processo simétrico entre os polos de emissão e recepção de mensagens, 

pois gera inúmeras expectativas nos parceiros, assim o sujeito falante espera que suas 

estratégias possam ser bem-sucedidas e seus contratos bem percebidos causando o efeito 

desejado (CHARAUDEAU, 2016, p.57). 
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Segundo Charaudeau (2016, p.56), os indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de 

práticas sociais precisam chegar a um acordo sobre as representações do ato de linguagem.  É 

nesse sentido que se estabelece a noção de contrato. Já no que diz respeito à noção de estratégia, 

o sujeito falante busca produzir determinados efeitos de persuasão ou de sedução sobre o tu, 

identificando-o como um sujeito destinatário ideal, podendo essa ação ocorrer de forma 

consciente ou não. O mesmo TU também idealiza um EU, que se enquadraria como o sujeito 

enunciador, agindo da mesma forma estratégica e intencional para com esse sujeito. Ou seja, à 

medida que as restrições os constrangem, surge um espaço possível para que, através de 

manobras, os sujeitos legitimem o seu ato de linguagem.  

Diante de tudo que foi abordado, Charaudeau (2016, p.60) define: 

 

Denominamos Contrato de comunicação o ritual sociolinguageiro do qual depende o 

Implícito codificado e o definimos dizendo que ele é constituído pelo conjunto das 

restrições que codificam as práticas sociolinguageiras, lembrando que tais restrições 

resultam das condições de produção e de interpretação (Circunstância de Discurso) 

do ato de linguagem. O Contrato de comunicação fornece um estatuto 

sociolinguageiro aos diferentes sujeitos da linguagem.  

 

 

Ou seja, todo ato de linguagem tem um duplo valor e resulta de um jogo entre o Implícito 

e o Explícito. Assim, Charaudeau (2016) define: “[...] o ato de linguagem não esgota sua 

significação em sua forma explícita. Este explícito significa outra coisa além de seu próprio 

significado, algo que é relativo ao contexto sócio-histórico.”. Ou seja, a construção de sentido 

não se estabelece somente a partir do que já está explícito no enunciado, ou seja, do que está 

posto pela língua, mas sim do que se constrói no processo que delineia cada ato linguageiro. 

Desse modo, o implícito, “testemunha de uma atividade estrutural da linguagem: a 

Simbolização referencial” (CHARAUDEAU, 2016), vai nascer de circunstâncias de discurso 

específicas e vai se realizar no ponto de encontro dos processos de produção e interpretação, e 

está ligado a algo menos estático, a significação. Levando em consideração que a linguagem 

nem sempre é transparente, os sujeitos envolvidos no ato de linguagem e as circunstâncias que 

permeiam esse ato são de importância fundamental para o processo interpretativo que se dará 

mediante a comunicação entre os sujeitos do ato de fala. Tal fato está sendo retomado a partir 

dos sentidos de língua e de discurso já tratados. 

Esse jogo, que envolve os sujeitos da linguagem, representa o que Charaudeau (2016) 

chama de duplo circuito do ato de linguagem. Para melhor definir os sujeitos acima salientados, 

separamos a seção que se segue.  
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2.5 Os sujeitos da linguagem: identidade social e identidade discursiva 

Vale a pena ressaltar que o ato de linguagem envolve, segundo Charaudeau (2016, p.45), 

quatro sujeitos, e não apenas dois como outras teorias do sujeito já haviam estabelecido. Esses 

sujeitos pertencem a dois universos de discurso que não são idênticos. Existe um universo de 

discurso do EU, que envolve o processo de produção (EU –TU); e um universo de discurso do 

TU, que está relacionado ao processo de interpretação (TU – EU). Desse modo, a questão de 

sentido é colocada em uma interação verbal, porque a linguagem é o lugar de representação das 

práticas psicossociais. Charaudeau (2016) salienta que esse EU só se constrói em colaboração, 

pois a colaboração entre parceiros é inerente a qualquer ato de linguagem.  

Seguindo um pouco mais com as definições de sujeito, chegaremos aos seres do fazer, 

que fazem parte do mundo real (circuito externo), portanto são seres de identidade social, a 

saber, o sujeito comunicante (EUc) e o sujeito interpretante (TUi). Por outro lado, no mundo da 

palavra (circuito interno), existem os seres do dizer, com suas identidades discursivas, que 

compreendem os sujeitos enunciador (EUe) e destinatário (TUd). Dessa forma, o ato de 

linguagem será encenado por duas entidades, desdobradas em sujeito agente e sujeito de fala. 

Segundo Charaudeau (2016, p.48-49), o sujeito destinatário (identidade discursiva) é 

diferente do sujeito interpretante (identidade real/social). O TUd tem uma relação de 

transparência com a intencionalidade do EUc. Já o TUi tem uma relação de opacidade com essa 

intencionalidade, já que não é “criatura” do EUc. Tem-se, também, o sujeito enunciador 

(identidade discursiva), que é diferente do sujeito comunicante (identidade social). O EUe é a 

imagem de enunciador construída pelo sujeito produtor da fala (EUc) e representa seu traço de 

intencionalidade nesse ato de produção. 

 Em outras palavras, o EU comunicante projeta um EU enunciador que ele quer 

controlar, entretanto, muitas vezes, não há um controle absoluto sobre esse sujeito, ou seja, há 

escapes nessa projeção. Cabe salientar que o nosso compromisso como analistas do discurso é, 

sobretudo, com o EU enunciador projetado. Esse mesmo EU comunicante também projeta o 

TU destinatário idealizado (TU virtual – virtualidade), porém não tem o mesmo controle para 

com o TU interpretante, por ser um sujeito real, com uma identidade social.  

Na capa do Meia Hora a seguir, tem-se uma exemplificação da questão das identidades 

sociais e identidades discursivas.  
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Figura 8: Capa do dia 09 de julho de 2019. Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-

hora/2019-07-09.html. Acesso em: 15 de outubro de 2019. 

 

 

Figura 9: Recorte da capa do dia 09 de julho de 2019. Fonte: 

https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-07-09.html. Acesso em: 15 de outubro de 

2019. 

 

Para fins de ilustração dos sujeitos correspondentes aos dois circuitos de produção do 

ato de linguagem (interno e externo), destacamos, nesse momento, dois diferentes planos: o 

plano real (externo – do mundo em que vivemos) e o plano da manchete de capa (interno).  

https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-07-09.html
https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-07-09.html
https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-07-09.html
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Embora nosso corpus seja a capa, neste momento vamos analisar o diálogo que acontece 

no interior da capa. Assim, no primeiro plano (real), no circuito externo, estão os seres agentes, 

o EUc (jornal/editores, identidade social) e o TUi (leitor, identidade social); já no circuito 

interno, que diz respeito aos seres de fala, os sujeitos (EUe e TUd, identidades discursivas). 

 No segundo plano (da manchete de capa), tem-se, no circuito externo, os parceiros do 

ato de linguagem, dois Euc (Jorge Baptista, gerente de um restaurante; Ronaldo Silva Viana, 

Chef do mesmo restaurante) e dois TUi (Jorge Baptista, gerente de um restaurante; Ronaldo 

Silva Viana, Chef do mesmo restaurante); e no circuito interno, os protagonistas do ato de 

linguagem, dois EUe (um torcedor flamenguista; um torcedor vascaíno – identidades 

discursivas) e dois TUd (um torcedor flamenguista; um torcedor vascaíno – identidades 

discursivas). A nossa análise trata, assim, da história encenada no âmbito da manchete de capa, 

ou seja, dos espaços interno e externo da situação de comunicação, que permeiam os atos de 

linguagem contidos nesta capa.  

Pensando nos componentes da identidade, Charaudeau (2009) cita alguns exemplos de 

situações sob as quais as identidades são construídas. Dentre eles, constata-se que ora a 

identidade discursiva reativa a identidade social, ora a mascara, ora a desloca. Isso porque a 

identidade resulta da construção dos traços de identidade, ou seja, as identidades são construídas 

através de atos de discurso. Como um dos exemplos do linguista, tem-se a identidade social 

“pai”, que se desdobra na identidade discursiva “pai não autoritário e irônico”. O mesmo fato 

pode ser observado com as personagens da capa acima (torcedor do Flamengo e torcedor do 

Vasco). 

Segue o exemplo de Charaudeau (2009): 

 

                                       1º exemplo 

Um pai de família chega em casa, e ao ver que seu filho está fazendo pilhas com os 

pratos de porcelana de Limoges herdados de sua avó, diz calmamente: “Ué!? Eu não 

sabia que os pratos da vovó eram brinquedos!” E o menino recoloca os pratos no 

armário. 

Exposto isso, iniciando com uma análise que abarca o circuito interno de uma situação 

de comunicação, podemos observar os seres de dizer ou seres de fala. Mencionaremos a 

personagem torcedor do Flamengo, que enuncia “Se treinar o Fla como os portugueses tomam 

conta de comércio, com certeza vai ter sucesso”, ao passo que, a personagem torcedor do Vasco 

enuncia “Jesus é um vascaíno infiltrado, ordenado para fazer o rival se dar mal. Luxemburgo é 

melhor”. Por meio destes enunciados, o jornal (plano real – externo) expressa, a partir do uso 
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de discurso direto, a “rivalidade” bem-humorada das personagens em questão. Ambas fazendo 

valer a sua autoridade de torcedor, ao tratar do tema futebol expressando a sua opinião. Isso, 

sob o contrato de amigos que conversam descontraídos diante de uma mesa de restaurante. 

Voltando a nossa atenção para o circuito externo da mesma situação de comunicação, 

observaremos agora os seres do fazer (o gerente de restaurante e o Chef). Cabe ressaltar que as 

identidades discursivas projetadas correspondentes às personagens “torcedor do Flamengo” e 

“torcedor do Vasco” fazem parte do que Charaudeau (2016, p.57) vai chamar de encenação, da 

qual são integrantes os protagonistas (EUe e TUd). Ou seja, as personagens “torcedor do 

Flamengo” e “torcedor do Vasco” correspondem aos sujeitos enunciador (EUe) e destinatário 

(TUd) ao mesmo tempo. Fora dessa encenação estão os parceiros do ato de fala, que são o 

locutor e o receptor: os seres sociais.   

Dito isso, entendemos como identidade social tudo que diz respeito ao circuito externo 

como os feixes de traços biológicos (somos o que nosso corpo é) e dados psicossociais (somos 

o que os outros dizem que somos) dos sujeitos do mundo real (comunicante e interpretante), 

portanto trata-se de uma identidade compósita. E como identidade discursiva, o que está 

relacionado ao circuito interno, como o lugar das estratégias, que envolvem os sujeitos do 

discurso (enunciador e destinatário). 

Charaudeau (2009) chama nossa atenção para o fato de que o discurso é fundador da 

língua e que esta não é nada sem ele, ou seja, a língua não é o todo da linguagem.  É o discurso 

que coloca a língua em pleno funcionamento e, o mais importante, é ele quem regula seus usos 

em nome de um contrato comunicativo. A cada nova situação, isto é, a cada novo contrato, uma 

identidade diferente aparece. Isso se dá porque a identidade está atrelada ao discurso e resulta 

das condições de produção que exercem coerções sobre o sujeito. Nesse sentido, existe uma 

relação contratual que determina uma identidade social, e, por conseguinte, uma nova 

identidade discursiva é evocada.  

Para ilustrar tudo o que já fora explicitado, segue o esquema proposto por Charaudeau 

(2016, p.52) a respeito dos quatro sujeitos do ato de linguagem (EUc-EUe; TUd-TUi): 
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Esquema situação de comunicação 

 

Figura 10: Fonte: CHARAUDEAU, 2016, p.52 

 

De acordo com Charaudeau (2016, p.49), o EU comunicante sempre pode supor que o 

outro possui uma competência análoga a sua e espera que os contratos que está propondo ao 

sujeito interpretante serão por ele percebidos. Assim, quando se muda a situação de troca, 

substituem-se as máscaras. Reiteramos que, dentro do próprio contrato, existem os espaços de 

manobras onde o sujeito pode lançar mão de estratégias (de legitimação, de credibilidade e de 

captação), que ele põe em funcionamento de maneira mais ou menos consciente, incluindo a 

escolha de uma identidade discursiva mais adequada de acordo com cada situação, reativando 

(reconstruindo) a identidade social ou a mascarando. 

Relacionado ao conceito de sujeito, Charaudeau (2001) também salienta a existência de 

competências, correspondentes a três níveis de construção, que vão do situacional ao 

semiolinguístico. Na próxima seção, explicitaremos com maiores detalhes tais níveis. 

 

2.6 Níveis de construção das competências: do situacional ao linguístico 

 

Charaudeau (2001) ressalta que, para um analista do discurso, o papel do sujeito na 

linguagem é de suma importância e a noção de competência está, intrinsecamente, ligada ao 

sujeito. A competência para as ciências da linguagem não tem o mesmo sentido que tem para o 
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senso comum, pois, para este, competência está relacionada à capacidade para fazer algo bem 

feito, ou seja, é algo adquirido. Já para as ciências da linguagem, o termo se refere a uma 

capacidade, ou seja, está livre do julgamento do outro em determinar que alguém seja capaz, 

ou não, de realizar uma atividade específica.  

Em um quadro histórico, o linguista define três momentos, para mostrar como a noção 

de competência vem sendo definida pelo conhecimento científico: (i) o da Gramática Gerativa, 

de Chomsky, que ressalta um sujeito cognitivo/abstrato capaz de produzir um número infinito 

de sentenças; (ii) o da Pragmática, advindo da Teoria dos Atos de Fala; que está para além da 

construção sintática e semântica , pois também diz respeito ao contexto de uso; e (iii) o da 

Sociolinguística, marcada por um sujeito coletivo/grupo social, que vincula a declaração ao 

contexto social. 

Por sua vez, Charaudeau (2001), ao tratar das competências, elabora algumas propostas 

em relação à articulação do componente linguístico (interno) com o componente social 

(externo). Dessa maneira, para o linguista, não há ato de comunicação em si, pois, para que 

tenha sentido, o que é dito tem que estar ligado a um conjunto de condições de produção.  A 

construção de sentido se desenrola de um sujeito para o outro, dentro de um contrato, que 

determina as escolhas possíveis. Por essa razão, o estudioso desenvolve um modelo que consiste 

em três níveis: situacional (competência situacional); discursivo (competência discursiva); e 

semiolinguístico (competência semiolinguística). Ou seja, Charaudeau propõe um modelo 

tripartido de construção do sentido, em que os três níveis são materializados pelo texto. A dupla 

identidade dos sujeitos serve de base para esse sistema em torno das competências. 

Concernente a essas competências postuladas, vamos inserir, para melhor explicar essa 

relação, o esquema/diagrama de Feres (2003, p.32), o qual ilustra com maior eficiência a relação 

dos três níveis de construção do sentido: situacional, discursivo e semiolinguístico. 
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Esquema dos níveis de construção do sentido 

 

Figura 11: Fonte: FERES, 2003, p.32 

 

Segundo Charaudeau (2001), a competência situacional, encontrada no nível 

situacional (contrato), corresponde às aptidões para perceber/produzir as circunstâncias da 

comunicação. Está relacionada a quatro aspectos: (i) a identidade (“direito de fala”) dos 

parceiros da troca linguageira; (ii) o propósito (conteúdo, diz respeito ao princípio da 

relevância5 – conceito da Pragmática); (iii) a finalidade (“para que se fala?”); e (iv) as 

circunstâncias materiais dessa troca (definem as variantes dentro da situação de comunicação 

geral – situações interlocutivas; ou situações monolocutivas, quando o outro está ausente). O 

status, o papel social e a localização dos atores envolvidos no ato de linguagem são levados 

em consideração.  Em suma, a competência situacional determina o que está em jogo no ato 

linguageiro. 

Para Charaudeau (2001), a competência discursiva, parte do nível discursivo, diz 

respeito à capacidade que os sujeitos, comunicante e interpretante, têm de manipular as 

estratégias de encenação que surgem de acordo com o quadro situacional. Estas correspondem 

a três procedimentos: (i) modos enunciativos, que correspondem ao jogo de modalização do 

discurso: elocutivo (eu), alocutivo (tu) e delocutivo (não determina estrategicamente um 

interlocutor); (ii) modos enuncivos (modos de organização do discurso: descritivo, narrativo e 

 
5 O princípio da relevância faz parte do princípio da cooperação, compreendendo umas das máximas de Grice 

(1979), em que se estabelece que tudo o que será dito deverá ser dito com discernimento e pertinência. Charaudeau 

(2001) vai dialogar com essa máxima. 
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argumentativo); e (iii) modos semânticos (tematização; competência semântica: saber de 

crença e saber de conhecimento). É importante ressaltar que a aptidão para a competência 

semântica é muito mais complexa, pois a dimensão semântica do discurso é expressa de forma 

explícita e implícita. É necessário, para compreender tal dimensão, que se faça uma série de 

inferências relacionando o que se fala com as identidades daqueles que falam, além das 

circunstâncias que os envolvem. 

Nesse sentido, Charaudeau (2016, p.82-83) distingue os três componentes da construção 

enunciativa: (i) comportamento alocutivo, que estabelece uma relação de influência entre 

locutor e interlocutor; (ii) comportamento elocutivo, que revela o ponto de vista do locutor; (iii) 

comportamento delocutivo, que retoma a fala de um terceiro.  

Mais especificamente, Charaudeau (2016, p.83) define o comportamento delocutivo 

como o apagamento do falante em seu ato de comunicação, além de não implicar um 

interlocutor. Isto é, o sujeito falante “testemunha a maneira pela qual os discursos do mundo 

(provenientes de um terceiro) se impõem a ele.”. Neste caso, a enunciação é, a princípio, 

desvinculada da subjetividade do locutor que faz a retomada de Propósitos (assuntos/temas) e 

Textos que não lhe pertencem. 

A competência semiolinguística, referente ao nível semiolinguístico, postula que se 

reconheçam as formas linguísticas com suas regras combinatórias e o seu significado. Cabe 

salientar que essas formas são usadas para expressar uma intencionalidade dos sujeitos do ato 

de linguagem, de acordo com o quadro situacional e os modos de organização do discurso. 

Nessa competência, faz-se necessário que se tenha um conhecimento em relação à composição 

do texto (construção do espaço redacional; repartição temática); à construção gramatical; e à 

seleção lexical (como por exemplo, o uso adequado do léxico, de acordo com o valor social que 

transmite – força transportadora de “verdade”). 

 Em suma, após a explicitação dos principais conceitos que envolvem a Teoria 

Semiolinguística do Discurso de Charaudeau, finalizaremos com a assertiva de que o ato de 

enunciação é essa maneira de jogar entre o que se diz explicitamente e o que se deixa pensar ou 

compreender implicitamente. A influência sobre o interlocutor passa pela combinação entre 

essas duas dimensões da linguagem (explícito e implícito). Cabe ao interlocutor tentar 

interpretar esse jogo, que constitui o ato linguageiro. É preciso ver dentro de que cenografia 

aparece uma palavra que foi lançada em um discurso, para entender que efeitos ou impactos ela 

causa ou não. Para se interpretar o que foi dito, é preciso relacionar esse ato de enunciação com 

o que se sabe de quem enuncia, do que ela pensa etc. É um jogo constante entre o explícito e o 

implícito. Nesse sentido, uma teoria como a Semiolinguística pode dar conta de inúmeros 
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aspectos, sejam eles linguísticos ou extralinguísticos, que são inerentes ao discurso, portanto, 

inerentes aos atos de linguagem a serem analisados em nosso presente trabalho. 

 Em se tratando da influência sobre o interlocutor, a construção da imagem de si, nesse 

jogo entre os sujeitos envolvidos no ato de linguagem, é ponto primordial para nossa análise. 

Para explicitar melhor a construção do ethos, ou seja, dessa imagem de si no discurso, atrelada 

à noção de enunciação, reservamos o próximo capítulo. 
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3 ETHOS E ENUNCIAÇÃO: O CAMINHO DA SUBJETIVIDADE  

 

  

De acordo com Benveniste (1974 apud FIORIN, 2008 p.137), “a enunciação é a 

instância do ego, hic et nunc”. Ou seja, do eu-aqui-agora. Esse eu constantemente se dirige a 

um tu, assim, os tornando sujeitos – interagentes – da enunciação. Nas palavras de Fiorin (2008 

p.137): 

 

O eu realiza o ato de dizer num determinado tempo e num dado espaço. Aqui é o 

espaço do eu, a partir do qual todos os espaços são ordenados (aí, lá, etc.); agora é o 

momento em que o eu toma a palavra e, a partir dele, toda a temporalidade linguística 

é organizada. 

 

De maneira sintética, pode-se dizer que “a enunciação é a instância que povoa o 

enunciado de pessoas, de tempos e de espaços” (BENVENISTE 1974, p.79-88 apud FIORIN, 

2008, p. 137). A imagem desse eu e desse tu incidirá diretamente na construção dos enunciados, 

a partir dos discursos impetrados por eles. Tal imagem de si influenciará, de maneira expressiva, 

a construção de sentido de cada ato de dizer.  

 Sob essa perspectiva, daremos início à exposição dos principais conceitos que 

engendram as noções de ethos e de enunciação, sempre levando em consideração a ideia de 

subjetividade que perpassa essas duas noções tão caras a nossa pesquisa. 

 

3.1 Algumas visões acerca do ethos 

 

A noção de ethos advém da retórica antiga, em que se levava em consideração o projeto 

de influência arquitetado pelo locutor sobre o seu alocutário, no intuito de persuadi-lo por meio 

da imagem de si que era construída em seu discurso. Essa perspectiva da imagem de si foi 

retomada na análise do discurso, área das Ciências da Linguagem que se debruça, sobretudo, 

sobre a interação verbal. Cumpre destacar que o ethos se funda no interdiscurso. Ou seja, o 

caráter de um enunciador se constitui sempre em oposição a outro.  

Nas palavras de Charaudeau; Maingueneau (2014, p. 220) na obra Dicionário de Análise 

do Discurso: 

 

O ethos faz parte, com o ‘logos’ e o ‘pathos’, da trilogia aristotélica dos meios de 

prova (Retórica I: 1356a). Adquire em Aristóteles um duplo sentido: por um lado, 

designa as virtudes morais que garantem credibilidade ao orador, tais quais a 

prudência, a virtude e a benevolência (Retórica II: 1378a); por outro, comporta uma 

dimensão social, na medida em que o orador convence ao se exprimir de modo 
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apropriado a seu caráter e a seu tipo social (EGGS, 1999, p.32). Nos dois casos, trata-

se da imagem de si que o orador produz em seu discurso, e não de sua pessoa real. 

 

No âmbito da Pragmática, Ducrot (1984, p. 201 apud CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2014, p.220) também concebe o ethos como a imagem de si, associada ao 

locutor, centralizada na enunciação, e não ao ser empírico que se encontra exterior à linguagem.  

Isto é, essa imagem de si se constrói mais pelo projeto de dizer desse locutor, menos pelo que 

ele afirma de si. Assim, “a noção de ethos herdada de Aristóteles é desenvolvida por Ducrot no 

âmbito de uma teoria da polifonia.” (1984, p. 201 apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2014, p.220). 

