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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho trata do gênero notícia sob a perspectiva da Linguística Cognitiva e visa a 

apresentar uma análise sobre as notícias falsas veiculadas na Internet, as quais têm sido 

frequentemente publicadas e compartilhadas, especialmente por meio das redes sociais, como 

sendo verdadeiras.  Ao longo dos anos, a notícia se consolidou como um gênero estável em sua 

forma, conteúdo e linguagem – ainda que tenha havido alterações para adaptar-se aos diferentes 

meios de comunicação surgidos graças aos avanços tecnológicos. Assim, para analisá-la, esta 

pesquisa terá como base os estudos sobre gêneros discursivos propostos por Bakhtin (1997), 

Swales (1990) e Bathia (2004), associados a pressupostos teóricos relevantes da Linguística 

Cognitiva (LC), como a noção de frame (FILLMORE, 1982), os Modelos Cognitivos 

Idealizados (LAKOFF, 1987), categorização e a Teoria dos Protótipos (ROSCH, 1978), entre 

outros, e os conhecimentos da área de jornalismo sobre a construção do texto noticioso. Desse 

modo, a partir da noção de gênero como frame (PALTRIDGE, 1997) e do estabelecimento dos 

elementos do frame de notícia, pretende-se verificar, por meio de uma análise comparativa, se 

existem possíveis indícios inerentes ao próprio texto que sejam capazes de auxiliar o leitor na 

identificação de notícias falsas. Espera-se ser possível fornecer uma explicação de como a 

quebra de expectativa em relação ao frame de notícia pode, em muitos casos, servir como 

indicação de que o conteúdo acessado talvez não seja verídico, incentivando o leitor a buscar 

em outras fontes confirmação sobre a sua veracidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cognição. Categorização. Frames. Notícias falsas. Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This work deals with the news genre from the perspective of Cognitive Linguistics and aims to 

present an analysis about the fake news transmitted on the Internet, which have been frequently 

published and shared, especially through social networks, as being true. Over the years, the 

news has consolidated itself as a stable genre in its form, content and language – although there 

have been changes in order to adapt itself to the different media that have emerged thanks to 

technological advances. To analyze it, this research will be based on the studies on discursive 

genres proposed by Bakhtin (1997), Swales (1990) and Bathia (2004), associated to relevant 

theoretical assumptions of Cognitive Linguistics (LC), as the notion of frame (FILLMORE, 

1982), the Idealized Cognitive Models (LAKOFF, 1987), categorization and the Prototype 

Theory (ROSCH, 1978), among others, and the knowledge of journalism in the construction of 

the news text. Thus, from the notion of gender as a frame (PALTRIDGE, 1997) and the 

establishment of the elements of the news frame, it is intended to verify, through a comparative 

analysis, if there is possible evidence inherent in the text itself that are capable to assist the 

reader in identifying fake news. It is hoped that it will be possible to provide an explanation of 

how the drop in expectation regarding the news frame can, in many cases, serve as an indication 

that the content accessed may not be true, encouraging the reader to seek confirmation from 

other sources about their veracity. 

 

KEY WORDS: Cognition. Categorization. Frames. Fake news. Internet. 
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INTRODUÇÃO 

 

A casa caiu! Polícia Federal descobre fraude Mega Sena da virada 

  

A GRANDE FARSA É DESCOBERTA! BRASIL: O PARAÍSO DA SACANAGEM 

ESSES CANALHAS, CORRUPTOS DESTROEM OS SONHOS DAS PESSOAS! 

 

*ATENÇÃO!* SE VOCÊ FAZ APOSTAS NA LOTERIA DA CAIXA, ESTÁ SENDO 

ENGANADO!!! ESSES CANALHAS CORRUPTOS ESTÃO DESTUINDO OS SONHOS DAS 

PESSOAS! 

 

Gente o Deputado Pastor Marco Feliciano , desconfiou que estivesse havendo algum tipo de 

fraude na *MEGA SENA DA VIRADA* e, mal começaram as investigações, pegaram várias 

pessoas envolvidas no esquema, entre elas, funcionários, auditores, e muito peixe grande, 

ligadas diretamente ao governo. Era muita gente envolvida no esquema. *Eles fraudavam o 

peso da bolinha, fazendo sempre dar os números que eles quisessem e botavam 'laranjas' para 

jogar em diferentes Estados. Você que achava estranho a Mega Sena acumular tantas vezes 

seguidamente, e quando saía o prêmio, apenas uma pessoa ganhava, geralmente em algum 

lugar bem distante. Só podia ser algum tipo de fraude mesmo!!! Descobriram membros da 

quadrilha com 4 Bilhões em contas nos paraísos fiscais; o que menos tinha, tinha 8 milhões. 

*Fraude no sorteio da Mega Sena: peso das bolinhas adulterados* 

Você já reparou que sempre que a mega sena esta acumulada, alguém ganha mais a pessoa 

não aparece para buscar o premio e ninguém nunca sabe quem é esse ganhador? 

Isso é sacanagem com o povo brasileiro, que trabalha demais; muitos deixam até de comer 

alguma coisa para fazer uma fezinha! O que muito me admira é que quase não houve 

divulgação!!!!!! 

Na TV só passou uma vez no Jornal da Record, e outra na BAND.. Certamente foram 

censurados... Está na cara que o governo não quer perder a bocada que fatura cada semana 

com os jogos, e nem quer mais CPIs. 

Está notícia não pode ficar na gaveta, espalhem!!! Vamos nos unir e dar fim a essa grande 

rede de corrupção que envolve o nosso país. 

 

Colabore com a DIVULGAÇÃO e ajude a desmantelar essa corja de corruptos que levam 45% 

do seu salário em impostos e ainda têm coragem de levar mais... Passe para todos da sua lista 

de contatos. 

 

Notícia falsa, divulgada na Internet1, no dia 27 de dezembro de 2017  

 

É inquestionável a revolução causada pelo advento e pela popularização da Internet no 

mundo. Verificam-se, entre outros benefícios, maiores facilidade e rapidez em pesquisas, 

compras e vendas, comunicação e veiculação de informações. No entanto, apesar de se 

constatarem significativas vantagens promovidas pela era digital, é preciso que se atente 

                                                             
1 Notícia falsa retirada do site: http://www.arinosnoticias.com.br/noticia/24552/A-casa-caiu!-Policia-Federal-
descobre-fraude-Mega-Sena-da-virada. 
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também aos perigos, ou, pelo menos, aos novos desafios, a ela atrelados. Assim, neste trabalho, 

serão discutidas tanto a notícia, em sua conceptualização prototípica, quanto a notícia falsa, a 

qual encontrou na Internet – e especialmente nas redes sociais – um meio de propagação em 

grande escala. Informações falsas em forma de texto noticioso circulam pela rede 

constantemente, enganando diversos usuários, que não só tomam para si o conteúdo como 

verdadeiro, como também o passam adiante, aumentando seu alcance. Como será discutido ao 

longo desta pesquisa, as notícias falsas podem ser consideradas um tipo de construção que 

possui características que a aproximam e a afastam do frame do gênero2 de notícia. 

O panorama do acesso à informação mudou e encontra-se em constante transformação 

devido à Internet. A praticidade e a comodidade verificadas no ambiente on-line fazem com 

que a nova geração de usuários da rede já não tenha o hábito de recorrer aos veículos de notícia 

tradicionais ou procurar por meios considerados confiáveis. Para muitos, redes sociais são a 

única fonte de informação, já que os participantes dessas plataformas costumam compartilhar 

– além dos acontecimentos do próprio dia a dia – notícias que consideram relevantes. 

No entanto, nem sempre a veracidade da informação é confirmada por esses usuários 

antes de compartilhá-las. E, como discutiremos em maior profundidade adiante, 

tradicionalmente a notícia, por maiores que sejam as distorções ou o viés ideológico que possa 

vir a sofrer3, sempre esteve, pelo menos no senso comum, vinculada à divulgação de fatos e 

informações considerados relevantes, e em conformidade com o que é visto como “realidade” 

ou com o que de fato acontece/aconteceu. Em quase todas as definições de “notícia”, há menção 

a informações sobre “fatos, dados ou acontecimentos”, ou seja, conceitos que se referem a 

eventos pertencentes à esfera do que é percebido como o “real” (um exemplo: “notícia: a 

matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algum dado ou evento 

socialmente relevante que merece publicação numa mídia”4). Em outras palavras, atrelado ao 

conceito de notícia, parece haver um pressuposto de que o fato divulgado é verdadeiro. Tanto 

assim o é, que é qualificado como “notícia falsa” o relato divulgado que se afasta desse 

pressuposto, havendo, inclusive, diversos sites especializados em fact checking (checagem dos 

                                                             
2 Os conceitos de “frame” e de “gênero”, centrais a este trabalho, serão definidos e aprofundados no capítulo 
teórico desta dissertação. No momento, os termos estão sendo usados como equivalentes, respectivamente, a 
um “modelo cognitivo” compartilhado por uma dada comunidade discursiva e a um tipo relativamente estável 
de texto/discurso. 
3 Segundo Fairclough, que rejeita a “Teoria do Espelho”, a qual vê a notícia como um tipo de informação que 

reflete o real, “pode-se considerar que a mídia de notícias efetiva o trabalho ideológico de transmitir as vozes do 

poder em uma forma disfarçada e oculta" (FAIRCLOUGH, 2001, p. 144).  
4Dicionário Aurélio Online: <https://dicionariodoaurelio.com/noticia>. 
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fatos), isto é, dedicados ao esclarecimento da veracidade – ou não – de notícias divulgadas na 

Internet, principalmente as que se tornaram “virais”. 

Apesar de tais sites serem uma ferramenta muito útil aos usuários da rede, os quais 

podem contar com uma plataforma que os auxiliará na identificação dos textos noticiosos de 

conteúdo falso, nem sempre haverá tempo de buscar uma fonte alternativa que comprove ou 

negue a veracidade da informação acessada – ainda mais porque a quantidade de informação a 

que se tem acesso diariamente é muito grande e não seria conveniente checar uma a uma; isso 

demandaria um dispêndio grande de tempo e trabalho. Pensando nisso, tem-se como objetivo 

central desta pesquisa verificar até que ponto – e de que forma – os elementos do próprio texto 

podem indicar se a informação publicada tem possibilidade de ser falsa.  

Como objetivos secundários, visa-se a:  

 

a) identificar quais são os prováveis elementos que formam o frame de notícia 

e as possíveis motivações por trás dessa formação – incluindo não só a 

forma como a categoria é construída, mas também os fenômenos 

socioculturais e tecnológicos que a influenciaram ao longo dos anos –; 

b)  explicar de que forma a Internet e, em especial, a Web 2.0 modificaram as 

relações autor-leitor e leitor-conteúdo no meio digital;  

c) e verificar se as notícias falsas alteram a estabilidade do gênero como um 

todo. 

 

Para analisar o gênero notícia, de modo geral, este trabalho irá se ancorar em dois eixos 

teóricos: a Linguística Cognitiva (recrutando, mais especificamente, os conceitos de frame, 

protótipo e MCI) e a teoria do gênero discursivo. Uma discussão mais aprofundada sobre a 

notícia, com base em noções do campo do jornalismo, também será realizada, com a finalidade 

de tentar identificar possíveis elementos que auxiliam na formação do frame de notícia, a partir 

de sua conceptualização. 

A metodologia utilizada para a análise do corpus (formado por dez notícias verdadeiras 

e dez falsas) será comparativa e baseada em prováveis elementos do frame de produções 

textuais mais prototípicas desse gênero. A partir deles, pretende-se verificar se há discrepâncias 

entre os aspectos encontrados nas publicações de conteúdo verdadeiro e nas de conteúdo falso. 

A relevância social deste trabalho, para além de suas implicações teórico-analíticas em 

relação a um gênero possivelmente em emergência, encontra-se na tentativa de contribuir para 

o desenvolvimento de um olhar crítico em relação ao conteúdo veiculado na Internet.  Embora 
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o frame de notícia possa estar associado ao de verdade, a realidade que se percebe atualmente 

inclui produções textuais que se aproximam do frame de notícia, tanto pelo formato quanto pelo 

fato de estar divulgando uma informação (ainda que falsa), mas que, de fato, veiculam 

alegações mentirosas. 

A fim de organizar tanto os aspectos teóricos necessários para a fundamentação deste 

estudo, quanto a própria análise do corpus, este trabalho está dividido em quatro capítulos, além 

desta introdução. 

O primeiro capítulo, “Categorização, contextos e gêneros do discurso”, consiste tanto 

de uma discussão de conceitos importantes advindos tanto da Linguística Cognitiva – para 

entender o processo de categorização e sua relação com a notícia –, quanto dos estudos sobre 

gêneros discursivos e contexto. Esse capítulo visa a explicar a visão de gênero como frame 

(PALTRIDGE, 1997) e a sua construção cognitiva com base no estabelecimento de protótipos 

(ROSCH, 1978), os quais podem variar de acordo com os contextos socioculturais, econômicos, 

políticos e até linguísticos e imediatos em que os discursos são construídos. 

O segundo capítulo, “Tecnologia, notícia e verdade”, propõe uma explicação sobre a 

relação entre textos noticiosos e mudanças socioeconômicas, políticas, culturais e tecnológicas, 

as quais podem ter contribuído para a formação do frame de notícia, isto é, para a sua 

estabilização cognitiva, a partir da padronização de textos desse gênero e da sua massificação 

ao longo dos anos. Procura-se também verificar se essa relação entre notícia e tecnologia pode 

ser explicada pelo determinismo tecnológico, numa ligação unidirecional de causa e 

consequência, ou se há uma evolução mútua (ou coevolução) entre esse gênero discursivo, as 

tecnologias emergentes e a sociedade de modo geral. Por fim, discute-se também as noções de 

verdade e de pós-verdade, as quais parecem se encontrar associadas às notícias. 

O terceiro capítulo consiste na análise das notícias que constituem o corpus deste 

trabalho – as verdadeiras e as falsas. Nele constam uma explicação mais detalhada sobre a 

metodologia adotada, os textos noticiosos na íntegra, a análise comparativa entre verdadeiros e 

falsos e os resultados da análise. 

Por fim, as considerações finais da pesquisa visam a apresentar um resumo da teoria 

abordada e sua relação com os resultados da análise do corpus, bem como sua possível 

contribuição para pesquisas posteriores sobre o gênero notícia e as notícias falsas da Internet. 
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1. CATEGORIZAÇÃO, CONTEXTO E GÊNEROS DO DISCURSO 

 

Segundo o linguista George Lakoff (1987), “não há nada mais básico do que 

categorização para o nosso pensamento, percepção, ação e discurso”5 (LAKOFF, 1987, p. 5), 

uma vez que o ser humano entende o mundo em que vive, faz inferências sobre ele e organiza 

todo o seu pensamento com base em categorias. Partindo dessa premissa, parece pertinente 

iniciar esta pesquisa tentando explicar o que é categorização e como as categorias são formadas. 

No entanto, é preciso adiantar que há divergências no que tange à definição de tal processo e 

aos seus mecanismos de formação. 

Conforme será exposto neste primeiro capítulo, há basicamente duas grandes teorias 

que se propõem a explicar categorização: a visão clássica aristotélica, elaborada há mais de dois 

mil anos, que está arraigada no senso comum ocidental de modo geral; e a Teoria dos Protótipos 

(ROSCH, 1978), que põe a cognição como ponto central desse processo.  

O processo de categorização permite ao conceptualizador identificar as variedades 

discursivas e formar diferentes frames a partir dos gêneros aos quais tem acesso todos os dias. 

É como se cada um dos gêneros fosse uma instância de uma categoria maior, o próprio discurso, 

e, a partir das conceptualizações que a mente faz sobre cada um deles, é possível para o 

indivíduo distingui-los e interagir com eles de diferentes formas em situações comunicativas 

diversas. 

Pode-se afirmar que o próprio gênero discursivo é uma espécie de categoria. O 

conceito de categorização, portanto, possui estreita relação com o de gênero do discurso, que é 

o foco desta pesquisa, e, por isso, torna-se relevante que aquele também seja contemplado na 

parte teórica desta pesquisa. No que diz respeito à notícia e às variedades similares a ela que 

surgem com o desenvolvimento da Internet, ter uma perspectiva clara sobre como acontecem a 

categorização, a formação do protótipo e a conceptualização com base em frames se mostra 

essencial para que se entenda o motivo pelo qual notícias falsas são frequentemente concebidas 

e repassadas como verdadeiras – questão crucial para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

1.1. A visão clássica sobre categorização 

 

                                                             
5 Trecho original: “There is nothing more basic than categorization to our thought, perception, action, and 
speech”. 
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Por meio da leitura de obras de filósofos da Antiguidade Clássica, é possível perceber 

uma preocupação, já em Platão, com a classificação das coisas do mundo. No diálogo Político, 

que remonta a mais de dois mil anos, o filósofo revela uma conversa entre Sócrates, o jovem, e 

um estrangeiro de Eleia, em que este faz indagações sobre qual seria a forma adequada de se 

agrupar certos elementos de sua realidade. É interessante notar que o estrangeiro se baseia 

primeiramente em oposições mais gerais, de modo a formar agrupamentos mais abrangentes, e 

os vai dividindo em pares menores para então, a partir das similaridades de papeis que cada 

coisa desempenha no mundo, ser possível agrupá-las sob uma mesma classificação. Verifica-

se, em trechos como o seguinte, o raciocínio por trás dos conjuntos propostos pelo estrangeiro: 

 

Qual será a quarta [classificação]? Não será necessário distinguir das espécies 
precedentes [instrumento, vasilhame e veículo] uma que compreende a maior 

parte das coisas antes mencionadas, o conjunto dos objetos de vestuário, a 

maior parte das armas, os muros, os abrigos de terra ou pedras e uma multidão 
de coisas semelhantes? E, já que todo esse conjunto é feito para abrigar, é justo 

dar-lhe o nome geral de abrigo [...] Admitamos ainda uma quinta espécie 

constituída pela ornamentação e pintura, com todas as imitações que esta 
última ou a música produzem, e cuja finalidade é nosso prazer. Não será justo 

reuni-las sob um único nome? (PLATÃO, 1972, p. 244). 

 

Ainda que Platão tenha demonstrado interesse pela classificação das coisas, ele ainda 

não falava especificamente em categorização. O termo categoria foi utilizado no campo 

filosófico primeiramente por Aristóteles, o qual é responsável pela visão clássica de 

categorização, que perdurou por milênios e se encontra instaurada no senso comum. 

De acordo com a visão aristotélica, tem-se a sensação de que as categorias são 

inerentes ao mundo exterior, isto é, existem independentemente do ser humano. Caberia a este 

apenas a função de apreendê-las à medida que tomasse conhecimento delas. Visto que o ato de 

categorizar é, na maioria dos casos, inconsciente e automático, pode-se ter, por vezes, 

 

[...] a impressão de que simplesmente categorizamos as coisas como elas são, 

que coisas vêm em tipos naturais, e que nossas categorias mentais 

naturalmente se adequam aos tipos de coisas que existem no mundo 6 
(LAKOFF, 1987, p. 6). 

 

Lakoff (1987, p. 6) problematiza esse aspecto da teoria ao lembrar que as categorias 

existem não só para abranger coisas concretas existentes na natureza. Grande parte do que se é 

categorizado no dia a dia diz respeito a entidades abstratas, tais como sentimentos, emoções, 

                                                             
6 Trecho original: “[...] the impression that we just categorize things as they are, that things come in natural kinds, 
and that our categories of mind naturally fit the kind of things there are in the world”. 
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doenças, relações sociais e espaciais, ações, eventos, entre outras, o que coloca o ser humano 

como essencial para o processo de categorização. Isso contraria, portanto, a ideia de que as 

categorias são encontradas no mundo, independentes do homem. 

John Taylor (1995, p. 23-24) resume a teoria de Aristóteles sobre categorização em 

quatro pontos fundamentais: características compartilhadas; binariedade; limites claros e nível 

de igualdade. 

Em relação ao primeiro ponto, o filósofo clássico entende que as categorias são 

formadas em termos de um conjunto de propriedades necessárias e suficientes. Dessa forma, a 

presença ou a ausência de uma característica seria fator definidor do pertencimento ou não a 

determinado conjunto. Isso justificaria, de certo modo, os outros pontos a que Taylor se refere. 

No que diz respeito à binariedade, a visão clássica enxerga as características como uma 

questão de “tudo ou nada” (Taylor, 1995, p. 23), de sim ou não: ou ela está envolvida no 

processo de definição de uma categoria ou não está; ou uma entidade possui um atributo 

específico ou não possui, e assim por diante. Não haveria meio termo nesse sentido e, desse 

modo, tudo seria organizado no mundo em termos de presença ou ausência de determinados 

aspectos. 

Sobre o terceiro ponto, é possível afirmar que Aristóteles considera as categorias como 

agrupamentos cujos limites são rígidos e bem definidos. Sendo assim, uma não se confundiria 

com a outra nem haveria mesclagem entre elas, e seus membros teriam características tão 

próprias àquele conjunto que seria difícil classificá-los de outra maneira. Uma categoria, uma 

vez estabelecida, dividiria todas as coisas do universo em duas partes bem delimitadas: uma 

composta pelas entidades que lhe pertencem e outra formada pelas que não se integram a ela. 

O quarto e último ponto principal revela a existência de um nível de igualdade entre 

os membros de uma categoria. Visto que esta é definida com base em características comuns 

compartilhadas por seus integrantes, qualquer entidade que exiba todos os atributos definidores 

de tal categoria é considerada um membro completo. Todos os integrantes seriam, portanto, 

vistos como iguais, na medida em que não haveria um único exemplar que melhor representasse 

o grupo formado. 

De acordo com Lakoff, de Aristóteles a Wittgenstein – outro pensador importante para 

os estudos sobre categorização –, categorias eram vistas como “[...] contêineres abstratos, com 

coisas ou dentro ou fora da categoria. As coisas deveriam estar na mesma categoria se e apenas 
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se elas tivessem certas propriedades em comum” 7, e essas características compartilhadas eram 

vistas como “definidoras” dessas classificações (LAKOFF, 1987, p. 6). 

Ainda segundo Lakoff, não se trata de um equívoco completo considerar que as 

categorias são formadas a partir de propriedades compartilhadas entre seus membros. Ele 

ressalta, no entanto, que essa relação não é tão simples. Nos estudos de Wittgenstein, apesar de 

sua concepção de categoria ser próxima à proposta por Aristóteles, há um questionamento sobre 

a possibilidade de os membros de um mesmo conjunto não compartilharem efetivamente todas 

as características. Em outras palavras, ainda que algumas de suas propriedades fossem 

diferentes, ainda haveria similaridade suficiente para reuni-los dentro de uma mesma categoria. 

Wittgenstein chegou a essa conclusão a partir da análise do vocábulo games, “jogos”, 

em inglês. Segundo o autor, o significado desse termo abrange uma série de elementos 

diferentes uns dos outros – jogos de azar não possuem as mesmas exatas características de jogos 

de tabuleiro, por exemplo – e, mesmo assim, todos são considerados, indubitavelmente, jogos.  

 

Considere por exemplo os procedimentos que nós chamamos de “jogos”. Eu 

me refiro a jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos de bola, jogos olímpicos, 

entre outros. O que é comum a todos eles? – Não diga: “Deve haver alguma 

coisa em comum, ou eles não seriam chamados ‘jogos’” – mas olhe e veja se 
há alguma coisa comum a todos. – Porque se você olhar para eles você não 

verá alguma coisa que é comum a todos, mas similaridades, relações, e uma 

série deles8 (WITTGENSTEIN, 1958, p. 31). 

 

O autor avança em sua explicação, ainda com base em jogos, afirmando que, ao 

comparar mais a fundo cada modalidade, será possível perceber que de fato há características 

comuns entre eles, contudo elas não são sempre as mesmas, variam de jogo para jogo. Ao 

mesmo tempo que se chegará a várias similaridades, muitas diferenças aparecerão (p 31-32). 

Wittgenstein (1958, p. 32) vê essas similaridades como “semelhanças de família” 

(“family resemblances”), uma vez que, ao comparar as características entre os membros que 

formam uma família, seria possível perceber que algumas vão ser compartilhadas pela maioria 

dos membros, enquanto outras serão encontradas apenas em uns, e não em outros. Como explica 

Ferrari, 

                                                             
7 Trecho original: “[…] abstract containers, with things either inside or outside the category. Things were assumed 
to be in the same category if and only if they had certain properties in common”. 
8 Trecho original: “Consider for example the proceedings that we call "games". I mean board-games, card-games, 
ball-games, Olympic games, and so on. What is common to them all?—Don't say: "There must be something 
common, or they would not be called 'games' "—but look and see whether there is anything common to all.—For 
if you look at them you will not see something that is common to all, but similarities, relationships, and a whole 
series of them at that”. 



20 
 

 

Por exemplo, pai e filho podem ter o mesmo tipo de nariz e a mesma cor de 

cabelo; mãe e filho podem ter a mesma cor de pele; filho e filha podem 

compartilhar a mesma cor de olhos. Assim como não há um traço 
compartilhado por todos os membros da família, mas um conjunto de traços 

que permite compartilhamentos parciais, de modo análogo, não há um traço 

definidor das categorias em geral (FERRARI, L., 2014, p. 34). 

 

Em suma, essa mudança na concepção de como as categorias são formadas contribui 

para o entendimento de que os membros que a constituem podem estar relacionados uns aos 

outros sem que haja propriedades específicas – comuns a todos – capazes de defini-la. Isto 

representa um passo mais próximo da visão sobre categorização da qual a Linguística Cognitiva 

se ocupa. A partir dos trabalhos de Eleanor Rosch, a cognição passa a ser vista como fator 

fundamental para a formação de categorias, como será mostrado a seguir. 