A noção aristotélica do ethos é retomada por Maingueneau na Análise do Discurso. Para 

o linguista “o enunciador deve legitimar seu dizer: em seu discurso, ele se atribui uma posição 

institucional e marca sua relação a um saber. No entanto, ele não se manifesta somente como 

um papel e um estatuto, ele se deixa apreender também como uma voz e um corpo.” 

(MAINGUENEAU, 2008 apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, p.220) 

Cumpre destacar que, segundo Maingueneau (2008 apud CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2014, p.221) a imagem discursiva de si toma como base os estereótipos e 

as representações sociais, e se constitui a partir de um cenário específico, determinando os 

papéis dos sujeitos envolvidos no ato de linguagem. 

Dito isso, reservamos a próxima seção para explicitar um pouco mais a noção de 

imagem de si suscitada pelo conceito de ethos. 

  

3.2 A construção da imagem de si no discurso 

 

De acordo com Ruth Amossy (2016, p. 09), “todo ato de tomar a palavra implica a 

construção de uma imagem de si.”.  Segundo a autora, não é necessário, para tanto, que o locutor 

explicite suas qualidades ou fale de si, já que essa imagem é construída a partir de seu discurso, 

por meio de suas escolhas linguístico-discursivas. À construção dessa imagem de si, dá-se o 

nome de ethos. Conforme assegura Dominique Maingueneau (2008, p. 13), “a eficácia do ethos 

reside no fato de ele se imiscuir em qualquer enunciação sem ser explicitamente enunciado.”. 

Segundo Amossy (2016, p. 10), “os antigos designavam pelo termo ethos a construção 

de uma imagem de si destinada a garantir o sucesso do empreendimento oratório.”. Salientamos, 

ainda, as palavras de Roland Barthes (1970, p.315 apud AMOSSY, 2016, p.10), que retoma 

Aristóteles em sua Retórica: “É [...] ao caráter moral que o discurso deve, eu diria, quase todo 

seu poder de persuasão”. 
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De acordo com a Retórica de Aristóteles ([I, 1356a, p. 5-6] 1991 apud FIORIN, 2008, 

p.139), o ethos está ligado à enunciação e não a um saber específico a respeito do locutor. Ou 

seja, é por meio do próprio discurso que a imagem desse locutor será mostrada. Em suas 

palavras: 

 

É o ethos (caráter) que leva à persuasão, quando o discurso é organizado de tal maneira 

que o orador inspira confiança. Confiamos sem dificuldade e mais prontamente nos 

homens de bem, em todas as questões, mas confiamos neles, de maneira absoluta, nas 

questões confusas ou que se prestam a equívocos. No entanto, é preciso que essa 

confiança seja resultado da força do discurso e não de uma prevenção favorável a 

respeito do orador.  

 

Cumpre destacar que a persuasão está intrinsecamente ligada ao processo de 

identificação, visto que é preciso que o auditório se identifique com o ethos materializado no 

discurso. Isto é, “a persuasão não se cria se o auditório não puder ver no orador um homem que 

tem o mesmo ethos que ele: persuadir consistirá em fazer passar pelo discurso um ethos 

característico do auditório, para lhe dar a impressão de que é um dos seus que está ali.” 

(MAINGUENEAU, 2008, p.15). 

Algo a ser levado em consideração é que, ao ser explicitado na enunciação enunciada, 

o ethos é depreendido pelo discurso e não por uma análise unicamente psicológica, feita a partir 

da subjetividade do sujeito (locutor). Nesse sentido, “o éthos é uma imagem do autor, não é o 

autor real; é um autor discursivo, um autor implícito.”. (FIORIN, 2008, p.139). Apesar de o 

ethos estar anexado à enunciação, é preciso salientar que os interlocutores, por meio da 

representação do ethos, também constroem uma imagem prévia do locutor. Assim, 

Maingueneau (2008, p. 15) estabelece, respectivamente, uma distinção entre o ethos discursivo 

e o ethos pré-discursivo. Esta distinção dos ethé será desenvolvida na página 53. 

Vale a pena ressaltar que, diferentemente dos retóricos de sua época, Aristóteles 

entendia que o ethos contribuía para a persuasão, ao passo que empregava o termo epiéikeia 

(“honestidade” – campo semântico de sentido moral) ao abordá-lo. Isto é, essa “honestidade” 

estaria conferindo ao orador uma credibilidade atribuída por seu auditório. No que se refere ao 

ethos aristotélico, pode-se entender que se trata de uma parte importante dentre as três provas 

concernentes ao discurso, quais sejam, logos, ethos e pathos (AMOSSY, 2016, p.29). Assim, 

“o lugar que engendra o ethos é, portanto, o discurso, o logos do orador, e esse lugar se mostra 

apenas mediante as escolhas feitas por ele.” (AMOSSY, 2016, p.31).  
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Levando em consideração as três provas do discurso propostas por Aristóteles, as quais 

se desdobram em logos (ligado ao discurso), ethos (ligado ao orador) e pathos (ligado ao 

ouvinte), Amossy (2016, p.41) declara: 

 

O que é preciso reter inicialmente aqui é o fato de que, (...), o logos convence em si e 

por si mesmo, independente da situação de comunicação concreta, enquanto o ethos e 

o pathos estão sempre ligados à problemática específica de uma situação e, sobretudo, 

aos indivíduos concretos nela implicados. 

 

Cumpre destacar que a construção do ethos está intrinsecamente ligada à enunciação, 

foco dos trabalhos de Émile Benveniste (1974, p.82 apud AMOSSY, 2016, p.10). A produção 

do enunciado e a construção da subjetividade na língua competem ao locutor, que mobiliza a 

língua e a coloca em uso. Ou seja, a noção de ethos também está ligada à subjetividade, que é 

manifestada no discurso.  

Segundo Benveniste (1989, p. 82), “a enunciação é este colocar em funcionamento a 

língua por um ato individual de utilização”. E este funcionamento estaria ligado, 

implicitamente, ao outro, o alocutário. É nessa relação do locutor com a língua e com o 

interlocutor, que as características linguísticas da enunciação serão estabelecidas. Cabe 

salientar que a enunciação não pode ser confundida com o enunciado, pois a primeira trata-se 

do ato de produzir um enunciado, cabendo ao locutor a mobilização da língua para tal; já o 

segundo trata-se de um ato único – o produto da enunciação, que não pode ser concebido como 

repetível (característica de unicidade) e refere-se a uma realidade que ela mesma constitui. 

Assim, o discurso, então, é a manifestação da enunciação, não se tratando pura e simplesmente 

da fala, como muitas vezes é entendido pelo senso comum.  

O linguista ressalta que é na e pela língua que o homem se constitui como sujeito. Desse 

modo, é essa capacidade do locutor para se propor como sujeito que é tratada por Benveniste 

como subjetividade. Em suas palavras: “a unidade psíquica que transcende a totalidade das 

experiências vividas que reúne, e que assegura a permanência da consciência.” 

(BENVENISTE, 1988, p.286). Ou seja, é o ego – centro da enunciação.  

Assim, Benveniste (1988, p. 289) define: 

 

 a linguagem é, pois, a possibilidade da subjetividade, pelo fato de conter sempre as 

formas lingüísticas apropriadas à sua expressão; e o discurso provoca a emergência 

da subjetividade, pelo fato de consistir de instâncias discretas. 

 

 A consciência de si só é percebida em relação ao outro – o eu que se dirige ao tu. 

Portanto, a polaridade das pessoas (eu/tu) é de suma importância no processo de comunicação.  
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De acordo com Patrick Charaudeau (2010), “o Ego (Moi) tem consciência de sua existência 

apenas na medida em reconhece a existência de um outro que é ao mesmo tempo semelhante a 

ele e diferente dele.”. Nesse caso, esse reconhecimento acaba por criar um paradoxo, pois 

quanto mais o outro se assemelha ao Ego, menos o Ego existe. Ou seja, o Ego existe a partir da 

relação de antagonismo entre os sujeitos.  

Com base nos estudos de Aristóteles, Charaudeau (2011, p. 115) define: 
 

O ethos, enquanto imagem que se liga àquele que fala, não é uma propriedade 

exclusiva dele; ele é antes de tudo a imagem de que se transveste o interlocutor a partir 

daquilo que diz. O ethos relaciona-se ao cruzamento de olhares: olhar do outro sobre 

aquele que fala, olhar daquele que fala sobre a maneira como ele pensa que o outro o 

vê. 

 

 

Sob essa perspectiva, Fernando Almeida (2007, p.74) enfatiza, em seu artigo intitulado 

Enunciação, ethos e gêneros do discurso na análise da interação, algumas considerações de 

Charaudeau (1992, p.57 apud ALMEIDA, 2007, p. 74) acerca da enunciação: 

a enunciação é um fenômeno complexo que mostra a forma como o sujeito falante ‘se 

apropria da língua’ para organizá-la em discurso. E nesse processo de apropriação o 

sujeito falante é levado a se situar em relação a seu interlocutor, em relação ao mundo 

que o cerca e em relação ao que diz. 

 

Pensando a noção de ethos, a partir de uma interface com a enunciação, cumpre destacar 

que, para Dominique Maingueneau (1984 apud AMOSSY, 2016, p.16), é na cena de enunciação 

que se desenvolve a noção de ethos. Desse modo, cabe ao locutor escolher a sua cenografia 

dentro de uma distribuição preestabelecida de papéis, algo comum a um discurso político, em 

que o candidato pode se apresentar sob diversas formas, como, por exemplo, homem do povo, 

político experiente etc.  

Todavia, cumpre destacar que, segundo Maingueneau (2008, p.17), a noção de ethos 

não só está relacionada à oralidade, mas também à escrita. Ou seja, segundo o linguista, todo 

gênero de texto permite engendrar a noção de ethos: 

 

A meu ver, a noção de ethos, que mantém um laço crucial com a reflexividade 

enunciativa, permite articular corpo e discurso para além de uma oposição empírica 

entre oral e escrito. A instância subjetiva que se manifesta no discurso não se deixa 

conceber apenas como um estatuto (professor, profeta, amigo…) associado a uma 

cena genérica ou a uma cenografia, mas como uma “voz” indissociável de um corpo 

enunciante historicamente especificado. A retórica tradicional ligou estreitamente o 

ethos à eloqüência, à oralidade em situação de fala pública (assembléia, tribunal…), 

mas cremos que, em vez de reservá-la para a oralidade, solene ou não, é preferível 

alargar seu alcance, abarcando todo tipo de texto, tanto os orais como os escritos. 
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O linguista salienta que a noção de ethos é ainda muito intuitiva: “A idéia de que, ao 

falar, um locutor ativa em seus destinatários uma certa representação de si mesmo, procurando 

controlá-la, é particularmente simples, é até trivial.” (MAINGUENEAU, 2008, p.12). Assim, é 

comum que se recorra ao ato de enunciação em sua completude para tratar do ethos. 

Como assegurou A. Auchlin (2001, p. 93 apud MAINGUENEAU, 2008, p.19): 

 
a noção de ethos é uma noção com interesse essencialmente prático, e não um conceito 

teórico claro (…) Em nossa prática ordinária da fala, o ethos responde a questões 

empíricas efetivas, que têm como particularidade serem mais ou menos co-extensivas 

ao nosso próprio ser, relativas a uma zona íntima e pouco explorada de nossa relação 

com a linguagem, onde nossa identificação é tal que se acionam estratégias de 

proteção. 

 

Cabe salientar que o ethos é atinente tanto a indivíduos quanto a grupos, que julgam os 

outros grupos, assim como os sujeitos julgam os outros sujeitos com base em um traço de sua 

identidade. Tais indivíduos compartilham características similares, que, quando vistos de fora, 

causam a impressão de que esse grupo representa uma entidade homogênea (ethos coletivo). 

Dito isso, Maingueneau (2008, p.17) delimita três pontos chave para que se entenda a 

abrangência atinente ao conceito de ethos. A saber: (i) ethos enquanto noção discursiva 

(construído por meio do discurso); (ii) ethos enquanto processo interativo (influência sobre o 

outro); e (iii) ethos enquanto comportamento socialmente avaliado (adesão do público – 

estabelecida a partir de uma situação de comunicação). Destarte, o estudioso destaca que a 

subjetividade que perpassa a noção de ethos não pode estar apenas associada a um estatuto 

(médico, jornalista, político etc.) e a uma cenografia, mas, sim, a “uma ‘voz’ indissociável de 

um corpo enunciante historicamente especificado” (MAINGUENEAU, 2008, p.17).  

Para tratar dessa articulação entre caráter, tom e corpo, reservamos o próximo subitem. 

 

3.3 As noções de tom, de caráter e de corporalidade em Maingueneau 

 

Dominique Maingueneau (2008, p.18) assevera que “todo texto escrito, [...], tem uma 

‘vocalidade’ que pode se manifestar numa multiplicidade de ‘tons’, estando eles, por sua vez, 

associados a uma caracterização do corpo do enunciador [...], a um ‘fiador’, construído pelo 

destinatário a partir de índices liberados na enunciação.”.  Desse modo, o linguista opta por 

uma versão “encarnada” do ethos, que engloba, além do que se refere ao verbal, as compleições 

físicas (corporalidade – também referente à maneira de vestir-se) e psíquicas (caráter – feixes 
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de traços psicológicos) concernentes ao fiador, que poderíamos associar à noção de enunciador, 

segundo Charaudeau (2016, p. 48-49). 

Cumpre destacar que, de acordo com Maingueneau (2008, p.18), o ethos é construído a 

partir de diferentes fatores que interagem entre si. Assim, entende-se que o ethos efetivo é a 

ilação de diferentes instâncias em interação.  

Em suas palavras (MAINGUENEAU, 2008, p.18): 

 

o ethos de um discurso resulta da interação de diversos fatores: ethos pré-discursivo, 

ethos discursivo (ethos mostrado) – já indicados, mas também os fragmentos do texto 

nos quais o enunciador evoca sua própria enunciação (ethos dito). 

 

Para melhor ilustrar as considerações de Maingueneau (2008, p.19) a respeito das 

diversas instâncias que engendram a noção de ethos, segue o quadro a seguir: 

 

Instâncias que engendram a noção de ethos

 

Figura 12: Fonte: Maingueneau (2008, p.19) 

 

A partir do quadro acima, destacamos os seguintes conceitos: (i) ethos efetivo, que 

corresponde ao resultado da interação de diferentes instâncias; (ii) ethos pré-discursivo, 

atinente ao pré-julgamento do destinatário; (iii) ethos discursivo, relacionado ao que é 

apreendido na enunciação, e divide-se em ethos dito, concernente ao que se encontra mais 

visível /declarado no texto – se estabelece a partir de recursos metalinguísticos pelas referências 

diretas do enunciador; e ethos mostrado, que condiz com o que é “apanhado” pelo destinatário, 

por meio dos índices – está no domínio do não explícito; e (iv) estereótipos ligados aos mundos 
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éticos, base do esquema, que correspondem aos traços típicos, representações culturais, 

modelos pré-construídos sóciohistoricamente.   

Dito isso, ressaltamos as palavras conclusivas de Maingueneau (2008, p.29): “a 

problemática do ethos pede que não se reduza a interpretação dos enunciados a uma simples 

decodificação; alguma coisa da ordem da experiência sensível se põe na comunicação verbal. 

As ‘ideias’ suscitam a adesão por meio de maneira de dizer que é também uma maneira de ser”. 

Assim, pelas maneiras de dizer dos jornais pretende-se chegar a essas maneiras de ser. 

 

3.4 O ethos segundo Charaudeau 

 

Assim como Maingueneau (2008), Charaudeau (2011, p.113) também considera a noção 

de ethos a partir da concepção firmada pela Retórica Aristotélica, na Antiguidade. Isto é, o ethos 

estaria ligado à ideia de persuasão. Nesse sentido, é possível conceber, uma vez mais, a divisão 

proposta por Aristóteles a respeito dos meios discursivos. A saber: logos, inerente ao domínio 

da razão, que torna possível convencer o auditório; e pathos, atinente ao domínio da emoção, 

que permite emocionar o auditório.   

Cumpre destacar que essa noção de ethos foi mantida em voga pelos pesquisadores da 

área de Análise do Discurso. Assim, o linguista afirma se afiliar a essa mesma concepção, 

estabelecendo, entretanto, alguns questionamentos particulares que julgou pertinentes a esse 

objeto em tela. São eles: (i) “enquanto construção da imagem de si, o ethos liga-se à pessoa real 

que fala (o locutor) ou à pessoa como ser que fala (o enunciador)?”; (ii)  “A questão da imagem 

de si concerne apenas ao indivíduo ou pode dizer respeito a um grupo de indivíduos?” 

(CHARAUDEAU, 2011, p. 114) 

Ao debruçarmo-nos sobre tais questionamentos levantados por Charaudeau (2011), 

ampliaremos nossa visão a respeito do ethos, permitindo que suas assertivas possam ser 

tomadas como base de nossa análise. Destarte, ao buscar uma reflexão acerca desses 

questionamentos, é preciso destacar que, tendo em vista os desígnios de Aristóteles, os 

linguistas do discurso concebem o ethos a partir da enunciação, isto é, do discurso. Então, 

partindo desse pressuposto, apoiaremos nossa pesquisa na concepção de que o ethos se instaura 

por meio do ato de linguagem, ou seja, é a imagem de si no discurso. Vale a pena ressaltar que 

é nesse jogo entre o ethos pré-discursivo, ligado ao sujeito real, e o ethos discursivo, ligado ao 

sujeito do discurso, que a nossa pesquisa se delineia. 

Sob essa perspectiva, salienta-se que a imagem do sujeito que fala advém da união de 

dados pré-existentes a respeito do locutor e dos dados extraídos do próprio discurso do falante. 
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Desse modo, o ethos se estabelece como produto de uma encenação, que Charaudeau (2011, p. 

118) define como sociolinguageira, já que é proveniente dos julgamentos recíprocos de 

indivíduos pertencentes a determinados grupos sociais. 

A partir do exposto, desenvolveremos a nossa análise, ao levar em consideração o ethos 

da instância de produção – ethos institucional (enunciador – identidade discursiva) – referente 

aos jornais Meia Hora e Super Notícia em “fusão” com o ethos do seu público-leitor – ethos 

coletivo (destinatário – identidade discursiva).  

No entanto, antes disso, se faz necessário abordar alguns conceitos concernentes à 

instância midiática e algumas de suas estratégias de aproximação com o seu público-alvo. Para 

tanto, reservamos o próximo capítulo. 
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4 ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO: O COMPORTAMENTO DAS MÍDIAS  

 

O ato de comunicação baseia-se na troca entre duas instâncias: a instância de produção 

e a de recepção. O nosso estudo volta-se, mais adiante, sobretudo, para a instância de produção, 

ao analisarmos a construção do ethos do enunciador, jornal Meia Hora e jornal Super Notícia, 

e as estratégias de aproximação diante de seu público-leitor (instância de recepção).  

Assim, nas seções que se seguem, trataremos dos pormenores que delineiam a instância 

de produção, base de nossa análise.  

 

4.1 A instância de produção no domínio midiático 

 

A respeito da instância de produção, levaremos em consideração, para nosso estudo, o 

que Charaudeau (2004) denomina visadas, que correspondem a atitudes enunciativas. Em suas 

palavras: 

 
As visadas correspondem a uma intencionalidade psico-sócio-discursiva que 

determina a expectativa (enjeu) do ato de linguagem do sujeito falante e por 

conseguinte da própria troca linguageira. As visadas devem ser consideradas do ponto 

de vista da instância de produção que tem em perspectiva um sujeito destinatário ideal, 

mas evidentemente elas devem ser reconhecidas como tais pela instância de recepção; 

é necessário que o locutor e o interlocutor possam recorrer a elas. 

 

As visadas são definidas a partir de um duplo critério: “intenção pragmática do eu em 

relação com a posição que ele ocupa como enunciador na relação de força que o liga ao tu; a 

posição que da mesma forma tu deve ocupar.” (CHARAUDEAU, 2004). E estão divididas em 

seis tipos principais: (i) a visada de prescrição (eu: “mandar fazer”/ tu: “dever fazer”); (ii) a 

visada de solicitação ( eu: quer “saber”/ tu: “dever responder”); (iii) a visada de incitação ( eu: 

“mandar fazer”; “fazer acreditar”/ tu:   “dever acreditar”); (iv) a visada de informação ( eu: 

“fazer saber”/ tu: “dever saber”); (v) a visada de instrução (eu: “fazer saber-fazer”/tu: “dever 

saber fazer”); (vi) a visada de demonstração (eu:  quer “estabelecer a verdade e mostrar as 

provas”/tu: “ter que avaliar” uma verdade). 

Devido a uma inquietação, muitas vezes gerada pelas capas dos jornais Meia Hora e 

Super Notícia, o sujeito (TU) “quer saber”. Em outras palavras, a princípio, esses jornais atraem 

o sujeito TU (leitor) por meio de uma estratégia sensível – a partir das emoções que envolvem 

a subjetividade desse sujeito – ao produzir curiosidade, despertando a atenção por meio de suas 

manchetes.  
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Sob esse aspecto, de acordo com Charaudeau (2007, p.240-241):  

 

[...] as emoções se originam de uma “racionalidade subjetiva” porque – e isso nos vem 

da fenomenologia – emanam de um sujeito do qual se supõe ser fundado de 

“intencionalidade”. São orientadas em direção a um objeto “imaginado” já que este 

objeto é extirpado da realidade para se tornar “real” significante. 

 

 

Diante do contrato midiático que está na base do gênero manchete6, os jornais lançam 

mão de estratégias de aproximação por meio da espetacularização. Vale a pena ressaltar que é 

possível justificar que a manchete no jornal popular é um gênero, com base na composição 

gráfica, sobretudo, tamanho da fonte, cor e brevidade.  

Assim, de acordo com Charaudeau (2018, p.253), “Enfim, se olharmos para o público 

que se informa, reconhecemos que ele é corresponsável do processo de espetacularização do 

mundo que as mídias nos propõem.”. É nesse sentido que os jornais Meia Hora e Super Notícia 

se destacam e se diferem dos demais jornais, pois utilizam abundantemente notícias que 

chamam a atenção daquele leitor, que, muito provavelmente, deixaria o texto escrito passar, 

devido à correria do dia a dia.  

Sobre esse aspecto, Charaudeau (2018, p.259) afirma: 

 

[...] as exigências de visibilidade e de espetacularização da máquina midiática tendem 

a construir uma visão obsessiva e dramatizante do espaço público, a ponto de não se 

saber mais se estamos diante de um mundo real ou de ficção. 

 

Cumpre destacar que o sentido construído a partir da leitura das manchetes resultará do 

ato de comunicação entre essas duas instâncias e irá depender da relação de intencionalidade 

que as perpassa, sendo nesse caso correspondente à visadas de informação com contornos de 

visadas de sedução, sob efeitos de dramatização e de encenação da informação, com o propósito 

de envolver o leitor. Ressaltamos, ainda, que cada instância será submetida a diferentes 

condições: a instância de produção, às condições de produção; já a de recepção, às condições 

de interpretação. Há ainda o texto, que é submetido às condições de construção. Como 

representantes das instâncias de produção estão o organismo de informação e seus atores; já 

como os representantes da instância de recepção estão os consumidores da informação. O texto 

midiático representa o produto, como o artigo de jornal, por exemplo, ou a manchete, objeto de 

estudo sobre o qual este trabalho se debruça.   

 
6 Utilizamos o termo “manchete” para designar o título principal de uma notícia de jornal. 
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Aprofundando-nos um pouco mais no lugar de produção, Charaudeau (2018) o divide 

em dois espaços: externo-externo e externo-interno. O primeiro é concernente às condições 

socioeconômicas da mídia enquanto empresa, com suas práticas mais ou menos 

institucionalizadas. Os discursos que permeiam os atores desse espaço são produzidos com uma 

intencionalidade orientada pelos efeitos econômicos. Já o segundo diz respeito às condições 

semiológicas da produção. Ou seja, as que são atinentes à realização do produto das mídias. 

Nesse espaço é conceitualizado tudo o que será posto em discurso, de acordo com uma 

intencionalidade voltada para o interesse e o desejo do seu público. 

Segundo Charaudeau (2018, p.17): 

 

Abordar as mídias para tentar analisar o discurso de informação não é uma tarefa fácil. 

É mesmo mais difícil do que abordar o discurso político. Isso porque, enquanto se 

admite no mundo político, de maneira geral, que o discurso aí manifestado está 

intimamente ligado ao poder e, por conseguinte, à manipulação, o mundo das mídias 

tem a pretensão de se definir contra o poder e contra a manipulação.  

 

 

A respeito dessa manipulação citada por Charaudeau, é importante complementar que 

se faz necessário um alguém com uma intencionalidade de fazer crer (visada de incitação – 

CHARAUDEAU, 2004) outro alguém – nesse caso, uma instância em relação à outra instância 

– , mesmo que não se trate de algo verdadeiro, mas que pareça verdadeiro, o que nos remete à 

estratégia de credibilidade, por exemplo, já abordada anteriormente neste trabalho. Ao fazer 

uma instância (ou alguém) crer em algo, espera-se que ela pense ou aja de uma determinada 

maneira, no intuito de tirar algum proveito dessa situação.  

O conceito de intencionalidade, explicitado por Charaudeau (2018), é permeável ao 

contexto sócio-histórico. Isso porque o sujeito, um ser psicossocial, constrói a sua 

intencionalidade socialmente condicionada. Esta se reflete em seu projeto de fala e nas escolhas 

das estratégias linguístico-discursivas, que farão parte do acontecimento linguageiro, já que 

esse sujeito não é descolado de uma realidade, que é compartilhada socialmente 

Assim, Charaudeau (2018, p. 257) complementa que a manipulação das mídias é um 

tanto o quanto limitada. Isso se dá pelo fato de elas também serem manipuladas, como já foi 

dito. Essa manipulação sofrida pela mídia é originada por: (i) uma pressão externa; e (ii) por 

outra pressão interna.  

Por um lado, a primeira está acima da máquina midiática e se dá por três fatores: a 

atualidade (marcada pelo princípio de saliência – impõe uma informação, que se caracteriza 

como o reflexo da atualidade social); o poder político (interessado na agenda midiática e no 

jogo de manipulação); e a concorrência (geradora de pouca margem de manobra). Todos esses 
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fatores se constroem enquanto restrições a que estão submetidas as mídias. Desse modo, 

Charaudeau (2018, p. 258) explicita: 

 

Na verdade,  não se trata mais da posse agressiva que venha a mudar de pronto a 

orientação da informação, como aconteceu na França até os anos 80, mas de 

deslocamentos progressivos, em nome da sobrevivência do título, (eufemismo para se 

falar de rentabilidade comercial), em direção a um pensamento dominante em matéria 

de informação que consiste em criar uma autocensura redacional a tudo o que não 

seria suscetível de “atrair o cliente”. Pode-se falar a respeito desse pensamento 

dominante, de “informação populista”.  

 

Por outro lado, a segunda diz respeito à automanipulação das mídias que são coagidas 

por suas próprias representações (com relação ao alvo da informação; ao interesse e à 

afetividade do alvo – priorizando a emoção sobre a razão; construindo esse alvo a partir de um 

composto uniforme de valores e crenças).  

De acordo com Juvenal Zanchetta Júnior (2004, p. 14), o público também é responsável 

pela circulação das informações nos jornais, ou seja, por sua agenda, já que: 

 

o noticiário dos meios de comunicação é fruto da pesquisa sobre o mundo cotidiano, 

mas também uma espécie de consenso entre os meios de divulgação e o público 

responsável pela circulação das informações. 

 

Destarte, os veículos de informação buscam sempre se tornar atraentes, não só para seu 

público leitor, mas também para seus anunciantes. Nesse jogo de atração, todos acabam por sair 

ganhando, sobretudo no que diz respeito à mídia impressa. 

Para tratar da mídia impressa, foco de nosso estudo, reservamos o próximo item. 

 

4.2 A mídia impressa e suas nuances  

 

No intuito de especificar um pouco mais o nosso corpus dentro da instância midiática, 

trataremos nesse momento da mídia impressa. A imprensa inscreve a mídia em uma tradição 

escrita, que tem como sua principal característica o distanciamento entre quem escreve e quem 

lê, ou seja, há uma distância física entre as instâncias. Ao representarem o mundo, essas 

instâncias produzem lógicas (de produção e de compreensão) bem específicas.  

O modo de apresentação das notícias marca o relacionamento entre os sujeitos (jornal – 

público consumidor).  O consumidor se relaciona com as marcas de jornal como se fossem 

pessoas, com um jeito próprio de posicionamento diante no mundo, com sua personalidade, ou 

seja, seu ethos. De uma forma geral, esse ethos do jornal é composto por cada jornalista, 
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analista, colaborador, inclusive por seu(s) proprietário(s), que contribuem para a sua produção, 

e juntos dão voz a esse jornal.  

É nesse quesito “dar voz” que a nossa hipótese se estabelece, pois consideramos que, 

em especial, os jornais Meia Hora e Super Notícia dão voz ao seu público-alvo. Observando 

mais atentamente as suas manchetes, podemos verificar que a voz do jornal, como instância de 

informação, é fundida, para dar lugar à voz do povo, do leitor do Meia Hora e do Super Notícia. 

Este leitor pertencente às classes menos favorecidas e escolarizadas, que se diferem, e muito, 

do público-alvo dos jornais de referência, como O Globo, por exemplo, que é voltado para um 

público, possivelmente, mais instruído e elitizado, que compõe as classes mais escolarizadas e 

mais favorecidas da sociedade. 

Essa voz do público leitor do Meia Hora e do Super Notícia que ecoa em suas manchetes 

de capa, favorece a captação de seu público-alvo. Sob essa perspectiva, vale a pena ressaltar 

que tanto a credibilidade quanto a captação são pontos essenciais para que o veículo de 

imprensa se estabeleça. Isto é, o respeito do público é peça chave para o sucesso do jornal. Nas 

palavras de Zanchetta (2004, p.12), “a imprensa vem consolidando procedimentos específicos 

para conquistar respeitabilidade, leitores e anunciantes, e, consequentemente, mais recursos e 

independência.”. 

De acordo com Charaudeau (2018, p.93), a credibilidade e a captação estão em polos 

diferentes, porém, é nesse jogo entre elas que a aproximação com o leitor é estabelecida. Assim, 

é preciso levar em consideração que: 

 

Na tensão entre os polos de credibilidade e de captação, quanto mais as mídias tendem 

para o primeiro, cujas exigências são as da austeridade racionalizante, menos tocam o 

grande público; quanto mais tendem para a captação, cujas exigências são as da 

imaginação dramatizante, menos credíveis serão. 

 

 

Fixa-se, assim, duas de suas maiores estratégias de aproximação – credibilidade e 

captação, ao criar esse espaço de identificação com o seu leitor (destinatário), gerando um 

reconhecimento das características que os aproximam.  

Algo que deve ser levado em consideração, ao se pensar em imprensa escrita, é a 

titulação, ou como já temos tratado em nosso estudo, as manchetes. Estas funcionam como um 

antecipador de informações, ou seja, ainda que o leitor faça apenas uma leitura rápida de uma 

capa de jornal, por exemplo, já se encontra capaz de decidir pela compra do jornal, caso o que 

foi noticiado tenha lhe gerado curiosidade e, por conseguinte, interesse.  

De acordo com Zanchetta Júnior (2004, p.45): 
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A titulação é outro expediente jornalístico desse período que se aproxima da 

linguagem oral. Até boa parte do século XX, mais do que contribuir com a parte 

gráfica (...), antecipar informações e chamar a atenção, os títulos também destacavam 

elementos narrativos sintéticos, como se falassem diretamente com o leitor. 

 

  

A titulação ou manchete faz parte de um esquema bem estruturado que permeia a notícia 

impressa. Tal esquema se delineia como uma pirâmide que se estabelece de maneira invertida. 

Ou seja, as partes mais importantes se alocam no topo e não na base da pirâmide. Isto é, as 

partes principais das notícias se encontram no título e no início do texto, nos primeiros 

parágrafos. 

 No intuito de ilustrar essa pirâmide invertida, segue uma figura baseada no esquema 

explicitado por Zanchetta Júnior (2004, p.70): 

 

Estrutura formal da manchete (LIDE) 

 

Figura 13: Figura criada pela autora, com base no esquema de Zanchetta Júnior (2004, p. 70) 

 

Com referência ao exposto, Maria Alice Faria e Juvenal Zanchetta Júnior (2019, p.11) 

focalizam que os títulos “na imprensa escrita, posicionam-se logo acima das respectivas 

notícias, na maioria dos casos. (...) Os jornais impressos apresentam perfil próprio, diferenciado 

em relação aos títulos de outros meios de imprensa.”.  Os estudiosos apresentam, ainda, algumas 

funções principais desse destaque, como, por exemplo, chamar a atenção do leitor, antecipando 

a informação, que fora considerada mais importante pela instância de produção (macro-

proposição semântica – no que concerne ao ponto de vista linguístico); funcionar como 

QUEM; O QUÊ; QUANDO; ONDE; COMO; POR 
QUÊ.

INFORMAÇÕES QUE 
COMPLEMENTAM O LIDE

DETALHES DE 
IMPORTÂNCIA MEDIANA

DETALHES 
SECUNDÁRIOS
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elemento que fomente o processo de compreensão das notícias; marcar a pertinência da matéria, 

a partir da variação de tamanho das letras de cada título; e colaborar com o desenho estético do 

jornal. Os autores explicitam, também, outros itens de destaque como o antetítulo ou sobretítulo 

(frase colocada acima do título); o subtítulo (frase colocada abaixo do título); o olho 

(informação destacada logo após o título); e o intertítulo ou entretítulo (subtítulo que aparece 

no meio da matéria, com o intuito de arejar o texto). 

 Nas palavras dos autores (FARIA; ZANCHETTA JR, 2019, p.13): 

 

Em função da concorrência com outros meios, os jornais procuram tornar seus títulos 

atraentes, unindo densidade de informação e originalidade. Em boa parte apoiados no 

episódio em si, nas fotos e outros elementos disponíveis, além da composição gráfica, 

os títulos buscam a individualização, isto é, tendem a ganhar quase vida própria. 

Tornam-se pulsantes, pois são um dos fatores mais visíveis para chamar a atenção do 

leitor.  

 

Sob essa perspectiva, pode-se dizer que o ethos do jornal, ou seja, a imagem que o jornal 

faz de si no discurso, é expresso, sobretudo, em suas manchetes de capa. Tais manchetes já 

deixam claro a que veio o jornal e como se comporta diante do elemento noticioso. A partir da 

leitura de uma manchete de capa, o leitor já pode se preparar para o que vem a seguir, e fazer 

uma leitura menos ingênua e pronta para um processo interpretativo mais amplo, que exige que 

sejam postos em cena os saberes de conhecimento e de crença que são partilhados entre o jornal 

e o público. 

Há que se destacar, segundo Faria e Zanchetta Júnior, (2019, p.15), que, em jornais com 

apelo sensacionalista, como o Meia Hora (RJ) e o Super Notícia (MG), por exemplo, os títulos 

ou manchetes (como também os chamamos em nossa pesquisa) apresentam algumas 

especificidades no que tange às funções da linguagem7, que acabam por demarcar certa 

diferença em relação aos títulos apresentados nos jornais ditos de referência.  Isto é, a linguagem 

referencial – muito utilizada nos jornais de referência8, como forma de demonstrar um 

distanciamento do jornal em relação ao conteúdo noticioso – dá  lugar a uma linguagem 

demarcada por um registro mais emotivo e insinuante, que estabelece, de maneira explícita, um 

juízo de valor, impactando o leitor, sobretudo, pelo posicionamento do jornal – demarcado  pelo 

ethos construído em fusão (jornal/leitor) – acerca do fato noticiado. 

Assim, as manchetes (ou títulos), em especial as que compõem as capas, funcionam 

como um importante atrativo, sobretudo, por sua sofisticação, que expressa o ethos assumido 

 
7 Utilizamos o termo funções da linguagem em consonância com Jakobson (1969 apud FARIA; ZANCHETTA, 

2019, p.15). 
8 Utilizamos o termo jornais de referência em consonância com Márcia Amaral (2006). 
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por cada jornal. Fato que vai ao encontro da nossa hipótese de construção do ethos dos jornais 

analisados em nossa pesquisa (enunciadores), em fusão com o ethos do seu público leitor 

(destinatários), já que esse público corresponde a uma classe social menos privilegiada e, por 

vezes, com baixa escolaridade.  

No que tange às manchetes, vale a pena refletirmos acerca dos três aspectos levantados 

por Charaudeau (2018, p.204) ao considerarmos uma classe textual ou gênero textual. São eles: 

(i) o de lugar de construção do sentido do texto; (ii) o de grau de generalidade das 

características que definem a classe; e (iii) o do modo de organização discursiva dos textos.  

Nessa perspectiva, o estudioso determina uma tipologia dos textos midiáticos, 

entendendo como tipologia “o resultado de uma determinada classificação dos gêneros.” 

(CHARAUDEAU, 2018, p.208). Para chegar a esse resultado, faz-se necessário levar em conta 

uma hierarquização. Ou seja, “constrói-se uma tipologia de base, e, em seguida, inserindo-se 

outras variáveis no interior dos eixos de base, constroem-se tipologias sucessivas que se 

encaixam no modelo de base” (CHARADEAU, 2018, p. 209). 

A seguir, destacamos um esquema de Charaudeau (2018, p. 208) para ilustrar essa 

tipologia:  
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Uma tipologia dos textos de informação midiática

 

Figura 14: Fonte: Charaudeau, 2018, p.208 

 

 A partir do quadro acima exposto, destacamos os títulos e a composição, que, 

juntamente com a Reportagem, a Investigação, a Entrevista-Debate e o Comentário-Análise, 

integram os gêneros midiáticos que se alocam na instância interna da informação, 

estabelecendo-se de maneira menos engajada em relação à instância externa. Esta compreende 

outros gêneros do domínio midiático, tais como: as Notas-boxes, as análises de especialistas 

exteriores e as tribunas de opinião e política.  

Como antes apontado, as manchetes dos jornais populares executam o papel principal 

de atrair a atenção do público-alvo. É a partir delas que o processo de identificação e 

reconhecimento por parte dos leitores se inicia. Essas manchetes exteriorizam, de certa forma, 

a “voz do povo”, que, por longa data, tem sido abafada. Essa voz ecoa em uma constância, seja 

“falando” sobre o assassinato de mais um inocente, seja “gritando” as alegrias e os dramas 

ligados ao futebol ou, mais contemporaneamente, “debatendo” sobre política, fato que permite 

que o povo acompanhe o trabalho dos políticos que foram eleitos por ele.  
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É essa voz ecoada nas manchetes dos jornais Meia Hora e Super Notícia que buscamos 

estudar, identificando-a como uma estratégia de aproximação eficiente e inteligente, que 

permite não só o acesso à informação, como já havíamos mencionado anteriormente, mas 

também um posicionamento, seja ele qual for, diante de uma sociedade, que, muitas vezes, pode 

se mostrar excludente. 

A configuração do gênero noticioso impresso se constitui baseado em fatores 

historicamente reproduzidos, não se tratando, portanto, de algo estabelecido isoladamente, mas 

a partir de uma convenção criada ao longo do tempo, que é reconhecida tanto pelos produtores 

quanto pelos leitores. À medida em que se busca uma maior aproximação com esse leitor, o 

jornal lança mão de estratégias de captação, como já mencionamos anteriormente. Uma dessas 

estratégias é jogar com a emoção desse público. Para tanto, muitos jornais se valem do que 

podemos chamar de sensacionalismo. 

Na próxima seção, trataremos desse tema, tão caro no que diz respeito à análise de 

jornais populares, corpora de nossa pesquisa. 

 

4.3 O sensacionalismo como uma estratégia de captação 
 

 

Os jornais estão sempre empenhando-se em esculpir a notícia, ou seja, o seu produto, 

adequando-se às premências de seus leitores, isto é, da sua clientela. Sob essa perspectiva, 

busca-se dar a essas notícias um ar mais vívido, transformando-as em claro espetáculo aos olhos 

desse leitor.  

Dessa maneira, Zanchetta Júnior (2004, p.60) destaca a noção de sensacionalismo, parte 

integrante, sobretudo, das manchetes de capa dos jornais populares.  O registro popular se torna 

recorrente nestes jornais, por ser o que mais se aproxima da oralidade. Em outras palavras: 

 

A recorrência dos mesmos temas e a espetacularização também se unem e explicam 

outra marca da notícia: o sensacionalismo ou o processo de dar a conhecer 

determinado assunto de maneira vibrante, às vezes excessiva (o que é visível nos 

jornais populares). O sensacionalismo estaria presente já na opção por determinado 

fato em detrimento de outros. O próprio destaque já o mostraria como algo 

extraordinário, fora do comum. O tom sensacionalista seria modulado a partir do 

modo de abordar o episódio (o ângulo utilizado para a cobertura, o registro de 

linguagem, a técnica de apresentação etc.). 

 

 

 

Rosa Nivea Pedroso (1983 apud ANGRIMANI,1995, p.14) debruça-se sobre o conceito 

de sensacionalismo, que, por muitas vezes, acaba por se desdobrar em múltiplos significados. 

Em se tratando de um conceito tão amplo, fortemente associado a uma ideia negativa, poderia 
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se chegar à conclusão de que o jornal sensacionalista seria aquele que está à margem, pois lhe 

é conferida uma má qualidade em termos editoriais. Sendo assim, a autora nos revela esse olhar 

desfavorável sobre o jornal sensacionalista, a partir do que ela delineia acerca do termo 

sensacionalismo em si. Assim, sensacionalismo seria: 

 

Intensificação, exagero e heterogeneidade gráfica; ambivalência linguístico-

semântica, que produz efeito de informar através da não-identificação imediata da 

mensagem; valorização da emoção em detrimento da informação; exploração do 

extraordinário e do vulgar, de forma espetacular e desproporcional; adequação 

discursiva ao status semiótico das classes subalternas; destaque de elementos 

insignificantes, ambíguos, supérfluos ou sugestivos; (...)especificidade discursiva de 

jornal empresarial-capitalista, pertencente  ao segmento popular da grande empresa 

industrial-urbana, em busca de consolidação econômica ao mercado jornalístico; 

escamoteamento da questão popular, apesar do pretenso engajamento com o universo 

social marginal; (...). 

 

Por muito tempo foi essa perspectiva negativa que acompanhou o termo 

sensacionalismo. Tal fato explica o preconceito que se lança sobre os jornais populares. No 

entanto, ao entender que os jornais propõem uma identificação com o seu público-alvo, é 

possível conceber que um jornal sensacionalista implica muito mais uma escolha linguístico-

discursiva – que se alicerça em uma intencionalidade – do que uma falha em seu processo 

editorial. Assim, faz-se necessário compreender o sensacionalismo como uma estratégia 

positiva de aproximação com esse público, refletindo a sua própria voz discursiva, ou seja, 

refletindo o ethos de seus leitores em suas manchetes de capa.  

Servindo-se de grandes imagens e de manchetes extravagantes, os jornais populares, 

principalmente os que compõem nossos corpora, conseguem atingir o seu público-alvo de 

maneira irreverente, valendo-se de um humor pulsante, atrelado à originalidade. 

 Patrick Charaudeau (2018) confere ao humor algumas especificidades, ao passo que 

declara a importância de uma tríade para que este se estabeleça: o locutor, o destinatário e o 

alvo, que se encontram em relação. Segundo o linguista: 

(...) ninguém produz um ato de humor sem levar em conta a natureza de seu 

interlocutor, a relação que se consolidou entre os dois e as circunstâncias nas quais o 

ato é produzido. De acordo com cada caso, um ato de humor pode tanto machucar o 

outro quanto torná-lo cúmplice. O locutor deve então tomar, perante seu interlocutor, 

uma posição que legitime sua enunciação e ao mesmo tempo justifique, ou até 

explique, o jogo de linguagem ao qual ele se entrega sobre tal tema e visando tal alvo. 

 

Como exemplo desse humor, pensando na relação triádica estabelecida por Charaudeau 

(2018) poderíamos destacar os jornais populares como locutor, o leitor como destinatário e os 
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políticos brasileiros como alvo, considerando-se o eixo temático sobre o qual esta pesquisa se 

debruça relativamente ao corpus selecionado.  

No exemplo ilustrativo a seguir, enquadraríamos, nessa relação triádica, os políticos 

Bolsonaro e Tiririca, como alvos; o jornal Meia Hora, como locutor; e o público-leitor do 

tabloide, como destinatário. 

 

 

Figura 15: Capa do dia 02 de julho de 2019. Fonte: https://flip.meiahora.com/ . Acesso em: 10 de julho de 2019. 

 

A partir do exposto, cabe ainda considerar o outro lado do sensacionalismo, o 

melodrama. Acerca dos atributos melodramáticos dos textos midiáticos, Márcia Amaral (2007) 

tece algumas considerações: 

 

A imprensa nasceu imbricada com a literatura e o folhetim e, portanto, utiliza-se de 

características melodramáticas que vão sendo refuncionalizadas ao longo do tempo 

como estratégias de popularização. Atualmente, podemos afirmar que a herança do 

https://flip.meiahora.com/
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melodrama está disseminada na imprensa, especialmente nos veículos que se propõem 

a atingir um público das classes C, D e E9. 

 

Considerando as características melodramáticas da imprensa, segundo Amaral (2006), 

pode-se esboçar um enquadramento das manchetes dentro de um gênero (apesar de não ser, 

nesse estudo, um de nossos objetivos), sobretudo quando tratamos das manchetes de capa dos 

jornais populares, que se baseiam no cotidiano peculiar das classes menos favorecidas, as quais 

têm que lidar diariamente com a pobreza, a violência e, na maioria das vezes, com o descaso 

das autoridades.  

Sob a perspectiva da análise de manchetes de jornais populares, faz-se necessário 

debruçarmo-nos sobre as estratégias linguístico-discursivas que figuram nessas manchetes, 

como estratégias de aproximação e captação do público-alvo. Para tanto, buscaremos verificar 

a voz desse público ecoada pelos jornais Meia Hora e Super Notícia, em suas capas, por apelo 

a uma identificação com o seu destinatário alvo.  

Cumpre destacar que, embora este trabalho volte-se prioritariamente para a construção 

do ethos pautado sobre o eixo verbal, faremos considerações sobre o não verbal para dar mais 

consistência às análises.  

Destarte, alguns aspectos teóricos relacionados à parte gráfica e à imagem serão 

abordados no subcapítulo a seguir. 