 

1.2. Rosch vs. visão clássica: a Teoria dos Protótipos 

 

 Em meados da década de 1970, os estudos sobre categorização ganham uma 

abordagem diferente. De acordo com essa nova perspectiva, proposta por Eleanor Rosch, as 

categorias deixam de ser vistas como próprias das coisas do mundo, e a cognição humana passa 

a ser o foco desse processo. Além disso, há uma redefinição no que diz respeito a supostos 

limites que separariam um conjunto do outro, e as propriedades de seus membros não são mais 

encaradas como “definidoras” das categorias, indo, portanto, de encontro ao que a visão clássica 

sugere. 

De acordo com Lakoff, uma das características do pensamento clássico ocidental – a 

qual influenciou o entendimento aristotélico sobre categorização e perdurou por milênios – é 

considerar a razão como descorporificada e abstrata, “[...] distinta, por um lado, da percepção, 

do corpo e da cultura, e, por outro, dos mecanismos de imaginação, por exemplo, metáfora e 

imagético mental”9 (LAKOFF, 1987, p. 7). Essa perspectiva, no entanto, cai em decadência no 

século XX, quando se passa a considerar que o sentido das coisas do mundo é construído por 

meio da cognição. A respeito do pensamento lógico, Lakoff afirma que  

 

razão é a manipulação mecânica de símbolos abstratos que não possuem 
sentido em si próprios, mas podem receber sentido por meio da sua capacidade 

                                                             
9 Trecho original: “[...] distinct on the one hand from perception and the body and culture, and on the other hand 
from the mechanisms of imagination, for example, metaphor and mental imagery”. 
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de se referir a coisas tanto no mundo real quanto em possíveis estados de 

mundo10 (LAKOFF, 1987, p. 7). 

 

Essa mudança de pensamento se vê refletida nos estudos de Eleanor Rosch sobre 

categorização. Em suas pesquisas sobre o assunto, ela se concentra primeiramente em 

questionar dois pontos principais da visão aristotélica: o pensamento de que todos os membros 

de uma mesma categoria ocupariam um patamar de igualdade no que diz respeito a seu 

pertencimento, isto é, não existiriam melhores exemplares em cada grupo; e a ideia de que as 

categorias são definidas a partir de propriedades inerentes aos membros, sem que haja 

interferência externa (LAKOFF, 1987, p. 7). 

Os questionamentos iniciais de Rosch se baseiam, portanto, na contradição entre o que 

se supunha sobre a formação de categorias e o que se observava na realidade. Segundo ela, ao 

entender que a categorização é feita com base em atributos compartilhados por todos os 

integrantes de determinado agrupamento, seria contraditório que houvesse algum membro que 

se destacasse em relação aos outros, como é verificado na realidade. Quando se fala no grupo 

das aves, por exemplo, cada indivíduo, com base em sua experiência de vida e em seu contexto 

sociocultural, vai pensar em determinado tipo de ave, aquele considerado por ele como o melhor 

representante de tal categoria. Vale ressaltar que o melhor exemplar varia de acordo com esses 

fatores externos que influenciam a conceptualização, o que contraria a versão de que as 

categorias são formadas com base em características próprias do mundo que nos cerca. 

Conforme reforçou Lakoff, o sentido das coisas não se encontra pronto na natureza; é, sim, 

construído. 

Compartilhando desse pensamento, Rosch, em seu capítulo intitulado Principles of 

Categorization, afirma que “conceptualmente, o aspecto mais interessante desse sistema de 

classificação é que ele não existe11” (ROSCH, 1978, p. 27). Isso significa dizer que ele não é 

inerente à natureza nem aos membros categorizados. Em vez disso, entende-se que essa forma 

de organização é fruto de princípios psicológicos que regem a cognição humana e permite que 

a mente retenha o maior número de informação fazendo o menor esforço.  

Categorias são, portanto, elementos abstratos, frutos do sistema cognitivo. De acordo 

com Lakoff, 

 

                                                             
10 Trecho original: “Reason is the mechanical manipulation of abstract symbols which are meaningless in 
themselves, but can be given meaning by virtue of their capacity to refer to things either in the actual world or 
possible states of the world. 
11 Trecho original: “Conceptually, the most interesting aspect of this classification system is that it does not exist”. 
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Sem a capacidade de categorizar, não poderíamos funcionar de forma alguma, 

tanto no mundo físico quanto nas nossas vidas sociais e intelectuais. Um 
entendimento sobre como categorizamos é central para qualquer 

entendimento de como pensamos e como funcionamos e, portanto, central 

para um entendimento do que nos torna humanos12 (LAKOFF, 1987, p. 6). 

 

Desafiando a perspectiva clássica sobre a formação de categorias, Rosch, a partir de 

críticas e análises junto a outros pesquisadores (ROSCH & MERVIS, 1975; MERVIS, 

CATLYN e ROSCH, 1976; ROSCH, 1978), propõe a Teoria dos Protótipos, a qual sugere que 

as categorias representam, na verdade, um continuum, ou seja, uma escala de gradiência, que 

vai do elemento mais prototípico ao menos prototípico (mais periférico). É necessário explicar 

que por elemento prototípico ela entende “o mais claro dos casos de pertencimento a uma 

categoria definido operacionalmente pelo julgamento das pessoas sobre o melhor exemplar de 

membro da categoria”13 (ROSCH, 1978, p. 11).  

Taylor (1995, p. 59) sugere a existência de duas formas de se entender o termo 

protótipo. A primeira diria respeito ao membro central ou ao conjunto de membros centrais de 

uma categoria. A segunda, mais abstrata, trataria de uma representação esquemática do núcleo 

categórico e, desta forma, não haveria uma entidade que fosse o protótipo propriamente dito; 

haveria, em vez disso, uma abstração mental que o representasse. 

De acordo com Rosch, as categorias seriam formadas em relação ao protótipo – e não 

com base nas propriedades similares inerentes aos seus integrantes. Além disso, não existiriam, 

segundo a pesquisadora, limites rígidos definidores de cada agrupamento, mas, sim, uma escala 

que indicaria maior ou menor pertencimento à categoria de acordo com o grau de similaridade 

com o protótipo. 

Desse modo, a Teoria dos Protótipos coloca em evidência o papel da cognição humana 

na formação das categorias, uma vez que os protótipos são definidos, conforme explicação da 

autora, a partir dos julgamentos sobre qual seria o melhor exemplar, ou o membro mais 

representativo de cada conjunto. Esse julgamento, como afirma Lilian Ferrari (2014, p. 43), 

baseada nas pesquisas de Labov, é variável e depende de fatores contextuais capazes de 

influenciar a forma de conceptualizar o mundo, como, por exemplo, as diversas experiências 

individuais e situacionais e os variados contextos socioeconômicos, históricos, tecnológicos, 

                                                             
12 Trecho original: “Without the ability to categorize, we could not function at all, either in the physical world or 
in our social and intellectual lives. An understanding of how we categorize is central to any understanding of how 
we think and how we function, and therefore central to an understanding of what makes us human”. 
13 Trecho original: “the clearest cases of category membership defined operationally by people's judgments of 
goodness of membership in the category”. 
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políticos e culturais. Pode-se afirmar, então, que o protótipo é relativo e varia de acordo com o 

contexto ou a situação imediata em que o indivíduo conceptualizador está inserido. 

É possível também alegar que a organização do pensamento humano, a partir de 

conceptualizações e categorizações baseadas no contexto em que o indivíduo se insere, é o que 

torna possível discernir e classificar diferentes eventos comunicativos e, ainda, interagir de 

maneira diversa de acordo com cada situação. A conceptualização de uma variedade de gêneros 

discursivos se mostra relacionada, portanto, à capacidade cognitiva de categorizar.   

 

1.3. Contexto e gêneros do discurso 

 

Conforme mencionado na seção anterior, protótipos de cada categoria são definidos 

pela conceptualização humana, a qual recebe influências do contexto em que o indivíduo está 

inserido. Dessa forma, para que se compreenda como o discurso é organizado e categorizado – 

um dos objetivos principais desta pesquisa –, é necessário primeiramente tentar definir o que 

se entende por contexto. 

 

1.3.1. O que é contexto? 

 

De acordo com Charles Goodwin e Alessandro Duranti, contexto é um termo difícil de 

se precisar, e talvez se tenha de aceitar que uma definição técnica específica não seja nem 

mesmo possível. Os autores afirmam que contexto pode apresentar variações de significado 

quando inserido em paradigmas de pesquisa alternativos, e é o fato de pesquisadores de diversas 

áreas reconhecerem a importância do termo e se envolverem ativamente em tentar desvendá-lo 

que o torna tão produtivo para vários campos epistemológicos (GOODWIN; DURANTI, 1992, 

p. 2). 

O estudo do contexto como fator que influencia o discurso produzido pelos 

interlocutores nele envolvidos tornou-se popular entre funcionalistas e sociocognitivistas no 

século XX. Sua importância foi inicialmente notada em um trabalho antropológico 

desenvolvido por Bronisław Malinowski, na década de 1930, em ilhas do Pacífico Sul 

conhecidas como Trobriand Islands14. Lá o antropólogo, citado por Halliday como um 

talentoso linguista natural (HALLIDAY, 1991, p. 5), ocupou-se do estudo da língua Kiriwinian. 

                                                             
14 Ver: HALLIDAY, M.A.K. Context of situation. In: HALLIDAY, M.A.K.; HASAN, Ruqaiya. Language, context, and 
text: aspects of language in a social-semiotic perspective. Oxford: Oxford University Press, 1991, p. 3-14. 
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Ao tentar traduzir para o inglês os textos a que teve acesso, o antropólogo percebeu que, ao 

tentar uma tradução literal, os enunciados perdiam o sentido. Em tradução livre, os textos 

ficavam inteligíveis, porém não conseguiam transmitir nada sobre a língua nem sobre a cultura 

daquele povo. A solução a que chegou foi utilizar extensos comentários, cuja principal função 

era inserir os textos em seu ambiente de origem, ou seja, apresentar uma contextualização que 

servisse de base para que se entendessem os enunciados daquela língua. 

Naquele tempo, segundo Halliday, a palavra contexto tinha uma conotação limitada às 

sentenças que vêm antes e depois de determinada sentença que se quer compreender. No 

entanto, Malinowski necessitava desenvolver aquele termo, estendendo-o ao ambiente total, 

incluindo o verbal, que abrangeria também a situação em que o texto, ou discurso, foi realizado. 

O resultado dessa expansão de significado foi a criação do termo contexto situacional (“context 

of situation” no original em inglês), ou seja, o ambiente em que o texto está inserido 

(HALLIDAY, 1991, p. 5-6). 

Antes de prosseguir com os possíveis entendimentos sobre contexto, é importante 

esclarecer o que se entende por texto nesta pesquisa, a fim de que haja uma melhor compreensão 

sobre o assunto. Para isso, utilizar-se-á a definição dada por Halliday, o qual afirma que 

“qualquer instância da linguagem viva que está representando algum papel em um contexto de 

situação nós chamaremos de texto. Ele pode ser tanto falado quanto escrito ou, de fato, em 

qualquer outro meio de expressão [...]” (HALLIDAY, 1991, p. 10).15 Essa concepção de texto 

assemelha-se à de discurso encontrada em Dominique Maingueneau: 

 

Para os linguistas, que opõem tradicionalmente o sistema linguístico a sua 

atualização em contexto, o discurso é comumente definido como “o uso da 

língua” [...]. Alguns acrescentam a isso uma dimensão comunicacional, como 
B. Paltridge (2006: 2), para quem o discurso é “a linguagem além da palavra, 

do grupo de palavras e da frase”, agenciado de maneira a que a comunicação 

alcance êxito. (MAINGUENEAU, 2015, p. 24) 

 

De acordo com a visão funcionalista de Halliday, o discurso, ou texto, acontece dentro 

de uma situação comunicativa – contexto –, que o molda de acordo com a origem, necessidade 

ou intenção dos interlocutores. Conforme será exposto ainda neste capítulo, essas diferenças 

contextuais serão a base para que, a partir da conceptualização humana, sejam formados os 

diferentes gêneros discursivos. 

                                                             
15 Trecho original: “Any instance of living language that is playing some part in a context of situation, we shall 
call a text. It may be either spoken or written, or indeed in any other medium of expression that we like to think 
of”. 
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Halliday acrescenta que, para entender o contexto social em que o discurso é 

construído, é necessário que se analisem três elementos fundamentais: campo, teor e modo. O 

primeiro diz respeito ao que está acontecendo no entorno enquanto o texto se constitui, isto é, 

a natureza social da ação e no que os participantes da interação comunicativa estão engajados. 

O segundo, teor, refere-se aos participantes, seus status e papéis sociais, bem como as inter-

relações que estabelecem entre si. Por fim, o modo do discurso inclui o papel da linguagem e o 

que os participantes esperam conseguir com ela em determinadas situações – em resumo, a 

forma como o texto está organizado e o canal (escrito, falado ou uma combinação dos dois) por 

que ele é transmitido são assim constituídos em função de um objetivo, como persuasão, 

didática, explicação, justificativa, entre outros (HALLIDAY, 1991, p. 12). 

Todos esses elementos, segundo o autor, devem ser levados em consideração numa 

análise discursiva, para que se entendam o porquê de determinadas construções e a finalidade 

a que se destinam, já que o contexto influenciaria o uso linguístico. Cabe antecipar que esses 

fatores citados por Halliday vão ser encontrados também nos estudos sobre gêneros discursivos, 

uma vez que são responsáveis por influenciar as diferentes categorizações que são feitas a partir 

deles. 

Aproximadamente uma década após os estudos de Halliday, van Dijk (2006) propõe 

uma nova abordagem para os estudos sobre contexto: a sociocognitiva. Apesar de reconhecer a 

influência – indireta16 – de fatores sociais e culturais sobre o discurso, o autor afirma que eles 

não devem ser vistos como uma restrição objetiva e determinista, uma vez que são os 

participantes das interações comunicativas os responsáveis pelas “[...] interpretações, 

construções ou definições de tais aspectos do ambiente social”17 (p. 163).  

Essa abordagem sociocognitiva de van Dijk tem como objetivo ampliar a visão sobre 

os fatores que constituem o contexto em que as situações comunicativas se desenvolvem, uma 

vez que inclui um estudo sobre as ideologias, as crenças e o conhecimento coletivo, 

propriedades consideradas cruciais para que se entendam as funções sociais do discurso. O autor 

acrescenta que “da mesma forma, ambos essas cognições e os discursos baseados nelas 

precisam ser estudados em relação às estruturas relevantes de instituições, grupos, poder e 

outros aspectos da sociedade e da cultura18” (VAN DIJK, 2006, p. 161). 

                                                             
16 A influência desses fatores, segundo van Dijk, seria indireta, mediada pela cognição do participante da 
interação comunicativa. 
17 Trecho original: “[…] interpretations, constructions or definitions of such aspects of the social environment”. 
18 Trecho original: “In the same way, both these cognitions and the discourses based on them need to be studied 
in relation to the relevant structures of institutions, groups, power and other aspects of society and culture”. 
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Conforme mencionado, uma contribuição importante de van Dijk para os estudos sobre 

discurso e contexto é a crítica ao determinismo presente nas teorias mais tradicionalistas. Ele 

baseia seus argumentos contra essa visão objetivista de causa e efeito no fato de que os sujeitos 

de uma sociedade, mesmo os que possuem um mesmo padrão de fatores supostamente 

“definidores” (mesma classe social, faixa etária, gênero, etnia, poder econômico etc.), 

produzem discursos diferentes. Desse modo, “[...] se eles operassem ‘objetivamente’ ou até 

mesmo ‘determinantemente’ no discurso, todos os falantes ‘na mesma situação’ diriam 

exatamente as mesmas coisas de um mesmo jeito19” (VAN DIJK, 2006, p. 162). 

Isso não acontece porque entra em cena um fator crucial para a análise do contexto: a 

cognição, que é individual – apesar de contribuir para as instâncias coletivas –, construída a 

partir das experiências pessoais dentro de determinados cenários socioculturais e 

comunicativos. Sendo assim, o contexto não é influenciado, indiretamente, apenas por aspectos 

políticos, sociais e culturais; há ainda de se levar em consideração as propriedades pessoais e 

locais que emergem das interações entre os indivíduos, mediadas pela cognição. Esse lado mais 

subjetivo explicaria, portanto, a singularidade de todo o discurso (VAN DIJK, 2006, p. 162). 

A subjetividade dos indivíduos definiria, portanto, o contexto. E, de acordo com essa 

perspectiva, como conclui van Dijk, 

 

Contextos definidos como interpretações dos participantes, isto é, como 

construções mentais, são capazes de funcionar como uma interface entre 

estruturas sociais e situacionais e estruturas discursivas, porque eles 

subjetivamente representam os aspectos relevantes das situações e da 
sociedade e interfere diretamente nos processos mentais da produção 

discursiva e sua compreensão20 (VAN DIJK, 2006, p. 163). 

 

A partir dos estudos de autores como Malinowski, Halliday, Goodwin, Duranti, entre 

outros, pode-se chegar à conclusão de que a língua é uma prática social que é moldada a partir 

da inserção em diferentes contextos; um discurso tirado de seu contexto original, por exemplo, 

é passível de se tornar ininteligível ou de ter seu sentido modificado quando em situações 

distintas. Van Dijk, por sua vez, mostra que todos esses fatores são mediados pela cognição, 

numa relação não determinista, mas subjetiva. Sua contribuição e relevância se estabelecem, 

                                                             
19 Trecho original: “[…] if these would operate ‘objectively’ or even ‘deterministically’ on discourse, all speakers in 
the ‘same situation’ would say the same things and in the same way”. 
20 Trecho original: “Contexts defined as participant definitions, that is, as mental constructs, are able to function 
as the interface between situational and societal structures and discourse structures, because they subjectively 
‘represent’ relevant aspects of situations and society and directly interfere in the mental processes of discourse 
production and comprehension”. 
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portanto, ao redirecionar o foco de atenção, que tradicionalmente recai sobre fatores externos 

ao indivíduo, para a cognição humana e a interpretação que ela faz sobre esses fatores, 

compondo, assim, o contexto. 

 

1.3.2. O que se entende por gênero discursivo? 

 

Pelo fato de contexto e gêneros do discurso serem conceitos relacionados, assim como 

acontece na definição de contexto, os pesquisadores que se dispõem a estudar os gêneros 

discursivos encontram certa dificuldade para defini-los. 

O filósofo russo Mikhail Bakhtin, em sua obra Estética da Criação Verbal, discute a 

impossibilidade de se estabelecerem critérios rígidos que definam os gêneros discursivos, 

devido à sua natureza heterogênea e à multiplicidade de formas de utilização linguística que 

surgem na esfera social. De acordo com esse autor, 

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 

sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o 

caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias 

esferas da atividade humana, o que não contradiz a unidade nacional de uma 
língua. A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra 

esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as 
finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e 

por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua — 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais —, mas também, e sobretudo, 

por sua construção composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, 
estilo e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do 

enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de 

comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, 
individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros 

do discurso (BAKHTIN, 1997, p. 279, grifo do autor). 

 

Dentro da citação acima, vale destacar alguns pontos, entre eles a relativa estabilidade 

a que Bakhtin se refere. Um gênero é formado a partir da sua função discursiva e das condições 

determinadas pelas esferas da comunicação verbal em que ele está inserido. Seu caráter pode 

ser considerado estável quando levados em consideração os fatores temáticos, composicionais 

e estilísticos (BAKHTIN, 1997, p. 284). Entretanto, a estabilidade é apenas relativa, visto que 

se trata de um conceito variável, dinâmico, que se adapta e se reinventa à medida que o meio 

da interação verbal é alterado. Nas palavras de Bakhtin, 
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a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas [...], e cada esfera 

dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e 

fica mais complexa (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

 

Swales (1990), tendo em vista a heterogeneidade dos gêneros, questiona as classificações 

genéricas e propõe uma definição em construção. Para ele, entre os critérios que podem caracterizá-

los está o fato de gênero ser uma classe de eventos comunicativos – dotada de um conjunto 

compartilhado de propósitos comunicativos –, cujos exemplares variam em grau de prototipicidade. 

Além disso, oferece restrições no que diz respeito a conteúdo, posicionamento e forma, o que 

possibilita a nomenclatura por parte da comunidade discursiva em que se insere (SWALES, 1990, 

p. 45-55). 

Por evento comunicativo, Swales entende as situações em que a linguagem representa um 

papel significativo e indispensável. Ele é “[...] concebido como compreendendo não apenas o 

próprio discurso e seus participantes, mas também o papel desse discurso e o ambiente de sua 

produção e recepção, incluindo suas associações históricas e culturais” 21 (SWALES, 1990, p. 46). 

Os propósitos a que esse evento se destina seriam, de acordo com o autor, mais relevantes para 

defini-lo como pertencente a um gênero do que a sua forma propriamente dita, ainda que identificar 

tais finalidades seja mais fácil em alguns eventos do que em outros. 

Bhatia (2004, p. 11), por sua vez, contribui para as análises de gênero ao definir que, entre 

os aspectos externos de sua construção, estão: propósitos (finalidade comunicativa 

institucionalizada), produtos (resultado textual da interação), práticas (procedimentos e processos 

discursivos) e participantes da situação discursiva. Além disso, esse autor indica a possibilidade de 

se depreender uma contradição entre a convenção e a propensão por inovação – ambas são aspectos 

verificados nos gêneros discursivos. Segundo ele, 

 

Ênfase nas convenções e na propensão para a inovação, essas duas 
características da teoria do gênero, podem parecer contraditórias. Uma tende 

a ver o gênero como uma atividade textual retoricamente situada e altamente 

institucionalizada, tendo sua própria integridade genérica, enquanto a outra 

atribui ao gênero uma propensão natural à inovação e à mudança, o que é 
frequentemente explorado pelos experts da comunidade especialista para criar 

novas formas, a fim de responder a novos contextos retóricos ou transmitir 

"intenções privadas dentro dos propósitos comunicativos socialmente 
reconhecidos" (Bhatia, 1993)22 (BHATIA, 2004, p. 24). 

                                                             
21Trecho original: “[…] conceived of as comprising not only the discourse itself and its participants, but also the 
role of that discourse and the environment of its production and reception, including its historical and cultural 
associations.” 
22Trecho original: “Emphasis on conventions and propensity for innovation, these two features of genre theory, 
may appear to be contradictory in character. One tends to view genre as a rhetorically situated and highly 
institutionalized textual activity, having its own generic integrity, whereas the other assigns genre a natural 
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A essa possibilidade de contradição, Bhatia responde que, embora os gêneros sejam 

frequentemente vistos como típicas situações sociorretóricas, capazes de moldar futuras 

respostas dos indivíduos de uma sociedade a eventos comunicativos similares, sempre há certa 

contenção entre estabilidade e mudança. Não se trata de uma atividade totalmente livre. 

Mudanças, inovações e usos criativos ocorrem dentro de um limite específico a determinado 

gênero e são, geralmente, muito sutis. Elas ocorrem dentro de barreiras genéricas, “[...] em 

termos de recorrência de situações retóricas (Miller 1984), consistência de propósitos 

comunicativos (Swales 1990) e existência e arranjo de elementos estruturados obrigatórios 

(Hasan 1985)” 23 (BHATIA, 2004, p. 24). 

A partir dessas colocações, verifica-se que os autores citados nesta seção oferecem 

perspectivas relevantes e complementares na tentativa de definir os gêneros discursivos. A 

semelhança entre eles é vista não só na importância dada ao contexto e aos elementos nele 

envolvidos durante a construção do discurso, como também no reconhecimento da dificuldade 

de definir os gêneros sem resultar em uma classificação ou muito genérica ou muito específica, 

devido a seu caráter heterogêneo. Eles são variáveis, ainda que dentro de certos limites, de 

acordo com o contexto sociocultural, a situação comunicativa e os propósitos dela decorrentes. 

Finalmente, Stukker, Spooren e Steen (2016) afirmam que a noção de gênero é 

geralmente bem estabelecida em diversos campos epistemológicos, como na ciência da 

comunicação, nos estudos do discurso, na estilística e na linguística aplicada. Contudo, apesar 

de essa noção perpassar diversos domínios, dificilmente se sabe como os gêneros operam sob 

as perspectivas linguística, discursiva e cognitiva. A explicação para isso, segundo esses 

autores, pode recair sobre o fato de o gênero ser um conceito complexo e multifacetado, que 

compreende aspectos linguísticos, pragmáticos, psicológicos, sociais e comunicativos. Pode 

também estar ligado à dificuldade de se pesquisar o gênero empiricamente, principalmente 

porque modelos presumidos não se encontram sempre refletidos de maneira precisa nas formas 

linguísticas dos gêneros e eventos textuais do cotidiano. 

 

1.4. Perspectivação, frames e Modelos Cognitivos Idealizados no processo de 

categorização: a formação dos gêneros discursivos 

                                                             
propensity for innovation and change, which is often exploited by the expert members of the specialist community 
to create new forms in order to respond to novel rhetorical contexts or to convey 'private intentions within the 
socially recognized communicative purposes' (Bhatia 1993)”. 
23Trecho original: “[…] in terms of recurrence of rhetorical situations (Miller 1984), consistency of communicative 
purposes (Swales 1990) and existence and arrangement of obligatory structured elements (Hasan 1985)”. 
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Nas primeiras seções deste capítulo teórico, foram basicamente discutidas as noções 

de categorização, contexto e gêneros do discurso, todas relacionadas entre si devido ao fato de 

as três dependerem de um elemento fundamental para sua existência: a cognição. Por isso, para 

dar prosseguimento a este trabalho, será necessário tratar de conceitos-chave capazes de auxiliar 

na compreensão do funcionamento da mente humana e, por conseguinte, contribuir para o 

entendimento de como os gêneros discursivos são formados. 

Dessa forma, serão tomados como referência fundamentos básicos da Linguística 

Cognitiva, como perspectivação, frames e Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs), para que, a 

partir dessa abordagem, seja possível alcançar uma melhor compreensão da organização do 

pensamento humano. 