 

4.4 Imagens, cores, ação: a verbo-visualidade em destaque nas manchetes dos 

jornais 

Dentre as estratégias arquitetadas pelo jornal, além do próprio enunciado noticioso, está 

a maneira pela qual as manchetes são exibidas nas capas do periódico. Cada detalhe é muito 

bem pensado de acordo com a forma organizada pelo projeto gráfico.  Segundo Faria e 

Zanchetta Júnior (2019, p.75), o projeto gráfico ou diagramação é de suma importância para o 

jornal e, por essa razão, existem equipes especializadas somente na montagem das primeiras 

páginas. Com o projeto, define-se a disposição de textos, fotos, desenhos e outros elementos 

nas páginas. Dentre as funções dessa diagramação, está a componente estética, que desempenha 

um especial papel de atrair a atenção do leitor de forma imediata. Há também títulos escritos 

com grandes destaques (manchetes), além de fotos coloridas e outros itens. 

Sob esse enquadre, Faria e Zanchetta Júnior (2019, p.76) destacam o mapa da zona ótica 

que é “um dos expedientes usuais de orientação para os profissionais que atuam no projeto 

 
9 Em nosso texto optamos por substituir a informação “classes C, D e E” por “classes menos favorecidas da 

sociedade”, salvo em citações. 
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gráfico. (...) Trata-se de uma espécie de roteiro por onde os olhos do leitor, espontaneamente, 

tenderiam a passar na observação de uma primeira página de jornal (...).”.  Por meio desse mapa 

as imagens e os textos são devidamente distribuídos nas capas dos jornais. 

A seguir, a figura que representa esse mapa, dividido em 4 zonas, a saber: 1. Zona ótica 

primária; 2. Zona terminal; 3. Zona morta; e 4. Zona morta: 

 

 

Mapa da zona ótica 

  
Figura 16: Fonte: Collaro (1996 apud FARIA, 2019, p.76) 

 

 

Os autores tratam também da infografia, que são “soluções híbridas entre texto e 

imagem” (FARIA; ZANCHETTA JR, 2019, p.83). Esse recurso gráfico abarca as seguintes 

características: (i) texto verbal direto e sucinto; (ii) ilustração que se refere ao texto verbal; (iii) 

possibilidade de ter apenas texto sem imagem com  uma disposição visual específica – texto 

esquemático; (iv) texto/imagem apresentados cronologicamente e por grau de relevância; (v) a 

informação infográfica pode ou não esgotar o assunto.   

Cabe ressaltar que as manchetes de capa apresentam múltiplos exemplos de textos 

infográficos. Como componentes do infográfico, Faria e Zanchetta Júnior (2019, p. 85) 
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evidenciam: (i) título; (ii) abertura – texto verbal que introduz o assunto; (iii) mapa – identifica 

a geografia da notícia; (iv) descrição do fato; (v) descrição do elemento principal; e (vi) legenda. 

Cumpre destacar, a partir do exposto, a fotografia, marca registrada dos jornais 

populares. Geralmente, as grandes fotos ocupam grande parte das capas dos tabloides, 

funcionando como uma espécie de isca, que faz saltar aos olhos dos leitores a notícia visual, 

antes mesmo de o texto verbal chamar a atenção por suas informações.  

Desse modo, Faria e Zanchetta Júnior (2019, p. 92-93) apontam para o recente conceito 

de ler uma imagem e para a importância do filtro fornecido pelo olhar do fotógrafo jornalista, 

que acaba por guiar, intencionalmente, essa leitura. Ou seja, “uma foto jornalística é, portanto, 

a visão de um fato que o fotógrafo e os editores do jornal nos apresentam, ou seja, uma “imagem 

segunda” de uma realidade que nos chega filtrada pelo ponto de vista do jornal impresso. 

(FARIA; ZANCHETTA JR, 2019, p.93).  

É importante salientar que a fotografia é polissêmica, permitindo diferentes 

possibilidades interpretativas. Portanto, o close dado a determinada foto serve de guia para a 

interpretação almejada pelo jornal, não só esboçando o seu ponto de vista sobre o fato 

fotografado, mas também buscando cumplicidade de posicionamento dentre seus leitores. 

A esse filtro, fornecido pelos fotógrafos em uma imagem, dá-se o nome de 

enquadramento. Segundo Barbosa; Rabaça (2001, p. 269), enquadramento é a “delimitação da 

imagem isolada pela câmera. Ato ou efeito de dispor e limitar, no visor, o assunto que se deseja 

fotografar ou filmar.”.  

Sobre a imagem, Martine Joly (2007, p.13) declara ser muito complexa a sua definição, 

devido à diversidade de emprego desse termo, fato que pode gerar diferentes significações. 

Cumpre destacar que o sujeito, mais uma vez, comparece em cena, sendo responsável pelo 

importante papel de produção e de reconhecimento da imagem.  

Em suas palavras (JOLY, 2007, p.13): 

 

O termo imagem é tão utilizado, como todos os tipos de significados sem ligação 

aparentemente, que parece muito difícil apresentar uma definição simples e que 

abarque todas as maneiras de a empregar. [...] Compreendemos que ela designa algo 

que, embora não remetendo sempre para o visível, toma de empréstimo alguns traços 

ao visual e, em todo o caso, depende da produção de um sujeito: imaginária ou 

concreta, a imagem passa por alguém, que a produz ou a reconhece. 

 

Pensando acerca das imagens utilizadas em grandes proporções pelos tabloides carioca 

e mineiro, sobretudo em suas capas, salientamos a definição de Charaudeau (2018, p.246) para 
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o conceito de imagem-sintoma, que remete a outras imagens já vistas e se apresenta em forma 

de memória: 

 

[...] Uma imagem já vista. Uma imagem que remete a outras imagens seja por analogia 

formal (uma imagem de torre que desaba remete a outras imagens de torres que 

desabam), seja por intermédio de discurso verbal (uma imagem de catástrofe aérea 

remete a todos os relatos ouvidos sobre as catástrofes aéreas). Toda imagem tem um 

poder de evocação variável que depende daquele que a recebe, pois é interpretada em 

relação com outras imagens e relatos mobilizados por cada um. Assim, o valor dito 

referencial da imagem, o valor de substituição da realidade empírica, é enviesado 

desde a origem, pelo fato de uma construção que depende de um jogo de 

intertextualidade, jogo que lhe confere uma significação plural, jamais unívoca. 

 

  

Destarte, as imagens de capa são minuciosamente escolhidas para que causem um 

impacto no leitor, resgatando de suas lembranças uma imagem-sintoma, que o remeta ao que 

está sendo explicitado. Nesse processo de referenciação imagética há uma identificação, que 

permite capturar não um simples olhar desse leitor, mas, sim, a sua atenção. 

Assim, a respeito da utilização das imagens, Joly (2007, p. 9-10) afirma: 

 

A utilização das imagens generaliza-se de fato e, quer as olhemos quer as 

fabriquemos, somos quotidianamente levados à sua utilização, decifração e 

interpretação. Uma das razões pelas quais elas podem então parecer ameaçadoras é 

que estamos no meio de um curioso paradoxo: por um lado, lemos as imagens de um 

que nos parece perfeitamente natural, que aparentemente não exige qualquer 

aprendizagem e, por outro, temos a sensação de ser influenciados, de modo mais 

inconsciente do que consciente, pela perícia de alguns iniciados que nos podem 

manipular submergindo-se da nossa ingenuidade. 

 

 

Outro fato que marca as capas dos tabloides analisados em nosso estudo é o uso das 

cores, que se mostram mais vibrantes e coloridas ou mais opacas e monocromáticas, de acordo 

com o que é noticiado. Isto é, se uma capa trata de uma notícia trágica, como a morte de uma 

criança pela polícia, por exemplo, o sentimento de revolta e de tristeza será marcado pela 

escolha de cores escuras e opacas. Do mesmo modo, se a capa trata de uma notícia alegre, do 

ponto de vista social, como futebol, por exemplo; ou se se faz valer do humor para falar sobre 

política etc., este sentimento será marcado por um colorido vibrante. 

A seguir, alguns exemplos de capas que expressam tristeza e humor, respectivamente: 
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Figura 17:  Capa do dia 22 de junho de 2018. Fonte: https://flip.meiahora.com/ . Acesso em: 10 de julho de 

2019. 

  

https://flip.meiahora.com/
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Figura 18: Capa do dia 03 de julho de 2019.  Fonte: https://flip.meiahora.com/ . Acesso em: 10 de julho de 

2019. 

 

Na capa do dia 22 de junho de 2018, utilizada neste trabalho como exemplificação da 

expressão da tristeza, o uso das cores corrobora esse sentimento, pois são utilizadas imagens 

com cores mais suaves, menos vibrantes e em tons pasteis. Isso porque a notícia expressa é da 

morte de um estudante em um confronto entre polícia e bandidos em uma comunidade da cidade 

do Rio de Janeiro. 

Na capa do dia 03 de julho de 2019, que exemplifica a expressão do humor, tanto as 

cores da foto quanto da tirinha que a segue, apresentam tons vibrantes e coloridos, que 

simbolizam, nesse caso, as cores da bandeira do Brasil, já que a temática apresentada nessa 

capa é a vitória da seleção brasileira sobre a Argentina. 

O uso das cores nas capas dos tabloides analisados é fundamental. Assim, Faria e 

Zanchetta Júnior (2019, p.99) explicitam o conceito de valores cromáticos, que são de 

fundamental importância no que tange à expressividade da foto, independentemente de ser 

https://flip.meiahora.com/
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colorida ou em preto e branco. Segundo os autores, “os contrastes entre claro e escuro, a 

simbologia das cores, o uso da nitidez ou do desfocamento dos motivos, a localização dos focos 

de luz e particularmente o jogo de luz e sombra diz muito sobre a notícia estampada.”. (FARIA; 

ZANCHETTA, 2019, p.99).  

De acordo com Luciano Guimarães (1990): 

 

Ao considerarmos um emprego intencional da cor, estamos trabalhando com a 

informação “latente” que será percebida e decifrada pelo sentido da visão, interpretada 

por nossa cognição e transformada em informação atualizada. 

 

 Ou seja, essa informação que é transmitida por meio do uso estratégico das cores, 

portanto intencional, mesmo que ainda não possa ser considerado um signo, será percebida por 

meio da visão e atualizada a partir do processo de percepção/interpretação da sua materialidade.  

Assim, há um percurso de geração de sentido que é proporcionado pelo uso das cores 

nas mídias impressas, por exemplo. O simples ato de isolar uma determinada cor ou misturá-la 

com outras, ou ainda o recurso de usar cores quentes, como o amarelo ou o vermelho; ou cores 

frias, como o azul e o verde, colabora para a construção de sentido. Os jornais analisados neste 

estudo, valem-se desse uso cromático, possibilitando interpretações que se processam pautadas 

na verbo-visualidade, sobretudo, pelo jogo de cores que destacam ou tornam opacas uma cena 

ou outra, que ora é revelada, ora é obscurecida por meio de suas grandes imagens que, 

geralmente, compõem as manchetes de capa. 

Nas palavras de Guimarães (2006, p.3): 

 

Ao passar por todo o processo de produção e de recepção de imagens, a cor pode 

incorporar valores, regras e códigos constituídos por sistemas ou campos semânticos 

de origens diversas (religiosa, política, técnica etc.). como cada código, sistema ou 

campo interfere diretamente na maneira como a cor se manifesta (restringindo-a ou 

conformando-a), muitas vezes a vinculação original fica obscurecida. 

 

Dito isso, é preciso levar em consideração as inúmeras estratégias linguístico-

discursivas adotadas pelos jornais que compõem nossos corpora, para que consigam se 

aproximar de seu público leitor. Reiteramos, assim, que longe de estarem à margem do mercado 

que abarca as mídias impressas, os jornais populares, pelo contrário, parecem se destacar no 

que se refere ao uso de elementos dos mais diversos para captar a atenção de seu leitor. Tal fato 

se dá por meio de um processo de identificação e, por consequência, de reconhecimento entre 

os protagonistas desse contrato comunicativo. Sendo assim, a partir do momento em que os 

ethé do enunciador jornal e do destinatário público leitor se fundem, pode-se perceber o quanto 

a abordagem dos jornais se mostra eficiente, permitindo que a informação chegue até as 
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camadas menos favorecidas, estas, sim, caminhando pelas margens da sociedade da qual fazem 

parte.     
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5 ANÁLISE DE CORPUS 

Neste capítulo trataremos da metodologia de análise e do exame do corpus.  Tal corpus 

parte de notícias de jornais, mas detém-se sobre as manchetes em dimensão verbo-visual, 

considerando-se o título, o sobretítulo e o subtítulo. Assim, o presente trabalho conta com dez 

capas, sendo cinco extraídas do jornal Meia Hora de Notícias e cinco extraídas do jornal Super 

Notícia, para depreensão das dez manchetes que compõem o corpus de pesquisa. 

Na próxima seção, trataremos da metodologia de análise que delineia nossa pesquisa. 

 

5.1 Metodologia de análise 

 

Como propósito principal, os jornais a serem analisados focalizam as notícias que dizem 

respeito ao cotidiano, ou seja, as notícias locais pertinentes a uma classe específica, sobre 

polícia, esportes, oportunidades, entretenimento e utilidades públicas. 

 Vale a pena ressaltar que a temática política, a princípio, não é contemplada no perfil 

básico do tabloide, que prioriza informações sobre o dia a dia das comunidades em que os 

jornais são veiculados. No entanto, percebemos, a partir de nossa pesquisa, que os periódicos 

têm realizado um movimento de adaptação de seu conteúdo noticioso. Fato que se reflete, com 

clareza, na escolha de suas manchetes de capa, as quais passam a trazer um destaque especial 

para a temática atinente à esfera política. Tal conjuntura nos levou a debruçarmo-nos sobre o 

referido assunto ao delinearmos a nossa análise, a partir da escolha das capas.  

 Nas subseções a seguir, daremos tratamento aos parâmetros de análise, bem como à 

constituição do corpus, e, ainda, faremos um breve histórico dos jornais populares em tela nessa 

pesquisa. 

5.1.1 Parâmetros de análise e constituição do corpus 

 

 Nessa dissertação, analisamos, duas a duas – na mesma data, manchetes extraídas de 10 

capas de jornais populares. Assim, examinamos cinco capas do jornal carioca Meia Hora, 

designadas neste trabalho como MH 1 (capa do dia 02/11/2018); MH 2 (capa do dia 

09/07/2018); MH 3 (capa do dia 25/05/2018); MH 4 (capa do dia 22/03/2019); e MH 5 (capa 

do dia 25/01/2018). Como temática principal, tais capas têm, como antes mencionado, notícias 

de cunho político ligadas à atualidade brasileira. Acreditamos que, a partir das estratégias 

linguístico-discursivas empregadas em suas manchetes, as quais se valem de uma linguagem 

mais informal e  de uma escolha lexical comum ao seu público leitor, os tabloides desencadeiam 
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um processo de identificação e acabam por proporcionar um reconhecimento entre as 

identidades dos sujeitos envolvidos no contrato comunicativo, o qual se estabelece entre o jornal 

e o seu público-leitor. Esse reconhecimento, que se dá por meio de uma imediata identificação 

jornal-leitores, possivelmente favorece a credibilidade e a captação necessárias para que o leitor 

escolha o jornal Meia Hora ou o Super Notícia, e não outros, para obter as informações 

desejadas.  

Além dessas capas, escolhemos mais cinco capas das mesmas datas do jornal, também 

popular, Super Notícia, veiculado no Estado de Minas Gerais, mais especificamente na cidade 

de Belo Horizonte, desde o ano de 2002, pela Sempre Editora. A escolha se justifica devido à 

ideia de uma proposta de análise comparativa entre os dois tabloides, destacando suas 

semelhanças tanto em relação ao seu perfil e ao perfil do seu público-alvo, quanto em relação 

aos aspectos verbais (escolhas lexicais e organização sintática) e aos aspectos não-verbais 

(imagem, cor e diagramação). Tais capas foram nomeadas por SN 6 (capa do dia 02/11/2018); 

SN 7 (capa do dia 09/07/2018); SN 8 (capa do dia 26/05/2018); SN 9 (capa do dia 22/03/2019); 

e SN 10 (capa do dia 25/01/2018). Portanto, o corpus é formado por um total de dez capas, de 

sessenta e duas capas que foram analisadas no período de março de 2018 a agosto de 2019. 

Para melhor visualização do corpus, organizamos as manchetes que serão analisadas no 

quadro seguinte: 

  

CAPAS MANCHETE DATA 

MH 1 (Meia Hora) “SHHHH” 

 

02 de novembro de 

2018 

MH 2 (Meia Hora) “LULA LIVRE, SÓ QUE NÃO” 09 de julho de 2018 

MH 3 (Meia Hora) “ONDE CAÇAR SUA PRÓPRIA 

COMIDA” 

26 de maio de 2018 

MH 4 (Meia Hora) “NINGUÉM SOLTA A MÃO DE 

NINGUÉM” 

22 de março de 2019 

MH 5 (Meia Hora) “E DEU TRIPLEX A ZERO CONTRA 

LULA” 

25 de janeiro de 2018 
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SN 6 (Super Notícia) “MORO VIRA MINISTRO DE 

BOLSONARO” 

02 de novembro de 

2018 

SN 7 (Super Notícia) “LULA PRESO, LULA SOLTO, LULA 

PRESO...” 

09 de julho de 2018 

SN 8 (Super Notícia) “BRASIL PEGA FOGO, SÓ O 

GOVERNO NÃO VÊ” 

26 de maio de 2018 

SN 9 (Super Notícia) “DENTRO TEMER” 22 de março de 2019 

SN 10 (Super 

Notícia) 

“LULA LÁ” 25 de janeiro de 2018 

Figura 19: Quadro criado pela autora, contendo as manchetes de capa que serão analisadas nessa pesquisa. 

 

Para nossa análise, foi preciso levar em consideração a condição de finalidade, que diz 

respeito ao “para que se diz”, já que temos como hipótese principal que, no Meia Hora e no 

Super Notícia, quem recebe a notícia (“para quem diz”) é sugestionado pelo jornal na mesma 

proporção que o influencia, pois há uma forte interferência no modo pelo qual a notícia é 

produzida e veiculada (influencia “quem diz”). Isso se dá pelo fato de o jornalismo ter uma 

importante função social: o compromisso com a informatividade. Ou seja, é necessário que os 

seus leitores estejam cientes de qualquer situação que se estabeleça ao seu redor, cabendo ao 

jornal esse papel de veículo de informação no âmbito de seu compromisso cívico com a 

credibilidade. Mas, para cumprir esse papel, o Meia Hora e o Super Notícia estabelecem 

determinadas estratégias de aproximação com o seu público-leitor, fazendo com que a 

informação, de fato, chegue a quem interessa de maneira mais sedutora no escopo de uma lógica 

comercial – estratégia de captação. Portanto, além do compromisso com a informatividade, o 

jornal tem o compromisso com o desafio da captação do leitor. Será a partir desse segundo 

desafio que ele tratará de construir as suas estratégias de aproximação. 

Como afirma Charaudeau (2018, p.87), “a visada de informação consiste em fazer saber 

ao cidadão o que aconteceu ou que está acontecendo no mundo da vida social.”. A seu turno, 

“toda visada de captação está orientada para o parceiro da troca, um parceiro que se supõe não 

natural (...), não passivo (...) e não ter sido conquistado antecipadamente pelo interesse que a 

mensagem pudesse ter despertado (é necessário persuadi-lo, seduzi-lo)”. (CHARAUDEAU, 

2018, p. 91) 
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Fato relevante em nossa análise é a verificação acerca do contrato de comunicação 

(CHARAUDEAU, 2005) que se delineia nas capas analisadas. Destacamos, assim, marcas 

verbais e não-verbais submetidas às restrições e às estratégias possíveis no que tange a esse 

contrato, que se estrutura no âmbito da temática política.  

Charaudeau (2004) esclarece alguns pontos importantes ao se levar em consideração a 

noção de gênero textual, descrevendo alguns aspectos, peculiares em cada gênero, que devem 

ser analisados de maneira articulada. Tal observação se torna de suma importância para nossa 

análise: 

 

o que é levado em conta para definir esta noção diz respeito, tanto à ancoragem 

social do discurso, quanto a sua natureza comunciacional, tanto às atividades 

linguageiras construídas, quanto às características formais dos textos produzidos. 

Logo, podemos nos perguntar se estes diferentes aspectos não estão ligados. 

 

 

Assim, sob essa perspectiva, por um lado, mantivemos em relevo, dentre os elementos 

verbais estudados, a organização sintática e as escolhas lexicais. Por outro lado, no que se refere 

aos elementos não-verbais, focalizaremos como aspecto coadjuvante a diagramação (FARIA, 

2012) ressaltando o uso das cores e das imagens. 

Salientamos, uma vez mais, que nosso objeto de estudo central são as vozes enunciativas 

em integração, considerando-se uma fusão de ethos. Ou seja, o ethos do leitor (sujeito 

destinatário) é incorporado pelos jornais populares Meia Hora de Notícias e Super Notícia 

(sujeito enunciador). 

Sob essa perspectiva, temos como objetivo central identificar e analisar como se constrói 

e se apresenta esse ethos constituído pela relação de identificação quase total do enunciador e 

do destinatário dos discursos produzidos pelos jornais supracitados. 

A teoria Semiolinguística concerne a uma proposta de análise do discurso que visa a 

uma observação acerca dos mecanismos de articulação entre produções textuais/discursivas e 

atores sociais. Neste caso, esses atores seriam a sociedade e o contexto nos quais estão inseridos 

os jornais Meia Hora e Super Notícia, e o seu público-alvo. 

De acordo com Charaudeau (2004): 

 

[...] poderíamos dizer que é o estatuto do ator social e o papel que ele representa que 

são determinantes para julgar a conformidade de um discurso em relação ao domínio 

no qual ele é produzido. Assim, todo discurso seria marcado por uma certa 

“performatividade”, desde que o ator social, que está na origem enunciativa, fosse 

reconhecido em seu estatuto: não é mais o que é dito que conta, mas a origem 

enunciativa externa do que é dito. 
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Visando a uma melhor apreensão dos parâmetros de análise delineados para a análise 

desse ethos em fusão, estabelecemos o seguinte quadro: 

ASPECTO VERBAL ASPECTO NÃO-VERBAL 

 ESCOLHA LEXICAL DIAGRAMAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO 

SINTÁTICA 
IMAGENS 

 CORES 

   Figura 20: Quadro criado pela autora, contendo os parâmetros de análise utilizados nessa pesquisa. 

 

Na seção a seguir, faremos um breve histórico a respeito dos jornais que constituem o 

nosso corpus. 

5.1.2 Breve histórico do corpus 

 O jornal Meia Hora de Notícias, lançado em 2005 pelo jornal O Dia, é apresentado em 

um formato menor em relação ao jornal de referência. O formato tabloide (tamanho menor e 

mais prático) é a marca registrada de um jornal popular (AMARAL, 2006). O periódico é 

constituído por um conteúdo nada convencional para aqueles que já estavam acostumados com 

as particularidades de um o jornal de referência do Rio de Janeiro, como O Globo e O Dia, por 

exemplo. 

 Pois é a partir do conteúdo do jornal O Dia que as notícias são veiculadas no Meia Hora. 