A escolha da perspectiva da Linguística Cognitiva (LC) como fundamentação teórica 

deste trabalho diz respeito ao seu objeto de estudo: evidentemente, a cognição. Mais 

especificamente, essa área do conhecimento linguístico se ocupa da construção de sentido 

possibilitada pelo sistema cognitivo. Difere-se da teoria gerativista – a qual também privilegia 

os aspectos da mente humana – principalmente por adotar uma perspectiva não modular. Isso 

significa, nas palavras de Ferrari, que a Linguística Cognitiva 

 

prevê a atuação de princípios cognitivos gerais compartilhados pela 

linguagem e outras capacidades cognitivas, bem como a interação entre os 

módulos da linguagem, mais especificamente, entre estrutura linguística e 

conteúdo conceptual (FERRARI, L., 2014, p. 14). 

 

Segundo Kövecses (2015), o que distingue a Linguística Cognitiva das outras correntes 

teóricas é principalmente 

 

[...] a tentativa de descrever e explicar o uso linguístico com referência a um 

número de operações cognitivas – comumente chamadas “operações de 

interpretação” [...]. Algumas dessas operações cognitivas, ou interpretativas, 
usadas por linguistas cognitivos em suas abordagens linguísticas se encontram 

bem estabelecidas na psicologia cognitiva e na ciência cognitiva, enquanto 

outras são mais hipotéticas em sua natureza [...]. Todas essas operações 
cognitivas servem para que os seres humanos construam significado – façam 

sentido de sua experiência, incluindo sua língua.24 (KÖVECSES, 2015, p. 16) 

                                                             
24 Trecho original: “[...] the attempt to describe and explain language use with reference to a number of cognitive 
operations – commonly called “construal operations” […]. Some of cognitive, or construal, operations that 
cognitive linguists use in their account of language are well established in cognitive psychology and cognitive 
science, while other are more hypothetical in nature […]. All of these cognitive operations serve human beings to 
make meaning – to make sense of their experience, including language”.  
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Pelo fato de o foco deste estudo se concentrar na cognição humana e pelo entendimento 

de que ela é moldada com base na experiência do indivíduo no mundo, influenciada tanto por 

acontecimentos particulares e situacionais quanto por fatores socioculturais, faz-se necessário 

abordar a questão da perspectivação (LANGACKER, 2008; TALMY, 2000). 

Conforme já foi mencionado, a perspectiva adotada nesta pesquisa pressupõe que as 

coisas não possuem significado em si próprias; o sentido é construído, por meio da cognição, 

durante as interações dos indivíduos com o mundo e com a sociedade em que se inserem. Para 

Fauconnier (1997), a construção de sentido diz respeito a complexas operações mentais de alto 

nível realizadas dentro de domínios cognitivos (modelos conceptuais e espaços mentais), que 

se associam para configurar pensamento, ação e comunicação. Assim, toda conceptualização 

inclui um conhecimento prévio de mundo, baseado na experiência, diferentes tipos de 

raciocínio, construção on-line de significado e negociação de sentido (p. 8). 

De acordo com Ronald Langacker (2008, p. 55), tão importante quanto o significado 

evocado pela cognição é a maneira como ele é construído. Assim, visando a dar conta de 

explicar a forma como são feitas as conceptualizações, o autor reforça o papel do sujeito na 

construção do significado e propõe a existência de quatro dimensões capazes de influenciar o 

processo de construção cognitiva, ou construal (em inglês): especificidade, focalização, 

proeminência e perspectiva. Embora Langacker exemplifique cada um desses recursos de 

maneira detalhada e os aplique a diversas realizações linguísticas, tais como o uso de metáforas 

e metonímias, a formação de itens lexicais, a topicalização, entre outras25, interessa a esta 

pesquisa tentar mostrar de que forma eles se relacionam ao processo de categorização. 

A primeira dimensão, especificidade, diz respeito ao “[...] nível de precisão e detalhe 

em que uma situação é caracterizada”26 (LANGACKER, 2008, p. 55). Basicamente, esse 

recurso está ligado à possibilidade de se recorrer, dentro de uma escala de gradiência, a um grau 

de detalhamento suficiente para descrever determinada coisa, emoção ou situação. Se de um 

lado da escala tem-se algo muito específico, de outro tem-se uma representação esquemática, 

isto é, abrangente. A amplitude que um esquema oferece, por exemplo, está relacionada à 

característica inclusiva das categorias; e a gradiência, da especificidade à esquematização, 

remete à configuração da formação das categorias segundo a Teoria dos Protótipos, indo do 

membro mais representativo – o protótipo – ao que possui menos similaridades com ele. Além 

                                                             
25 Ver LANGAKER, R. Construal. In: LANGACKER, Ronald. Cognitive Grammar: a basic introduction. Oxford: Oxford 
University Press, 2008, p. 55-89.  
26 Trecho original: “[...] the level of precision and detail at which a situation is characterized”. 
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disso, conforme conclui Langacker, um esquema exerce função de categorização na medida em 

que possibilita reconhecer as características comuns a certas experiências prévias e aplicá-las a 

qualquer experiência, mesmo inédita, que apresente a mesma configuração. A esquematização 

é, portanto, um processo fundamental para a cognição e ocorre em todos os domínios da 

experiência humana (LANGACKER, 2008, p. 55-57). 

A segunda dimensão, focalização, está relacionada à capacidade cognitiva de colocar 

um elemento na posição central, ou seja, no lugar de destaque, dentro de um contexto 

específico, em detrimento de outros, adjacentes. Esse processo, de acordo com Langacker, “[...] 

inclui a seleção de conteúdo conceptual para apresentação linguística, assim como seu arranjo 

sobre o que pode ser amplamente descrito (metaforicamente) como primeiro plano vs. fundo”27 

(LANGACKER, 2008, p. 57). Para entender essa relação, como cita o próprio autor, pode-se 

tomar como exemplo o uso de expressões linguísticas (concentrado no primeiro plano do 

discurso) que evocam um conhecimento de mundo, ou background – isto é, um conjunto de 

informações secundárias, armazenadas no sistema cognitivo, que podem ser associadas à 

informação de primeiro plano a ser conceptualizada –, para que a sua compreensão seja 

possível. 

Langacker reconhece, ainda, a relação dessa dimensão cognitiva com o processo de 

categorização ao afirmar que este acontece de forma bem-sucedida 

 

[…] na medida em que a estrutura de categorização é reconhecida dentro da 
experiência que está sendo categorizada. A estrutura de categorização está em 

segundo plano, considerada como uma base pré-estabelecida para a avaliação, 

enquanto o alvo está em primeiro plano de consciência como a estrutura que 

está sendo observada e avaliada28 (LANGACKER, 2008, p. 58). 

 

A terceira dimensão, proeminência, seria a causa da existência das várias assimetrias 

que a cognição é capaz de processar e organizar. Está, de certa forma, relacionada à focalização, 

uma vez que seleciona o que é proeminente, ou saliente, em relação às demais coisas em uma 

cena. Em termos de categorização, o processo de proeminência se mostra relevante por ser ele 

que permite identificar o protótipo: este é conceptualizado como mais proeminente devido à 

sua maior saliência em relação à dos demais membros verificados nas várias extensões da 

categoria, os periféricos. (LANGACKER, 2008, p. 66).  

                                                             
27 Trecho original: “[...] includes the selection of conceptual content for linguistic presentation, as well as its 

arrangement into what can broadly be described (metaphorically) as foreground vs. background. 
28 Trecho original: “[…] to the extent that the categorizing structure is recognized within the experience being 
categorized. The categorizing structure lies in the background, taken for granted as a preestablished basis for 
assessment, while the target is in the foreground of awareness as the structure being observed and assessed”. 
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Por fim, tem-se a dimensão da perspectiva, explicada por Langacker da seguinte 

maneira: “se a conceptualização (metaforicamente) é a visualização de uma cena, a perspectiva 

é a disposição de visualização, cujo aspecto mais evidente é o ponto de vista assumido”29 (2008, 

p. 73). Vale ressaltar que o ponto de vista é particular e pode variar de acordo não só com a 

situação comunicativa imediata e as experiências individuais, mas também com o contexto 

social em que o sujeito está inserido. Se várias pessoas compartilham experiências similares em 

um mesmo contexto sociocultural, é possível que seus pontos de vista sobre determinado 

assunto sejam suficientemente semelhantes – e até encarados como óbvios –, de modo a não 

serem percebidos como apenas uma das inúmeras possibilidades de se enxergar o assunto 

tratado. Isso se deve, segundo o autor, ao que ele chama de “status de caso-padrão” (“default-

case status”, p. 74). Em outras palavras, pelo fato de os conceptualizadores compartilharem 

uma bagagem sociocultural semelhante, é provável que suas mentes desenvolvam os mesmos 

casos-padrões – diante de determinadas situações –, nos quais suas perspectivas vão se basear 

para dar conta de interpretar os acontecimentos do mundo ao seu redor. 

Langacker explica ainda que: 

 

Precisamente por causa do status de caso-padrão, esse arranjo [ponto de vista] 

tende a ser invisível para nós. Mas, embora o tomemos por certo, o arranjo 
padrão é uma parte essencial do substrato conceitual que serve de suporte ao 

significado de uma expressão e modela sua forma. O arranjo padrão torna-se 

mais visível quando consideramos várias saídas do mesmo, observando as 
mudanças de forma e significado que se seguem30 (LANGACKER, 2008, p. 

74). 

 

Isso pode ser comparado à categorização no que tange à formação inconsciente de 

categorias e à definição do protótipo. Segundo Lakoff, “a maioria das categorizações é 

automática e inconsciente, e se nos tornamos conscientes dela de alguma forma, é somente em 

casos problemáticos”31 (LAKOFF, 1987, p. 6). Dessa forma, é possível afirmar que o sujeito 

não parte de uma lógica consciente para organizar e classificar os diferentes eventos, emoções, 

coisas e discursos do mundo que o cerca; tudo isso é processado e categorizado 

conceptualmente de forma espontânea. Do mesmo modo, o indivíduo por si só não escolhe qual 

                                                             
29 Trecho original: “If conceptualization (metaphorically) is the viewing of a scene, perspective is the viewing 
arrangement, the most obvious aspect of which is the vantage point assumed”. 
30 Trecho original: “Precisely because of its default-case status, this arrangement tends to be invisible to us. But 
though we take it for granted, the default arrangement is an essential part of the conceptual substrate that 
supports an expression’s meaning and shapes its form. The default arrangement becomes more visible when we 
consider various departures from it, noting the changes in form and meaning that ensue”. 
31 Trecho original: “Most categorization is automatic and unconscious, and if we become aware of it at all, it is 
only in problematic cases”. 
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é o melhor representante – o protótipo – de cada categoria: a prototipicidade depende das suas 

interações, das suas experiências pessoais e sociais e dos contextos imediatos e culturais em 

que se encontra. Não é por acaso que diferentes culturas apresentam categorias e formas de 

categorização inimagináveis em outras; também não é questão de coincidência que elementos 

prototípicos se alterem dentro de variados contextos linguísticos imediatos. 

A fim de comprovar a influência do contexto linguístico, Lilian Ferrari sugere 

considerar as seguintes sentenças: a) “Eles decidiram enfeitar a árvore do jardim para o Natal”; 

b) “Os meninos passavam tardes inteiras trepados na árvore, colhendo mangas”; e c) “A brisa 

balançava as árvores na orla baiana”. Com base nesses exemplos, é possível afirmar que haverá 

pelo menos três imagens mentais formadas a partir do vocábulo árvore e da sua inserção em 

diferentes sentenças. No primeiro caso, é mais provável que se conceptualize a imagem de um 

pinheiro; no segundo, de uma mangueira; e, no terceiro, de palmeiras ou coqueiros. A autora, 

portanto, chega à conclusão de que o protótipo de cada categoria pode variar de acordo com o 

contexto. “E os membros centrais de uma categoria também podem ser completamente 

diferentes dos protótipos não contextualizados” (FERRARI, L., 2014, p. 43).  

O contexto – seja situacional ou cultural – e as variadas combinações de expectativas 

a ele relacionadas podem ser explicados, sob a ótica da Linguística Cognitiva, pela existência 

de frames, ou enquadres. Estes seriam responsáveis por permitir ao indivíduo, com base em sua 

experiência de mundo, criar sentidos a partir das cenas que conceptualiza. A mente, assim, 

trabalharia de maneira a associar diferentes sistemas de conceitos para que, inter-relacionados, 

eles possam vir a colaborar para a compreensão das diversas situações discursivas em que o 

sujeito conceptualizador se encontra. 

Kövecses (2015, p. 35-36), baseado em Barsalou (1983) e Gibbs (2003), afirma que 

os protótipos são representados como frames conceptuais, dos quais se inferem informações 

mais detalhadas, como suas características relevantes e os contextos em que estão inseridos. 

Membros não prototípicos seriam, nesse cenário, vistos como modificações ou desvios dos 

frames dos membros centrais. No entanto, ainda que a ideia de basear conceitos segundo seu 

grau de prototipicidade pareça ser aplicada de maneira universal, os protótipos variam de pessoa 

para pessoa, de situação para situação e de cultura para cultura, evidenciando, portanto, o papel 

significativo que o contexto desempenha. 

Mas o que seriam esses frames a que esses autores se referem e qual seria a sua função 

dentro do sistema cognitivo? A Semântica de Frames, teoria desenvolvida por Fillmore (1982), 

visa a responder essas perguntas e apontar a relevância da relação entre linguagem e experiência 

na criação de sentidos. O autor define o termo frame como: 
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qualquer sistema de conceitos relacionados de tal forma que para entender 

qualquer um deles, você tem que entender toda a estrutura na qual ele se 

encaixa; quando uma coisa em tal estrutura é introduzida em um texto, ou em 
uma conversa, todas as outras são automaticamente disponibilizadas32 

(FILLMORE, 1982, p. 111). 

 

Pode-se afirmar, então, que os frames são evocados espontaneamente na 

conceptualização de uma variedade de eventos discursivos, ou seja, não é necessário que o 

indivíduo faça um esforço consciente para associar esse sistema de conceitos que o auxiliam a 

compreender o mundo ao seu redor. Em outras palavras, o sistema cognitivo funciona da 

seguinte maneira: diferentes frames são criados e armazenados na mente humana com base nas 

experiências tanto individuais quanto coletivas (influenciadas pelo contexto sociocultural) e, à 

medida que a conceptualização se faz necessária, vários desses enquadres são acessados e 

associados automaticamente para que o sentido seja construído. 

Lakoff (2004, p. XV) explica frames como estruturas mentais que moldam a maneira 

como os indivíduos veem o mundo, sem que possam, no entanto, ser acessadas 

conscientemente. Segundo o autor, apesar de essas estruturas não poderem ser ouvidas nem 

vistas, uma vez que fazem parte do sistema cognitivo inconsciente, elas são passíveis de 

comprovação através do modo como os seres humanos raciocinam, do senso comum, e da 

própria língua. Sobre esta, ele acrescenta que “todas as palavras são definidas relativas a 

enquadres conceptuais. Quando você ouve uma palavra, seu frame (ou coleção de frames) é 

ativado em seu cérebro33”.  

Da mesma forma como Lakoff entende a ativação de frames a partir de uma palavra, 

pode-se expandir essa ideia e englobar também o contexto em que o léxico se ancora dentro de 

uma situação comunicativa. Ao entender que as palavras não contêm significado, mas que ele 

é construído a partir delas, o contexto recebe papel crucial para que a palavra, o enunciado e a 

situação comunicativa sejam compreendidos em sua totalidade. Entram em cena os 

participantes e sua cognição, sua linguagem corporal, sua entonação, seus propósitos e outros 

fatores que vão além da própria palavra ou até mesmo dos interlocutores, como as 

características socioculturais do ambiente em que estes se inserem. Logo, é possível pensar que, 

                                                             
32 Trecho original: “By the term ‘frame’ I have in mind any system of concepts related in such a way that to 
understand any one of them you have to understand the whole structure in which it fits; when one of the things 
in such a structure is introduced into a text, or into a conversation, all of the others are automatically made 
available”. 
33 Trecho original: “All words are defined relative to conceptual frames. When you hear a word, its frame (or 
collection of frames) is activated in your brain”. 
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assim como uma palavra ativa um ou vários desses enquadres cognitivos, o gênero discursivo 

como um todo também causa a mesma reação, talvez até mais complexa, de ativação de frames 

para que seu significado seja completamente construído. 

 

1.4.1. Gênero como frame 

 

Autores como Brian Paltridge (1994, 1995, 1997) e Dalby Dienstbach (2017) 

argumentam sobre a possibilidade de os próprios gêneros do discurso serem vistos como 

frames, uma vez que requerem uma série de associações mentais para que sejam devidamente 

categorizados e compreendidos. Quando em meio a diferentes situações discursivas, o sujeito 

conceptualizador, a partir de sua experiência, evoca variados frames e cria expectativas em 

relação à função comunicativa, ao conteúdo, aos participantes da interação etc. 

A relação entre frames e gêneros do discurso, como explica Paltridge (1997), é feita 

pela busca dos elementos – isto é, as experiências e conhecimentos prévios que formam os 

frames – que levam os usuários de uma língua a reconhecer e rotular certos eventos 

comunicativos, que ocorrem em determinados contextos, como instâncias de gêneros 

particulares. Dentro da Semântica de Frames, é discutido o fato de que uma pessoa “adquire 

um repertório de protótipos de frames particulares” (PALTRIDGE, 1997, p. 48), isto é, criam-

se idealizações prototípicas das mais diversas situações, dos mais variados conceitos e até 

mesmo das diferentes formas de organização dos discursos. Em outras palavras, o entendimento 

de gênero discursivo como frame é possível pois 

 

[...] o gênero seria, em última análise, um esquema abstrato cujos elementos 

(produtos, práticas, participantes, propósitos etc.) estariam inter-relacionados. 

O acesso a um ou alguns desses elementos – sejam textuais ou contextuais – 

faz com que evoquemos conhecimentos e expectativas sobre o todo do evento 
discursivo. (DIENSTBACH, 2017, p. 1774) 

 

Conforme acrescenta Paltridge, para Fillmore, frames “são um tipo de contorno com 

não necessariamente todos os detalhes preenchidos”34 (Fillmore, 1976, p. 29, apud 

PALTRIDGE, 1997, p. 49). Com base nessa analogia, a relação entre frames e gêneros 

discursivos seria possível na medida em que esses contornos são entendidos como os 

responsáveis por guiar a compreensão humana e criar uma base conceptual para que o sistema 

cognitivo faça associações com conhecimentos preexistentes e conceptualize, de forma 

                                                             
34Trecho original: "a kind of outline with not necessarily all the details filled in". 
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ordenada, as mais variadas situações comunicativas. É também por meio dos frames que o 

indivíduo se mostra capaz de construir sentidos a partir de novas experiências e compreender 

ou produzir novos exemplos de gêneros particulares. 

Assim, o sujeito conceptualizador, em meio a suas interações sociais, é capaz de 

identificar diferentes formas de discurso e categorizá-las em gêneros. Isso é possível graças à 

presença de frames distintos que se formam e são armazenados em sua mente ao longo de toda 

a sua vida, baseados em variadas experiências socioculturais. Em relação à notícia, o 

conceptualizador constrói uma representação prototípica, possibilitada pelo acionamento de 

frames específicos que o permitem diferenciar este dos demais gêneros – na conceptualização 

de um romance, por exemplo, outros enquadres seriam evocados, e assim por diante. 

 

1.4.2. Os Modelos Cognitivos Idealizados 

 

A partir dessa perspectiva, entende-se que existe um conjunto de frames que a mente 

humana evoca quando inserida nas mais diversas situações comunicativas, permitindo ao 

indivíduo identificá-las e fazer inferências sobre elas, moldando, consequentemente, suas 

formas de interação. Essas evocações são possíveis graças aos Modelos Cognitivos Idealizados 

(MCIs) que se tem dessas situações, construídos conceptualmente dentro de um contexto 

sociocultural. 

A proposta da existência de Modelos Cognitivos Idealizados teve início com os 

estudos de Lakoff (1987) e, de acordo com ele, tais idealizações cognitivas apresentam relação 

intrínseca com o processo de categorização, em especial no que diz respeito aos protótipos, e 

com os frames dos quais trata Fillmore (1982). De forma simplificada, Lakoff, conforme expõe 

Ferrari, define os MCIs como “um conjunto complexo de frames distintos” (FERRARI, L., 

2014, p. 53). Porém, assim como ocorre nas categorias, os Modelos Cognitivos Idealizados 

podem ser bastante genéricos, e muitas vezes ocorrerá de o mundo não se encaixar 

perfeitamente em seus padrões de idealização (LAKOFF, 1987, p. 70). 

Para explicar melhor essa afirmação, Lakoff analisa, como propõe Fillmore (1982), o 

termo bachelor (solteiro, em inglês), correspondente ao indivíduo adulto do sexo masculino 

que não é casado. Esse conceito, cujo efeito prototípico pode ser considerado simples35, é 

estruturado com base em frames de uma sociedade na qual é esperado que homens, a partir de 

                                                             
35 Ver o quarto capítulo de Lakoff, 1987. Os Modelos Cognitivos Idealizados são formados com base em efeitos 
prototípicos – “efeitos emergentes da interação de um dado esquema com outros esquemas” (FERRARI, L., 2014, 
p. 54) –, que podem ser simples ou complexos. 
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certa idade, eventualmente se casem e estabeleçam um relacionamento monogâmico, 

tipicamente. Trata-se de uma configuração bastante genérica – baseada num protótipo –, que 

não inclui casos como os de membros do clero, os quais não devem contrair matrimônio, nem 

os de casais que moram juntos e têm relação estável mas não assinaram nenhum documento 

legal. Desse modo, apesar de o papa, por exemplo, ser um homem adulto não casado, causa 

estranhamento tentar incluí-lo dentro da configuração do termo bachelor. 

Já como instância de um efeito prototípico complexo, Lakoff cita o caso do conceito 

de mãe, o qual não pode ser definido apenas como “uma mulher que deu luz a uma criança”, 

visto que se tornaria insuficiente para retratar a multiplicidade conceitual que de fato representa 

– incluindo genética, biologia, criação, adoção, nascimento, genealogia etc. (LAKOFF, 1987, 

p. 75). Esse termo remete a vários modelos cognitivos individuais e forma, portanto, um modelo 

complexo. Segundo Lakoff, conforme expõe Ferrari, “o conceito idealizado de MÃE é aquele 

no qual todos os modelos convergem, sendo, portanto, capaz de promover efeitos prototípicos 

(FERRARI, L., 2014, p. 56). 

Em resumo, Modelos Cognitivos Idealizados podem ser concebidos como 

“conhecimentos, produzidos socialmente e disponibilizados culturalmente, que representam um 

papel relevante para a cognição humana: viabilizam o gerenciamento e o uso do amplo conjunto 

de experiências adquiridas no dia a dia, durante toda a nossa vida” (DUQUE & COSTA, 2012, 

p. 76). Esses modelos, possibilitados pela combinação de variados frames, auxiliam, portanto, 

a cognição humana na construção de sentidos e até mesmo na conceptualização de experiências 

inéditas. Nesse sentido, perante circunstâncias ainda não vivenciadas ou eventos comunicativos 

desconhecidos, o indivíduo evoca frames – os quais se encontram em “stand by” no sistema 

cognitivo, prontos para serem acessados – de conhecimentos prévios, prototípicos, com alguma 

similaridade ao fato inédito, a fim de tentar compreender a novidade e interagir com ela de 

maneira adequada.  

Esse entendimento é importante para esta pesquisa por poder ser associado à 

conceptualização dos gêneros discursivos. Com base nas experiências adquiridas nas interações 

com diferentes gêneros discursivos ou com várias instâncias do mesmo, o sujeito 

conceptualizador consegue reunir uma série de elementos do frame que contribuem para o 

estabelecimento de modelos cognitivos idealizados. Uma vez estabelecidos pela cognição, 

esses modelos servirão como base para a conceptualização das diferentes situações discursivas 

em que o indivíduo se encontra e até mesmo como parâmetro para a categorização de gêneros 

emergentes. 



39 
 

Conforme será abordado posteriormente, pretende-se mostrar quais elementos do 

frame auxiliam na constituição do modelo cognitivo de notícia e de que forma eles podem ser 

levados em consideração para a possível identificação de textos noticiosos de conteúdo falso. 

 

1.5. Introdução ao gênero notícia: relacionando conceitos 

 

Após a discussão dos que aqui são considerados os conceitos necessários para a melhor 

compreensão dos gêneros discursivos e sua formação, pretende-se, nesta seção, com base na 

teoria previamente apresentada, analisar especificamente o gênero notícia em seu sentido 

prototípico, tradicional. Conforme será demonstrado nos capítulos posteriores, esse tipo de 

organização discursiva, ao longo dos anos, revelou seu caráter multifacetado ao permitir 

diferentes conceptualizações que, influenciadas pelas transformações sociais e tecnológicas, 

podem vir a alterar a estabilidade desse gênero. 

Ao entender o gênero como frame, e, por conseguinte, a notícia como tal, está incluída 

a ideia de que há um modelo cognitivo idealizado que abrange esse gênero e de que ele está 

baseado em um protótipo cujos aspectos servem de base para a conceptualização de situações 

discursivas similares, possivelmente instâncias da mesma categoria. Conforme afirma van Dijk 

(2006), 

 

[...] as pessoas não entendem discursos e seus eventos de modos arbitrários e 
infinitamente variáveis, mas usam esquemas, movimentos e estratégias úteis, 

a fim de facilitar sua tarefa de entender discursos e situações potencialmente 

infinitamente variáveis36 (VAN DIJK, 2006, p. 169). 

 

 Dessa forma, para a construção de sentido a partir de uma notícia, o indivíduo acessa 

– automática e inconscientemente (LAKOFF, 1987) – o repertório de frames off-line 

(VEREZA, 2013) disponível em seu sistema cognitivo. Essas informações armazenadas 

constituem o que se pode chamar de nível cognitivo estável, correspondente à memória de longo 

prazo, e é por meio delas, formadas por representações prototípicas da experiência, que o 

indivíduo é capaz de conceptualizar a “flexibilidade cognitivo-discursiva que as pessoas 

demonstram em seu uso cotidiano da linguagem” (COULSON, 2001, p. 28, apud VEREZA, 

2013, p. 115) – o nível on-line. 