No entanto, para que se respeitem determinados parâmetros criados pelos editores, com o 

propósito de atingir seu público-alvo, essas notícias são completamente adaptadas e realinhadas 

a partir de estratégias que permitem uma maior aproximação com o público leitor pertencente 

às classes sociais menos favorecidas e, em grande parte, menos escolarizadas da sociedade.  

 De uma maneira geral, o jornal popular tem como suas principais características as 

notícias curtas, muita imagem e pouco texto. Ou seja, antes mesmo de ler o conteúdo, um leitor 

apressado, por exemplo, já seria atraído por uma imagem, que em sua maioria é impactante. Ao 

parar para ler o conteúdo, esse leitor teria, a seu gosto, textos claros e sucintos, já que o tempo 

não é algo para ser desperdiçado por quem tem que garantir o pão de cada dia. 

 Todavia, não são todos os leitores que se enquadrariam na situação hipotética descrita 

acima. É nesse ponto que a questão da identificação é tão fundamental, em se tratando da 

avaliação e da escolha por esse ou outro veículo de informação. É também nesse ponto que a 

polêmica ganha o seu espaço, a partir do momento em que podemos considerar que as pessoas 
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não consomem aquilo com o qual não se identificam e, por consequência, em que não se 

reconhecem. Muito mais do que simplesmente não escolher o jornal Meia Hora, muitas pessoas 

passaram a criticá-lo e a ter preconceito, sobretudo com suas manchetes de capa.  

 De acordo com o editor chefe do Meia Hora, Humberto Tziolas (em uma entrevista para 

um documentário acerca do tabloide), o jornal tem um apelo de identidade muito forte, com 

uma linguagem bem informal. Ou seja, uma “identificação”, o que corrobora uma das hipóteses 

levantadas em nosso estudo. Segundo ele, trata-se de um jornal super popular com uma 

linguagem ainda mais simples, pois o objetivo maior é o de “se fazer entender” por qualquer 

um que o leia. Outro ponto alto do jornal é o humor. Ainda nas palavras do editor: “O Meia 

Hora não é bem-humorado porque é popular, ele é popular e bem-humorado”. Fato que o 

destaca dentre outros jornais populares brasileiros, atestando a sua característica peculiar e 

transgressora relativamente ao contrato jornalístico convencional. Isto é, o Meia Hora é 

marcado por sua originalidade.  

 Por sua vez, o jornal Super Notícia, que tem a segunda maior circulação do país, foi 

lançado em 10 de junho de 2002, na cidade de Belo Horizonte, MG. Pertence ao grupo SADA, 

que possui outros 6 jornais, e é editado pela Sempre Editora. Apresenta também como 

característica o formato de tabloide com temática popular. No ano de 2006, o Super já estava 

entre os 10 maiores jornais do Brasil, com uma venda de 174 mil exemplares. Em 2015 já 

atingia a terceira colocação com 314 mil exemplares. Esses fatores delineiam a sua abrangência 

e importância para as camadas populares de sua cidade. O seu valor de venda (R$0,50) é ainda 

menor do que o do jornal Meia Hora, pois este custa R$1,00 de segunda a sábado e R$2,00 no 

domingo. Essa característica do tabloide mineiro é bastante relevante para o seu destaque nas 

vendas.  

Vale a pena salientar ainda, em uma proposta comparativa entre os dois jornais 

analisados, que eles têm em comum, além dos aspectos já ressaltados no que se refere ao 

jornalismo popular, as cores de sua logo (preta e vermelha) e os assuntos mais explorados, tais 

como: esportes, serviços à comunidade, noticiário da polícia e do mundo das celebridades.  

É mister deixar claro que, assim como no Meia Hora, houve no Super Notícia um 

movimento de adaptação a partir da demanda do seu público-alvo, que passou a se interessar 

mais pela temática política. Desse modo, os jornais analisados passaram a destacar em suas 

manchetes de capa o desenrolar dos fatos políticos dos últimos anos, abrindo espaço para o 

ecoar da voz da sociedade, que, nos tempos atuais, percebe-se mais politizada e presente nas 

decisões primordiais para o bem-estar de sua nação. 
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Na seção a seguir, faremos o exame das manchetes selecionadas dos jornais que 

constituem o nosso corpus. 

 

5.2 Exame das manchetes selecionadas dos jornais Meia Hora e Super Notícia  

 

Em um movimento de articulação da fundamentação teórica com a análise do corpus 

selecionado, identificamos como o ethos advindo da fusão do ethos institucional com o ethos 

do público-alvo se apresenta, a partir dos recortes das manchetes das dez capas selecionadas 

para a apresentação nesta dissertação, sendo cinco do jornal Meia Hora de Notícias e cinco do 

jornal Super Notícia. Para tal, foi feito um estudo de recursos linguístico-discursivos utilizados 

como estratégia de aproximação com o leitor.  

Para melhor organização das análises, nos orientamos pelos seguintes passos: a) 

contextualização da notícia; b) análise de aspectos não-verbais: imagens, diagramação e cores; 

c) focalização da manchete em dimensão verbal mais especificamente; e d) exame dos recursos 

linguístico-discursivos empregados nessas manchetes, em dimensão lexical e sintática. 

 

5.2.1 Meia Hora de Notícias 

 

Como ponto de partida, teremos do exame da manchete da capa MH 1, do jornal Meia 

Hora de Notícias, de 02 de novembro de 2018, em que se destaca o convite do Presidente eleito 

em 2018, Jair Bolsonaro, e o aceite polêmico do Juiz Sergio Moro, encarregado da prisão do 

ex-presidente Lula por meio das investigações da Operação Laja a Jato, para ocupar o cargo de 

Ministro da Justiça no novo governo que se iniciou em 2019. 
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Figura 21: Capa MH 1 (02/11/2018). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html. Acesso em: 

02/02/2019. 

 

 

Destacaremos, em primeiro lugar, a manchete representada pela onomatopeia (figura de 

linguagem) “SHHHH”, que remete ao som feito por alguém que pede silêncio. Associada a essa 

manchete, está uma grande imagem em primeiro plano do juiz Sergio Moro fazendo um sinal 

com sua mão, que também representa um pedido de silêncio. Assim, pode-se observar o quanto 

a legenda, neste caso a manchete, contribui para a construção de sentido da imagem. Sem essa 

associação, o efeito de sentido causado no destinatário poderia ficar comprometido em relação 

ao efeito visado pelo sujeito enunciador. Ou seja, poderia haver alguma “falha” na 

interpretação.  

Essa união de imagem e texto como enunciados demonstra uma estratégia do jornal para 

chamar a atenção do leitor para a notícia, antes mesmo que esta, de fato, pudesse ser lida. Tal 

uso nos remete ao que Charaudeau (2018, p.46) define como imagem-sintoma. Isto é, uma 

imagem que evoca os saberes partilhados pelo senso comum, que ao ser evidenciada já carrega 

parte de seu significado, pois remete a algo já conhecido por um determinado grupo, por 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html
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exemplo a imagem de alguém pedindo silêncio, sem necessariamente ter um texto escrito a 

respeito desse pedido. 

Além desse título (FARIA; ZANCHETTA JR, 2019, p.11), logo acima da foto do juiz, 

está o enunciado “Teve gente que amou, teve gente que odiou...” [grifo nosso], como subtítulo 

(FARIA; ZANCHETTA JR, 2019, p.11) da manchete em questão. Pode-se levar em 

consideração que, com esse enunciado, o Meia Hora não mantém o distanciamento e a 

imparcialidade inerentes a um veículo de informação.  

Apesar de se fazer valer de um comportamento delocutivo (CHARAUDEAU, 2016) ao 

relatar um fato, implicitamente já se percebe que esse distanciamento não se consolida.  Ou 

seja, de certa forma, há um posicionamento acerca do que é narrado. Por um lado, por mais que 

tenham sido usados os termos “teve gente” (portanto não se trata da opinião do jornal), por 

outro, a maneira de relatar  –  discurso indireto narrativizado10 (CHARAUDEAU, 2018, p.165) 

–  permite que o dito original (Do) sofra mudanças ao ser relatado, justamente por ser 

incorporado ao enunciado do relator. 

Segundo Charaudeau (2018, p. 161-162), o discurso relatado é: 

 

o ato de enunciação pelo qual um locutor (Loc/r – locutor/relator) relata o que foi dito 

(Do – dito de origem) por um locutor (Loc/o – locutor de origem), dirigindo-se a um 

interlocutor (Interloc/r – interlocutor /relator) que, em princípio, não é o interlocutor 

de origem (Interloc/o). 

 

 

Quando as marcas desse outro no discurso não são tão explícitas, pode-se confundi-las 

com uma interdiscursividade e não as entender como, de fato, um dito relatado. Sendo assim, o 

locutor de origem é apagado, com o propósito de o discurso proferido parecer pertencente ao 

locutor que o relata. Como salienta Charaudeau (2018, p.162), “é nesse jogo de marcação-

demarcação, por um lado, não-marcação-integração, de outro, que se situa o discurso das mídias 

de informação.”. 

Sob essa perspectiva, a escolha do verbo “amou” em contraposição ao verbo “odiou”, 

corrobora essa ideia de ausência de neutralidade, pois pode se tratar de uma constatação de 

opinião pública, que possivelmente não foi enunciada a partir de um único dito original. Essa 

reflexão acerca de um enunciado sem fontes comprovadas (dito original – Do) enfatiza que a 

escolha desses verbos pode estar ligada ao ponto de vista do próprio jornal.  

 
10 Discurso indireto narrativizado é aquele em que o dito de origem se integra totalmente no dizer de quem o relata. 

Esse discurso é caracterizado por uma heterogeneidade, que atribui parte do que foi dito a um locutor diferenciado 

daquele que fala. 
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Partindo para o texto referente à manchete acima citada, focalizaremos o enunciado 

“Sergio Moro, juizão da Lava Jato que mandou Lula pra cadeia meses antes da eleição, aceita 

convite de Bolsonaro e será superministro da justiça do novo governo. Ele vai cuidar da polícia 

Federal e também da política de Segurança pública no Brasil.” [grifo nosso].  

Iniciaremos a análise desse enunciado, que caracteriza um dito relatado narrativizado, 

salientando o uso da substantivação/nomeação como elemento modalizador do texto. Ou seja, 

substantivos que tecem considerações sobre o referente. A escolha dos nomes “juizão” e 

“superministro”, que qualificam Sergio Moro, explicitam a posição do enunciador em relação 

ao assunto que está sendo tratado.  

É possível observar o uso do aumentativo por meio do emprego do substantivo juiz 

acrescido do sufixo “-ão” – no sentido irônico, expressando, de maneira sarcástica, o 

“heroísmo” do juiz – além do superlativo absoluto analítico explicitado por meio do adjetivo 

(qualificador) superlativo “super”, anexado ao substantivo ministro. Ao considerar o uso do 

aumentativo como uma estratégia linguístico-discursiva, pode-se inferir que o jornal procura 

dar destaque, de maneira irônica, tanto ao cargo ocupado pelo juiz, quanto ao cargo de ministro 

que ele irá ocupar, já que se trata de algo que Sérgio Moro negara anteriormente.  

Seguindo a análise do texto de capa, destacamos os verbos “mandou” e “aceita” (verbos 

dicendi que introduzem uma fala reportada, refletindo, respectivamente, uma ordem e uma 

aceitação por parte do autor do dito, o juiz Sergio Moro – GAVAZZI; RODRIGUES, 2007), 

além dos verbos “será”, e da locução verbal “vai cuidar”, também relacionados ao juiz. Tal 

enunciado nos permite perceber o quanto o Meia Hora dá ênfase ao “poder” de Sergio Moro, 

que é capaz de mandar, de aceitar, de ser algo e de cuidar de algo, não deixando ao leitor 

nenhuma dúvida acerca de que todas as suas decisões serão cumpridas.  

Essa legitimidade e, por consequência, credibilidade do sujeito juiz Sergio Moro, além 

de sua “abrangente capacidade” de realização, no que tange ao poder judiciário, têm sido 

grandemente divulgada nas redes sociais, seja por aqueles que “amam” todo esse “poder” do 

magistrado, seja por aqueles que “odeiam”, assim como é enunciado pelo jornal no subtítulo da 

mesma manchete.  

Não poderíamos deixar de ressaltar o adjunto adverbial de tempo “meses antes da 

eleição” que acompanha o verbo “mandou” na oração “(...) mandou Lula pra cadeia (...)”. Por 

mais que o adjunto represente gramaticalmente um termo acessório, em termos discursivos 

representa uma informação de relevante valor. Isso porque o aceite desse convite compromete 

toda a imparcialidade atinente a um juiz ao julgar e condenar um ex-presidente da República e 

possível candidato à Presidência na eleição que estaria por vir.  
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Ou seja, a polêmica girou em torno do fato de um juiz que expediu uma ordem de prisão 

para um possível candidato à Presidência do Brasil, e que, eticamente, não poderia aceitar um 

cargo de Ministro ofertado pelo candidato da oposição, que acabou de ser eleito. Isso poderia 

soar um tanto parcial e deslegitimar a sua decisão e as suas razões para a prisão do ex-presidente 

Lula. Por essa razão, tanto o convite do Presidente eleito Jair Bolsonaro quanto o aceite do juiz 

Sergio Moro ganharam muitas manchetes em muitos jornais.  

Em suma, a partir da análise da manchete de capa do jornal Meia Hora de Notícia, 

verificamos e identificamos o posicionamento do tabloide, a despeito da suposta imparcialidade 

inerente à mídia impressa. Além disso, também foi possível observar o ethos do jornal Meia 

Hora – enquanto sujeito enunciador – em fusão com o ethos do seu público-leitor – enquanto 

sujeito destinatário – ao perceber e constatar a voz desse público com todos os seus 

posicionamentos (“Teve gente que amou, teve gente que odiou...”) e anseios diante dos últimos 

acontecimentos que envolveram o quadro político do Brasil.  

A seguir, teremos a análise da manchete da capa MH 2, do jornal Meia Hora de Notícias, 

de 09 de julho de 2018, em que se destaca a tentativa frustrada de soltura do ex-presidente Lula 

por meio da decisão de um desembargador.  
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Figura 22: Capa MH 2 (09/07/2018). https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html Acesso em: 

02/02/2019. 

 

 

A prisão do ex-presidente Lula vem mexendo muito com a opinião pública e tem 

dividido posições. O seu desfecho esperado (positivo ou não), tanto quanto seu início, vem 

causando grande reboliço por todo o Brasil. O jornal Meia Hora, em especial, vem dando 

grande destaque a toda essa movimentação (reflexo, ainda, da operação Lava Jato), fato que 

podemos observar em suas manchetes de capa. 

Na capa anterior, destacamos uma grande imagem do ex-presidente Lula e nos coube 

atentar para a sua feição tranquila e sorridente, o que destoa bastante do que o senso comum 

entende como a imagem de alguém preso (imagem-sintoma). A escolha dessa imagem, que nos 

leva a uma percepção de uma atmosfera positiva e relaxada, e não de outra que poderia 

transparecer um certo nervosismo ou seriedade, já nos remete a um sutil posicionamento do 

tabloide diante dos últimos acontecimentos relacionados ao petista.  

A manchete em destaque “Lula livre, só que não”, brinca com duas hashtags (#) que 

vêm circulando nas redes sociais nos últimos tempos. A primeira é mais recente e se propagou 

pelas redes ao ser compartilhada em grandes proporções pelos apoiadores de Lula, portanto 

contra a sua prisão (#LulaLivre). Já a segunda – “só que não” – tem circulado com um uso mais 

generalizado, quando o enunciador deseja reportar alguma ironia em seu próprio enunciado. 

Sendo usado para isso, apenas uma sigla (#sqn) ao final de cada proposição. Esta, funciona no 

enunciado como um operador argumentativo, como um articulador de opinião que sintetiza um 

contra-argumento, irrefutável. 

Nesse sentido, poderíamos perceber um posicionamento do jornal, a despeito do 

princípio de neutralidade (CHARAUDEAU, 2005) inerente ao meio jornalístico, a partir do 

seu enunciado a respeito do pedido de soltura do Lula, já que tem sido negado e rechaçado pelos 

personagens de destaque da Lava Jato, sobretudo, pelo juiz Sérgio Moro.  

Essa intertextualidade (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, p.288) com os 

gêneros concernentes à mídia virtual e sua linguagem informal e de fácil compreensão 

demonstra mais uma estratégia de aproximação do jornal, que busca, através de determinadas 

representações sociais, levar o seu público a se identificar e, por consequência, consumir o 

jornal. Isto é, todos nós criamos representações pela necessidade de nomear e definir variados 

aspectos da realidade cotidiana.  Ou seja, trata-se de algo natural circulando nos discursos mais 

diversos. A intertextualidade é identificada no momento em se recrutam os saberes (de 

conhecimento e de crença) partilhados socialmente, como já definira Charaudeau (2009). 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html
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É nesse ponto que certificamos a nossa hipótese central de que há uma fusão do ethos 

do enunciador e do destinatário. Isso porque o jornal evoca uma identidade discursiva que dá 

voz ao próprio público-leitor, o povo, como se suas manchetes fossem apenas um reflexo dessa 

voz. Há desse modo um jogo de influências (princípio de regulação – CHARAUDEAU, 2005) 

entre ambas as partes, em que a troca linguageira se consolida mediante uma plena 

identificação. 

Ainda nessa manchete de capa, destacamos o texto “Desembargador decide soltar o ex-

presidente, mas outro manda continuar preso. Confusão se arrastou ao longo do domingo, até 

que o presidente do TRF-4 bateu o martelo: ele continua na cadeia.”.  

A partir desse texto, podemos enfatizar as escolhas verbais “decide”, acrescido de 

“soltar”; “manda”, acrescido de “continuar preso” e ainda a expressão “bateu o martelo”, 

seguido da construção “ele continua na cadeia”, que parece representar um discurso direto, por 

estar após os dois pontos, porém não acompanhado de aspas. Com base nesses destaques dos 

verbos, podemos identificar a questão das identidades sociais com seus estatutos e papéis, que 

lhe conferem certa legitimidade. A construção de sentido propiciada a partir dos verbos 

“mandar” e “decidir” confere certo poder ao sujeito (“Desembargador”) explicitado no 

enunciado. Aquele que manda ou que tem poder de decisão ganha destaque na manchete. Tal 

escolha estabelece um efeito de sentido específico, visado pelo sujeito enunciador. 

Em outras palavras, temos um desembargador que decide pela soltura, mas que tem a 

sua decisão revogada por um “outro” desembargador, que parece ser hierarquicamente superior, 

que tem uma legitimidade capaz de mandar deixar Lula preso. E mais, esse outro tem o poder 

de “bater o martelo”, uma expressão que nos remete ao poder supremo de decisão de um juiz 

em um tribunal. Vale a pena ressaltar que essas escolhas linguísticas são fundamentais para o 

entendimento da finalidade intencional (princípio de influência – CHARAUDEAU, 2005) do 

sujeito ao enunciar.  

Seguindo com a análise do mesmo texto, observamos “confusão se arrastou ao longo do 

domingo”, que marca, mais uma vez, o posicionamento do periódico diante desse episódio, ao 

escolher o termo “confusão” para explicitar sua opinião diante dos últimos fatos.  

Nesse ponto, faz-se necessário reconsiderar as assertivas de Charaudeau (2005) a 

respeito do processo de semiotização do mundo. Isso porque, neste processo, o mundo a 

significar é transformado (processo de transformação) em um mundo significado, por meio da 

escolha dos elementos de identificação (identidades nominais), de qualificação (identidades 

descritivas), de ação (identidades narrativas) e de causação (relações de causalidade). No caso 

do enunciado em análise, a identidade nominal – substantivo – “confusão” funcionou como um 
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elemento de identificação, que já traz para o texto uma determinada carga semântica – pré-

estabelecida a partir da intencionalidade do sujeito enunciador, o jornal.    

Vale a pena ressaltar que essa construção de sentido só se estabelece, de fato, devido à 

articulação do processo de transformação com o processo de transação (CHARAUDEAU, 

2005), já que, para que os sujeitos interagentes interpretem os efeitos de sentidos visados, é 

preciso que se lance mão de quatro princípios fundamentais – neste momento destacaremos 

dois deles – dentre os quais, conforme já citamos anteriormente, o princípio de influência, que 

se delineia a partir da intencionalidade do sujeito; e o princípio de pertinência, que recobre os 

saberes compartilhados no ato linguageiro, tornando possível a compreensão das escolhas 

linguístico-discursivas destacadas na manchete em foco. 

Partindo desse pressuposto, é possível perceber que o vocábulo “confusão” carrega em 

si uma carga semântica que nos permite pensar em desordem, bagunça ou mesmo briga. 

Corroborando esse efeito de sentido, destacamos o sobretítulo “Que rolo!”, que, dentre uma de 

suas possibilidades semânticas, expressa a ideia de algo confuso e enrolado. Portanto, tal 

escolha lexical, que representa uma maneira popular de dizer que algo está bem confuso, é 

complementada pelo vocábulo “confusão”, explicitado no enunciado do texto previamente 

analisado, servindo de reforço para o sentido pretendido a partir dos elementos em relevo na 

análise desta manchete de capa. 

Sob essa perspectiva, se a prisão de um ex-presidente acaba por causar uma briga (uma 

confusão), então, o jornal está expressando a sua ideia de que todo esse acontecido poderia, de 

certa forma, ser levado para o lado pessoal, em que as partes se desentendem por não 

concordarem entre si. E não como um caso de suposta corrupção e lavagem de dinheiro que 

deveria ser tratado e julgado com a devida imparcialidade. 

Por essa razão, reiteramos que é preciso levar em consideração, na análise do corpus, 

as condições de finalidade (“para que se diz”) e de identidade (“para quem se diz”). Entretanto, 

além de manter uma função social com a informação, o Meia Hora ultrapassa esse compromisso 

meramente informativo, e age fortemente como um co-criador de um pensamento crítico tão 

essencial diante da magnitude dos últimos acontecimentos no âmbito da política que vêm 

acometendo a sociedade da qual o seu público faz parte.  

Mais uma vez reiteramos nossa hipótese da fusão do ethos do enunciador (jornal) com 

o do destinatário (leitor). Isso porque é possível perceber a voz desse leitor na manchete 

analisada, seja pelo registro de linguagem informal, que evoca a oralidade, seja pela maneira 

de dizer, que se apresenta em concordância com os saberes partilhados socialmente pelo grupo 

em evidência. 
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Prosseguindo com a análise das capas selecionadas, teremos, a seguir, a manchete da 

capa MH 3 do jornal Meia Hora do dia 26 maio de 2018. 

 

 

 
Figura 23: Capa MH 3 (26/05/2018). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html Acesso em: 

03/08/2018. 

 

Destaca-se, nesta capa, dentre outros elementos, uma imagem bastante colorida, que a 

toma praticamente por inteiro. Essa grande imagem nos faz retomar de imediato o que 

Charaudeau (2006) definiu como imagem-sintoma, ou seja, uma imagem que nos remete a 

outras imagens, e que tem o seu sentido construído com base em uma intertextualidade, 

oferecendo, assim, uma significação plural. 

Neste caso, essa imagem está representando a Idade da Pedra, em que os homens da 

caverna tinham, dentre outras atribuições primitivas, a da caça de sua própria comida. Essa 

referência é enfatizada com o enunciado da manchete: “Onde caçar sua própria comida”.  

Cabe ressaltar o texto logo abaixo do sobretítulo, que confirma essa referência: 

“Prateleiras vazias, lojas fechadas, postos sem combustível, ônibus parados, risco de faltar gás 

e até remédios. Greve dos caminhoneiros está levando o Brasil de volta para a Idade da Pedra.”. 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html
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Trazendo para a nossa realidade, essa questão da caça pela comida diz respeito às 

dificuldades enfrentadas pelos brasileiros no mês de maio de 2018, devido à paralisação (greve) 

dos caminhoneiros, responsáveis pelo transporte de cargas diversas, sobretudo de alimentos. 

Essa greve inusitada – que teve início no dia 21 de maio de 2018 e se estendeu por cinco dias – 

gerou um grande impacto, pois causou um desabastecimento do comércio em geral, 

principalmente nos postos de combustíveis. 

Aprofundando-nos, um pouco mais, no enunciado da manchete: “Onde caçar sua 

própria comida” [grifo nosso], destacamos o pronome possessivo “sua”, que parece executar a 

tarefa de mediar uma espécie de “conversa” com o próprio leitor do jornal. Isto se dá a partir 

do emprego do modo alocutivo, ou seja, do comportamento alocutivo, que estabelece uma 

relação de influência entre locutor (jornal) e interlocutor (leitor) (CHARAUDEAU, 2016, p.82-

83). 

Seguindo com nossas observações, salientamos o enunciado do sobretítulo: “2,5 

milhões de anos em 2 - 5 dias” [o 2 está riscado com um X]. Este enunciado tem uma grande 

interdiscursividade com o slogan do Planalto (governo do atual Presidente Temer) “O Brasil 

voltou, 20 anos em 2”. Tal slogan gerou muita polêmica devido, principalmente, a escolha do 

verbo “voltar” que, sem o uso da vírgula após o mesmo, tem uma carga semântica que remeteria 

a uma ideia de retrocesso, de volta ao passado. Ou seja, transforma em retrocesso o que 

pretendia ser uma intertextualidade com a citação do programa de governo do ex-presidente 

Juscelino Kubitschek (JK), que dizia: “50 anos em 5”, ao propor uma política de governo 

progressista/desenvolvimentista. 

Ou seja, o Brasil retrocedeu 20 anos no período de dois anos do governo Temer (quando 

o slogan foi lançado). O “X” marcado em cima do número 2 (nos remete ao slogan), demarca 

a duração da greve, 5 dias, que também foram suficientes para haver um retrocesso no país. 

Outro fato a ser levado em consideração é que o número 5 marca uma interdiscursividade com 

o slogan original de JK, que utiliza o número 5. 

Essa ideia de retrocesso foi um ponto-chave para a escolha do léxico do subtítulo, que 

devido ao recrutamento de saberes de conhecimento partilhados pelo jornal e por seus leitores, 

não foi nem necessário utilizar o termo “Brasil”, muito menos o verbo “voltar”. Isso porque o 

tabloide, como sujeito comunicante (EUc), criou uma imagem de si (enunciador - EUe) e uma 

imagem ideal de um destinatário (leitor - EUd) capaz de compreender o que estava implícito 

(um discurso que já havia sido proferido por outrem). Isto é, houve uma aposta de que a imagem 

desse destinatário estaria em convergência com o TUi (o sujeito social – neste caso, coletivo), 

havendo, assim, uma interpretação favorável à intencionalidade do jornal.  
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Pensando no quesito projeto gráfico, observamos nessa capa uma formatação (bem 

pensada) correspondente a de uma revista, em especial a revista Caras11 (revista que trata do 

dia a dia de famosos).  Esse jogo com a revista é bem marcado por uma analogia que se 

estabelece com o uso do slogan (em destaque na parte superior à esquerda) “Caças/ A revista 

do homem primata”. O que nos chamou a atenção é o fato de a notícia estar supostamente em 

uma revista que traz novidades (“fofocas”) a respeito das classes sociais mais abastadas. Isso 

nos leva a uma possível interpretação que esse “retrocesso” atingiu a todos sem exceção. E 

mais, entendemos, como um recurso de humor, uma informação populista utilizada para atrair 

o cliente (CHARAUDEAU, 2018, p.258) por meio dessa relação com os produtos – o jornal 

popular (AMARAL, 2006) e a Revista Caras, ambos consumidos pelos seus leitores em 

potencial.  

Cumpre destacar a articulação do par mínimo “Caças/Caras”. Isto é, diante de “Caras”, 

projeta-se um TU que tem sede pelo “belo” e aprecia vidas; diante de “Caças”, projeta-se um 

TU que reivindica sobrevivência. Trata-se, assim, de uma demonstração muito inteligente de 

mais uma estratégia de captação de leitores por meio da sedução (CHARAUDEAU, 2006), pois 

as revistas que informam sobre as celebridades parecem ser de grande aceitação pelo leitor do 

Meia Hora, o que demonstra uma busca constante pela aproximação com o seu público, por 

parte do jornal.  

Corroborando nossa hipótese de pesquisa, foi possível identificar a fusão dos ethé dos 

sujeitos envolvidos no ato de fala, sob o contrato comunicativo jornal e público leitor. Na 

manchete analisada, ecoa a voz do público pelo tom bem-humorado, bem como pelos saberes, 

observados a partir dos recursos linguístico-discursivos utilizados, sobretudo, pelo viés da 

interdiscursividade/intertextualidade, como estratégia de aproximação com esse público. 

A seguir, a análise da manchete da capa MH 4 do jornal Meia Hora do dia 22 de março 

de 2019. 

 

 
11 Imagem em anexo (anexo 18). 
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Figura 24: Capa MH 4 (22/03/2019). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html Acesso em: 

30/07/2019. 

 

Esta capa selecionada destaca um período de grandes prisões de políticos brasileiros, 

ainda como efeito da Operação Lava Jato, explicitada na análise da manchete da capa MH 1. 

Destarte, a grande imagem destacada pelo tabloide explicita dois dos muitos presos por esta 

operação, a saber: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (à esquerda da foto), preso em um 

momento anterior – como fora mencionado na análise da capa MH 1 – e o ex-presidente Michel 

Temer (à direita da foto). O que chama a atenção é que, nesta imagem, os dois estão de mãos 

dadas em sinal de apoio mútuo. Seguindo esta grande imagem está a manchete principal 

“Ninguém solta a mão de ninguém”12. Este enunciado funciona como um link, ou seja, 

“conversa” com a própria foto, além de estabelecer uma intertextualidade com o que se tornou 

o bordão das eleitoras que se colocaram contra a eleição do atual presidente Jair Messias 

Bolsonaro, então candidato nas eleições de 2018. Tal bordão era repetido inúmeras vezes e 

representava a luta feminista contra o candidato à presidência do partido de Direita, PSL.  

 
12 Imagens em anexo (anexos 19 e 20). 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html
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O que torna a foto mais interessante é que parece ser uma foto antiga, que não condiz 

com o momento em que esse bordão se espalhava pelo Brasil, tanto pelos meios físicos, quanto 

pelas redes sociais virtuais.   Isto porque, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff 

– mesmo partido de Lula (PT), os ex-presidentes da foto não mantiveram o seu recíproco apoio. 

Neste ponto é que se encontra a ironia da foto em relação com a manchete.  Este recurso 

linguístico-discursivo já se tornou uma forte característica do Meia Hora, ainda que se esteja 

noticiando acerca de uma temática tão séria quanto a política. Trabalhamos com a hipótese de 

que o jornal enuncia a voz do povo e a escolha desse bordão corrobora essa ideia. 

No subtítulo dessa manchete verificamos o texto “Com a prisão de Michel Temer, Brasil 

tem dois ex-presidentes atrás das grades. Lava Jato também botou o ex-governador Moreira 

Franco na tranca. Grupo teria recebido R$1,8 bilhão em propina.” [grifo nosso]. Salientamos, 

nesse enunciado, as expressões “atrás das grades” e “botou na tranca”. Trata-se de expressões 

populares que se referem ao fato de alguém ter sido preso. Mais uma vez é possível observar a 

voz do povo ecoando nas capas do tabloide, por meio de expressões cristalizadas de registro 

informal. Assim, é possível perceber o tom (ethos – MAINGUENEAU, 2008, p. 18) 

sensacionalista (ZANCHETTA, 2004, p.60) modulado pelo modo de abordar tal episódio 

noticiado. Ou seja, o ângulo (ZANCHETTA, 2004, p.60) pelo qual o jornal relata o 

acontecimento em pauta nessa manchete, a partir de uma técnica de apresentação que prioriza 

o registro que se estreita com a linguagem oral informal, tão comum ao seu público leitor. 

Destacamos também, neste enunciado, o uso dos verbos “botou” (tempo verbal: 

pretérito perfeito), que indica uma ação (forçada) finalizada por alguém (“botou” Moreira 

Franco, qualificado por “ex-governador”, na “tranca”, na prisão) e “teria” (tempo verbal: futuro 

do pretérito), que coloca em dúvida se, de fato, os acusados receberam ou não as propinas 

citadas. Neste caso, havendo a preservação de face do jornal. 

Tal maneira de relatar destoa, em parte, da linguagem formal que, geralmente, é 

explicitada nos jornais. Assim, o jornal Meia Hora mantém a sua característica principal de 

romper com o princípio de neutralidade (Charaudeau, 2005) inerente ao meio jornalístico.  

Dando continuidade à análise da manchete da capa MH 4, focalizamos o sobretítulo  

“Nós que aqui estamos por vós esperamos...”, que brinca com a situação das prisões noticiadas 

na capa,  já que a prisão do ex-presidente Lula antecedeu a prisão do seu sucessor no cargo, o 

ex-presidente Michel Temer, ambos acusados pelo crime de corrupção, como enfatizou o jornal 

em parte de seu texto do subtítulo “Grupo teria recebido R$1,8 bilhão em propina” [grifo 

nosso]. A escolha do substantivo coletivo “grupo” tem fundamental importância para a 

construção de sentido do texto, já que coloca os dois presos em uma mesma situação de crime. 
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Isto é, eles, supostamente, faziam parte de um mesmo grupo que recebia propinas, crime pelo 

qual responderam com sua clausura. 

Fato ainda mais interessante é a intertextualidade desse enunciado “Nós que aqui 

estamos por vós esperamos...” com o que se encontra inscrito no portal (onde os visitantes são 

recepcionados) de um cemitério em Paraibuna, cidade do interior de São Paulo. Alguns 

historiadores afirmam se tratar de uma inscrição datada do fim do século XIX. Pelo sim, pelo 

não, vale a discussão acerca desse fato, já que os dois ex-presidentes foram presos, até onde se 

sabe, por um longo período de tempo (salvo recursos impetrados). A inscrição singular, que 

intrigou os visitantes do cemitério, foi noticiada pelo portal de notícias G1 em 02 de novembro 

de 2012, dia de finados (feriado nacional). Ressaltando-se o avançar da idade de Lula e de 

Michel Temer, a prisão poderia ser entendida como a sua última morada. Destarte, a 

intertextualidade é ponto chave para a construção de sentido das manchetes de capa do tabloide 

carioca.  

A escolha da foto em que os ex-presidentes presos encontram-se de mãos dadas, em 

relação direta com um bordão feminista que se refere ao apoio incondicional aos seus 

semelhantes, além de outras escolhas linguístico-discursivas, que refletem a voz do povo, 

demonstram que o jornal parece estar sempre em intertextualidade com o que há de mais atual 

na sociedade, sobretudo, no que tange às mídias sociais virtuais, tão caras ao seu público-alvo. 

Assim, podemos salientar que o jornal (sujeito enunciador – Eue), de fato, reflete o ethos de 

seu público leitor (sujeito destinatário – Tud), conforme propõe nossa hipótese central. 

Dando prosseguimento, a seguir, evidenciamos a análise da capa MH 5 do jornal Meia 

Hora do dia 25 de janeiro de 2018. 
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Figura 25: Capa MH 5 (25/01/2018). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html Acesso em: 

30/07/2019. 

 

A capa do Meia Hora, acima destacada, trata da condenação do ex-presidente Lula por 

três desembargadores, no caso que envolve a compra de um apartamento triplex no Guarujá-

SP. Essa condenação, até então, poderia levar à prisão do político. Em verdade, no momento, 

tal fato se consumou, Lula encontra-se preso. 

Na capa acima focalizada, ressaltamos uma grande imagem do rosto do ex-presidente 

Lula da Silva com um olhar fixo e expressivo, como se estivesse a refletir acerca de algo. 

Seguindo essa imagem, destacamos a manchete “E deu triplex a zero contra Lula”, com as 

palavras “triplex a zero” em fonte de cor vermelha, enquanto as outras palavras, do mesmo 

enunciado, estão em fonte de cor branca. Portanto, o jornal já destaca, em seu enunciado, a 

expressão “triplex a zero” que expõe uma intertextualidade com a linguagem do futebol, quando 

se relata o resultado de uma partida como, por exemplo, “deu três a zero”. Esse jogo de palavras 

explicita a grande relação que o tabloide tem com a temática que envolve os esportes, sobretudo, 

o futebol. Tal fato consagra o perfil principal do Meia Hora, que geralmente reserva suas 

manchetes de capa para informar sobre os campeonatos cariocas.  

https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html
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Em resumo, o resultado do jogo político deu três a zero “contra” Lula. O tabloide expõe 

a notícia como se estivesse narrando uma partida de futebol, em que times adversários se 

enfrentam. Assim, projeta-se um público/povo que está na arquibancada política polarizada.  

Todavia, em se tratando de juízes (desembargadores) e réu, a imparcialidade deveria imperar, 

não devendo haver ali oponentes, mas sim pessoas em relação de neutralidade. Até porque, 

trata-se de uma situação que não condiz com a parcialidade ou com o juízo de valor, senão com 

o juízo de fatos. Essa maneira de relatar a notícia já demonstra a complexidade da situação em 

que o país vive, atinente ao executivo e ao judiciário em questão. O jornal não deixa passar esse 

momento turbulento e constrói em seus enunciados de capa os mais diversos sentidos, que 

expressam, implicitamente, a voz e o posicionamento de seus leitores.  

Seguindo com a intertextualidade (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, p.288) 

com o mundo dos esportes, salientamos, ainda, o enunciado do subtítulo, que diz “Trio de 

desembargadores condena Lula no caso do apartamento no Guarujá. Ex-presidente pode ser 

preso, mas ainda vai recorrer.” [grifo nosso]. Neste enunciado, realçamos o substantivo “trio” 

em uma associação com o “trio de arbitragem” que faz parte do meio futebolístico. Estes são 

os responsáveis pela organização da partida e pela punição dos que cometem faltas no jogo. No 

caso do Lula, foi um trio de desembargadores que o condenou por sua suposta falta no jogo que 

envolve a política.  

A escolha do verbo “condena” também representa um importante papel no texto, já que 

enfatiza o poder que envolve esses desembargadores (“juízes”). No entanto, vale a pena 

ressaltar a presença da conjunção adversativa “mas”, que dá ênfase à segunda oração, a oração 

subordinada adversativa “mas ainda vai recorrer”. Assim, o jornal evidencia que, apesar de ter 

sido condenado por três desembargadores, Lula ainda recorrerá da prisão. Tal escolha pode 

refletir o posicionamento do jornal diante de tal condenação, ou seja, ainda havia esperança de 

que o ex-presidente não fosse preso. 

Acentuamos, além disso, o enunciado que se encontra logo acima da imagem: “12 anos 

de cana” [grifo nosso], que se refere ao tempo de prisão a que Lula estaria condenado. 

Realçamos o vocábulo “cana”, que se trata, por um lado, de um sinônimo popular do substantivo 

“prisão”.  Por outro lado, a palavra “cana” pode referir-se à bebida chamada cachaça, advinda 

da cana-de-açúcar, que há muito já vem sendo associada aos gostos peculiares do ex-presidente. 

O tabloide brinca com essa palavra, relacionando seus dois possíveis sentidos a uma mesma 

pessoa (Lula), que aprecia uma “cana” (cachaça) e que pode ir em “cana” (ir preso). Porém, 

esses “12 anos de cana...”, em destaque na capa do jornal, contrariamente, não agradaria ao réu 

em questão. 
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Sob essa perspectiva, é preciso levar em consideração, também, o enquadramento das 

fotografias dos políticos estampadas nas capas em análise, que corroboram a ideia de humor. 

Ou seja, o humor também está implícito, por exemplo, a partir do enquadramento da foto do 

Lula de mãos dadas com o Temer (capa MH 4), ao marcar uma intertextualidade com o slogan 

da resistência feminina; apresenta-se, mais uma vez, na capa MH 5, no enquadramento da foto 

do rosto sereno do Lula, em contraposição à manchete que noticia a sua possível prisão. 

Assim, o humor (CHARAUDEAU, 2018, p.258) que compõe as manchetes do Meia 

Hora funciona como uma estratégia de aproximação do jornal com o seu público-alvo, 

enfatizando, assim, um jogo de influências (princípio de regulação – CHARAUDEAU, 2005) 

entre jornal (enunciador) e leitor (destinatário), em que a troca linguageira se firma a partir de 

irrestrita identificação.  

Em suma, foi possível perceber o ethos do jornal popular em fusão com o ethos do seu 

público-alvo, a partir da análise dos elementos aplicados à manchete em tela, sob a chancela de 

recursos linguísticos-discursivos, que aludem a um registro de tom (MAINGUENAEU, 2008, 

p.18) informal, direcionados a uma aproximação com esse público. Tal fato corrobora nossa 

hipótese de trabalho, que expressa a existência de uma voz partilhada reciprocamente pelos 

sujeitos linguageiros enunciador e destinatário, estabelecidos, respectivamente, pelo jornal e 

pelo leitor do Meia Hora. 

Dando prosseguimento à análise, seguem as capas do jornal Super Notícia (BH), que se 

referem aos mesmos dias das capas do jornal Meia Hora que foram selecionadas como nossos 

corpora.  

 

5.2.2 Super Notícia 

 

Para dar continuidade às análises, a seguir a manchete da capa SN 6 que corresponde ao 

jornal Super Notícia, da cidade de Belo Horizonte (MG). Esta análise facultará a promoção de 

uma articulação comparativa que permita verificar e destacar, assim como no tabloide Meia 

Hora, os aspectos ligados ao movimento de construção do seu ethos em confluência com o 

ethos do seu público-leitor, a partir das estratégias linguístico-discursivas utilizadas em suas 

manchetes de capa.  

Para dar início a essa análise, segue a capa SN 6, do dia 02 de novembro de 2018, que 

também expõe uma notícia a respeito do convite do presidente eleito Jair Bolsonaro ao Juiz 

Sergio Moro para o Ministério da Justiça de seu governo. No entanto, não confere o mesmo 

destaque a essa notícia como fez o jornal Meia Hora, dando ênfase, ao contrário, a uma 
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manchete sobre o assassinato do ex-jogador de futebol Daniel Corrêa, do Cruzeiro, um time de 

grande fama e importância para o futebol mineiro. Tal fato poderia justificar o espaço dado à 

notícia acerca do jogador pelo Super Notícia – um tabloide mineiro – em sua manchete de capa. 

Cumpre destacar que, como antes explicitado, a temática futebol e violência 

correspondem majoritariamente aos interesses do público leitor dos jornais populares. A 

manchete principal dessa capa une exatamente as duas temáticas. Possivelmente, por essa razão, 

o jornal Super tenha dado um espaço bem menor para a dimensão política nessa capa analisada, 

a despeito da relevância da notícia que envolve essa temática.  

Em contraposição, tal estratégia não foi seguida pelo jornal Meia Hora, como foi 

enfatizado na MH 1, que trouxe uma grande manchete sobre política. Tal fato pode ser um 

reflexo cultural, já que os interesses do público leitor também podem variar de Estado para 

Estado, ao levarmos em consideração que o Meia Hora é veiculado no Rio de Janeiro e o Super 

Notícia em Minas Gerais, reduto de torcedores do Cruzeiro. 

Todavia, reiteramos que um de nossos objetivos é o de verificar/analisar como a 

temática política é tratada nas capas desses jornais, suplantando assim a necessidade de 

examinar apenas as manchetes em destaque nessas capas. Assim, optamos por direcionar a 

nossa análise da SN 6 para a manchete secundária, no intuito de seguir a proposta inicial de 

uma análise comparativa entre os dois tabloides, utilizando, para tanto, capas referentes ao 

mesmo dia e à mesma temática.  

Desse modo, segue, abaixo da SN 6, um recorte que destaca a manchete de nosso 

interesse e que será, de fato, analisada. 
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Figura 26: Capa SN 6 (02/11/2018).Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html. Acesso em: 

02/02/2019. 

 

Assim, iniciaremos a nossa análise com o destaque abaixo, retirado da Capa SN 6: 

 

Figura 27: Recorte da capa SN 6 (02/11/2018).Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html. 

Acesso em: 02/02/2019. 

 

 

Como ponto de partida, para a análise do recorte da SN 6, focalizaremos o título da 

manchete “Moro vira Ministro de Bolsonaro” [grifo nosso], seguida, em primeiro plano, de 

uma imagem do juiz Sergio Moro fazendo um sinal com sua mão que indica um pedido de 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html
https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html
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silêncio. Vale a pena ressaltar que a mesma imagem, porém em maiores proporções, foi 

utilizada na manchete da MH 1, que compõe nosso corpus, do jornal Meia Hora. 

Nesse enunciado, destacaremos o verbo “vira”, que nos remete a uma ideia de 

transformação que está relacionada ao cargo de Sergio Moro. Isto é, um juiz que se transforma 

(“vira”) em um Ministro. A questão do “vira” também traz a ideia do herói, o que está previsto 

no Meia Hora (“super” – capa MH 1). Por mais simples que, a princípio, possa parecer a escolha 

desse verbo, tal escolha tem uma carga semântica fundamental para a notícia que está sendo 

relatada, pois o verbo “vira” pode ser associado à expressão popular “vira casaca”, quando 

alguém muda repentinamente de opinião diante de um fato.  

Outro ponto relevante é a caracterização que se refere ao substantivo Ministro, pois 

muito mais do que dar ênfase ao cargo – Ministro da Justiça – o jornal explicita para qual 

Presidente ele trabalhará, portanto “Ministro de Bolsonaro”. Ao contextualizar essa notícia, 

levando em consideração a análise da MH 1 do Meia Hora, pode-se perceber um 

posicionamento do jornal diante de tal fato, pois o juiz que manteve um possível candidato à 

presidência da república preso é o mesmo que recebeu um convite para ocupar um cargo de 

confiança no governo do outro candidato que foi eleito. Se a escolha linguístico-discursiva “de 

Bolsonaro” fosse somente para qualificar o substantivo como em “Ministro da Justiça”, a crítica 

implícita, a respeito dessa mudança de cargo, não seria levada em consideração na análise deste 

enunciado.  

 Nesse sentido, podemos enfatizar o sentido de língua e o sentido de discurso explicitado 

por Charaudeau (1999). Ou seja, o vocábulo “Ministro” poderia ser entendido, na transparência 

do sentido de língua, apenas como um substantivo que expressa o cargo ocupado por alguém. 