                                                             
36 Trecho original: “[...] people do not understand discourses and the events they are about in arbitrary and 
infinitely variable ways, but use handy schemas, moves and strategies so as to facilitate their task to understand 
potentially infinitely variable discourses and situations”. 
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Uma das possíveis estratégias usadas para identificar quais frames ou elementos do 

frame são evocados na conceptualização de uma notícia é verificar a sua definição no 

dicionário, o qual deve reunir as principais noções socialmente aceitas relativas a esse termo. 

O conceito de notícia, semântica e pragmaticamente, apresenta mais de uma definição e mais 

de uma função. É necessário, portanto, antes de mais nada, esclarecer qual das conceituações 

será abordada nesta pesquisa. De acordo com o dicionário eletrônico Houaiss da Língua 

Portuguesa (2009), esse termo possui as seguintes definições: 1) “informação a respeito de 

acontecimento ou mudança recentes, nova, novidade”; 2) “conhecimento do paradeiro ou da 

situação (de alguém)”; e 3) “relato de fatos e acontecimentos veiculado em jornal, televisão, 

revista etc.” ou 4) “o assunto focalizado nesse relato”. 

Este trabalho terá como foco a terceira definição, a qual se relaciona mais 

especificamente ao campo jornalístico. Antes de prosseguir às análises, outro conceito 

importante a ser esclarecido é o do vocábulo fato, que aparece dentro do significado de notícia. 

Segundo o mesmo dicionário, fato corresponde a um acontecimento, a uma ação que ocorreu 

ou está em curso ou a algo que pode ser constatado indiscutivelmente, ou seja, uma verdade. 

Com base nessas definições, logo de início, é possível afirmar que um dos principais 

frames evocados em se tratando de notícia é o de verdade. Isso ocorre possivelmente porque, 

tradicionalmente, esse gênero se estabeleceu com base na necessidade de se informar sobre 

importantes acontecimentos sociais. Na medida em que surgiram veículos de informação 

diversos e a notícia passou a ser tida como um produto (TRAQUINA, 2005), instaurou-se um 

esquema de concorrência e, nesse cenário, a credibilidade se mostrava um fator fundamental 

para a decisão final do público consumidor. Dessa forma, os veículos passaram a se ocupar 

ainda mais da checagem dos fatos e do acesso a fontes confiáveis, a fim de não arriscar perder 

a confiança do público pela divulgação de notícias falsas. Desde então, com o passar dos anos, 

o frame de verdade foi se instaurando no sistema cognitivo dos indivíduos, que, baseados em 

sua experiência, têm a expectativa de receberem informações verídicas a partir de um texto 

noticioso. Portanto, um dos aspectos da notícia prototípica é, com base na tradição 

sociocognitiva e discursiva, ser verdadeira37. 

Outra estratégia para a identificação dos frames pode ser recorrer ao campo 

tradicionalmente responsável por sua produção: o jornalismo. Nessa área, sem entrar no mérito 

                                                             
37 Os conceitos de verdade, falsidade e pós-verdade serão discutidos mais adiante, ao longo deste trabalho. Por 
ora, atenhamo-nos ao conhecimento que o senso comum tem do termo verdade. 
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da noticiabilidade38, existem basicamente três fatores que caracterizam o texto veiculado na 

mídia como pertencente ao gênero notícia: a linguagem, a forma e o conteúdo. 

Em relação ao primeiro fator, Traquina (2013) revela que, devido ao fato de o jornalista 

precisar se comunicar com um público heterogêneo, isto é, formado por diferentes classes 

sociais, faixas etárias, escolaridades, etnias, ideologias etc., sua linguagem é pensada de modo 

a atingir o maior número de pessoas possível. Dessa forma, a notícia é apresentada por meio 

de: “a) frases curtas; b) parágrafos curtos; c) palavras simples (evitar palavras polissilábicas); 

d) sintaxe direta e econômica; e) concisão; f) utilização de metáforas para incrementar a 

compreensão do texto” (TRAQUINA, 2013, p. 44). Além disso, a forma padrão da língua é 

utilizada na elaboração dos textos, os quais geralmente – pelo menos nos veículos de 

informação consolidados – devem passam por revisores e editores antes da publicação. Assim, 

a linguagem concisa, coerente, objetiva e gramaticalmente adequada constitui um dos 

elementos do frame da notícia. 

A respeito do segundo fator, a forma, as notícias são tradicionalmente transmitidas 

seguindo um formato específico na construção do texto. No meio impresso ou digital, 

geralmente a matéria se inicia por um título, seguido do subtítulo e, no corpo do texto, a 

estrutura segue o formato de “pirâmide invertida”, informando os fatos de maior para menor 

importância. O primeiro parágrafo de um texto jornalístico é o lead (“lide” na forma 

aportuguesada), e, em teoria, cobre as principais informações: o quê, quando, como, onde, quem 

e por quê. Dessa forma, baseado na experiência que o conceptualizador adquire durante toda 

sua vida de acesso a diferentes notícias com o mesmo formato, pressupõe-se que a forma em 

que o texto é disponibilizado, estética e pragmaticamente, corresponde a outro elemento do 

frame desse gênero. Logo, o indivíduo deve ser capaz de diferenciar uma notícia de um conto, 

de uma piada, de um quadrinho e de qualquer outro gênero discursivo com base, entre outros 

aspectos, no formato em que o texto está disposto e organizado. 

Sobre o terceiro fator, o conteúdo, Traquina afirma que: 

 

A visão que os jornalistas apresentam desta questão – o que é notícia? – é 
simultaneamente simplista e minimalista: a) simplista porque, segundo a 

ideologia jornalística, o jornalista relata, capta, reproduz ou retransmite o 

acontecimento. Segundo a metáfora dominante no campo jornalístico, o 
jornalista é um espelho que reflete a realidade. O jornalista é simplesmente 

um mediador; e b) minimalista porque, segundo a ideologia dominante, o 

papel do jornalista como mediador é um papel reduzido (TRAQUINA, 2013, 

p. 59-60). 

                                                             
38 Traquina estabelece critérios de noticiabilidade que definem o que pode ser considerado relevante para 
veiculação na mídia. Para mais informações, ver Traquina (2005; 2013). 
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Da citação acima, infere-se que, se jornalistas são “espelhos”, os acontecimentos por 

eles “refletidos” têm relação com a realidade. Primeiramente, portanto, o conteúdo das notícias 

deve ser verdadeiro, sob o risco de perda da credibilidade do veículo caso algum boato ou 

história mal apurada seja publicada. Além disso, entre outros, são critérios que definem a 

noticiabilidade, ou seja, o valor da notícia: a novidade do fato, sua relevância em relação ao 

público-alvo, a importância dos atores envolvidos, a amplitude do evento e sua frequência ou 

duração. Portanto, além do frame de verdade – como já mencionado –, o gênero notícia aciona 

no conceptualizador, no mínimo, a expectativa da relevância e da novidade. Não é comum, por 

exemplo, que as pessoas acessem notícias para saber de acontecimentos ocorridos décadas atrás 

– a não ser por motivos de pesquisas específicas. A prototipicidade desse gênero se relaciona, 

então, à atualidade dos fatos e à sua importância social. 

Por fim, outro elemento importante do frame desse gênero é a sua finalidade. O 

indivíduo, ao procurar uma notícia, independentemente do meio que utilize, espera – 

prototipicamente – obter informações (verídicas) sobre os acontecimentos recentes à sua volta, 

podendo ser em escala local, nacional ou global. Não importa a proximidade que se tem do 

evento; a expectativa fundamental que se tem quando na presença desse gênero é informar-se. 

Dessa maneira, é possível dizer que, entre os elementos do frame acessados na conceptualização 

de uma notícia, encontra-se a sua finalidade informativa. 

Enfim, faz-se necessário destacar que os critérios de linguagem, forma, conteúdo e 

função das notícias – e os elementos do frames a elas relacionados – são uma construção 

sociocognitiva. Conforme sugere van Dijk (2006), os discursos, a partir da conceptualização, 

são construídos em sociedade, influenciados por fatores contextuais de seu ambiente de 

realização. Com o gênero notícia, não é diferente. Os aspectos do texto jornalístico se alteram 

no decorrer do tempo, possivelmente constituindo novos frames, sempre se moldando às novas 

realidades socioculturais e tecnológicas, mas mantendo, prototipicamente, o propósito de 

transmitir informações à população. O conjunto dos elementos do frame mais relevantes da 

notícia formam seu modelo cognitivo mais estável, aquele que é base, fundamentado pelo 

conhecimento preestabelecido, para a identificação desse gênero em meio aos demais e até 

mesmo para a conceptualização de gêneros emergentes dentro de novas realidades discursivas. 
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2. TECNOLOGIA, NOTÍCIA E VERDADE 

 

Conforme discutido no capítulo anterior, os frames são formados a partir da 

experiência do indivíduo, influenciada por fatores socioculturais do ambiente em que se 

encontra. Em relação ao gênero notícia, existem elementos do frame, surgidos, consolidados e, 

por vezes, reconfigurados, que auxiliam os conceptualizadores a reconhecê-lo como tal, 

distinguindo-o dos demais gêneros existentes. Tais elementos são também estabelecidos e 

moldados com base em aspectos da sociedade e da cultura em que se desenvolvem, 

impulsionados pelas necessidades discursivas dos interlocutores. 

No caso da notícia especificamente, como se pretende demonstrar neste capítulo, 

aspectos sociais, tecnológicos e econômicos são exemplos de fatores que influenciam na 

construção do frame desse gênero. No entanto, novas características sociais e tecnológicas 

emergem todos os dias e, possivelmente, os elementos que compõem o frame de notícias atual 

continuarão a ser reconfigurados ao longo dos anos, fazendo com que, no futuro, possa haver, 

cognitivamente, uma expectativa totalmente diferente em relação ao gênero do que a que se tem 

hoje em dia. 

Assim, este capítulo será constituído por uma tentativa de explicar as possíveis 

motivações da construção do frame de notícia, cujos elementos incluem linguagem, formato e 

função específicos, a partir de uma retrospectiva histórica do surgimento e evolução desse 

gênero, que perpassa mudanças socioculturais, econômicas e tecnológicas. Além disso, devido 

ao fato de a notícia, de modo geral, ser comumente associada à divulgação de informações 

verídicas – outro elemento relevante na constituição de seu frame –, serão discutidos os 

conceitos de verdade e pós-verdade, os quais também se mostram indispensáveis para o 

entendimento do surgimento e da propagação de notícias falsas, impulsionados pela Internet. 

Nesse sentido, buscar-se-á mostrar a relação entre cada um dos aspectos contextuais 

que colaboram para o estabelecimento do frame de notícia, não deixando de discutir questões 

importantes como determinismo tecnológico, notícia como produto e ideologias que podem 

permear a construção de textos desse gênero. Em relação a essas questões, é importante ressaltar 

que não se pretende fazer um estudo extensivo sobre cada uma delas, mas, sim, traçar uma 

possível associação e apresentar uma discussão crítica sobre o modo como a produção de 

notícias pode ser vista quando esses fatores entram em cena. 

Pretende-se também, neste capítulo, tentar definir o que se entende por notícias falsas 

nesta pesquisa, as quais constituirão uma parte do corpus a ser analisado posteriormente. Para 

isso, elas serão contrastadas com outros gêneros, como boatos e correntes, cuja divulgação 
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também é favorecida pelo aparato tecnológico atual, que conta com uma vasta rede de 

intercomunicação.  

Por fim, este capítulo visa a mostrar, brevemente, de que forma a expectativa em 

relação ao frame pode ser utilizada na distinção entre notícias verdadeiras e falsas, o que se 

pretende comprovar com base na análise do corpus, realizada no capítulo seguinte. 

 

2.1. Determinismo tecnológico ou coevolução? 

 

Nesta seção, serão explicados dois conceitos (que podem auxiliar no entendimento das 

relações que serão propostas ao longo deste capítulo): determinismo tecnológico, termo de base 

antropológica criado por Thorstein Veblen, e coevolução, termo emprestado da biologia, 

utilizado pela primeira vez por Paul Ehrlich e Peter Raven na década de 60. Como será 

apresentado com mais detalhes a seguir, o primeiro diz respeito à ideia de que a tecnologia 

determina e impulsiona as mudanças sociais; o segundo foi utilizado para explicar a evolução 

de duas espécies – a das plantas e a dos insetos herbívoros – que se afetam mutuamente. 

Pretende-se, a partir desses dois conceitos, discutir a relação entre sociedade, tecnologia e o 

gênero notícia, apresentando as principais características de ambos com a finalidade de verificar 

se essa relação possui base determinista ou se diz respeito a uma questão mutualista. 

 

2.1.1. A tecnologia determina a sociedade? 

 

É possível afirmar que a tecnologia determina as mudanças na sociedade e no 

discurso? Sem dúvida, a emergência de novos aparatos tecnológicos resulta numa alteração na 

dinâmica de funcionamento social, entretanto essa relação não parece ser tão simples. Devido 

ao seu caráter reducionista, o determinismo tecnológico recebeu diversas críticas por 

estabelecer, aparentemente, uma relação unidirecional de causa e consequência, colocando o 

foco no poder transformativo da tecnologia e excluindo outras influências contextuais. Antes 

de apresentar as críticas, porém, é preciso tentar definir o que se entende por determinismo 

tecnológico, visando a resgatar a motivação para o surgimento desse termo. 

De acordo com trabalhos como os de Chandler (1995), Pereira (2006) e Peters (2017), 

esse termo foi possivelmente cunhado pelo sociólogo americano Thorstein Veblen (1857-

1929), o qual se referia à tecnologia como fator condicionante para as mudanças sociais. Para 

Pereira (2006), o conceito de determinismo tecnológico diz respeito, grosso modo, a um 

pensamento estruturado pela lógica que coloca a tecnologia como fator condicionante tanto da 
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percepção e da cognição humanas quanto da comunicação que o indivíduo realiza dentro de seu 

ambiente sociocultural. 

A ideia de determinismo, de um modo geral, pode ser encontrada em diversas áreas, 

como a biologia, a psicologia e até a linguística, por exemplo (CHANDLER, 1995). Relaciona-

se à noção de que há um fator-causa que se sobressai em relação aos demais possíveis fatores 

de condicionamento e que determina a maneira como certo organismo funciona. Pelo fato de 

isolar e estabelecer um único elemento como determinante, teorias desse tipo são chamadas 

reducionistas – em oposição às holísticas –, consideradas, muitas vezes, incapazes de promover 

uma evidência acurada justamente por negligenciar possíveis fatores relevantes às análises. De 

acordo com Daniel Chandler (1995), esse pensamento pode ser encontrado no trabalho de 

filósofos como Demócrito (séc. VI a.C.) e de René Descartes (1596-1650), os quais acreditavam 

na ideia de que, para se chegar ao real conhecimento de um objeto específico, era necessário 

separá-lo e analisá-lo a partir das partes que o compõem, e não como um todo. Ainda segundo 

Chandler (1995), o pensamento reducionista considera que uma parte afeta outras de maneira 

linear e unidirecional e que a interpretação provém da parte para o todo, e não o contrário. 

Sendo assim, o determinismo tecnológico pode ser também considerado uma teoria 

monocausal, ou seja, que considera apenas uma causa, a tecnologia, para uma consequência, as 

mudanças sociais. Como reducionista, coloca, portanto, os adventos tecnológicos (parte) como 

fator condicionante da forma como a sociedade opera e se modifica (todo). Em outras palavras, 

a tecnologia condiciona a sociedade. 

Entretanto, como observa Chandler (1995), no que tange às tecnologias de 

comunicação e seu impacto social, por exemplo, uma das críticas ao reducionismo e à 

monocausalidade que este sugere recai sobre o fato de que é improvável que se consiga isolar 

causas e efeitos ou, ainda, diferenciar causas de efeitos. Essa visão é compartilhada pelo 

acadêmico galês Raymond Williams (1974), que reitera a superficialidade que pode ser gerada 

a partir de uma análise reducionista, considerando apenas um fator de causa, isolado dos 

demais. Segundo ele, as pessoas estão tão acostumadas a ouvir que determinada tecnologia 

alterou o mundo, que internalizam e reproduzem essa afirmação sem nem ao menos refletirem 

sobre o que isso realmente significa. Como exemplo, Williams cita o caso da televisão, 

afirmando que: 

 
Assim, nós geralmente discutimos, com animação, esse ou aquele ‘efeito’ da 

televisão, ou os tipos de comportamento social, as condições psicológicas ou 
sociais, às quais a televisão nos levou, sem nos sentirmos obrigados a 

responder se é sensato descrever qualquer tecnologia como uma causa, ou, se 

pensamos nela como uma causa, que tipo de causa, e quais relações estabelece 
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com outros tipos de causa. O mais preciso e discriminatório estudo local de 

‘efeitos’ pode permanecer superficial se nós não tivermos analisado as noções 
de causa e efeito entre uma tecnologia e uma sociedade, uma tecnologia e uma 

cultura, uma tecnologia e uma psicologia, as quais dão suporte às nossas 

perguntas e podem frequentemente determinar nossas respostas39 

(WILLIAMS, 1974, p. 9). 

 

Em contrapartida, com uma visão mais abrangente sobre a relação tecnologia-

sociedade, autores como os sociólogos Pierre Lévy e Manuel Castells vão propor uma 

diferenciação entre os conceitos de determinar e condicionar. Segundo eles, a tecnologia 

condiciona, mas não determina a sociedade (CASTELLS, 1999; LÉVY, 1999). A diferença 

entre os termos consistiria na relação restrita e unidirecional que determinar representa, vide a 

ideia de determinismo tecnológico e a via de mão única que este estabelece – a tecnologia causa 

mudanças sociais –, enquanto que afirmar que uma tecnologia é capaz de condicionar a 

sociedade, como explica Lévy, corresponderia a uma relação de interação e de abertura de 

possibilidades, já que “que algumas opções culturais ou sociais não poderiam ser pensadas a 

sério sem a sua presença” (LÉVY, 1999, p. 25). 

A crítica de Lévy ao determinismo recai sobre a impossibilidade de se fazer uma 

análise sociocultural a partir de um parâmetro monocausal, simplificado, que isola a parte do 

todo, desconsiderando a interação entre os inúmeros fatores e agentes que a compõem. 

Considerá-los nas análises, conforme o autor, seria uma questão de “bom senso”: 

 
Se, para uma filosofia mecanicista intransigente, um efeito é determinado por 
suas causas e poderia ser deduzido a partir delas, o simples bom senso sugere 

que os fenômenos culturais e sociais não obedecem a esse esquema. A 

multiplicidade dos fatores e dos agentes proíbe qualquer cálculo de efeitos 

deterministas. Além disso, todos os fatores “objetivos” nunca são nada além 
de condições a serem interpretadas, vindas de pessoas e de coletivos capazes 

de uma invenção radical (LÉVY, 1999, p. 26). 

 

Castells (1999) concorda com Lévy (1999) na crítica ao determinismo tecnológico, 

afirmando que o dilema engendrado por este trata de um problema sem fundamento, uma vez 

que tenta separar a parte do todo quando, em realidade, “a tecnologia é a sociedade, e a 

sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas” 

(CASTELLS, 1999, p. 43). Ele se opõe, portanto, à ideia de unidirecionalidade, sugerindo que, 

                                                             
39 Trecho original: “Thus we often discuss, with animation, this or that 'effect' of television, or the kinds of social 
behaviour, the cultural and psychological conditions, which television has 'led to', without feeling ourselves 
obliged to ask whether it is reasonable to describe any technology as a cause, or, if we think of it as a cause, as 
what kind of cause, and in what relations with other kinds of causes. The most precise and discriminating local 
study of 'effects' can remain superficial if we have not looked into the notions of cause and effect, as between a 
technology and a society, a technology and a culture, a technology and a psychology, which underlie our questions 
and may often determine our answers”. 
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da mesma forma que as tecnologias transformam o modo como os indivíduos interagem uns 

com os outros e com o meio onde vivem, essa interatividade também promove alterações na 

tecnologia e no uso que se faz dela. 

Assim, Castells (1999) introduz a questão da interação para se referir à relação entre 

sociedade e tecnologia, levando em consideração a multiplicidade de fatores socioculturais, 

também mencionados por Lévy: 

 
É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve 

o curso da transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, inclusive 
criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de descoberta 

científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o resultado 

final depende de um complexo padrão interativo (CASTELLS, 1999, p. 43). 

 

Nesse sentido, o conceito de coevolução possa talvez ser utilizado para explicar o laço 

entre tecnologia e sociedade, uma vez que não há necessariamente um encadeamento de causa 

e efeito, de base determinista, mas, sim, uma associação que promove transformação mútua. 

Em outras palavras, a multiplicidade de fatores encontrada no âmbito sociocultural e 

tecnológico não pode ser analisada separadamente, pois não é possível distinguir ou apontar 

qual elemento desencadeou determinado processo; todos eles se correlacionam e se influenciam 

de forma mútua, desenvolvendo-se, ou evoluindo, conjuntamente. 

O termo coevolução foi usado primeiramente por Elrich e Raven (1964) em um artigo 

sobre padrões de interação entre dois grupos de organismos relacionados dentro de um 

ecossistema: plantas e herbívoros – no caso desse estudo, mais especificamente, foram 

selecionados para a análise borboletas e os vegetais de que elas se alimentam. Esse conceito diz 

respeito a uma evolução mútua, propiciada pela interação entre as espécies, ou seja, em resposta 

ao contato e ao convívio entre elas, uma intervindo na outra, ambas acabam se modificando, 

adaptando-se a novos padrões. 

Numa comparação entre esse conceito e as ideias de Lévy e Castells sobre a forma 

como ocorrem as transformações sociais e tecnológicas, é possível observar as seguintes 

similaridades: 1) tal como propõem esses autores, não é possível estabelecer uma relação 

unidirecional de causa e efeito sobre a evolução dos organismos, esta ocorre como resposta a 

uma influência mútua; 2) assim como a sociedade transforma e é transformada pela tecnologia, 

numa via de mão-dupla, a variedade de plantas e dos compostos por ela produzidos resultam na 

diversificação das espécies de borboleta, que, por sua vez, contribuem para a ampliação da 

variedade dos vegetais; e 3) em ambos os casos, não é possível isolar um fator para a análise 

do todo, visto que o desenvolvimento das partes envolvidas é fruto da interação entre elas. 
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Assim, o determinismo cede lugar à interação, a qual promove uma evolução mútua 

entre as partes envolvidas. Uma dessas partes, dificilmente analisável se desassociada do todo 

(a sociedade), é a comunicação. Esta inclui uma variedade de formas discursivas surgidas 

dentro do ambiente social – e influenciadas por ele. Tendo em vista a questão do mutualismo 

nas relações evolutivas e a impossibilidade de se separarem os fatores socioculturais dos 

tecnológicos, é possível constatar que os gêneros discursivos emergem e se desenvolvem dentro 

de uma sociedade constituída por uma série de fatores indissociáveis, os quais interferem e 

influenciam no funcionamento uns dos outros. Dessa forma, pretende-se especificar ainda mais 

esse pensamento e tentar mostrar de que forma a notícia altera e é alterada pelo advento de 

novos meios de comunicação e informação, dentro de um ambiente em que fatores 

socioculturais, econômicos e tecnológicos se influenciam mutuamente e coevoluem. 

Em resumo, acredita-se na existência de um círculo de influência mútua entre 

sociedade, tecnologia e gêneros discursivos: 

 

(Figura 1) 

 

 
                                                                                                        Imagem de autoria própria 

 

É possível cogitar que vida em sociedade seja moldada com base nas interações 

indivíduo-indivíduo e indivíduo-meio, dentro de determinados contextos políticos, culturais e 

econômicos (fatores indissociáveis dentro de uma teoria não reducionista, holística). Em meio 

a essas interações, surgem diferentes gêneros discursivos e diversos tipos de necessidades 

(biológicas, psicológicas, comunicativas etc.). Para atendê-las, os indivíduos criam novas 

tecnologias que, por sua vez, dão origem a novos gêneros discursivos ou reconfiguram os já 

existentes. Os novos gêneros do discurso, em contrapartida, alteram tanto a dinâmica social, 

que precisará adaptar-se a eles e descobrir novas formas de comportamento e interação, quanto 
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o funcionamento da própria tecnologia, uma vez que novos padrões comunicativos podem 

requerer ou dar origem a novas plataformas ou outros modos de interconexão. 

 

2.2. Do impresso ao digital: o fazer notícia 

 

A dinâmica mundial sofreu profunda alteração com o advento da Internet, e mudanças 

constantes são observadas no meio digital. Na década de 1960, visando a explicar a nova era 

comunicacional, o filósofo canadense Marshall McLuhan cunhou o termo “aldeia global” 

(“global village”) ([1962] 2011, [1964] 1996), sugerindo que, com a invenção dos meios de 

comunicação eletrônica, a estrutura mundial passou a ser análoga ao funcionamento de uma 

aldeia, onde tudo estaria interligado. Em virtude do avanço tecnológico, as distâncias foram 

encurtadas e, nesse cenário, segundo o pensamento determinista de McLuhan ([1962] 2011, p. 

25), estabeleceu-se uma interdependência, “[...] resultado da ação recíproca imediata de causa 

e efeito na estrutura total” 40. 

Aproximadamente meio século depois, fazem-se compras e vendas, realizam-se 

videoconferências, localizam-se ruas, comércios e instituições, compartilham-se informações, 

leem-se livros, trocam-se mensagens pessoais, acessam-se notícias, tudo na frente do 

computador ou em outros dispositivos com conexão à rede. Não importa em qual parte do 

mundo se esteja, é possível, com acesso à Internet, realizar as mais diversas operações – entre 

pessoas ou em sites de diferentes países – sem sair do lugar.  

 

Não podemos deixar de assumir que a Internet proporcionou um acesso à 

informação de maneira única. Achar o endereço de um restaurante sem 

perguntar a ninguém, usar o telefone ou folhear a lista telefônica. Pesquisar o 
roteiro das próximas férias. Ficar feliz ao descobrir que sua restituição do 

imposto de renda já está disponível para saque na agência bancária. Ou ainda, 

achar namorado(a), bater papo e encontrar companhia para noites de insônia. 
Enfim, a abrangência de serviços oferecidos em um portal consegue preencher 

e resolver boa parte das necessidades do homem moderno (FERRARI, P., 

2014, p. 79). 

 

Nunca foram tão evidentes os sentidos de encurtamento de distância e 

interdependência aos quais McLuhan se referia; é de se esperar, portanto, a possibilidade de as 

ações feitas no ambiente on-line terem repercussões em escala global rapidamente, afetando a 

sociedade como um todo. 

                                                             
40 Trecho original: “[...] result of instant interplay of cause and effect in the total structure”. 
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Nesse contexto digital, em que tudo se tornou fácil e rapidamente acessível, surgem as 

notícias de Internet, cujas características diferem-se das veiculadas nos meios de comunicação 

tradicionais. Antes de se chegar a essas diferenças, no entanto, é interessante apresentar a 

evolução dos meios de comunicação, incluindo o conceito de mass media, e as adaptações do 

fazer notícia dentro de cada um deles, já que a massificação da informação e a uniformização 

da produção jornalística colaboraram, de certa forma, para a formação do frame de notícia.  

 

2.2.1. A notícia em meio a mudanças socioeconômicas e tecnológicas  

 

O primeiro meio de comunicação de considerável abrangência foi o jornal impresso. 

Apesar de ter origem séculos antes41, sua popularização ganha destaque a partir da Revolução 

Industrial, cujo início remonta à Inglaterra entre os séculos XVIII e XIX. Segundo Lage (2001), 

 

Consequência particular da Revolução Industrial foi a mecanização dos 

processos de produção dos jornais. Isto lhes permitiu multiplicar as tiragens, 
estabelecendo patamares de circulação bem acima dos da fase anterior. Por 

outro lado, passou a exigir do empresário jornalístico investimento inicial 

apreciável, que precisava ser remunerado. Na linguagem dos estudos de 
Economia, que datam desse tempo, tal situação corresponde ao “aumento da 

capacidade produtiva” e à “exigência de maior responsabilidade na produção” 

(LAGE, 2001, p. 14). 

 

Os mass media (“meios de comunicação de massa”) tiveram, então, como seu primeiro 

representante a imprensa, a qual se expandiu vertiginosamente no século XIX. Um dos fatores 

que colaborou para essa expansão foi a mudança no conteúdo veiculado, que passou de 

opinativo a factual. Embora por certo tempo tivessem sido usados como arma política, 

propagando ideologias abertamente, os jornais precisaram de uma nova estratégia para reverter 

a crescente falta de interesse por parte dos leitores em relação às opiniões dos redatores. Surgiu, 

então, a chamada penny press – expressão referente à visão dos jornais como negócio capaz de 

render lucro –, cujo novo produto seriam as notícias baseadas em fatos, não opiniões 

(TRAQUINA, 2005, p. 34). 

Nessa época, começam a ser encontrados anúncios nos jornais. A presença de 

publicidade na imprensa também foi decisiva para sua popularização devido a dois fatores: 

primeiramente, isso diminuiu o preço dos exemplares, que se tornaram mais acessíveis, e, em 

segundo lugar, fez com que os empresários do ramo jornalístico se empenhassem em tentar 

alcançar mais consumidores. “A disputa por maior número de leitores tornou-se não apenas luta 

                                                             
41 Ver LAGE, N. Ideologia e técnica da Notícia. 3ª ed. Florianópolis: Insular, 2001. 
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pela influência, mas também duro combate por maior volume de anúncios a preço mais 

gratificante” (LAGE, 2001, p. 14). 

Outro fator relevante para o crescimento desse meio e para a modificação da dinâmica 

do jornalismo foi, sem dúvida, o avanço nas tecnologias de comunicação. As técnicas de 

impressão e reprodução possibilitadas pelo domínio da tipografia aumentaram o número de 

tiragens e diminuíram o tempo de produção. As fotogravuras, as heliogravuras e, 

posteriormente a fotografia, tornaram os jornais mais atrativos. Além disso, em meados do 

século XIX, a invenção do telégrafo permitiu que informações fossem conseguidas e 

compartilhadas com maior rapidez. 

 
Os avanços na rapidez de transmissão da informação, em particular o telégrafo 
em 1844 e o telégrafo por cabo em 1866, iriam ser o sinal de uma nova era do 

jornalismo, cada vez mais global, e cada vez mais ligado à atualidade [...]. A 

identificação do jornalismo com a atualidade seria irrepreensivelmente 

atingida e a obsessão dos jornalistas com a obrigação de fornecer as últimas 
notícias, de preferência em primeira mão e com exclusividade, tornar-se-á, um 

marco fundamental da identidade jornalística (TRAQUINA, 2005, p. 38). 

 

No final do século XIX, fruto dos avanços tecnológicos42 ocorridos na época, surge o 

protótipo de rádio, cuja invenção é mundialmente atribuída ao italiano Guglielmo Marconi. 

Segundo Neuberger,  

 

A partir das ondas hertzianas, ele [Marconi] teve a ideia de transmitir sinais a 

distância. Assim, após descobrir o princípio do funcionamento da antena 
inventada por Hertz, enviou mensagens de Dover (Inglaterra) a Viemeux 

(França), em Código Morse, no ano de 1896, quando obteve patente da 

radiotelegrafia. (NEUBERGER, 2012, p. 51) 

 

A invenção do “rádio”43, como declara Neuberger (2012, p. 52), pode ser também 

atribuída ao padre brasileiro Roberto Landell de Moura, quem, entre 1892 e 1894, “utilizou 

uma válvula amplificadora, de sua invenção e fabricação, que continha três eletrodos, e 

transmitiu, pela primeira vez, a palavra humana pelo espaço” (NEUBERGER, 2012, p. 52). No 

                                                             
42 Após o telégrafo, houve a invenção do telefone, o qual emitia, mas não gravava som. “Foi somente em 1877, 
que Thomas Alva Edison criou o fonógrafo, com o qual fazia a gravação do som, aperfeiçoado em seguida por 
Emil Berliner, com o gramofone.” (NEUBERGER, 2012, p. 50). Além disso, Maxwell e Hertz são nomes importantes 
a se considerar na propagação do som. O primeiro afirmava – mas não pôde comprovar empiricamente – que 
“uma onda luminosa podia ser considerada como uma perturbação eletromagnética que se propagava no espaço 
vazio atraída pelo éter” (TAVARES, 1999, p. 19, apud, NEUBERGER, 2012, p. 50); já o segundo “construiu um 
aparelho que produzia correntes alternadas de período extremamente curto e que variavam rapidamente, 
batizadas de ‘ondas hertzianas’” (NEUBERGER, 2012, p. 50). 
43 O uso das aspas em “rádio” pretende mostrar que aquele experimento inicial de propagação de som por meio 
de ondas eletromagnéticas não se trata ainda do meio de comunicação em massa, possibilitado pela 
radiodifusão, e sim da radiotelefonia. Para maiores esclarecimentos, ver Ferrareto (2001). 
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entanto, a radiodifusão e a consequente transformação do rádio em um meio de comunicação 

de massa só seria possível no início do século XX, com a criação de um receptor feito de sulfeto 

de chumbo natural, também conhecido como galena. O fato de esse aparato ser bem menos 

custoso do que os produzidos industrialmente colaborou para a popularização do rádio, e, em 

1916, o empresário russo David Sarnoff propôs à Marconi Company utilizar esse meio para fins 

comerciais. “Porém, foi a Westinghouse Eletric and Manufacturing Company que, em 1920, 

colocou no ar em Pittsburgh, EUA, a KDKA, primeira emissora comercial, que transformou 

experiências em uma verdadeira indústria de radiodifusão” (NEUBERGER, 2012, p. 53). 

No Brasil, o rádio teve uma ascensão gradativa desde a década de 1920, tendo seu 

auge, a chamada “era de ouro” na década de 40. A publicidade surgiu no rádio como uma 

maneira de torná-lo lucrativo e, com ela, houve a necessidade de atrair mais ouvintes. As 

emissoras disputavam pela maior audiência, inovando e variando o conteúdo apresentado. 

Assim, diversos programas voltados ao entretenimento do público, como radionovelas, quadros 

humorísticos e concertos começaram a dominar a programação, o que contribuiu para o 

aumento significativo da popularidade do rádio. (NEUBERGER, 2012, p. 58-68) 

As transmissões de notícias por esse meio começou cedo no país, e, em 1925, a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro já apresentava radiojornais em diversos horários. Anos mais tarde, 

na década de 40, além do entretenimento, o jornalismo nas emissoras de rádio se tornava mais 

profissional e inovador.  Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo, surgiu o conhecido 

e aclamado Repórter Esso, a “testemunha ocular da história”, responsável por apresentar, ao 

longo de 27 anos, notícias do Brasil e do mundo (NEUBERGER, 2012, p. 68). Vale ressaltar 

que as informações divulgadas seguiam o modelo rígido norte-americano, no qual o texto era 

estruturado de forma linear, sucinta e objetiva e sem adjetivação, como ocorria nos demais 

meios de comunicação – até, claro, o surgimento da Internet e a reconfiguração do jornalismo 

para o meio digital. 

Segundo Barbeiro e Lima (2003), o texto jornalístico, independente do meio de 

comunicação em que é veiculado, obedece a princípios universais, tais como clareza, precisão, 

objetividade e simplicidade. Cada um dos media, no entanto, possui suas particularidades, e a 

maneira como a redação é produzida deve condizer com o formato do meio para obter sucesso 

com os leitores/ouvintes.  

O avanço tecnológico e as inovações nos meios de comunicação, cujas formas de 

transmissão de conteúdo variam de acordo com as características inerentes a eles, influenciam 

também a estrutura da notícia, tanto em relação à própria linguagem quanto ao formato do texto 
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a ser veiculado. Tais diferenças também são observadas na televisão e, posteriormente, na 

Internet. 

Em relação ao meio televisivo, a transmissão de conteúdo é audiovisual, isto é, as 

informações são exibidas através de som e imagem simultaneamente. Sua criação foi resultado 

de uma série de pesquisas e experimentos realizados por diversos cientistas, tendo destaque o 

russo naturalizado americano Vladmir Zworykin, que inventou, em 1923, o iconoscópio, “um 

tubo a vácuo com uma tela de células fotoelétricas. O iconoscópio faz até hoje, uma varredura 

eletrônica da imagem, e isso se tornou a base do olho da TV” (PATERNOSTRO, 2006, p. 23-

24). 

Ainda na década de 20, começaram as transmissões experimentais, e, cerca de dez 

anos mais tarde, eventos já eram exibidos através da televisão, embora a qualidade da imagem 

não fosse, até então, muito boa. A solução veio com o próprio Zworykin. “Ele desenvolveu a 

válvula orthicon – tubo de raios catódicos muito sensível. Adaptada à câmera, a válvula 

equilibrava a luz e melhorava a qualidade técnica da imagem” (PATERNOSTRO, 2006, p. 24). 

Em 1940, houve a afirmação da TV, cujo sistema passou a ser totalmente eletrônico. 

E, no final da década, esse meio já era utilizado na maioria dos países do mundo. Segundo 

Paternostro, 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento da tecnologia da 

televisão sofreu uma parada. Mas, entre o final dos anos 40 e o começo dos 

50, a TV entrou na vida de praticamente todos os países e se firmou como 

meio de informação e comunicação de massa. O telespectador já tinha a 
garantia da boa imagem e a indústria começou a se preocupar com os 

aperfeiçoamentos, que duram até hoje... (PATERNOSTRO, 2006, p. 24). 

 

Em 1950, essa invenção chegou ao Brasil pelas mãos do empresário Assis 

Chateaubriand, “proprietário do que se pode considerar o primeiro império de comunicação do 

país: Diários e Emissoras Associadas, uma empresa que possui vários jornais” 

(PATERNOSTRO, 2006, p. 28) e emissoras de rádio. Ele importou os equipamentos e antenas 

necessários à transmissão televisiva de imagens geradas em seus estúdios. 

Durante a primeira década de televisão no país, os aparelhos eram muito caros e poucas 

pessoas tinham acesso a ela, quadro que mudou após o aumento na produção de televisores. 

Com preço mais acessível, a tevê se tornou mais abrangente tanto no sentido de expectadores, 

quanto de emissoras, as quais se espalharam para outros estados do país – para além de São 

Paulo, estado em que se originou a primeira emissora brasileira, a PRF-3 TV Difusora, posterior 

TV Tupi-SP. A massificação desse meio de comunicação passou a atrair anunciantes, e, em 
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1960, as emissoras já disputavam pela maior audiência. A possibilidade de gravar imagens, 

advinda com o equipamento de videotape, tornou a programação mais variada: quadros 

humorísticos, telenovelas e programas de auditório passaram a ser gravados, editados e 

transmitidos para o público, contribuindo ainda mais para a grande popularidade desse meio 

tão inovador na época. 

A transmissão de notícias pela televisão brasileira faz parte da programação desde que 

esse meio foi implantado no país. Segundo Paternostro, o primeiro telejornal produzido na TV 

brasileira foi Imagens do Dia, que “nasceu junto com a TV Tupi de São Paulo, em 1950” 

(PATERNOSTRO, 2002, p. 36).  

O texto jornalístico para a tevê se aproxima bastante do que é produzido para o rádio, 

isto porque eles compartilham uma característica comum: a instantaneidade. Devido a este 

fator, a mensagem precisa ser transmitida de forma bastante clara, a fim de que o telespectador 

a compreenda imediatamente, pois ele só tem uma chance para isso. Vera Íris Paternostro, em 

seu livro O Texto na TV: manual de telejornalismo, inicia um de seus capítulos – o sétimo, 

sobre o texto jornalístico – com uma citação de Ted White44, a qual explicita, através de uma 

metonímia, a diferença entre escrever para jornal e escrever para tevê. Segundo ele, produzir 

um texto para a televisão deve ser como “escrever para os ouvidos. Jornais impressos são 

escritos para os olhos, o que significa que, se o leitor não entender alguma coisa, pode retornar 

para o parágrafo ou frase anterior e lê-la novamente”. Caso o telespectador não consiga captar 

a mensagem, o propósito do comunicador de transmitir informação terá fracassado 

(PATERNOSTRO, 2002, p. 77). 

Com o advento da Internet e sua utilização como mídia, a dinâmica da comunicação 

mundial sofreu grande impacto. Segundo Pinho, “a velocidade de disseminação da Internet em 

todo o mundo deve transformá-la efetivamente na decantada superestrada da informação” 

(2003, p. 49). E é isso que, desde então, tem acontecido na divulgação de informações em rede. 

Entre as características que a diferenciam dos meios tradicionais estão: “não-linearidade, 

fisiologia, instantaneidade, dirigibilidade, qualificação, custos de produção e de veiculação, 

interatividade, pessoalidade, acessibilidade e receptor ativo”45. 

Se, à medida que os formatos se modificam, nota-se que a dinâmica da comunicação 

também é alterada, o que acontece em relação ao jornalismo e à forma de se produzir notícias 

                                                             
44 Theodore Harold White (1915-1986) foi um jornalista norte-americano, conhecido por seu livro Making of the 
President, obra pela qual ganhou o Prêmio Pulitzer. Fonte: http://www.biography.com/people/theodore-h-
white-40304#synopsis Acesso em: fev/2017. 
45 Para descrição de cada uma dessas características, ver Pinho (2003, p. 49-54) 
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quando as características dos meios de comunicação tradicionais (o jornal, o rádio e a televisão) 

são combinadas e convergem em um só meio? 

Ao contrário da mídia tradicional, que possui um espaço fixo, a Internet comporta um 

número infinito de notícias, provenientes das mais variadas fontes e que podem ser acessadas a 

qualquer momento. O internauta tem a capacidade de decidir o que e como vai ler, ouvir ou ver, 

podendo aprofundar-se nos assuntos através de hiperlinks relacionados ou simplesmente obter 

a informação básica publicada. Caso não tenha compreendido a mensagem, pode retornar a ela 

quantas vezes for necessário – e se quiser –, diferentemente do que acontece no rádio e na TV. 

O usuário da rede tem autonomia para selecionar o conteúdo do seu interesse e pode interagir 

com ele, com os autores e com outros interessados através de comentários, fóruns de discussão, 

chats etc. 

Em relação ao formato da notícia em rede, as matérias jornalísticas provenientes das 

grandes empresas de informação tiveram sua linguagem e seu formato alterados para se 

adaptarem e se encaixarem a essa nova realidade virtual. Ainda que, inicialmente, as notícias 

disponibilizadas por muitos veículos de comunicação fossem meras digitalizações do meio 

físico, o avanço tecnológico permitiu o surgimento de novos modelos de se produzir notícia 

para a internet e, também, novos suportes, tais como blogs e redes sociais. 

 

2.2.2. A revolução promovida pela Web 2.0 

 

Na segunda metade do século XX, a Internet, ainda nos seus primórdios, já se mostrava 

uma revolução para a comunicação por promover facilidade na troca de informações entre 

computadores de uma rede. Com o passar dos anos, essa troca foi intensificada, o alcance, 

ampliado, e cada vez mais pessoas passaram a ter acesso à Internet e a utilizá-la para os mais 

diferentes fins. Apesar de haver diversos marcos na evolução da Internet ao longo de mais de 

meio século, uma das revoluções mais fundamentais se encontra na alteração da forma como o 

internauta interage com o conteúdo on-line: de passiva, como mero receptor de informações, a 

ativa, não só recebendo, mas também criando e disponibilizando seu próprio conteúdo na 

Internet. Nesse sentido, convencionaram-se os termos Web 1.0 (ou Web 1) e Web 2.0 (ou Web 

2) (O’REILLY, 2007, p. 17) para distinguir duas gerações da Internet baseadas no papel das 

companhias de software e no papel do usuário. 

Na década de 1990, a Internet começa a se popularizar, obtendo um grande número de 

usuários em pouco tempo, apesar de sua interface simples e pouco atraente. Segundo Pollyana 

Ferrari (2014, p. 17), “os sites tinham quase sempre fundo cinza, com imagens pequenas e 
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poucos links”, porém, em 1996, já havia aproximadamente 56 milhões de usuários na rede, 

número em rápida ascensão. “Para dar uma dimensão do crescimento da internet, o número de 

computadores conectados ao redor do mundo pulou de 1,7 milhão em 1993 para vinte milhões 

em 1997” (FERRARI, P., 2014, p. 17).  

Nesse cenário, em meados da década de 1990 e ainda bem no início do século XXI, a 

rede fornecia possibilidades limitadas de interação por parte do usuário. O conteúdo, as 

plataformas e os aplicativos eram disponibilizados apenas por empresas e instituições capazes 

de desenvolver sites e outros softwares. Eram, portanto, as únicas responsáveis por selecionar 

e organizar as informações, fornecer serviços e decidir o formato dos anúncios. Eram os 

anunciantes, a propósito, que estariam no comando, decidindo quais produtos expor, e não o 

usuário com base nas suas necessidades. Em relação à comunicação interpessoal, intensificou-

se, nessa época, a troca de mensagens eletrônicas, tanto por e-mail (serviço que não pressupõe 

instantaneidade) quanto em salas de bate-papo, as quais requerem interação imediata, serviços 

disponíveis ainda atualmente. 

No que concerne às notícias on-line, era comum, no início, que as grandes empresas 

de informação fornecessem apenas, como já mencionado anteriormente, uma versão 

digitalizada do conteúdo impresso, sem alterações. No entanto, a possibilidade de atrair a 

atenção dos usuários da rede por meio da convergência midiática – como a inserção de áudio, 

fotos e vídeos – em um espaço amplo, fez com que as empresas jornalísticas passassem a, além 

de explorar mais eficazmente as ferramentas da rede, tentar entender o perfil do leitor digital e, 

assim, ajustar o formato da notícia a essa nova dinâmica informacional. 

Tem-se, portanto, até então, um leitor passivo, sem a possibilidade de interagir 

diretamente com o conteúdo publicado. Ainda que o usuário tivesse a autonomia de escolher o 

que ler, suas fontes de informações eram parcialmente limitadas. De acordo com Ferrari, 

 

A partir de 2001, o conteúdo jornalístico nos portais foi gradualmente 

reduzido até o ponto de ser fornecido por um grupo restrito de fontes – as 

mesmas agências de notícias, a mesma empresa de previsão do tempo, a 
mesma coletiva para lançamento de um filme, o mesmo programa de TV que 

se ramifica em subprodutos, dando origem a sites de fofoca, decoração, 

culinária etc. Com isso, os leitores recebem e absorvem a mesma fonte de 
informação. O que muda é o “empacotamento da notícia”, embora até mesmo 

os projetos gráficos sejam parecidos uns com os outros (FERRARI, P., 2014, 

p. 18). 

 

Esse panorama, representante do que ficou conhecido como Web 1.0, é alterado 

completamente ainda no início do século XXI, quando foi possibilitado ao usuário participar 
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ativamente, não só por meio de comentários a respeito de um conteúdo veiculado e interação 

com outros usuários, mas também pela capacidade de produzir seu próprio conteúdo e 

disponibilizá-lo na rede para que qualquer pessoa com acesso à Internet no mundo seja capaz 

de acessá-lo. Segundo Briggs (2007, p. 27), “o termo ‘Web 2.0’ se refere às páginas web cuja 

importância se deve principalmente à participação dos usuários”. Conforme indica Paiva 

(2008), 

 
No século 21, a Internet entra em uma nova fase, conhecida como web 2. O 

usuário deixa de ser mero consumidor de conteúdo e passa também a produtor. 
Surgem as redes de relacionamentos como o Orkut, os blogs, os repositórios 

de vídeos como o YouTube e até uma enciclopédia mundial feita pelos 

usuários da Internet no mundo inteiro, a Wikipédia (PAIVA, 2008, p. 9). 

 

Os recursos disponíveis na Web 2.0, portanto, proporcionaram uma descentralização 

da Internet ao redistribuir, para todos os indivíduos com acesso à rede, o papel de fornecedor 

de conteúdos, tarefa inicialmente concentrada nas mãos das companhias de software ou das 

grandes instituições de informação. Dessa maneira, permitiu que o usuário saísse de sua 

passividade e passasse a alimentar a rede com uma série de publicações próprias, promovendo 

um crescimento orgânico dessa nova tecnologia de informação e comunicação. No lugar de 

apenas fornecer conteúdos prontos, os desenvolvedores de plataformas, sites e aplicativos 

abriram espaço para a produção e para a interação do internauta. 

 
Tem tudo a ver com abertura – com software do tipo código aberto, que 

permite aos usuários maior controle e flexibilidade de sua experiência na Web, 

bem como uma maior criatividade online. Os editores da Web estão criando 

plataformas ao invés de conteúdo. Os usuários estão criando conteúdo 
(BRIGGS, 2007, p. 28). 

 

De acordo com O’Reilley (2007), o sucesso dentro da Web 2.0 depende da 

descentralização dos serviços oferecidos, de forma a alcançar toda a extensão da rede, e não só 

o centro – os que a priori se ocupavam de fornecer os conteúdos. Como exemplo disso, o autor 

cita sites como Ebay, que serve como um intermediário de transações comerciais entre pessoas 

físicas, usuárias da rede, e o Napster, criado não a partir de um banco de dados centralizado, 

mas por meio de um mecanismo que permitia ao usuário tanto baixar músicas para seu 

computador como também compartilhar suas coleções no ambiente on-line para que outros 

usuários tivessem acesso a elas. É, então, a colaboração de cada internauta o que promove o 

crescimento de sites como esses (O’REILLEY, 2007, p. 21). 

Assim, para esse autor, a sobrevivência e o sucesso das grandes empresas que surgiram 

na época da Web 1.0 dependeram da capacidade de adaptação às mudanças do ambiente on-
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line no que diz respeito à inteligência coletiva verificada na Web 2.0. Como não se pode 

descartar a força da participação dos usuários em suas conexões diárias para o desenvolvimento 

e crescimento da Internet, o único meio de os antigos fornecedores de conteúdo alcançarem 

destaque dentro dessa nova dinâmica interacional é alterar seus antigos padrões centralizadores 

e encorajar a participação e o compartilhamento pelos indivíduos conectados à rede. 

Nesse cenário em que a produção do usuário é possível, facilitada e até mesmo 

incentivada, a noção tradicional de autor é, de acordo com Tagg (2015), contestada das 

seguintes formas: 

 
Primeiramente, a world wide web46 providencia um espaço onde qualquer um 
pode publicar seu trabalho e onde há o potencial de ele pelo menos se tornar 

publicamente disponível. […] Em segundo lugar, a rede não requer 

credenciais de escrita tradicionais ou revisão; em vez disso, “a legitimidade 
do conteúdo da rede é autodeterminante e, não, imposta por órgãos 

reguladores externos: a existência de coisas boas significa que você busca por 

isso e ignora o lixo” (Boardman, 2005, 41). Em terceiro lugar, a web não exige 

que você coloque seu nome no seu trabalho47 (TAGG, 2015, p. 39). 

 

Uma das grandes vantagens da Internet é ela oferecer espaço ilimitado em que se pode 

publicar e compartilhar informações de maneira rápida e abrangente, especialmente após o 

surgimento e a popularização das redes sociais, cujo pressuposto-base para sua existência, de 

acordo com Carvalho e Kramer, “é a preponderância da interacionalidade na construção ou na 

troca de informações (CARVALHO; KRAMER, 2013, p. 80). No entanto, essa facilidade de 

compartilhamento, paradoxalmente, representa também uma de suas grandes desvantagens. Já 

que qualquer pessoa é capaz de produzir conteúdo na internet, a qualidade e a veracidade das 

informações às que se tem acesso on-line ficam comprometidas. Como será discutido na 

próxima seção, todo esse cenário favoreceu o aparecimento e a disseminação de inúmeras 

notícias falsas na rede. 