No entanto, no sentido de discurso, a construção de sentido se amplia, permitindo que, ao 

recrutar os saberes partilhados (CHARAUDEAU, 2009), o leitor compreenda o peso dado a 

essa escolha lexical, já que o Ministro em questão havia expressado anteriormente a sua 

negativa em relação a ocupação do cargo no governo do atual Presidente Bolsonaro.  

Dando continuidade à análise, seguiremos para o subtítulo dessa manchete: “Juiz que 

mandou prender Lula na Lava Jato aceita convite do presidente eleito para comandar a Justiça.” 

[grifo nosso]. Em destaque nesse enunciado, que corresponde a um dito relatado narrativizado 

(CHARAUDEAU, 2018), colocamos os verbos e as locuções verbais. São eles: “mandou 

prender”, “aceita” e “comandar”, todos relacionados ao juiz Sergio Moro, que nesse enunciado 

só é identificado pelo seu cargo “Juiz”.  

Iniciaremos pela análise da locução verbal “mandou prender”, com destaque para o 

verbo dicendi “mandou”, que introduz a fala reportada, expressando uma ordem (GAVAZZI; 
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RODRIGUES, 2007). Cumpre destacar que só manda quem tem legitimidade suficiente para 

tal. E essa legitimidade, mais uma vez, é conferida pelo jornal a partir da escolha do verbo que 

constitui uma ordem, que, portanto, não pode ser negada.  

A escolha do verbo “aceita” (verbo dicendi “aceita”, que introduz a fala reportada, 

expressando uma aceitação – GAVAZZI; RODRIGUES, 2007) outra vez relaciona Moro a esse 

poder, pois não só ele dá ordens como também “aceita convite”. É nesse ponto que se estabelece 

a polêmica que envolve a notícia, já que um juiz deveria ser apartidário, principalmente por ser 

o mesmo juiz que mandou e manteve a oposição na cadeia por meio da operação Lava Jato, 

comandada por ele. 

Por último, salientamos o verbo “comandar” seguido de “a Justiça”, prefigurando 

também o campo semântico de quem tem legitimidade e “poder” para dar ordens e tomar 

decisões. Dessa vez, o espaço de abrangência desse “poder”, desse comando irá ser 

potencializado, pois a partir do próximo governo o juiz passará a comandar toda a Justiça. Vale 

destacar a questão do verbo (co)mandar, que pode expressar uma atividade que se estabelece 

em conjunto, ou seja, com uma coparticipação (Moro/Bolsonaro). 

Por um lado, o fato de agradar ou não à população e aos envolvidos direta ou 

indiretamente nessa decisão não foi explicitado nessa manchete, em contraposição ao que foi 

apresentado na MH 1 do jornal Meia Hora. Por outro lado, vale levar em consideração que em 

uma manchete secundária, não há espaço físico para um texto, ficando somente espaço para o 

título e o subtítulo da manchete.  

Em suma, foi possível perceber, por meio das análises comparativas, que os dois jornais 

populares não seguem à risca o princípio de neutralidade (CHARAUDEAU, 2005) ao veicular 

as notícias, sobretudo no que tange à esfera política. Tal observação nos permitiu validar as 

hipóteses levantadas por essa pesquisa, especialmente no que diz respeito à fusão dos ethé do 

enunciador e do destinatário. Como uma estratégia de captação, ao ecoar em suas manchetes de 

capa a voz do seu público-leitor, em um duplo processo de identificação e reconhecimento, os 

tabloides analisados conquistam, a partir de seus recursos linguístico-discursivos, a 

credibilidade e a captação necessárias para que seu produto possa ser consumido. Mais ainda, 

reforça o compromisso social com a informatividade, que permite levar a informação a todos, 

em todos os lugares, em uma linguagem acessível e que respeita as particularidades de seu 

público. O leitor do Super ou do Meia Hora, ao se identificarem e, assim, se reconhecerem nas 

manchetes de capa, possivelmente se sentem confiantes para consumirem tais jornais ao buscar 

as notícias que envolvem, sobretudo, a esfera política.  
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Salienta-se, ainda, a fusão dos ethé do jornal, enquanto sujeito enunciador e do leitor, 

enquanto sujeito destinatário, na medida em que foi possível identificar, por meio dos recursos 

linguístico-discursivos empregados na manchete analisada, que a voz desse destinatário ecoa 

de maneira explícita. Tal percepção nos leva a acreditar que nossa hipótese central delineada 

nessa pesquisa foi verificada com sucesso na análise em evidência.  

A seguir, a análise da manchete da capa SN 7, do jornal Super Notícia, do dia 09 de 

julho de 2018, que também destaca a prisão do ex-presidente Lula e seus desdobramentos. 

 

 

 

Figura 28: Capa SN 7 (09/07/2018). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html.  Acesso em: 

02/02/2019. 

 

Para a análise dessa capa, iniciaremos com a manchete principal com o título “Lula 

preso, Lula solto, Lula preso...” (Lula (é) preso, Lula (é) solto, Lula (é) preso...”). Esse 

enunciado é composto apenas pela repetição do substantivo próprio Lula acompanhado dos 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html
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particípios preso e solto em alternância; o verbo de ligação “é” encontra-se elíptico. A partir da 

observação dessa frase em destaque na capa pode ser percebido um jogo com os adjetivos, que 

nos dão uma ideia de movimento (mudança) – estar preso/ estar solto – e também de uma 

constância (fato que se repete), enfatizada pelo uso das reticências ao final da frase. O 

movimento de soltar e prender expresso no enunciado se assemelha a uma brincadeira de 

criança (“bem me quer, mal me quer...”), que se estabelece como um jogo de sorte e não como 

um jogo de lógica. Tal fato confere uma construção de sentido que se delineia a partir de um 

posicionamento opinativo, ainda que discreto, manifestado pelo jornal. Esse posicionamento 

permite apontar para um possível jogo de sorte que envolveria a prisão do ex-Presidente Lula. 

Outro fato a ser destacado, a partir da ideia de alternância, é o uso das cores dessa 

manchete. Em um jogo entre o branco e o amarelo, é possível perceber uma “ciranda”, um 

movimento que denota alto grau de subjetividade do enunciado. Tal fato se percebe, por um 

lado, na escolha da cor amarela ao enunciar “Lula preso”, emitindo uma espécie de sinal de 

alerta para tal informação; por outro lado, a cor branca delineia o enunciado “Lula solto”, como 

se sinalizasse um momento de paz. A corroborar esta ideia de movimento contínuo, destacamos 

o uso das reticências, que marcam, textualmente, a repetição dos atos de prender e de soltar o 

ex-presidente Lula. Ou seja, diversas decisões vão se sobrepondo, quase que infinitamente, 

tornando constante a mudança de ações em relação ao político, que estaria à mercê desse jogo 

de poder. 

A ausência do verbo nesse enunciado não prejudicou em nada a construção do sentido 

do que estava sendo relatado. Por mais que tenha fugido do padrão do relato, que tem os verbos 

como fonte importante de sentido, o Super Notícia utilizou essa ausência como uma estratégia 

linguístico-discursiva para emitir a sua mensagem a fim de causar o efeito desejado. Embora 

não tivesse utilizado nenhuma imagem nessa manchete, como fez o Meia Hora na manchete 

sobre a mesma notícia (“Lula livre, só que não”). 

A prisão do ex-presidente Lula tem causado um efeito polarizador nos brasileiros. 

Enquanto muitos torcem e lutam pela sua soltura, outros tantos fazem o mesmo para manter a 

sua prisão, como o juiz Sergio Moro, principal responsável não só pela sua prisão, mas também 

por mantê-lo preso, ainda que tenha sido preciso retornar antecipadamente de suas férias. É 

nesse movimento de mandar soltar e mandar prender que se delineia a temática da manchete. 

Vale a pena destacar uma ressalva, nesta manchete, os agentes da ação aparecem. 

 Outro fator que merece ser ressaltado nessa manchete é a supressão do agente da ação 

(juiz Sergio Moro – quem mandou prender/ quem mandou soltar). Ou seja, o jornal não deu 

ênfase ao juiz, nem ao menos citou o seu nome ou o seu cargo. Portanto, o destaque ficou para 
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quem sofreu a ação (Lula) e para a ação sofrida (ser preso ou ser solto). Nesse jogo de 

apagamento e ênfase pode-se perceber certa parcialidade do tabloide diante da notícia. Isto é, a 

ausência de detalhes concernentes à operação de identificação (CHARAUDEAU, 2018), que 

confere a origem e a autenticidade dos fatos, estabelece uma identificação parcial diante do que 

foi relatado, ao suprimir a informação completa: “quem fez o quê pra quem”. 

Para dar prosseguimento à análise da capa SN 7, segue o texto referente à manchete 

acima citada: “Em pouco mais de dez horas, várias decisões da Justiça mandaram soltar ou 

manter o ex-presidente da República preso, em Curitiba, no Paraná. Por fim, venceu o juiz 

Sergio Moro após entendimento do presidente do TRF-4, Thompson Flores, pela manutenção 

da prisão.” [grifo nosso]. Cabe salientar que este enunciado corresponde a um dito relatado 

narrativizado (CHARAUDEAU, 2018, p.165). 

Em primeiro lugar, ressaltaremos os verbos “mandaram” e “venceu”, que expressam 

linguística e discursivamente o “jogo de poder” (em que há um vencedor – quem manda – e um 

perdedor – quem sofre a ação dessa ordem), anteriormente abordado, que envolve o judiciário 

em relação à situação do ex-presidente Lula. O verbo “mandaram” acompanha o substantivo 

“decisões”, que, neste caso, possui a função de sujeito da oração, no entanto, discursivamente, 

não pode ser caracterizado como o agente da ação relatada. 

Caracterizando o substantivo “decisões”, tem-se o pronome indefinido “várias”, que 

possui um grande peso para a construção de sentido desse enunciado.  Isso porque não se trata 

apenas de uma decisão, mas de várias, que criaram esse “movimento” de prender e soltar. Ou 

seja, não houve, a priori, um completo entendimento acerca de como proceder, o que corrobora 

a polarização antes mencionada. No jornal Meia Hora esse “movimento” em ciranda foi ainda 

mais enfatizado ao ser explicitado, em seu texto de capa (capa MH 2), pelo termo “confusão”. 

Ainda caracterizando o substantivo “decisões”, tem-se o termo “da Justiça”, muito importante 

para a identificação do agente da ação.  

Fato relevante nessa notícia é o que envolve o enunciado “Em pouco mais de dez horas”, 

pois demonstra mudanças repentinas nas decisões e torna ainda mais relevante a escolha dos 

verbos em questão (“mandar” e “vencer”). O verbo vencer está diretamente ligado à esfera das 

competições, em que o “melhor” vence. No caso da notícia, o Super salienta que não ganha, 

necessariamente, quem é melhor, mas quem manda mais. Sob essa perspectiva, é possível 

perceber que, nessa manchete, ecoa a arena futebolística. Nesse momento, a crítica implícita 

começa a tomar forma, o que pode intensificar o efeito de sentido visado pelo enunciador e 

efetivar a hipótese de que, assim como o Meia Hora, o Super rompe explicitamente com a 

neutralidade, apesar de se tratar de um veículo de informação.   
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Atrelado ao verbo “venceu” está o sujeito Sergio Moro. Ao contrário da capa MH 2 do 

Meia Hora, em que  se cita apenas os termos “desembargador”, “outro” e “o presidente do TRF-

4” como os responsáveis pela prisão ou soltura do ex-presidente Lula,  no Super o juiz é 

identificado pelo seu nome, o que permite, com essa escolha, entender que coube ao Moro e 

não aos outros as tais decisões – “Por fim, venceu o juiz Sergio Moro após entendimento do 

presidente do TRF-4, Thompson Flores, pela manutenção da prisão.”.  

Ou seja, por mais que o cargo e o nome do presidente do TRF-4 estejam identificados 

nesse enunciado, no final das contas – “Por fim, venceu o juiz Sergio Moro (...)” – a partir da 

nossa análise linguístico-discursiva, foi possível perceber que o jornal deu a Sergio Moro todo 

o crédito dessas decisões: foi ele quem “venceu” essa batalha contra o ex-presidente Lula.  

A reflexão e a crítica levantadas sutilmente pelo jornal podem ser a respeito do papel 

social de um juiz na execução de suas atribuições, pois cabe aos advogados a defesa ou a 

acusação de um réu, e não a um juiz. Um juiz, primordialmente, lida com os fatos, os analisa e 

ordena a sentença imparcialmente. Um juiz, em suas atividades profissionais, não “vence” nada, 

nem ninguém.  

Cumpre destacar o âmbito visual, a partir da análise das letras em fonte acima do padrão 

de um título que se encontram em subsequência por meio das cores amarelo e branco. Nesta 

manchete, não houve o destaque para nenhuma foto, ficando o amparo para a construção de 

sentido pautado apenas na verbo-visualidade, a partir da construção do próprio enunciado em 

relevo.  

Dito isso, destacamos a voz do público-alvo do jornal Super Notícia em eco na manchete 

analisada. Tal afirmação se baseia na análise pautada nos recursos linguístico-discursivos 

selecionados como forma de aproximação com esse público, que se estabeleceu a partir da fusão 

dos ethé dos sujeitos envolvidos contratualmente no ato de linguagem ressaltado por essa 

análise. Assim, reiteramos a veracidade da nossa hipótese de trabalho, sub judice dos elementos 

apontados no exame do corpus em tela. 

Prosseguindo com a análise das capas selecionadas, teremos, a seguir, a manchete da 

capa SN 8 do jornal Super Notícia do dia 26 de maio de 2018. 
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Figura 29: Capa SN 8 (26/05/2018). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html.  Acesso em: 

30/07/2019. 

 

 

A capa do jornal Super Notícia retrata um momento conturbado que o país viveu devido 

à crise do combustível, protagonizada pelos caminhoneiros. Estes iniciaram uma greve em 

razão da alta do preço dos combustíveis. A paralisação dos caminhoneiros instaurou uma reação 

em cadeia, que acabou por causar o desabastecimento por todo o país. O então presidente (hoje 

ex-presidente) Michel Temer não admitia a proporção do problema e atribuiu a questão a, 

segundo ele, uma “minoria radical”.  

A capa destaca uma grande imagem (à esquerda) composta pelo grupo de caminhoneiros 

reunidos com seus galões para armazenar o combustível – pode-se perceber um fechamento da 

imagem para dar destaque apenas aos caminhoneiros com seus galões, e, diante dessa imagem, 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html
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uma sobreposição do rosto do ex-presidente Michel Temer, com uma expressão inconformada, 

adicionado ao desenho de seu corpo segurando uma mangueira de combustível com um grande 

nó, como se estivesse fingindo abastecer os galões dos caminhoneiros que estão na foto original. 

Ou seja, Temer parece ser o detentor do combustível, que é buscado pelo povo. É ele quem 

decide fornecer ou não. O uso dessa imagem híbrida (sobreposição de fotos + desenho) 

demonstra o humor (CHARAUDEAU, 2018, p.258) e a originalidade (FARIA; ZANCHETTA, 

2019, p.13) com os quais o jornal noticia suas manchetes, demonstrando uma heterogeneidade 

com o gênero charge, até por este se tratar de um gênero marcado por uma crítica social, 

geralmente atual,  a partir do uso do humor materializado por meio de imagens. 

Seguindo essa imagem, enfocamos o enunciado da manchete “Brasil pega fogo, só o 

governo não vê” [grifo nosso], com destaque para a cor branca em “o governo” (que parece 

estar passivo diante da difícil situação), em contraposição à cor amarela do restante do 

enunciado (que parece nos remeter a um estado de atenção). Focalizamos, assim, o determinante 

do substantivo governo, o artigo definido “o”, que evoca um governo específico – o governo 

de Michel Temer. Em contrapartida, destacamos a ausência de determinante diante do 

substantivo próprio “Brasil”, criando uma quebra de paralelismo, que supomos proposital.  

Destacamos, também, neste mesmo enunciado, o substantivo “fogo”, a fim de exaltar, 

o seu uso metafórico (“Brasil pega fogo”), que nos remete a uma situação de caos e de desordem 

em que, aparentemente, se encontraria o país. Valendo-se da ironia, o tabloide, possivelmente, 

utiliza o mesmo vocábulo “fogo”, a fim de brincar com a necessidade de se haver combustível 

– que está em falta, segundo a notícia – para que, de fato, este possa se fazer presente. 

Cabe salientar que na capa MH 3, do jornal Meia Hora, a notícia do desabastecimento 

foi enfatizada pelo retrocesso político, ao recriarem a frase slogan do governo Temer “2,5 

milhões de anos em 2 - 5 dias”, em que o 2 está riscado com um X e é substituído por “5 dias”. 

No texto abaixo da manchete,  do Super Notícia, encontra-se o enunciado “Com a greve 

dos caminhoneiros cada vez mais forte e a população à beira do desespero com o 

desabastecimento, Temer parece não se dar conta da força do movimento, convoca as Forças 

Armadas e diz que a paralisação é fruto de “minoria radical.” [grifo nosso]. Neste texto, 

destacamos, em primeiro lugar, a ênfase que o jornal dá para a expressão “cada vez mais forte” 

ao retratar a proporção da greve, em contraposição ao que “diz” o presidente naquele momento: 

“fruto de ‘minoria radical’”. Neste ponto, por um lado, o jornal não só noticia, mas também 

expõe a sua visão dos fatos, ou seja, se posiciona contrariamente à afirmação de Michel Temer. 

Por outro lado, a escolha do verbo “diz” (verbo dicendi que introduz a fala reportada, 

expressando uma afirmação – GAVAZZI; RODRIGUES, 2007)  associado à citação direta “ 
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‘minoria radical’” denota uma tentativa de afastamento do jornal em relação ao discurso 

relatado, porém, tal fato reforça o seu posicionamento contrário à opinião do governo sobre o 

tamanho da greve, já que quem “parece não se dar conta da força do movimento” é o governo, 

não o jornal. O termo “parece” é utilizado para modalizar a afirmação, disfarçando, porém não 

muito, a opinião do jornal diante do fato noticiado. 

Salientamos também a expressão “à beira do desespero”, quando o tabloide se refere à 

situação da população em vista do desabastecimento. Mais uma vez se posicionando de maneira 

explícita, por meio de recursos linguísticos, e quebrando o princípio de neutralidade 

(CHARAUDEAU, 2005). Desta vez, não se optou pela modalização, deixando clara a opinião 

do tabloide. 

Destacamos, no mesmo enunciado, o verbo “convoca” que estabelece uma relação de 

poder e de superioridade do presidente, que tem a sua disposição “as Forças Armadas”, a ponto 

de poder convocá-las no momento em que achar necessário, mesmo que seja para combater 

trabalhadores (caminhoneiros) em greve, cuja deflagração é garantida constitucionalmente 

desde 1988. O destaque que o Super Notícia dá ao comportamento do Temer diante de tais fatos 

pode demonstrar, implicitamente, um olhar para o despreparo do presidente ao lidar com uma 

situação importante e delicada, que envolveu o povo brasileiro. Assim, o tabloide não se priva 

de demonstrar seu desacordo com o poder máximo do Executivo brasileiro, em atividade 

naquele momento. 

O enunciado “86%”, em fonte de tamanho expressivo de cor rosa, seguido de “apoiam 

a greve. É o que mostra levantamento feito com internautas.” [grifo nosso] corrobora a nossa 

hipótese de o jornal estar ecoando, em suas manchetes, a voz de seus leitores, pois mostra que 

a maioria (“86%”) apoia a greve, e tal fato se confirma, segundo o Super Notícia, porque foi 

“levantada” uma pesquisa na internet, possivelmente, pelo próprio jornal com seu público-

leitor.  Vale a pena ressaltar que, uma vez mais, há polarização ("86%" X "minoria radical"). 

Assim como acontece com o Meia Hora, o tabloide mineiro se faz valer de uma 

intertextualidade (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, p.288) com outras mídias, 

sobretudo, as mídias sociais virtuais, para estabelecer uma relação de identificação com seus 

leitores. 

Sob essa perspectiva, se a maioria se coloca contra o governo e a favor da greve, o jornal 

se posiciona da mesma forma, como se a própria população (público-alvo) estivesse falando 

pelo jornal e vice-versa. Essa fusão de ethos (enunciador/destinatário) se verifica a cada 

manchete analisada, fomentada pelo uso dos recursos linguísticos-discursivos empregados 

pelos jornais em análise, que compõem nossos corpora. 
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A seguir, a análise da manchete da capa SN 9 do jornal Super Notícia do dia 22 de março 

de 2019. 

 

 

Figura 30: Capa SN 9 (22/03/2019). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html.  Acesso em: 

30/07/2019. 

 

Na capa acima ressaltada, o Super Notícia focaliza a prisão do ex-presidente Michel 

Temer, pela Polícia Federal, por estar associado a uma organização criminosa que recebia 

propina. Tal prisão é efeito da Operação Lava Jato que vem investigando crimes de corrupção 

no Brasil, como já fora explicitado nesse estudo, em análises anteriores. 

Observa-se nesta capa uma grande imagem do rosto de Temer perpassada pelo 

enunciado “Dentro Temer”, como se o ex-presidente estivesse preso dentro das próprias letras 

que compõem o enunciado. A feição deste rosto é séria e parece estar encarando o leitor por 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html
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entre as “grades”, que nesse caso são as letras. O curto enunciado composto por uma frase, não 

por uma oração, como de costume, explicita claramente uma quebra de perfil noticioso, em que 

os verbos dão o tom e a direção dos sentidos intencionados pelo sujeito comunicante (EUc – 

jornal) e dos sentidos construídos pelo sujeito interpretante (TUi – leitor). O advérbio de lugar 

“dentro” se ocupa desse direcionamento, tanto no sentido denotativo (dentro da prisão/preso, o 

que está sendo noticiado), quanto no sentido conotativo (Temer (imagem) dentro do próprio 

enunciado, em que é possível depreender esse aprisionamento).  

Assim, tomando Charaudeau (1999) como base, destacamos a construção de sentido 

dividida em sentido de língua e sentido de discurso. No primeiro, salientamos o vocábulo 

“dentro” em seu aspecto real, que exprime a ideia de lado interior. No segundo, sentido de 

discurso, a escolha desse vocábulo expressa, pautado em uma análise verbo-visual, a imagem 

do ex-Presidente Temer aprisionado no interior da própria palavra. Ou seja, a citação do seu 

próprio nome o aprisiona. 

Logo abaixo segue o texto “Ex-presidente Michel Temer é preso em São Paulo pela 

Polícia Federal em mais uma fase da operação Lava Jato. Ele é acusado de chefiar organização 

criminosa e receber propina. Ex-ministro Moreira Franco também foi detido.” [grifo nosso]. 

Este enunciado assertivo destaca o sujeito paciente “Michel Temer”, que “é preso” pelo agente 

da passiva “Polícia Federal”. Esse processo de identificação torna a notícia mais clara para o 

leitor. Temer é colocado em posição de sujeito paciente, mais uma vez, em “é acusado”, e 

entende-se como agente da passiva a “operação Lava Jato”, sem identificar os responsáveis por 

ela. Em “mais uma fase”, já se subentende que a prisão do ex-presidente Temer é apenas mais 

uma da operação, já que o ex-presidente Lula também foi preso por ela.  

Um ponto importante nessa análise comparativa entre os tabloides carioca e mineiro é 

que no Meia Hora (carioca), mais precisamente na capa MH 4, tanto no texto verbal quanto no 

texto visual há a presença, em destaque, do primeiro ex-presidente preso. Este foco não é dado 

no Super Notícia, que enfatiza apenas o vocábulo “Temer”, indicando somente ser uma 

continuação de outras prisões. Outro fato de destaque é a qualificação dada ao Temer, que “é 

acusado de chefiar organização criminosa”. O Meia Hora não tratou da questão “organização 

criminosa”, mas manteve o foco no fato de ter dois presidentes presos pela mesma operação 

anticrime.  

O enunciado “Ex-ministro Moreira Franco também foi detido” é ressaltado pelo uso do 

qualificativo “Ex-ministro”, que liga Moreira Franco não só à citada “organização criminosa”, 

mas também ao governo (Federal) que se desfez. Diferentemente do Meia Hora (capa MH 4), 

que o qualifica por ex-governador, o afastando do mesmo governo federal, além de optar pelo 
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substantivo “grupo” (pessoas que fazem parte de uma mesma condição ou que agem de uma 

maneira organizada, sob as mesmas características = pessoas que agem em conjunto, porém, 

não necessariamente, de uma maneira explicitamente negativa) , em vez da expressão 

“organização criminosa”. Vale a pena salientar que o PSL, partido do atual presidente Jair 

Bolsonaro, antes oposição, assumiu o governo no início de 2019, pouco antes da prisão 

noticiada nesta capa. 

Seguindo esse texto, tem-se a citação de Michel Temer acerca de sua prisão “É uma 

barbaridade”, o que confere ao jornal uma credibilidade diante do que foi relatado sob um 

discurso direto. A escolha por dar voz ao ex-presidente preso distancia a voz do jornal, como 

uma estratégia de neutralidade, que legitima o dizer relatado. Abaixo da citação, o jornal 

apresenta o enunciado explicativo: “Michel Temer em entrevista por telefone a jornalista”, 

complemento da manchete que legitima ainda mais o discurso relatado.  

Nesta capa analisada, o Super Notícia parece estar se equilibrando entre seu 

posicionamento e a sua suposta neutralidade, como se quisesse manter o princípio de um meio 

jornalístico que é de fato, mas não deixando de lado sua característica de tabloide popular, com 

seu ângulo (ZANCHETTA, 2004, p.60)  noticioso  de tom (MAINGUENEU, 2008, p.18) 

sensacionalista, pautado no registro informal, remetendo a opiniões – ora  explícitas, por seus 

recursos linguísticos-discursivos por meio de sua verbo-visualidade, ora implícitas nas 

entrelinhas de seus enunciados de múltiplos sentidos – sempre presentes em suas manchetes. 

Cumpre destacar o ethos em fusão expresso na manchete analisada, que, a partir da 

estratégia (CHARAUDEAU, 2016, p.56) de aproximação materializada pela 

espetacularização (ZANCHETTA, 2004, p.60), recruta elementos linguísticos e discursivos 

que remetem à maneira de se expressar concernente ao público leitor pretendido. Nesse sentido, 

tais recursos empregados nos enunciados em exame nesse corpus, corroboram nossa hipótese 

de trabalho, em que levantamos a possibilidade da fusão dos ethé dos sujeitos linguageiros 

envolvidos nesse contrato comunicativo (CHARAUDEAU, 2016, p. 60) – jornal popular 

(sujeito enunciador) e público leitor (sujeito destinatário). 

Para finalizar nossas análises comparativas, segue a manchete da capa SN 10 do jornal 

Super Notícia do dia 25 de janeiro de 2018. 

 



114 
 

 

Figura 31: Capa SN 10 (25/01/2018). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html.  Acesso 

em: 30/07/2019. 

 

 

A capa em destaque acima trata da condenação do ex-presidente Lula, após a decisão, 

em consenso, de três desembargadores. Além da condenação, houve a recomendação à prisão 

por corrupção, fato que impossibilitou Lula de concorrer à presidência nas eleições brasileiras 

de 2018. 

Na capa acima focalizada, destacamos uma enorme imagem do tronco de alguém que 

usa uma camisa com a imagem esboçada do ex-presidente Lula. Nesse ponto, recrutamos o 

conceito de corporalidade definido por Maingueneau (2008, p.18), atinente às compleições 

físicas que integram a construção do ethos discursivo expresso pelo jornal na manchete em tela. 

O único rosto que aparece é o que está na camisa, pois a imagem é cortada. À frente desta 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html
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pessoa está um gradil, que, com o recorte da imagem, focalizou o rosto do Lula na camisa como 

se estivesse atrás das grades. O enquadramento da imagem causou um efeito de aproximação, 

propiciando a construção de determinado sentido, já que o que se destaca é o desenho da camisa 

(Lula) e as grades (prisão), e não a pessoa que usa a camisa encostada em um gradil. Assim, as 

próprias palavras que sistematizam o slogan muito usado nas campanhas eleitorais do petista 

("Lula lá") são as mesmas palavras que em conjunto com a imagem o aprisionam. Há uma 

construção de sentido ampla, ao se levar em consideração a verbo-visualidade desta manchete.  

Esta camisa foi usada pelos apoiadores do ex-presidente durante todo o processo de 

investigação até a condenação do Lula. Todo o apoio se materializou pelo uso da cor vermelha, 

que representa o partido PT e pelo contorno do rosto do Lula em sua versão mais jovem, quando 

ainda era um sindicalista da CUT. A vestimenta de forte expressividade, sobretudo, ao ser 

focalizada diante das grades que separavam o povo do presidente em seu local de recolhimento 

antes da prisão, foi o destaque escolhido pelo tabloide, se valendo da verbo-visualidade, para 

expor seu posicionamento diante da notícia. Parecendo querer relembrar o jovem Lula de outros 

tempos, de outras lutas e de outra realidade, mas que ainda recebia o apoio do povo, que, 

literalmente, vestia a sua camisa. Deste modo, projetou-se na capa o ethos do povo absorvido 

pelo jornal. Ou seja, o povo está na capa. 

Sob essa reflexão, salientamos a manchete “Lula lá”, isenta de verbo e composta apenas 

pelo substantivo próprio Lula e pelo advérbio de lugar “lá”. Essa construção frasal é comum 

nas manchetes de capa do Super Notícia, haja vista a capa SN 9 (“Dentro Temer”), que 

compartilha da mesma estratégia linguístico-discursiva. Enfatizamos, ainda, como estratégia 

de popularização (AMARAL, 2007), que a expressão “Lula lá” estabelece uma 

intertextualidade propositalmente feita pelo jornal, por meio da escolha lexical, com o famoso 

jingle das propagandas eleitorais do petista, que dizia em parte de seu refrão: “Lula lá, brilha 

uma estrela...”, produzindo um efeito melodramático (AMARAL, 2007). Essa intertextualidade 

joga com o fato de esse “lá” não ser mais o lugar almejado pelo, então, candidato à presidência, 

mas sim o “lá”, lugar almejado pelos desembargadores, a prisão. Isso mostra o movimento de 

ascensão e queda do ex-presidente.  

Logo após a manchete segue o texto “Por três votos a zero, desembargadores confirmam 

condenação e ainda recomendam prisão do ex-presidente por corrupção com uma pena ainda 

maior: 12 anos e 1 mês. Julgamento praticamente enterra os planos do petista de voltar a 

governar o país.” [grifo nosso]. Nesse texto focalizamos os verbos “confirmam” e 

“recomendam”, que dizem respeito aos três desembargadores que condenaram e recomendaram 

a prisão do Lula. Tais verbos reforçam o poder a eles delegados para tomar as decisões que 



116 
 

mudariam a história do Brasil. Um ex-presidente preso e impedido de se candidatar novamente 

nas eleições de 2018 (“praticamente enterra”). O advérbio de modo “praticamente” demonstra 

que o jornal já explicita uma visão mais pessimista, de derrota contra Lula, ao contrário do Meia 

Hora (MH 5), que expressa, por meio da oração coordenada adversativa “mas ainda vai 

recorrer”, a esperança de a prisão não ocorrer, portanto, explicita uma visão mais otimista dos 

fatos.  

Os dois tabloides populares analisados neste estudo demonstram estar em consonância 

no que tange ao posicionamento político. Isto é, apesar de utilizarem recursos linguístico-

discursivos diferentes, ou de terem dado mais foco para essa ou para aquela situação, como, por 

exemplo, nas capas analisadas do Meia Hora flagramos mais o recurso da ironia (como, por 

exemplo, em “E deu triplex a zero contra Lula” – capa MH5), já nas capas analisadas do Super 

Notícia não, os tabloides parecem romper com o princípio de neutralidade (CHARAUDEAU, 

2005), como já fora mencionado, e aparentam buscar ecoar a voz de seus leitores em suas 

manchetes de capa.  

Destarte, romper com a neutralidade e com a imparcialidade inerente ao meio 

jornalístico não figura um problema para o Meia Hora ou para o Super Notícia, já que este 

rompimento parece fazer parte de suas estratégias persuasivas (de captação) em relação ao seu 

público leitor. Os jornais analisados evocam, sobretudo, por meio da intertextualidade ou da 

ironia, os efeitos de humor, de melodrama ou de popularização, a partir das estratégias 

linguístico-discursivas aplicadas aos textos examinados. Assim, como aspectos verbais, 

destacamos as escolhas lexicais e a organização sintática; já como os não-verbais, salientamos 

a imagem, a cor e a diagramação.  

Vale a pena ressaltar que a imagem fundida (ethos) se materializa a partir das estratégias 

discursivas empregadas – com fins de captação – nas manchetes das capas analisadas nessa 

pesquisa. Tal fato é possível devido às brechas e ao espaço de manobra que surgem em meio às 

restrições inerentes ao contrato comunicativo (CHARAUDEAU, 2016. p.60) estabelecido entre 

jornal e público leitor.  

Desse modo, a utilização dessas estratégias de aproximação com o leitor visa a causar 

um efeito de identificação com esse público, permitindo que este se reconheça em seus 

enunciados e que consumam estes e não outros jornais. 

Dito isso, a seguir, no intuito de permitir uma melhor visualização das análises 

comparativas entre os tabloides Meia Hora e Super Notícia, organizamos as imagens das 

manchetes das capas analisadas, a partir das datas de veiculação: 
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25/01/2018 

MH 5 

 

SN 10 

 

Figura 32: Quadro criado pela autora com as capas analisadas.                                                                                                                                 
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Por fim, segue, a partir do próximo capítulo, as considerações finais seguidas das 

referências bibliográficas e dos anexos referentes a este trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste estudo, debruçamo-nos sobre a análise de um conjunto de dez manchetes 

jornalísticas que nos permitiu perceber até que ponto os jornais Meia Hora de Notícias e Super 

Notícia e o seu público-alvo, de fato, trabalharam em convergência ao criarem uma identidade 

única e, por conseguinte, um ethos único em clara fusão no bojo de um contrato comunicativo 

típico do jornalismo popular. Assim, investigamos a construção identitária do jornal popular, 

atrelada à construção do ethos, alicerçada, sobretudo, na Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso, consolidada pelo linguista francês Patrick Charaudeau. 

O exame dos corpora foi orientado a partir das seguintes etapas: a) contextualização da 

notícia; b) análise da imagem e das cores; c) focalização da manchete em dimensão verbal, mais 

especificamente; e d) exame dos recursos linguístico-discursivos empregados nessas 

manchetes. Tais etapas se desdobraram com base nos estudos de Charaudeau (1999, 2001, 

2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017 e 2018), Benveniste (1988/1989), 

Almeida (2007), Fiorin (2008), Maingueneau (2008), Amossy (2016), Guimarães (1990/2006), 

Agrimani (1995), Zanchetta Júnior (2004), Amaral (2006/2007), Joly (2007), Faria (2012) e 

Faria; Zanchetta (2019). 

Cumpre destacar que, apesar de toda suposta neutralidade almejada pela mídia, de uma 

maneira geral, na busca por angariar credibilidade, os tabloides carioca e mineiro 

demonstraram, à luz desta pesquisa, explícita e implicitamente, o seu posicionamento, 

dispensando, muitas vezes, as formalidades inerentes à sua condição de veículo de informação. 

Tal fato foi verificado frente ao emprego da estratégia de captação, oriunda do objetivo, por 

parte dos jornais focalizados, de uma aproximação com o público-leitor.  

Destarte, salientamos, com base neste estudo, que tal estratégia de captação, encenada 

pelos jornais em tela, parece ser um dos polos de uma espécie de continuum entre estratégias 

de aproximação e de fusão na relação do jornal com seu público-leitor, ou seja, dos sujeitos 

enunciador e destinatário do contrato comunicativo em voga. 

Foi possível perceber que a projeção desse leitor nas manchetes das capas analisadas 

nesta pesquisa se desenhou de maneira lúdica e carnavalesca, muito embora, contrariando o 

perfil inicial do jornal popular, nosso recorte temático tenha sido concernente à esfera política. 

Dessa maneira, foi factível depreender que uma provável mudança nas demandas e nos anseios 

desse público-alvo se refletiu, de maneira notória, nas escolhas noticiosas das manchetes em 

pauta. 
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O delineamento de estratégias de captação no interior dos jornais populares permite que 

o leitor almejado se identifique com eles e, consequentemente, se reconheça, a partir da maneira 

pela qual o conteúdo noticioso é explicitado, sobretudo, em manchetes de capa. Como exemplo 

de alguns recursos, em dimensão verbo-visual, que foram flagrados nas análises efetuadas, para 

criar a fusão dos ethé dos sujeitos envolvidos no contrato comunicativo entre jornal e público-

leitor, destacamos: (i) uso de linguagem informal; (ii) jogo entre imagem e texto, como, por 

exemplo, uso da onomatopeia (figura de linguagem) “shhh” acompanhada da imagem do juiz 

Sérgio Moro fazendo sinal de pedir silêncio; (iii) uso explícito de verbos que expressam opinião 

(exemplo: “amou”, “odiou”); (iv) uso de advérbio de intensidade e de aumentativo associados 

a substantivos; (v) enquadramento das imagens suscitando humor de maneira explícita, 

contribuindo para o efeito de sentido; (vi) uso de imagens híbridas (sobreposição de fotos + 

desenho); (vii) intertextualidade com hashtags (#) e bordões que costumam circular nas redes 

sociais virtuais; (viii) intertextualidade com capa de revista que também é consumida pelo 

público leitor do jornal popular; e (ix) uso de linguagem relacionada ao meio futebolístico.  

Sob essa perspectiva, cabe ressaltar que, segundo Charaudeau (2005), em todo ato de 

comunicação, é preciso haver o reconhecimento dos sujeitos envolvidos, para que possam 

garantir o seu direito à palavra, além de ter credibilidade suficiente para que o enunciador possa 

ser ouvido e seu enunciado possa ser interpretado. É nesse ponto que podemos perceber uma 

única voz advinda da fusão do ethos institucional (jornal como enunciador) com o ethos coletivo 

(público-leitor como destinatário).  

Em suma, mais especificamente, para o estudo, investigamos não só a construção da 

identidade dos tabloides em tela, associada ao conceito de ethos, como também a estratégia de 

aproximação (quase fusão) entre os periódicos e o seu público leitor, muitas vezes deixado de 

lado pela sociedade, privado de seu direito à informação clara e irrestrita. Tal direito é garantido 

pelo compromisso com a informatividade, firmado, em primeiro plano, pelos jornais de uma 

maneira geral.   

Assim, buscamos investigar a construção dessa identidade partilhada (nosso objetivo 

central), além dos recursos linguístico-discursivos aplicados pelos jornais em suas manchetes, 

sempre levando em consideração o emprego persuasivo da verbo-visualidade.  

Por meio das manchetes de dez capas, em que cinco compõem o corpus de análise do 

jornal Meia Hora (RJ) e outras cinco o de análise do jornal Super Notícia (BH), cremos ter 

conseguido comprovar as hipóteses levantadas nesse estudo. Quais sejam: (i) o ethos, ou seja, 

a imagem de si no discurso (AMOSSY, 2016), construído pelos jornais populares, estaria em 

confluência com o ethos de seu leitor;  (ii) esse leitor se identificaria e, por consequência, se 
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reconheceria por meio das manchetes apresentadas nas capas desses jornais; (iii) os recursos 

linguístico-discursivos utilizados estariam corroborando a hipótese de uma fusão dos ethé, a 

partir de uma intencionalidade; (iv) seria possível analisar as estratégias de aproximação entre 

jornal e público-leitor – levando em consideração a busca pela captação desse leitor – a partir 

das manchetes de capa. 

 Para tal comprovação, nos servimos das análises que se circunscreveram aos níveis 

situacional, discursivo e semiolinguístico desse corpus, com o aporte teórico da Análise 

Semiolinguística do Discurso e das pesquisas a respeito do ethos, do discurso das mídias e das 

imagens. 

 Embora os jornais Meia Hora e Super Notícia possam ser considerados por muitos um 

jornal de “segunda categoria”, após um olhar mais atento do leitor, percebe-se que as suas 

manchetes de capa apresentam um conjunto multifacetado de recursos linguísticos e 

discursivos, que extrapolam o texto verbal, permitindo, a partir dessa verbo-visualidade, uma 

ampla construção de sentido.  

Foi plausível conceber, neste estudo, que os jornais populares analisados, ao levar a 

informação à população das classes sociais menos favorecidas – de maneira clara, a partir de 

uma linguagem com a qual esses leitores possam se identificar – acabam por preencher uma 

lacuna sócio-histórica-cultural, que possivelmente fora deixada por outros veículos de 

informação, tais como o jornal de referência. Alguns destes, em muitos momentos, noticiam 

não para todos, mas para um grupo minoritário e elitizado da sociedade. Sob esse prisma, é 

preciso ressaltar que quanto mais informado é o povo, melhores escolhas podem ser feitas, 

principalmente, no que diz respeito às esferas políticas de seu país. 

Assim, finalizamos nosso estudo auspiciosos de que estejamos colaborando, de alguma 

forma, não só para a pesquisa acadêmica, mas também para a tomada de consciência da 

sociedade, como consequência do presente destaque dado, por meio da Análise 

Semiolinguística do Discurso, concernente aos estudos de mídias impressas, mais 

especificamente, de jornais populares. Procuramos dar ênfase à fusão das vozes que ecoam 

desses jornais e de seu público, a partir de um estudo minucioso das possibilidades 

interpretativas e da construção de sentido, sempre apoiado no exame da verbo-visualidade que 

permeia tal construção.  

Desse modo, enfatizamos a necessidade de se levar a informação respeitando as 

especificidades do público-leitor, independentemente da classe social a que este leitor pertença. 

Ratificamos que o compromisso com a informatividade atinente ao meio midiático, apesar de 
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muitas vezes se desvelar cerceado pelas demandas mercadológicas, trata-se de um 

compromisso impreterivelmente social.  

Isto posto, cremos que os jornais em análise nesta pesquisa, Meia Hora de Notícias e 

Super Notícia, mostraram-se alinhados a esse compromisso, ecoando, mormente, em suas 

manchetes de capa essa voz coletiva de necessidade aqui comprovada. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1:  Capa do dia 29 de outubro de 2008. Fonte https://esportelol.forumeiros.com/t283-oficial-jornal-meia-

hora. Acesso em: 13 de outubro de 2019. 

 

https://esportelol.forumeiros.com/t283-oficial-jornal-meia-hora
https://esportelol.forumeiros.com/t283-oficial-jornal-meia-hora


 

 

Anexo 2: Capa do dia 13 de outubro de 2019. Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-

10-13.html. Acesso em 15 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-10-13.html
https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-10-13.html


 

 

 

Anexo 3: Capa do dia 08 de março de 2020. Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2020-03-

08/ . Acesso em: 10 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2020-03-08/
https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2020-03-08/


 

 

 

 

Anexo 4: Capa do dia 14 de março de 2020. Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2020-03-

14/. Acesso em: 16 de março de 2020. 

 

https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2020-03-14/
https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2020-03-14/


 

 

Anexo 5: Capa do dia 03 de agosto de 2019. Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-08-

03.html. Acesso em: 15 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-08-03.html
https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-08-03.html


 

 

 

 

 

Anexo 6: Capa do dia 09 de julho de 2019. Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-07-

09.html. Acesso em: 15 de outubro de 2019. 

 

https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-07-09.html
https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/meia-hora/2019-07-09.html


 

 

Anexo 7: Capa do dia 02 de julho de 2019. Fonte: https://flip.meiahora.com/ . Acesso em: 10 de julho de 2019. 

 

https://flip.meiahora.com/


 

 

Anexo 8: Capa do dia 22 de junho de 2018. Fonte: https://flip.meiahora.com/ . Acesso em: 10 de julho de 2019. 

 

https://flip.meiahora.com/


 

 

Anexo 9: Capa do dia 03 de julho de 2019.  Fonte: https://flip.meiahora.com/ . Acesso em: 10 de julho de 2019. 

 

https://flip.meiahora.com/


 

 

Anexo 10: Capa MH 1 (02/11/2018). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html. Acesso em: 

02/02/2019. 

 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html


 

 

Anexo 11: Capa MH 3 (26/05/2018). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html Acesso em: 

03/08/2018. 

  

 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html


 

 

Anexo 12: Capa MH 4 (22/03/2019). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html Acesso em: 

30/07/2019. 

 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html


 

 
Anexo 13: Capa MH 5 (25/01/2018). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html Acesso em: 

30/07/2019. 

 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html


 

 

Anexo 14: Capa SN 6 (02/11/2018).Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html. Acesso em: 

02/02/2019. 

 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html


 

 

Anexo 15: Capa SN 7 (09/07/2018). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html.  Acesso em: 

02/02/2019. 

 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html


 

 
Anexo 16: Capa SN 8 (26/05/2018). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html.  Acesso 

em: 30/07/2019. 

 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html


 

 
Anexo 17: Capa SN 9 (22/03/2019). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html.  Acesso 

em: 30/07/2019. 

 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html


 

 
Anexo 18: Capa SN 10 (25/01/2018). Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html.  Acesso 

em: 30/07/2019. 

 

 

 

 

 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/super-noticia.html


 

 

Anexo 19: Capa MH 2 (09/07/2018). https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html Acesso em: 

02/02/2019. 

 

 

 

 

https://www.vercapas.com.br/edicoes/meia-hora.html


 

 

Anexo 20: Capa revista Caras. Fonte: https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/caras/2019-07-11.html. Acesso 

em: 13 de outubro de 2019. 

 

https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/caras/2019-07-11.html


 

 

Anexo 21: Fonte: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2018/noticia/2018/10/29/ninguem-solta-a-mao-

de-ninguem-desenho-que-viralizou-no-pais-e-criacao-de-mineira.ghtml. Acesso em: 13 de outubro de 2019. 

 

 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2018/noticia/2018/10/29/ninguem-solta-a-mao-de-ninguem-desenho-que-viralizou-no-pais-e-criacao-de-mineira.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2018/noticia/2018/10/29/ninguem-solta-a-mao-de-ninguem-desenho-que-viralizou-no-pais-e-criacao-de-mineira.ghtml


 

 

Anexo 22: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2018/noticia/2018/10/29/ninguem-solta-a-mao-de-

ninguem-desenho-que-viralizou-no-pais-e-criacao-de-mineira.ghtml. Acesso em: 13 de outubro de 2019. 
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