 

2.3. A notícia falsa 

 

                                                             
46 Comumente conhecido apenas por “www”, esse termo, segundo Pollyana Ferrari, pode ser traduzido como 
“rede de abrangência mundial”. Trata-se de um programa baseado “em hipertexto e sistemas de recursos para 
a internet” (FERRARI, P., 2014, p. 16), criado por Tim Beners-Lee em 1989. 
47 Trecho original: “Firstly, the world wide web provides a space where anyone can post their work and where it 
has the potential at least to become publicly available. […] Secondly, the web does not require traditional writing 
credentials or peer review; instead ‘the legitimacy of web content is self-determining, rather than being imposed 
by external regulatory bodies: the very existence of the good stuff means that you hang out for it and ignore the 
rubbish’ (Boardman, 2005, p. 41). Thirdly, the web does not demand that you put your name to your work”. 



59 
 

Conforme apresentado nas primeiras seções deste capítulo diversos fatores podem 

influenciar o surgimento ou a alteração de um gênero discursivo, tais como aspectos 

socioculturais, econômicos e tecnológicos, não sendo possível apontar uma só causa para as 

alterações no panorama comunicativo. No caso da notícia, é possível afirmar, com base no 

histórico apresentado anteriormente, que os novos meios de comunicação e informação, 

atrelados à visão do jornalismo como negócio e do texto noticioso como produto lucrativo, 

moldaram o formato desse gênero, seus propósitos e sua linguagem. Tais fatores, somados à 

massificação do acesso às produções jornalísticas, auxiliaram na constituição do frame de 

notícia. 

Contudo, no século XXI, com a popularização da Internet e a chamada Web 2.0 

assiste-se, novamente, a uma reconfiguração desse gênero, devido à modificação da questão da 

autoria na era digital. A descentralização da Internet e a possibilidade de qualquer pessoa com 

acesso à rede criar e disponibilizar seu próprio conteúdo para milhões de pessoas, conforme 

problemtizou Tagg (2015), permitiu o surgimento de uma leva de notícias de veracidade 

questionável, uma vez que, além de não precisarem se identificar, os autores no ambiente on-

line não têm suas produções revisadas ou reguladas por fatores externos; não é requerido 

profissionalização nem, necessariamente, compromisso com a verdade. 

Tem-se presenciado, nos últimos anos, uma enxurrada de notícias falsas na Internet, 

as quais podem adquirir proporções enormes em pouco tempo, devido à facilidade e à agilidade 

no compartilhamento para milhões de pessoas em todo mundo por meio de aparelhos 

eletrônicos comuns do dia a dia, como computadores, tablets e, principalmente, celulares. Um 

dos maiores problemas desse tipo de produção é que alguns elementos tradicionais, os quais 

podem ser vistos como fatores que compõem o frame de notícia, como seu formato tradicional, 

por exemplo, são mantidos, o que torna difícil para o leitor identificar se a informação acessada 

trata de uma notícia verdadeira ou falsa. Sem se preocupar com a veracidade do conteúdo, posto 

que o frame de notícia incluiria quase que automaticamente o elemento da “verdade”, milhões 

de pessoas repassam a informação que recebem e enganam outras milhões de pessoas, que, por 

sua vez, compartilham-na com outros usuários da rede, ampliando o alcance da notícia falsa. 

 

2.3.1. Verdade, representação e pós-verdade 

 

Durante muitos séculos, filósofos, cientistas e outros pensadores têm buscado entender 

e explicar o que seria verdade, isto é, como definir o que é real. No entanto, não é possível 

apreender uma única definição, consistente e unânime, sobre o conceito de verdade, visto que 
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cada pensador possuía uma versão própria do que poderia ser considerado como real. Para 

Platão, por exemplo, o real só existe no mundo das ideias, que é estável, inatingível e guarda a 

essência das coisas (o real); tudo mais o que se é percebido pelo homem é apenas uma cópia do 

real, uma aparência, possibilitada pelos seus sentidos e pela sua interpretação. Para Nietzsche, 

o conhecimento que o indivíduo pensa ter sobre as coisas é apenas uma metáfora delas, “que 

não correspondem, em absoluto, às essencialidades originais” (2007, p. 33-34), porém o ser 

humano necessita da ilusão de ser capaz de conhecer a realidade das coisas. 

Com base no entendimento de que a verdade absoluta é algo inatingível para o homem 

e de que este, no entanto, necessita da ilusão do real, Nietzsche afirma que são os próprios 

indivíduos, em sociedade, que atribuem status de verdade e mentira, o que não passa de uma 

ilusão: 

 
O homem decerto se esquece que é assim que as coisas se lhe apresentam; ele 

mente, pois, da maneira indicada, inconscientemente e conforme hábitos 

seculares – e precisamente por meio dessa inconsciência, justamente mediante 
esse esquecer-se, atinge o sentimento da verdade (NIETZSCHE, 2007, p. 37). 

 

Próxima a essa perspectiva, tem-se a noção de representação, entendida como uma 

construção do real, que permite inúmeras interpretações por parte do público ou até mesmo a 

alienação para um único pensamento preestabelecido. Nesse sentido, os meios de comunicação 

adquirem o papel de principais disseminadores dessas construções, afinal, no jornalismo, o 

processo de produção de notícias apresentaria ao expectador apenas versões verossímeis dos 

acontecimentos cotidianos. 

Mesmo que o jornalista, aparentemente, possa ser autônomo em sua atividade, sua 

produção textual é influenciada pelas experiências adquiridas ao longo de sua vida, ou seja, 

uma carga de subjetividade é acrescentada à produção. O fruto do trabalho jornalístico, embora 

tente se mostrar objetivo na apuração e na produção, encontra-se impregnado de 

particularidades que o próprio autor deixa na matéria. A jornalista Florence Aubenas e o 

filósofo e psicanalista Miguel Benasayag afirmam que “os jornalistas esforçam-se em informar 

objetivamente, mas eles o fazem com base no que, subjetivamente, consideram interessante” 

(AUBERNAS; BENASAYAG, 2003, p. 36), e têm consciência do que fazem. 

 
O repórter sabe de fato a parte irredutível de subjetividade que seu trabalho 

comporta, simplesmente porque, numa dada situação, ninguém jamais vê 

exatamente as mesmas coisas que seu vizinho. E, em vez de enfrentar a 

multiplicidade do mundo, os jornalistas permitem-se pôr em primeiro plano 
sua própria singularidade, transformando a imprensa num imenso diário 

íntimo (AUBENAS; BENASAYAG, 2003, p. 17). 
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Sendo assim, as notícias não são vistas como reflexo direto do real, contrariando a 

Teoria do Espelho, a qual se fundamenta no pressuposto de que as notícias são como são porque 

a realidade assim as determina. Elas seriam, em vez disso, representações dos acontecimentos 

cotidianos, narradas com base em dados precisos e elaboradas para atrair a atenção do público 

e informá-los sobre tais eventos. “O trabalho de um jornalista não mais consiste em dar conta 

da realidade, mas em introduzi-la no mundo da representação” (AUBERNAS; BENASAYAG, 

2003, p. 11). As informações veiculadas pela mídia não corresponderiam, portanto, à verdade 

absoluta, mas, sim, a “uma construção que tem seus personagens, mas também seus cenários, 

suas histórias, suas leis. Cada um ocupa um papel, incluindo a própria imprensa” (AUBERNAS; 

BENASAYAG, 2003, p. 18). 

No entanto, visto que o panorama informacional sofreu profunda transformação no 

século XXI, especialmente com a Web 2.0, não são apenas os conceitos de verdade e 

representação que parecem pertinentes à produção de notícias no cenário atual. Em 2016, a 

palavra pós-verdade (“post-truth”, no original em inglês) foi escolhida pela Oxford 

Dictionaries48 como a palavra do ano. Segundo o site da companhia, esse termo está “[...] 

relacionado a ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influentes em 

moldar a opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal”49. Especialmente em 

relação à política, ainda de acordo com a Oxford Dictionaries, “pós-verdade passou de termo 

periférico a central no comentário político, sendo agora frequentemente utilizado por grandes 

publicações sem a necessidade de esclarecimento ou definição em suas manchetes”50. 

Em outras palavras, o termo pós-verdade diria respeito às diversas mentiras 

mascaradas de verdade, amplamente divulgadas – especialmente no ambiente on-line –, que 

são respaldadas apenas por meio do apelo à emoção e à ideologia dos indivíduos. A garantia de 

sua validade seria baseada simplesmente em sua conformidade ao pensamento já arraigado 

dentro da sociedade, reforçando, consequentemente, estereótipos e polarizações do discurso e 

da opinião pública. Nesse sentido, a conformidade da informação acessada às crenças pessoais 

passa a ter mais peso na aceitação desta como verdade do que a presença de fatos concretos e 

fontes de credibilidade que possam comprovar sua veracidade.  

O conceito de pós-verdade poderia, portanto, ajudar a explicar o porquê de tantas 

notícias falsas serem publicadas e compartilhadas em diversos sites e redes sociais atualmente, 

                                                             
48 https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016. 
49 Trecho original: “[...] relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping 
public opinion than appeals to emotion and personal belief”. 
50 Trecho original: “Post-truth has gone from being a peripheral term to being a mainstay in political commentary, 
now often being used by major publications without the need for clarification or definition in their headlines”. 
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já que a relevância do conteúdo tem se concentrado muito mais na ideologia compartilhada pelo 

público do que na apresentação de evidências que confirmem as informações veiculadas. 

Assim, ao se deparar com uma publicação que vai ao encontro de suas crenças pessoais, o 

usuário da rede tende a não buscar por fatos objetivos que validem as afirmações presentes na 

notícia; ele simplesmente assimila e repassa a informação acessada como se ela correspondesse 

à verdade, sem precisar de maiores comprovações. 

 

2.3.2. Notícias falsas, boatos e correntes 

 

Além de discorrer sobre os possíveis impulsionadores das notícias falsas, como o 

contexto sociocultural e tecnológico em que elas se propagam, é preciso diferenciá-las de outros 

tipos de discurso de características próximas encontrados nesse mesmo ambiente, nessa mesma 

cultura, nessa mesma era, a digital.  Esta subseção será destinada, portanto, a uma tentativa de 

explicar como as notícias falsas podem ser diferenciadas especificamente de boatos e correntes 

que se espalham no meio on-line, favorecidos pelas redes sociais, em especial. 

Conforme mencionado anteriormente, um dos fatores que caracterizam determinada 

produção como notícia, contenha ela informações falsas ou verdadeiras, é o seu formato. Na 

Internet, textos desse tipo podem ser encontrados em diversas plataformas, como portais, sites 

de notícias, blogs e outras páginas que acomodem a disposição considerada prototípica do 

gênero, incluindo título (e subtítulo, nas mais prototípicas), corpo do texto e, por vezes, até 

recursos multimídia – foto, vídeo ou áudio. Para compartilhá-las em redes sociais, por exemplo, 

os usuários não precisam necessariamente copiar e colar todo o texto; eles enviam apenas um 

link51 capaz de direcionar o indivíduo, por meio de um clique, à página na qual a notícia foi 

publicada. 

Os boatos, ou rumores, não possuem uma classificação rígida ou um frame específico, 

bem estruturado e bem definido. Isso pode ser explicado pelo fato de ser uma forma de 

comunicação muito antiga – como afirma Kapferer (1987), a “mídia mais antiga do mundo” –, 

tendo se alterado ao longo dos séculos para se adaptar dentro de diferentes épocas, sociedades, 

culturas, discursos e tecnologias. Não é possível datar nem localizar especificamente a origem 

dos boatos de maneira geral. Segundo Kapferer (1987, p. 8), o processo de um rumor acontece 

sempre da mesma forma: “um barulho, vindo de não se sabe onde, começa a se proliferar, a 

                                                             
51 Segundo Pollyana Ferrari (2014), tanto link como hiperlink se referem ao “elemento básico de hipertexto”, o 
qual “oferece um método de passar de um ponto do documento para outro ponto no mesmo documento ou em 
outro documento” (FERRARI, P., 2014, p. 114).  
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circular. O movimento se amplia, atinge um clímax antes de cair, de se cindir em mini-incêndios 

rastejantes, e de mergulhar, na maioria das vezes, no silêncio”52. 

 Os boatos, de maneira geral, correspondem a um conceito abrangente e podem ser 

encontrados em diversos formatos, inclusive com as mesmas configurações de uma notícia. 

Trata-se, grosso modo, de uma informação falsa, uma história inventada e repassada da qual só 

sabe a origem quem mesmo a iniciou. Geralmente, tem-se acesso a esse tipo de informação por 

meio de indivíduos dentro de um mesmo convívio social, ou, como afirma Renard (2007), por 

“um amigo”, que confia a outro os últimos acontecimentos. 

 
Quando um ou outro amigo nos pergunta “tu sabes da última?” ficamos 
curiosos pela novidade, que parece ser interessante e que passa a ser 

retransmitida por nós. Nosso primeiro impulso é acreditar na informação; 

primeiro, porque confiamos em nosso amigo, evidentemente; mas, também, 
porque, de modo geral, é materialmente impossível, na vida cotidiana, checar 

todas as informações que recebemos. Trata-se, de alguma forma, de uma 

confiança social obrigatória, sem a qual mergulharíamos em uma paranóia e 
em uma suspeita sistemática (RENARD, 2007, p. 97). 

 

O boato é passível, portanto, de ser assumido como verdadeiro e repassado, sem que 

haja uma preocupação em tentar confirmar a veracidade da informação recebida, assim como 

acontece no compartilhamento das notícias falsas. No entanto, a diferença entre ambos que se 

propõe nesta pesquisa recairia sobre o fato de que, ao contrário das notícias, as quais, mesmo 

falsas, podem ser localizadas em algum domínio da Internet, não seria possível resgatar uma 

fonte, uma página ou um autor específico dos boatos. Enquanto a notícia falsa tentaria se 

aproximar das construções típicas desse gênero, nas quais a fonte se faz relevante como forma 

de validação da informação divulgada, os boatos não necessitariam de tal atestado de validade, 

sendo suficiente para o leitor ou ouvinte apenas o seu conteúdo. Dessa forma, poder-se-ia 

afirmar que uma das características dos boatos é, muitas vezes, a indeterminação do sujeito-

fonte, encontrada normalmente logo no início desse tipo de construção: “disseram que...”, 

“informaram...”, “ouviram dizer que...” etc.   Sendo assim, não seria possível chegar a um 

responsável pela origem ou divulgação oficial dos rumores. 

Pode-se constatar que tanto as notícias falsas quanto os boatos se aproximam, de 

alguma forma, do elemento do frame de verdade, seja pelo seu formato ou pela pessoa de quem 

se obteve a informação. E é justamente essa pressuposição da verdade que, muitas vezes, faz 

com que os indivíduos passem a informação adiante. Ao se depararem com uma notícia falsa 

                                                             
52 Trecho original: “Un bruit, venu d'on ne sait où, se met à proliférer, à circuler. Le mouvement prend de 
l'ampleur, atteint un paroxysme avant de retomber, de se scinder en de mini-feux rampants, et de sombrer, le 
plus souvent, dans le silence”. 
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na Internet, por exemplo, o usuário da rede reconhece o formato em que o texto foi encontrado 

e a sua disponibilização em uma página específica, associando-a ao frame de notícia 

armazenado em seu sistema cognitivo. De forma semelhante, dependendo do grau de confiança 

que se tem na fonte da informação, o indivíduo passa os boatos adiante por já ter constituído 

um frame de verdade com base na experiência advinda das interações comunicativas com essa 

fonte, fundamentado, assim, na confiabilidade desta. 

As correntes que circulam pelas redes sociais são um caso diferente. Enquanto as 

notícias falsas e os boatos podem ser percebidos como verdadeiros, o frame constituído a partir 

das correntes na Internet não se encontra relacionado à verdade, ainda que contenham 

informações verídicas e pertinentes. Esse fator possivelmente se deve às correntes de carga 

supersticiosa ou de conteúdo enganoso que circulam pelo ambiente on-line desde a 

popularização da Internet e, especialmente, das redes sociais, como mostram os exemplos53 a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 Imagens extraídas da matéria “As 10 piores correntes que circulam pelo Whatsapp”, disponível em: 
http://www.sensacionalista.com.br/2015/11/10/as-10-piores-correntes-que-circulam-pelo-whatsapp/. Acesso 
em: jan/2018. 

(figura 2) 

(figura 3) 

(figura 4) 
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Esse tipo de produção textual possui, como uma de suas características, um pedido de 

– ou um incentivo ao – compartilhamento, seja por incitar a participação em uma brincadeira 

coletiva ou apelando para a superstição do usuário. Dessa forma, este escolhe participar ou não 

da corrente, repassando-a a outros usuários da rede, ou por acreditar nelas ou para enganar 

outras pessoas ou, ainda, simplesmente por considerar uma ato divertido. 

No entanto, quando as informações circulam pelas redes sociais em forma de corrente, 

ou seja, pedindo que a mensagem seja passada adiante, é possível que o conteúdo seja ignorado 

ou visto como enganoso, devido à expectativa que se constituiu cognitivamente com base em 

experiências prévias com esse tipo de construção. Assim, pode acontecer de uma informação 

legítima não ser repassada ou até nem mesmo lida porque já se tem estabelecido um frame de 

que correntes são formadas por conteúdo irrelevante, jocoso ou falso. 

Não é sempre, no entanto, que as informações divulgadas por meio de correntes são 

vistas instantaneamente como falsas. No caso de mensagens em que os frames de corrente e 

notícia se sobrepõem, é possível que o usuário da rede as conceba como verdadeiras e as 

repassem sem apurar, em outros meios ou outras fontes, a validade do conteúdo recebido. Isso 

pode ser observado, por exemplo, na figura 554: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 A figura quatro trata de uma mensagem recebida pela rede social da autora desta pesquisa. 

(figura 5) 
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No exemplo mostrado na figura 5, tem-se uma sobreposição dos frames de corrente e 

notícia. Tanto seu formato quanto seu conteúdo podem estabelecer uma relação de similaridade 

com textos noticiosos, devido à presença de título, subtítulo, e o fornecimento de uma 

informação que, teoricamente, seria relevante à sociedade e atenderia, portanto, ao interesse 

coletivo. Ao mesmo tempo, o fato de a mensagem ser divulgada exclusivamente pela rede 

social, sem um redirecionamento através de links para um suporte da web, somado ao pedido 

de compartilhamento ao final do texto, aproximam esse exemplo do frame de corrente.  

Independentemente do tipo de produção textual através do qual uma informação é 

divulgada, entende-se que, na era digital, toda mensagem que circula pela Internet pode alcançar 

proporções globais, devido à facilidade e à agilidade com que se transmitem conteúdos para 

toda e qualquer parte do mundo abrangida por essa rede comunicacional. Nesse sentido, as 

informações falsas publicadas on-line também são passíveis de adquirir grandes proporções, 

podendo representar um perigo social. 

 

2.4. Verdadeira ou falsa? É possível distingui-las? 

 

A grande quantidade de informações falsas criadas e repassadas diariamente podem 

resultar em graves consequências tanto localmente quanto no cenário global. Para se citar um 

exemplo, há pessoas que atribuem a vitória de Donald Trump nas eleições para a presidência 

dos Estados Unidos em 2016 à divulgação de informações inverídicas. Paul Horner, autor de 

várias notícias falsas, publicadas e muito compartilhadas no Facebook, acredita que foi graças 

às suas publicações que o republicano conseguiu se eleger55. Há também casos como o do 

brasileiro Carlos Luiz Batista, cuja foto foi recentemente divulgada nas redes sociais como 

sendo de um sequestrador e estuprador de crianças. O boato fez com que Carlos recebesse 

ameaças à sua vida e ele, agora, tem medo de sair de casa56. Em 2014, Fabiane Maria de Jesus 

foi espancada até a morte57 em São Paulo após ter sua foto amplamente espalhada nas redes 

sociais com a informação falsa de que ela sequestrava crianças para fazer rituais de magia negra. 

A proporção da divulgação de notícias falsas na Internet e os perigos que elas podem 

representar fizeram com que surgissem várias agências especializadas em fact-checking, cuja 

                                                             
55 Fonte: https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/11/17/facebook-fake-news-writer-i-
think-donald-trump-is-in-the-white-house-because-of-me/?utm_term=.3351d0ce4270  
56 Fonte: https://extra.globo.com/casos-de-policia/vitima-de-boato-em-redes-sociais-homem-tem-medo-de-
sair-de-casa-rv1-1-20227314.html 
5757 Fonte: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-espancada-apos-boatos-em-rede-
social-morre-em-guaruja-sp.html  
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proposta é fazer um trabalho de averiguação sobre a veracidade das informações divulgadas, 

alertando aos usuários da rede sobre os casos de conteúdo falso. No entanto, apesar de esse ser 

um ótimo recurso para validar ou invalidar determinada notícia, muitos indivíduos recebem, 

acessam e repassam informações, tomando-as como verídicas, sem se preocuparem em conferi-

las em outras fontes – até porque o volume de informações acessadas todos os dias é muito 

grande e verificar uma a uma demandaria muito tempo. 

Já que buscar externamente fontes que validem determinado conteúdo requer um 

dispêndio maior de tempo e trabalho, será que existem fatores inerentes às próprias construções 

da notícia falsa, isto é, dentro do próprio texto, capazes de auxiliar o usuário a identificá-las 

como tal, diferenciando-as das verdadeiras? Tendo esse questionamento em vista, esta pesquisa 

buscará mostrar a questão da quebra de expectativa em relação ao frame como possível 

indicativo de que certa informação corre o risco de ser falsa. Assim, essa quebra, a qual pode 

ser traduzida numa ruptura com o que se espera do gênero, deve servir, no mínimo, para 

despertar no leitor uma suspeita sobre a veracidade do conteúdo, incentivando-o a buscar outras 

fontes mais confiáveis. Com isso, espera-se que se possa desenvolver no usuário da Internet a 

capacidade de uma leitura mais crítica, conscientizando-o sobre as infinitas possibilidades, 

muitas vezes negativas, da rede e fazendo com que ele passe a filtrar tanto o que acessa quanto 

o que compartilha, baseado na qualidade comprovada da informação. 

Para poder discutir sobre a quebra de expectativa e o que ela pode indicar, é necessário, 

inicialmente, tratar de como se constitui o frame de notícia. Sabe-se, conforme mencionado no 

capítulo anterior, que ele é construído com base na experiência do indivíduo em sociedade. A 

partir da frequência com que se depara com construções desse gênero discursivo e à medida 

que as contrasta com os demais gêneros, o conceptualizador monta inconscientemente em seu 

sistema cognitivo, estável, um frame de notícia. 

Existem, como mostrado anteriormente, diversos fatores que influenciam as produções 

do texto noticioso e coevoluem com elas, alterando suas propriedades. As mais estáveis e 

relevantes, como a linguagem, o formato e o conteúdo, são pouco ou mais demoradamente 

transformadas. São justamente esses elementos mais estáveis que vão auxiliar na construção do 

frame desse gênero. Sendo assim, como essas propriedades se configuram na notícia? 

  

2.4.1. O frame de notícia 

 

Fazendo uma analogia ao título da obra de Traquina (2005), pode-se dizer que o frame 

de notícia é como é porque as notícias são como são? A relação não configura simplesmente 
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causa e efeito, porque é preciso levar em consideração um fator fundamental nessa análise: o 

conceptualizador. Conforme já foi discutido anteriormente nesta pesquisa, a experiência do 

indivíduo com um gênero específico, a partir de repetidas interações, é a base para a formação 

de um modelo cognitivo. No caso da notícia, particularmente, é possível atribuir à estabilidade 

do gênero, alcançada muito possivelmente devido à sua padronização, iniciada no século XIX, 

e à profissionalização do trabalho do jornalista, um papel fundamental para a consolidação de 

um frame específico. A notícia prototípica, como se pretende mostrar nesta seção, apresenta um 

tipo de conteúdo específico (fatos relevantes em vez de opinião), uma linguagem determinada 

(objetiva, clara e acessível) e um formato característico (disposição de título, subtítulo, corpo 

do texto, lide etc.), os quais, conjuntamente, atendem a uma função: informar. 

Em relação ao tipo do conteúdo veiculado nos meios de informação, conforme 

mencionado anteriormente, os primeiros jornais impressos, subsidiados pelos governantes, 

adotavam um caráter partidário e expressavam meramente um conjunto de opiniões sobre os 

acontecimentos políticos da época – até o século XVIII. Os leitores adquiriam os periódicos 

com a finalidade de obter uma postura pré-definida sobre candidatos de sua preferência e a 

corrida junto ao poder. Franklin Martins explica o comportamento de veículo e público da época 

da seguinte maneira: 

 
Para um (jornal) e para outro (leitor), a opinião era tão ou mais importante que 
a notícia. O leitor comprava o jornal esperando encontrar uma cobertura 

afinada com seu viés político – ou, pelo menos, não muito distante dele. Já o 

jornal, buscava cativar o leitor atendendo a essa expectativa (MARTINS, 

2008, p. 17). 

 

O conteúdo dos impressos era basicamente formado por propaganda, visando à difusão 

de ideologias perante a população. No Brasil, enquanto os maiores jornais ainda se 

preocupavam em equilibrar as publicações, dispersando o posicionamento político em épocas 

nas quais os confrontos não pressupunham tanta explicitação, os menores – e mais apaixonados 

– não ofereciam “trégua” ao leitor quanto à divulgação de campanhas eleitorais. Entretanto, “o 

fato é que, de uma forma ou de outra [...], os grandes e pequenos jornais da imprensa brasileira 

pulavam a cerca entre a informação e a opinião com a maior sem-cerimônia” (MARTINS, 2008, 

p. 17). 

Com a expansão da imprensa devido a fatores econômicos e tecnológicos, tornando-a 

o primeiro mass media, houve a criação de novos empregos, e um número maior de pessoas 

passou a se dedicar ao jornalismo, que no século XIX começou a fornecer informação, e não 

propaganda política. De acordo com Traquina (2005), 
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este novo paradigma será a luz que viu nascer valores que ainda hoje são 
identificados com o jornalismo: a notícia, a procura da verdade, a 

independência, a objetividade, e uma noção de serviço ao público – uma 

constelação de idéias que dá forma a uma nova visão do “pólo intelectual” do 
campo jornalístico (TRAQUINA, 2005, p. 35). 

 

Nessa época, com o surgimento da penny press, influência norte-americana, os 

periódicos passaram a ser vistos como um negócio, cujo principal objetivo era a geração de 

lucros a partir do aumento das tiragens. Os jornais, então, começaram a se preocupar em 

publicar notícias baseadas em fatos, e não em opiniões. É importante evidenciar que a ascensão 

do jornalismo como um meio desvinculado dos interesses políticos só foi possível graças à 

independência econômica dos impressos, que conseguiam se autofinanciar com o crescente 

rendimento das suas vendas e com a inserção da publicidade.  

Dessa maneira, forças econômicas e sociais influenciaram a reconfiguração da 

imprensa, que passou a oferecer ao leitor uma informação aparentemente livre de opinião 

política. A partir da livre-expressão, os jornalistas não se encontravam mais presos aos ideais 

de campanha de um ou outro partido político. Em vez disso, fatos eram apurados, relatados e, 

muitas vezes, serviam como denúncia à corrupção dos que estavam no poder. Surgiu, então, 

uma visão idealizadora sobre o jornalista e o seu papel social, que passou a ser concebido como 

um profissional ético, cuja função era ser “espelho da realidade”, isento de opiniões, focado no 

dever de narrar os fatos como realmente ocorreram. Assim, a credibilidade dos veículos de 

informação se associava, cada vez mais, à capacidade do jornalista de se afastar do fato narrado, 

suprimindo qualquer opinião, impressão pessoal ou julgamento de valor. Vale ressaltar, no 

entanto, que essa visão é idealística, enraizada no senso comum. 

Além da pressão do público leitor por produções “isentas”, o jornalista passou a 

precisar trabalhar dentro de prazos curtos – o que ocorre até hoje, e com deadlines (termo em 

inglês para “prazos”) ainda menores –, visto que um dos principais fatores que caracterizam a 

notícia é a questão da novidade. Os veículos de comunicação precisam necessariamente cobrir 

acontecimentos recentes e, por isso, os jornalistas estão sempre presos a um prazo. Como 

defende Tuchman (1972), a obrigação de cumpri-los pontualmente, somado ao risco de 

processos por calúnia e difamação, faz com que o jornalista adquira uma postura, uma forma 

de trabalho, considerada objetiva em relação à sua produção. 

 

Os jornalistas lidam com essas pressões enfatizando ‘objetividade’. [...] Eles 

assumem que, se todo repórter reunir e estruturar ‘fatos’ de forma afastada, 
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imparcial e impessoal, os prazos serão atendidos e processos por calúnia serão 

evitados58 (TUCHMAN, 1972, p. 664). 

 

Tuchman (1972, p. 665-671) aponta – e critica – algumas das estratégias utilizadas 

pelos jornalistas para tentar alcançar objetividade em suas produções textuais. A primeira diz 

respeito à “apresentação de possibilidades conflitantes”. Isso acontece, por exemplo, quando 

uma figura pública, socialmente influente ou relevante, faz uma declaração sobre algo, 

fornecendo uma informação que não se consegue confirmar a tempo de cumprir o prazo 

estabelecido para a divulgação da notícia. Nessa situação, caso ele decida prosseguir com a 

publicação, existem duas alternativas: pode apenas indicar em seu texto que o indivíduo em 

questão fez determinada afirmação, mas que ainda não foi possível confirmá-la, ou pode, ainda, 

averiguá-la com alguém ligado a essa figura pública que possa validar a informação. Caso essa 

última fonte contrarie a declaração inicial, o jornalista deverá publicar os dois lados da história, 

indicando as falas conflitantes dos agentes envolvidos, para que alcance, assim, “objetividade” 

no relato. A segunda se relaciona à apresentação de evidências que deem suporte a uma 

declaração, ou seja, a localização e a menção a fatos adicionais que possam validá-la. A terceira 

estratégia consiste em usar aspas, indicando falas de outras pessoas, como forma de evidência 

para dar suporte à informação relatada. Fazendo isso, os jornalistas acreditam serem capazes de 

manter sua isenção em relação ao fato narrado, já que as vozes presentes no texto não são suas, 

mas sim, de outros indivíduos. A quarta estratégia apresentada por Tuchman diz respeito à 

ordem em que as informações se encontram disponibilizadas na notícia. Segundo o autor, 

 
Estruturar informação em uma sequência apropriada é também um 
procedimento para denotar objetividade, a qual é exemplificada como um 

atributo formal das histórias noticiosas. A informação mais importante que 

concerne a um evento deve ser apresentada no primeiro parágrafo, e cada 
parágrafo que o sucede deve conter informação em ordem decrescente de 

importância. A estrutura de uma história noticiosa teoricamente se assemelha 

a uma pirâmide invertida59 (TUCHMAN, 1972, p. 669-670). 

 

                                                             
58 Trecho original: “The newsmen cope with these pressures by emphasizing ‘objectivity,’ arguing that dangers 
can be minimized if newsmen follow strategies of newswork which they identify with "objective stories." They 
assume that, if every reporter gathers and structures ‘facts’ in a detached, unbiased, impersonal manner, 
deadlines will be met and libel suits avoided”. 
59 Trecho original: “Structuring information in an appropriate sequence is also a procedure to denote objectivity 
which is exemplified as a formal attribute of news stories. The most important information concerning an event 
is supposed to be presented in the first paragraph, and each succeeding paragraph should contain information of 
decreasing importance. The structure of a news story theoretically resembles an inverted pyramid”. 
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Traquina (2005) concorda com Tuchman (1972) – e o cita – no que tange à importância 

da ordem da disponibilização das informações ao longo da notícia para a objetividade do texto, 

afirmando que 

 
[...] o ritmo do trabalho jornalístico, o valor do imediatismo, a definição do 

jornalismo como relatos atuais sobre acontecimentos atuais, têm como 

consequência uma ênfase nos acontecimentos e não nas problemáticas. Os 
acontecimentos estão concretamente enterrados na teia de faticidade 

(Tuchman, 1978), ou seja, o tradicional quem, o que, quando, onde, como e 

porquê do lead tradicional. Os acontecimentos são mais facilmente 

observáveis porque estão definidos no tempo e no espaço (TRAQUINA, 2005, 

p. 184). 

 

Passando para a questão linguística da notícia, outro fator que indicaria o afastamento 

entre o jornalista e sua produção, atestando sua objetividade, seria o uso da terceira pessoa para 

narrar os fatos em vez da primeira. A comunicação referencial dos textos jornalísticos, segundo 

Lage (2006), torna esse uso quase obrigatório e demonstra ao leitor que o autor não se inclui no 

relato. 

Ainda no que concerne à objetividade, os adjetivos que emitem um juízo de valor e as 

aferições subjetivas não devem aparecer nos textos noticiosos (LAGE, 2006; NOBLAT, 2002), 

uma vez que tais recursos contrariam as teóricas isenção e imparcialidade que o jornalista deve 

ter na apuração dos fatos e na narração dos acontecimentos. Segundo Lage (2006), cabe ao 

autor o papel de fornecer o relato objetivamente para que o leitor possa fazer a sua própria 

avaliação sobre o evento narrado. 

De maneira geral, a linguagem das notícias deve ser clara, simples e objetiva (LAGE, 

2006; NOBLAT, 2002; TRAQUINA, 2013), de modo a permitir uma compreensão rápida e 

fácil por parte do público a que se destinam. Para alcançar esse objetivo, o jornalista deve 

atentar para detalhes como o tipo de registro e a seleção vocabular, por exemplo. De acordo 

com Traquina (2013), o valor de uma notícia em termos de compreensibilidade está no uso de 

uma linguagem clara e direta, que não cede espaço a ambiguidades:   

 
Tal como foi identificado por Ericson, Baranek e Chan, um valor-notícia de 

construção é a simplificação. A lógica é a seguinte: quanto mais o 

acontecimento é desprovido de ambiguidade e de complexidade, mais 
possibilidades tem a notícia de ser notada e compreendida (TRAQUINA, 

2013, p. 88). 

 

Para Lage (2006), uma das questões mais relevantes para a construção de uma notícia 

eficiente no que concerne à linguagem é o equilíbrio entre os registros coloquial e formal. O 

autor afirma que existe uma pressão social pelo uso do registro formal, visto com prestígio, 
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porém, para que a informação alcance o maior número de pessoas possível, é preciso que a 

linguagem seja compreensível à massa de maneira geral, abrangendo indivíduos de maior e 

menor níveis de escolaridade, de situação econômica menos ou mais favorecida. Em outras 

palavras, a linguagem da notícia deve incluir ao invés de excluir. Dessa forma, o jornalista deve 

chegar a um meio termo, valendo-se de vocabulário e outras formas linguísticas coloquiais que 

são também aceitas no registro formal, mas sempre tendo em vista a adequação às normas 

gramaticais. 

No entanto, o jornalista Ricardo Noblat (2002) faz um alerta para o uso de chavões, 

isto é, frases feitas ou expressões comuns, enraizadas na cultura e no discurso coloquial de uma 

sociedade. Segundo ele, chavões empobrecem o texto e tornam a leitura desestimulante, 

possivelmente porque o público já se encontra cansado de ouvi-los em suas conversas informais 

do dia a dia. 

Por fim, como já foi mencionado nesta mesma seção, o gênero notícia se consolidou 

nas sociedades de todo o mundo por se destinar à publicação de fatos, não de opiniões. O 

jornalista passou a se preocupar em demonstrar isenção no tratamento dos dados e das fontes, 

buscando apurar corretamente os acontecimentos e buscar evidências que deem suporte às 

informações tratadas, sempre condicionado pelos prazos de publicação. É possível afirmar, 

portanto, que a função da notícia, tal como uma prestação de serviço social (TRAQUINA, 

2005), tornou-se, basicamente, informar – de forma tão objetiva e acessível quanto possível. 

Todos esses fatores, os quais abrangem formato, conteúdo, linguagem e função, 

formaram um padrão para que os jornalistas seguissem no momento de suas produções textuais, 

o qual perdurou por várias décadas, reforçado pelos manuais de jornalismo, e é ainda hoje 

verificado nas publicações dos profissionais da área. Esse padrão contribuiu para a construção 

do frame de notícia, o qual é formado com base num protótipo que reúne os elementos 

supracitados. A explicação para isso é fundamentada na noção de que o processo de constituição 

de um frame é atribuído à experiência do conceptualizador ao longo de suas interações 

comunicativas. No caso das notícias, devido ao fato de os jornalistas, de modo geral, seguirem 

certas regras para a confecção de seus textos, o conceptualizador teve acesso, repetidas vezes, 

a um mesmo padrão de construção textual. A partir desse contato frequente, ele pôde configurar 

um protótipo de notícia, o qual acaba por servir como base para a conceptualização e 

identificação de outros textos similares a ele. 
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3. ANÁLISE DO CORPUS 

 

Neste capítulo, pretende-se comparar notícias falsas e verdadeiras na tentativa de 

verificar se existem indícios linguísticos e textuais que possam auxiliar o leitor a identificar 

quais delas trazem informações verídicas e quais não. Vale ressaltar, de antemão, que esta 

análise visa a sinalizar possíveis aspectos de uma notícia falsa, servindo mais como um alerta 

do que como uma regra. Em outras palavras, espera-se que, a partir da leitura deste trabalho, o 

leitor desenvolva um olhar mais crítico e atento em relação à enxurrada de notícias com as quais 

entra em contato todos os dias – especialmente através da Internet e das redes sociais – e se 

torne mais cauteloso quando diante de determinados sinais linguísticos e textuais questionáveis, 

que fogem do esperado de uma notícia prototípica. 

Diante do novo panorama social, comunicacional e tecnológico que se desenvolveu 

principalmente a partir da Web 2.0, a qual permitiu a participação ativa na rede de qualquer 

indivíduo com acesso à Internet, é preciso ter ciência de que, eventualmente, as expectativas 

em relação aos gêneros discursivos vão ser quebradas devido às constantes transformações que 

ocorrem nessas esferas. Pelo fato de que qualquer pessoa pode disponibilizar seu próprio 

conteúdo on-line, verificam-se muitas notícias – principalmente, mas não exclusivamente, 

falsas –, escritas, por exemplo, sem o rigor de correção gramatical ou a estrutura prototípica 

que normalmente se espera de textos pertencentes a esse gênero. Da mesma forma, pode haver 

indivíduos atentos a estes detalhes que produzam textos de cunho jornalístico exatamente de 

acordo com a linguagem e com o formato típicos do gênero, mas cujo conteúdo fornece 

informações inverídicas. Não é possível, portanto, estabelecer um critério rígido de 

identificação de notícias falsas; o que se pode fazer, contudo, é tentar indicar, como feito nesta 

pesquisa, possíveis indícios que despertem a suspeita no leitor de que o texto acessado por ele 

possa não ser confiável. 

Assim, é válido reafirmar que nem todas as notícias falsas a que se tem acesso vão 

apresentar exatamente os mesmos aspectos revelados neste capítulo; muitas delas podem nem 

mesmo apresentar indício algum, enquanto outras podem apresentar sinais não contemplados 

nos exemplos aqui reunidos. Da mesma forma, nem toda notícia verdadeira vai seguir o padrão 

exato de um texto jornalístico, visto que qualquer indivíduo com acesso à Internet – o que inclui 

milhões de pessoas não especializadas – é capaz de produzir e divulgar textos no ambiente on-

line.  
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3.1. Metodologia 

 

A metodologia deste trabalho consiste em analisar comparativamente notícias 

verdadeiras e falsas, a fim de verificar se há aspectos linguísticos e textuais que possam indicar 

ao leitor que determinado texto oferece, potencialmente, informações falsas sobre determinado 

assunto. 

Para compor o corpus, foram selecionadas dez notícias verdadeiras, extraídas 

aleatoriamente de páginas de informações já consolidadas perante o público brasileiro, como O 

Globo, G1, O Dia e Estadão. Para realizar o contraste, foram extraídos, com base em sites de 

identificação de notícias falsas e boatos (boatos.org, e-farsas.com e g1.globo.com/e-ou-nao-e), 

dez textos inverídicos. A coleta das notícias falsas foi feita da seguinte forma: após o acesso à 

página principal de cada um dos sites supracitados, foram selecionados de forma aleatória dez 

títulos; estes foram colocados na barra de pesquisa do buscador Google, e, a partir dos 

resultados, verificaram-se as páginas em que eles foram publicados como notícia verdadeira. 

Os textos, na íntegra, foram retirados dessas páginas. 

Recolhido o material para o corpus, a análise foi realizada com base em aspectos que 

contrariam a expectativa que se tem sobre o gênero notícia prototípico. Como já mostrado nos 

capítulos anteriores, esse gênero é tradicionalmente associado à divulgação de fatos verídicos 

por meio da utilização de: linguagem objetiva, direta, cujo autor se distancia do evento narrado 

(além de não estar incluído no conteúdo do texto, não deve, teoricamente, demonstrar sua 

opinião); norma padrão da língua, obedecendo às regras gramaticais; e texto coeso e coerente, 

apresentado de acordo com a ideia de “pirâmide invertida” (os fatos mais relevantes aparecem 

primeiro), entre outros aspectos. Então, tentou-se verificar, com base nos exemplos 

selecionados e especialmente a partir do contraste entre as notícias falsas e as verdadeiras, se a 

quebra da expectativa, possivelmente resultante da não conformidade dos elementos da notícia 

falsa em relação aos mesmos elementos da notícia verdadeira (o que pode ser visto como a 

hipótese norteadora da pesquisa), serve como indicação de que o conteúdo da notícia tem a 

possibilidade de ser falso. 

A partir dos elementos do frame de notícia elaborados e explicitados no capítulo 

anterior e dos aspectos verificados através da comparação entre as notícias falsas e verdadeiras 

que compõem o corpus desta pesquisa, foram estabelecidos oito fatores que, ainda no nível 

hipotético, não condiziriam com a expectativa em relação ao frame desse gênero:  

 

1) desvios das normas gramaticais; 
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2) problemas de digitação; 

3) opinião/julgamento do autor; 

4) recursos apelativos;  

5) uso de chavões/linguagem vulgar;  

6) imprecisão/ausência de dados;  

7) falta de coesão e/ou coerência e  

8) pedido de compartilhamento. 

 

O primeiro diz respeito aos desvios das regras presentes nas gramáticas da língua 

portuguesa de modo geral, como falta de concordância – tanto verbal como nominal –, 

pontuação e acentuação ausentes ou inadequadas, problemas ortográficos etc. Conforme foi 

explicado nos capítulos anteriores, o jornalismo e, por conseguinte, as produções textuais 

advindas dessa prática estabeleceram-se ao longo dos anos como atividade e material, 

respectivamente, que prezam pela correção gramatical. Além de o jornalista, autor das notícias, 

possuir, supostamente, um conhecimento sobre a língua e sobre as normas gramaticais que a 

regem – já que são uma grande parte do seu trabalho –, suas produções, pelo menos nos grandes 

veículos de comunicação, passam, idealmente, por revisores, com a finalidade de evitar que 

possíveis inadequações à norma sejam publicadas, o que poderia causar diminuição do prestígio 

perante o público. 

O segundo fator, problemas de digitação, também está ligado ao papel do jornalista, 

do revisor ou da última pessoa por quem a notícia passa antes de sua publicação. Erros de 

digitação, como letras trocadas, espaçamento inadequado, palavras repetidas, entre outros, 

também podem levar ao desprestígio do veículo, do profissional ou da própria produção textual. 

O terceiro fator trata da presença de opinião por parte de quem escreve o texto 

noticioso. Conforme visto no capítulo anterior, esse gênero não comporta, ao menos em teoria, 

a subjetividade explícita do autor. Assim, desde a chamada penny press, a notícia passou a não 

incluir – supostamente – opiniões políticas; o jornalista deve ter a preocupação de relatar os 

fatos de maneira objetiva, distanciando-se do acontecimento narrado, sem deixar transparecer 

a sua impressão sobre o assunto. Dessa forma, produções textuais em que aparece a opinião do 

autor se afastam do frame de notícia, construído a partir da noção de jornalista como “espelho 

da realidade”, uma visão recorrente no senso comum. 

O quarto fator, recursos apelativos, diz respeito ao uso inadequado de elementos 

estéticos e chamativos, como pontos de exclamação, palavras destacadas e o uso da palavra 

“urgente”, que visam, de alguma forma, a atrair o leitor, apelando para a sua emoção ou 



76 
 

curiosidade de forma sensacionalista. O frame de notícia prototípica não inclui tais recursos, 

uma vez que eles demonstram a intenção clara do autor de suscitar, subjetivamente, uma 

comoção no leitor. Assim, a expectativa em relação ao gênero é, mais uma vez, contrariada. 

O quinto fator, uso de chavões/linguagem vulgar, concerne à seleção vocabular na 

língua portuguesa. Segundo Noblat (2002), conforme mencionado anteriormente, o uso de 

expressões prontas e recorrentes do discurso, consideradas clichés, empobrecem o texto 

noticioso e devem ser evitadas pelos jornalistas, os quais possuem uma variedade de opções 

linguísticas “menos preguiçosas” para transmitir a informação. Assim, ao se deparar com esses 

tipos vulgares (muito comuns) de linguagem, é possível que o leitor experimente alguma 

sensação de estranhamento em relação à notícia. 

O sexto fator (imprecisão/ausência de dados) é fundamental na análise de notícias, 

uma vez que a produção jornalística deve, idealmente, basear-se em dados precisos que possam 

corroborar ou dar suporte ao fato relatado. A ausência de informações ou a imprecisão dos 

dados, portanto, comprometem a objetividade e a credibilidade da notícia e podem ser 

consideradas como elementos que vão de encontro à expectativa que se tem sobre textos desse 

tipo. 

Coesão e coerência dizem respeito a propriedades básicas de um texto bem escrito, 

não só do gênero notícia, mas da maioria dos gêneros, de forma geral. O sétimo fator, que 

concerne à falta de tais propriedades, pode ser observado pela ausência de informações 

essenciais em relação ao fato sugerido, pela contradição dos dados apresentados, pela falta de 

ligação entre as ideias dentro do texto, pela ausência de conexão lógica entre palavras, sentenças 

ou parágrafos etc. Uma notícia sem esses aspectos pode se tornar ininteligível, absurda ou 

ambígua, causando mal entendidos ou até total incompreensão por parte do leitor, contrariando, 

portanto, uma das características mais importantes desse tipo de produção textual: a clareza. 

O último fator estabelecido para a análise trata da presença de um pedido de 

compartilhamento, por parte do autor, ao leitor da notícia. Conforme discutido na seção 

anterior, não é comum às notícias que haja participação explícita do autor em sua produção. Ele 

deve, teoricamente, apenas se deter à função de apresentar as informações de forma objetiva e 

precisa, sem se incluir no relato. Contudo, quando faz um pedido ao leitor, o autor acaba se 

colocando no texto, demonstrando claramente sua vontade, sua intenção, o que, mais uma vez, 

contraria a expectativa em relação à notícia. 

A partir desses fatores, portanto, pretendeu-se verificar se as notícias falsas vão 

realmente de encontro ao que se espera do gênero notícia, na tentativa de constatar se existem 



77 
 

elementos dentro do próprio texto que possam servir como indício de que a informação acessada 

não corresponde a um conteúdo verídico.   

 

3.2. Corpus da pesquisa e seus aspectos 

 

Nesta seção serão apresentados 20 exemplos de notícias e suas respectivas análises. 

Inicialmente, serão mostrados dez textos jornalísticos cujo conteúdo é verídico, formando, 

assim, uma base para a futura comparação com os de conteúdo falso. Em seguida, serão 

mostrados dez exemplos de notícias cuja falsidade foi comprovada por sites que se propõem a 

checar a veracidade dos fatos, a saber as páginas boatos.org e e-farsas.com e a seção “É ou não 

é?” do G1. 

 

3.2.1. Notícias verdadeiras: estabelecendo aspectos do texto noticioso 

 

(1) Notícia verdadeira60: 

                                                             
60 Texto disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/temer-diz-que-brasil-tem-tendencia-caminhar-para-
autoritarismo-22072027. Acesso em: nov/2017. 

Título: Temer diz que Brasil tem tendência a caminhar para o autoritarismo 

Subtítulo: Em viagem oficial, presidente participa de homenagem a amigo no interior de 

São Paulo 

 

Em discurso nesta quarta-feira, feriado da Proclamação da República, o 

presidente Michel Temer (PMDB) defendeu a importância da democracia para o país e 

condenou o autoritarismo. Para ele, os brasileiros têm vocação "centralizadora". A 

declaração foi feita durante um evento em Itu, interior de São Paulo, que homenageou 

um amigo de Temer, o advogado José Eduardo Bandeira de Melo. 

— Se não prestigiarmos certos princípios constitucionais, a nossa tendência é 

caminhar para o autoritarismo, para uma certa centralização. O povo brasileiro tem 

certa tendência à centralização — disse Temer. 

O motivo da transferência da sede do governo para Itu nesta manhã, segundo 

Temer, foi um gesto para enaltecer valores republicanos como a democracia. Itu é 

considerada o berço da Proclamação da República. Em 1873, a cidade sediou a primeira 

reunião do movimento pró-República. 

Num sobrevoo histórico sobre os períodos autoritários no Brasil, o presidente 

concluiu que eles se deram "não simplesmente por um golpe de estado mas porque o 

povo também queria". 
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(2) Notícia verdadeira61: 

 

 

                                                             
61 Texto disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/papa-francisco-vai-leiloar-carro-de-luxo-para-
ajudar-cristaos-do-iraque-22071634. Acesso em: nov/2017. 

Todo um aparato de governo foi deslocado nos últimos dias para Itu para que 

o presidente pudesse participar da homenagem ao amigo. Isso inclui dois helicópteros, 

uma comitiva de cinco veículos somente para a segurança dele, fora toda a equipe de 

retaguarda que chegou à cidade há pelo menos dois dias. 

Bandeira de Melo foi sócio de Temer no primeiro escritório de advocacia dele. 

A ideia de transferir a capital do país para a cidade paulista foi dada ao presidente pelo 

amigo. Simbolicamente Temer fez alguns despachos na prefeitura antes de participar da 

entrega do título de cidadão ituano a Bandeira de Melo. 

— A República e a federação foram fatos extraordinários. Como Itu foi o berço 

da República, viemos aqui para comemorar esse evento e dar um abraço no amigo. 

Em retribuição, Bandeira de Melo foi só elogios ao governo do antigo sócio. 

— Tenho profundo orgulho da presença do presidente Michel Temer, que se 

mostrou não um político mas um estadista. 

Temer exaltou conquistas do seu governo na economia e não mencionou nada 

sobre temas que movimentam Brasília nos últimos dias, como as reformas ministerial e 

previdenciária. 

 

Título: Papa Francisco vai leiloar carro de luxo para ajudar cristãos do Iraque 

Subtítulo: Pontífice ganhou edição especial de modelo esportivo da italiana Lamborghini    

 

O Papa Francisco vai leiloar um carro de luxo que ganhou da Lamborghini e 

doar o dinheiro para ajudar os cristãos no Iraque. O veículo esportivo é uma edição 

especial do modelo Huracan da fabricante italiana. Representantes da Lamborghini 

levaram o carro, branco com detalhes em dourado, para a frente do hotel no Vaticano 

onde o Papa vive nesta quarta-feira. Francisco prontamente abençoou o veículo. 

Produzido desde 2014, o Huracan tem um preço mínimo de cerca de 183 mil 

euros (pouco mais de R$ 700 mil), mas a edição papal deverá alcançar um valor muito 

maior no leilão a ser realizado na prestigiada casa Sotheby’s. 

Segundo o Vaticano, parte do dinheiro arrecadado com a venda do carro será 

usada para reconstruir comunidades cristãs no Iraque devastadas pela ação do grupo 

extremista Estado Islâmico (EI), de forma a permitir que os cristãos iraquianos 

refugiados “finalmente voltem às suas raízes e recuperem sua dignidade”. 
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(3) Notícia verdadeira62: 

 

 

 

                                                             
62 Texto disponível em: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-11-15/estudante-de-medicina-e-lutador-de-
mma-sao-presos-por-morte-de-moradora-de-rua.html. Acesso em: nov/2017. 

Título: Estudante de Medicina e lutador de MMA são presos por morte de moradora de 

rua 

Subtítulo: Fernanda Rodrigues dos Santos, 40, foi morta com um tiro no peito, enquanto 

dormia debaixo de uma marquise 

 

Policiais da Delegacia de Homicídios (DH) realizaram na noite desta terça-

feira a prisão de Cláudio José Silva, de 37 anos, e Rodrigo Gomes Rodrigues, 24, que 

mataram a tiros uma moradora de rua em Copacabana, na Zona Sul, em setembro deste 

ano. De acordo com as investigações, Fernanda Rodrigues dos Santos, 40, foi morta com 

um tiro no peito, enquanto dormia debaixo de uma marquise na Avenida Nossa Senhora 

de Copacabana. A pedinte era conhecida por carregar nos ombros sacolas e objetos que 

encontrava na rua. Ela dormia no mesmo local há quatro anos. 

O delegado responsável pelo caso, Daniel Rosa, contou ao DIA que os acusados 

disseram em depoimento que o assassinato aconteceu minutos antes de um bate-boca 

com outro morador de rua, que havia atirado uma lata de cerveja neles. 

“Após a discussão, Rodrigo foi até a casa de Cláudio, onde pegou uma arma de 

fogo. Voltando ao local da discussão, encontrou a senhora já dormindo, coberta por 

lençóis e papelões”. O morador de rua com quem os dois haviam discutido já não estava 

no local.  

A prisão aconteceu na residência de Cláudio, onde foi encontrada grande 

quantidade de entorpecentes: 142g de cocaína, 96g de crack,10g de maconha, balança 

de precisão e as roupas usadas no dia do assassinato. O lutador responde pelo crime 

pelo homicídio e tráfico de drogas. 

Para o delegado o crime é covarde e demonstra um desajuste social. “É um 

crime que choca os moradores de Copacabana, mostra o total desprezo pela vida 

humana. A vítima não apresentava nenhum tipo de ameaça para os dois. Nem ao menos 

conseguiu se defender”. 

Os dois criminosos aparentavam ter vida normal. Cláudio era lutador de 

MMA e havia trabalhado na academia Naja de boxe tailandês e chegou a realizar lutas 

profissionais. Atualmente estava desempregado. Já Rodrigo estava no 10° período da 

faculdade de medicina. 
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(4) Notícia verdadeira63: 

 

 

                                                             
63 Texto disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/unica-pintura-de-leonardo-da-vinci-em-colecao-
privada-sera-leiloada-hoje-22072125. Acesso em: out/2017. 

Título: Única pintura de Leonardo da Vinci em coleção privada será leiloada hoje 

Subtítulo: Casa de leilões garante preço mínimo de US$ 100 milhões para a obra 

‘Salvator Mundi’ 

 

Na noite desta quarta-feira, milionários de todo o mundo disputarão a chance 

de levar para casa um quadro pintado por Leonardo da Vinci. Batizada como “Salvator 

Mundi”, ou “Salvador do mundo”, em português, a obra é uma das poucas que 

sobreviveram meio milênio após a morte do artista e a única mantida em coleções 

privadas. A casa de leilões Christie’s, em Nova York, garante a venda por no mínimo 

US$ 100 milhões, ou seja, se o valor alcançado for menor, ela cobre a diferença. 

Apreciadores de arte tiveram a oportunidade de conhecer a obra de perto em 

exposição itinerante que passou por Hong Kong, Londres, São Francisco e Nova York. 

A pintura em óleo criada há 500 anos mostra Jesus Cristo vestido de azul segurando uma 

esfera de cristal na mão esquerda. Segundo a Christie’s, trata-se de uma das pouco 

menos de 20 pinturas de Leonardo da Vinci existentes no mundo. 

— Eu não consigo expressar o quão excitante é para aqueles de nós envolvidos 

diretamente nesta venda — afirmou o especialista da Christie’s Alan Wintermute, à 

Associated Press. — O termo “obra-prima” não consegue transmitir a raridade, a 

importância e a beleza sublime da pintura de Leonardo. 

A história da pintura é tão misteriosa quanto o olhar de Jesus na pintura, 

comparado ao presente no quadro “Mona Lisa”, exposto no Museu do Louvre, em Paris. 

O “Salvator Mundi” foi comprado pelo Rei Carlos I da Inglaterra, na metade do século 

XVII, e leiloado pelo filho do Duque de Buckingham em 1763. Depois, ficou desaparecido 

até o início dos anos 1900, quando reapareceu e foi adquirido por um colecionador 

britânico. Na época, se pensava ser o trabalho de um discípulo de da Vinci. 

A pintura foi vendida novamente em 1958 e, em 2005, foi adquitida por um 

consórcio de negociadores de arte por menos de US$ 10 mil, pois a obra estava 

danificada e tinha algumas partes com pintura por cima. O consórcio trabalhou na 

restauração e na documentação da autenticidade, indicando o autor como Leonardo da 

Vinci. Atualmente, o quadro pertence ao bilionário russo Dmitry Rybolovlev, que o 

comprou por US$ 127,5 milhões em 2013, numa venda privada que se tornou alvo de 

ação judicial. 

A maioria dos especialistas aponta que a obra é legítima de da Vinci, mas alguns 

questionam a autenticidade, enquanto outros dizem que ela foi tão restaurada que já se 

trata de uma cópia. 
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(5) Notícia verdadeira64: 

 

                                                             
64 Texto disponível em: http://odia.ig.com.br/mundoeciencia/2017-11-15/australianos-aprovam-casamento-
gay.html. Acesso em: nov/2017. 

Mesmo com a discórdia, moradores e turistas de Nova York fazem fila para 

apreciar a obra de arte, já que nenhum museu da cidade possui um Leonardo da Vinci 

em suas coleções. Svetla Nikolova, búlgara que vive na cidade, classificou a pintura 

como “espetacular”. 

— É uma experiência única na vida — disse Svetla. — Ela deve ser vista. É 

maravilhoso que esteja em Nova York e eu tenho sorte de estar aqui nesse momento. 

O leilão começa às 19h desta quarta-feira pelo horário de Nova York. 

 

Título: Australianos aprovam casamento gay 

Subtítulo: Pesquisa mostrou que maioria dos cidadãos do país defende a união 

homoafetiva. Projeto de lei pode sacramentar decisão 

 

A maioria dos australianos se pronunciou a favor do casamento entre pessoas 

do mesmo sexo, segundo uma consulta realizada pelos correios cujo resultado foi 

revelado nesta quarta-feira. A iniciativa informal deve levar o Parlamento a aprovar o 

casamento homoafetivo no país. 

De acordo com os resultados, 62% dos 12,7 milhões de australianos que 

participaram da consulta postal são favoráveis ao casamento homossexual, revelou o 

Bureau de Estatísticas em coletiva em Canberra. 

Quase 80% dos eleitores participaram da consulta, informou o chefe do Bureau, 

Davis Kalisch. "Os australianos podem agora confiar que nossas estatísticas refletem o 

ponto de vista da população". 

Para que o casamento gay seja autorizado, o Parlamento, onde os 

conservadores bloquearam no passado iniciativas neste sentido, deverá adotar uma lei 

formalizando o resultado da consulta. 

Milhares de partidários do casamento gay comemoraram o resultado com festas 

organizadas em toda a Austrália: "Isto significa tudo, tudo", repetiu Chris entre as 

lágrimas e o abraço de seu parceiro, Victor, em um ato realizado em Sydney. 

Por sua vez, primeiro-ministro, Malcolm Turnbull, um conservador moderado 

que defende uma nova legislação, considerou que o resultado constitui um apoio 

"avassalador" ao matrimônio igualitário: "Os australianos se pronunciaram e votaram 

em massa pela igualdade matrimonial. Votaram sim à igualdade, ao compromisso e ao 

amor". 
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 (6) Notícia verdadeira65: 

 

                                                             
65 Texto disponível em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/militar-e-morto-em-possivel-tentativa-de-
assalto-dentro-do-tunel-marcello-alencar-no-rio.ghtml. Acesso em: nov/2017. 

Por sua vez, primeiro-ministro, Malcolm Turnbull, um conservador moderado 

que defende uma nova legislação, considerou que o resultado constitui um apoio 

"avassalador" ao matrimônio igualitário: "Os australianos se pronunciaram e votaram 

em massa pela igualdade matrimonial. Votaram sim à igualdade, ao compromisso e ao 

amor". 

O premier reafirmou que seu governo tentará agora obter a aprovação da lei 

que permitirá o casamento gay antes do Natal. 

Turnbull defendeu a legitimidade da consulta e disse que confia em aprovar a 

medida no Congresso com um "voto de consciência", no qual os legisladores não serão 

obrigados a acompanhar a orientação partidária. 

Mas a iniciativa deverá passar ainda pelos setores mais conservadores da 

própria coalizão de governo, que exigem salvaguardas para a "liberdade religiosa", 

incluindo a permissão para que empresas e serviços possam rejeitar a organização de 

casamentos gays. 

Turnbull e o opositor Partido Trabalhista defendem uma lei mais simples, que 

legaliza o casamento gay mas mantém o direito das instituições religiosas de não oficiar 

tais uniões. Um projeto de lei deve ser apresentado ao Senado na próxima quinta-feira. 

 

 

Título: Militar da Aeronáutica é morto em uma possível tentativa de assalto dentro de 

túnel no Centro do Rio 

Subtítulo: Vítima foi identificada como coronel da reserva da FAB Ialdo Pimentel. 

Caso ocorreu na pista sentido Rodoviária, por volta das 7h desta quarta-feira. 

 

Numa possível tentativa de assalto dentro do Túnel Marcello Alencar, na Zona 

Portuária do Rio, um militar da reserva acabou baleado e morto na manhã desta quarta-

feira (15). O caso ocorreu por volta das 7h, na pista sentido Rodoviária Novo Rio. A 

Polícia Militar identificou a vítima como o coronel da Aeronáutica Ialdo Pimentel, de 66 

anos. 
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(7) Notícia verdadeira66: 

 

                                                             
66 Texto disponível em: http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,doria-cria-imposto-para-netflix-spotity-
e-outros-servicos-online,70002009054. Acesso em: out/2017. 

De acordo com testemunhas, ele estava em um carro preto com a mulher quando 

foi abordado por criminosos. Ele teria s assustado e acelerou o carro. Nisso, os bandidos 

atiraram a atingiram o coronel. Segundo as primeiras informações, três tiros foram 

disparados. O coronel morreu no local. A mulher do coronel não foi ferida. O caso está 

sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Capital. Só esse ano os casos de 

latrocínio cresceram 17% na comparação com 2016. 

"Foi tudo muito rápido, né cara? A gente passa naquele túnel ali, como é que 

você vai imaginar que dentro de um túnel o pessoal vai te parar pra tentar assaltar? Ele 

só percebeu quando o rapaz botou a arma pro lado de fora do carro, mandando ele 

parar. Ele não parou, ele ficou um pouco assustado e acelerou. No que acelerou, o 

veículo acelerou também, voltou a emparelhar ao lado dele e efetuou três disparos", 

afirmou a testemunha. 

Durante toda a manhã, pelo menos uma faixa do túnel ficou fechada ao tráfego 

por policiais do 5º BPM (Harmonia) para o trabalho de perícia e remoção do corpo e 

do carro. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios. 

 

Título: Doria prevê cobrar imposto sobre Netflix, Spotify e outros serviços online 

Subtítulo: Governo diz que aumento da carga tributária será 'pequeno' e serve para 

adequar leis à norma federal 

  

O prefeito João Doria (PSDB) enviou um projeto de lei à Câmara Municipal 

incluindo uma série de serviços na lista de atividades que devem recolher o Imposto 

Sobre Serviço (ISS). Entre eles, a "disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos 

de áudio e vídeo" - o chamado streaming, usado por empresas como Netflix e Spotify.  

A taxa a ser cobrada é de 2,9% do valor do faturamento da nota. Serviços de 

hospedagem de dados também serão tarifados, assim como a criação de programas de 

computador.  
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(8) Notícia verdadeira67: 

                                                             
67 Texto disponível em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/carro-oficial-de-deputada-do-rj-e-roubado-
e-levado-por-criminosos.ghtml. Acesso em: nov/2017. 

O texto não tem data para a votação. O líder do governo na Câmara, Aurélio 

Nomura (PSDB), afirma que há outros projetos que são prioridade no Legislativo, como 

o plano de privatizações de Doria, mas diz que tramitará o texto "o mais rápido possível".  

Segundo Nomura, "esse projeto serve apenas para adequar a tributação da 

cidade seguindo normas federais". Ele se referia à lei complementar, assinada pelo 

presidente Michel Temer no ano passado, que instituiu a cobrança de streaming como 

sendo de atribuição dos municípios. "O imposto será pago onde o serviço é utilizado", 

afirma o vereador, defendendo a municipalização da cobrança. 

Segundo o secretário municipal da Fazenda, Caio Megale, a expectativa de 

arrecadação com a proposta é baixa. Isso porque a receita esperada com a cobrança de 

ISS do streaming, de cerca de R$ 35 milhões por ano, seria compensada com cerca de 

R$ 30 milhões que a Prefeitura está abrindo mão na cobrança do imposto do setor de 

informática. 

"Na informática, tínhamos diferentes alíquotas para os cerca de dez serviços 

prestados. Alíquotas de 2%, de 3% e de 5%", afirma. No projeto, os serviços estão sendo 

padronizados em também 2,9%, o que deve resultar em menos imposto para parte das 

empresas da cidade. 

Na justificativa enviada à Câmara com o projeto de lei - um documento de praxe 

- Doria afirma que institui as alterações no ISS para "adequar a legislação municipal" 

e "evitar a ocorrência de atos de improbidade administrativa" na capital. 

O projeto de lei do prefeito também institui a cobrança para outros serviços, 

como aplicação de piercing, reflorestamento, e monitoramento eletrônico, entre outros 

serviços. O Spotify informou ao Estado que não comentaria. A Netflix ainda não enviou 

resposta. 

 

Título: Carro oficial de deputada do RJ é roubado e levado por criminosos 

Subtítulo: Motorista e dois assessores foram rendidos no bairro de Madureira, na Zona 

Norte. De acordo com a parlamentar, veículo foi recuperado. 

 

O veículo oficial da deputada Enfermeira Rejane (PC do B) foi roubado e levado 

por criminosos na última segunda-feira (14) em Madureira, Zona Norte do Rio. 

De acordo com informações da assessoria de imprensa da deputada, foram 

rendidos o motorista e dois assessores da parlamentar. 
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(9) Notícia verdadeira68: 

 

 

                                                             
68 Texto disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/arqueologos-descobrem-tesouro-
medieval-enterrado-ha-oito-seculos-22072376. Acesso em: nov/2017. 

No plenário, ela disse que a população fluminense vive um momento de terror. 

"A viatura oficial que está sob minha responsabilidade foi assaltada, levaram a 

viatura oficial. Estamos numa situação de desespero, de descontrole, fruto dessa 

quadrilha que assumiu o poder no Estado do Rio. A população inteira está à mercê da 

violência, da falta de assistência na Saúde e escolas fechadas. Essa casa tem que fazer o 

seu papel" 

O grupo saía de uma reunião na Alerj e a deputada havia sido deixada em casa, 

quando três homens armados saltaram de um outro veículo e renderam os ocupantes do 

carro. 

O crime ocorreu na rua Ministro Edgard Romero, perto do Morro Cajueiro. As 

vítimas foram à delegacia e registraram o caso. O carro foi localizado e levado para a 

29ª DP. 

 

Título: Arqueólogos descobrem tesouro medieval enterrado há oito séculos 

Subtítulo: Mais de 2 mil moedas e um anel estavam em um famoso mosteiro francês 

 

Arqueólogos franceses descobriram um tesouro medieval na área de um famoso 

mosteiro na área central da França que permaneceu ali por mais de oito séculos. A rara 

descoberta, que inclui mais de 2 mil moedas medievais e miríades de ouro, foi 

desenterrada em setembro, mas anunciada apenas nesta terça-feira pela equipe da 

Universidade de Lion. 

O tesouro também contém 21 moedas islâmicas medievais (dinar) originais do 

século XII da Espanha e do Marrocos, além de um anel de ouro. 

A equipe conduzia uma escavação de rotina quando encontrou o tesouro no 

mosteiro de Cluny, um dos maiores do período medieval da Europa Ocidental. 

A pesquisadora Anne Baud afirmou que a descoberta, considerada 

"excepcional", permanece como um mistério. Ainda não se sabe por qual motivo o 

tesouro estava escondido ali, e porque seu dono nunca voltou para buscá-lo. 
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(10) Notícia verdadeira69: 

 

 

 

Em relação às notícias verdadeiras, retiradas de páginas consolidadas perante o público 

brasileiro, é possível adiantar que os aspectos encontrados em cada um dos textos selecionados 

serão similares ou até mesmo iguais, sendo possível realizar uma análise mais geral e 

abrangente – em vez de uma individual –, que vá, evidentemente, contemplar cada um dos 

casos. Isso ocorre porque se trata de exemplos mais prototípicos do gênero notícia e, portanto, 

mais estáveis, cujas propriedades são conhecidas e passíveis de serem previstas pelo 

conceptualizador. 

                                                             
69 Texto disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/meio-ambiente/passaros-em-risco-de-
extincao-sao-encontrados-dentro-de-canos-na-indonesia-22078691. Acesso em: nov/2017. 

Título: Pássaros em risco de extinção são encontrados dentro de canos na Indonésia 

Subtítulo: Foram apreendidos 125 animais, incluindo 41 cacatuas albas 

  

Uma operação policial na Indonésia resultou na apreensão de 125 pássaros 

nativos que seriam contrabandeados para o mercado internacional. Os animais estavam 

sendo transportados dentro de canos de PVC, informa a BBC. 

Foram encontrados 84 papagaios ecletus e 41 cacatuas albas, ave listada pela 

União Internacional para a Conservação da Natureza como estando em risco de 

extinção. Segundo a organização, existem no mundo entre 43 mil e 183 mil animais da 

espécie. 

Por causa do desflorestamento e da captura para abastecer o comércio 

internacional, a Indonésia é lar de várias espécies de aves ameaçadas. Por esse motivo, 

o governo tem aumentado os esforços de combate ao tráfico de animais. Nesta segunda-

feira, uma grande operação foi lançada em várias partes do leste do país, levando à 

prisão de quatro pessoas. 

Se forem consideradas culpadas, elas poderão ser condenadas a até cinco anos 

de prisão e multas de até 100 milhões de rúpias indonésias, cerca de R$ 24 mil. 

Além do mercado internacional, é tradição no país a criação de aves em 

cativeiro, com animais capturados ilegalmente sendo comercializados em grandes lojas. 

Segundo Dwi Adhiasto, da ONG Wildlife Conservation Society, as aves 

recuperadas nesta segunda-feira provavelmente seriam contrabandeadas para as 

Filipinas. 
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Em relação ao formato textual das notícias verdadeiras, todos os exemplos reunidos 

neste trabalho apresentam título, subtítulo e corpo do texto. Vale ressaltar, porém, que há 

páginas também bem consolidadas que optam por não exibir subtítulo. No entanto, seu uso é 

considerado prototípico, uma vez que subtítulos são encontrados na maioria dos textos 

jornalísticos, independentemente de serem veiculados de modo impresso ou on-line, e têm a 

função de complementar brevemente a informação dada no título, revelando um pouco mais de 

detalhes relevantes sobre o fato ocorrido. 

Os títulos das notícias apresentam um aspecto crucial: ainda que tratem de fatos já 

ocorridos, o verbo principal da oração se encontra no presente do indicativo. Excetuando-se os 

exemplos (2) e (4), que correspondem a eventos ainda por acontecer, todos os casos coletados 

dizem respeito a acontecimentos passados: um carro foi roubado, homens foram presos, o 

presidente disse alguma coisa, pássaros foram achados, arqueólogos fizeram descoberta, 

homem foi morto etc. Utilizar os verbos na forma do presente do indicativo no título é um 

recurso jornalístico que visa a dar à notícia uma conjectura de atualidade, aproximando os fatos 

relatados do momento em que o leitor tem acesso ao texto. Dessa forma, tem-se exemplos como 

os dos títulos acima: “Temer diz [...]”, “Australianos aprovam [...]”, “Estudante de Medicina 

e lutador de MMA são presos [...]”, “Arqueólogos descobrem [...]”, entre outros. 

Os subtítulos, por sua vez, em se tratando de acontecimentos isolados passados, 

apresentam normalmente o verbo conjugado no pretérito, conforme revelam os casos (2), 

“Pontífice ganhou [...]”, (3), “Fernanda Rodrigues dos Santos, 40, foi morta [...]”, (5), 

“Pesquisa mostrou [...]”, (6), “Vítima foi identificada [...]”, (8), “Motorista e dois assessores 

foram rendidos [...]”, (9), “Mais de 2 mil moedas e um anel estavam [...]”, e (10), “Foram 

apreendidos 125 animais [...]”. A ideia é dar mais detalhes sobre o conteúdo da notícia para o 

leitor e já se adequar ao tempo verbal majoritariamente presente no corpo do texto, que 

corresponde à temporalidade dos acontecimentos – geralmente passado. 

A ordem dos fatos apresentados nas notícias verdadeiras apresentadas na seção 

anterior obedece ao critério da relevância, em ordem decrescente: as informações mais 

importantes aparecem primeiro no texto. Isso corresponde à técnica jornalística conhecida 

como “pirâmide invertida”, uma organização que torna a leitura mais conveniente ao público e, 

por conseguinte, mais atrativa. Essa conveniência se encontra no fato de o leitor conseguir as 

informações básicas mais relevantes já no início do texto; aprofundar-se na leitura e obter 

detalhes complementares vai depender de seu próprio interesse, seu propósito e seu tempo 

disponível. 
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Nesse sentido, cabe destacar a função do primeiro parágrafo das notícias, conhecido 

como lead (ou lide, em português). Tradicionalmente, o autor de um texto de cunho jornalístico 

como os acima deve ter a preocupação de responder, logo de início, às perguntas mais 

pertinentes em relação ao fato exposto. É possível, então, dizer que em uma notícia prototípica, 

serão encontradas no primeiro parágrafo as respostas para perguntas essenciais do tipo: “o que 

aconteceu?”, “como?”, “quando?”, “onde?”, “quem participou do ocorrido?” e “por quê?”. 

Dessa forma, o primeiro parágrafo ofereceria o conteúdo essencial do acontecimento (fato, 

participantes, local, data, modo e motivo); os demais parágrafos ofereceriam informações 

complementares, menos relevantes para entender do assunto tratado. 

Ao analisar as notícias verdadeiras selecionadas, percebe-se que, de fato, o primeiro 

parágrafo de cada uma delas apresenta as informações mais básicas e importantes sobre os 

acontecimentos descritos no título. No entanto, seus leads nem sempre respondem a todas as 

perguntas essenciais, mas à maioria. Em (1), por exemplo, tem-se resposta para todas as 

perguntas: quem (“[...] o presidente Michel Temer [...]”), como (“Em discurso [...]”), o quê 

(“[...] defendeu a importância da democracia para o país e condenou o autoritarismo”), por 

quê (“Para ele, os brasileiros têm vocação ‘centralizadora’”), onde (“[...] um evento em Itu, 

interior de São Paulo [...]”) e quando (“[...] nesta quarta-feira70, feriado da Proclamação da 

República”). Em (8), por sua vez, nota-se que apenas o fato ocorrido, o local, a data e os 

participantes são contemplados no primeiro parágrafo. 

Em relação à pontuação, espera-se, de um modo geral, que tal sinalização em uma 

notícia esteja de acordo com as normas gramaticais. Essa expectativa não foi contrariada ao 

longo do corpo do texto, tomando como base as notícias verdadeiras reunidas nesta pesquisa, 

uma vez que não foi verificada nenhuma ocorrência de uso indevido de pontuação nos exemplos 

coletados. Uma questão a ser observada, no entanto, é a ausência usual de ponto final nos títulos 

e subtítulos, comum a todas as notícias, com exceção dos subtítulos de (6) e (8). 

Vale destacar também que os textos jornalísticos convencionais não apresentam 

sentenças exclamativas ou todas as letras em caixa alta (nem no título e no subtítulo nem no 

corpo do texto), recursos apelativos que transcreveriam urgência por parte do autor e visariam 

– evidentemente – a causar uma comoção no leitor. Por demonstrar subjetividade, tais recursos 

vão de encontro à ideia de imparcialidade e objetividade tipicamente relacionadas ao gênero 

notícia. Conforme esperado, nenhuma das notícias verdadeiras do corpus apresentou esses 

fatores apelativos. 

                                                             
70 Informação válida pelo fato de a matéria incluir data de publicação. 
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Um dos aspectos que conferem credibilidade a um texto de caráter jornalístico é o uso 

gramaticalmente adequado da língua. Uma produção textual com desvios ortográficos é vista 

com desconfiança pelos leitores. A razão disso possivelmente consiste no fato de que, por 

séculos, a escrita e a correção das notícias publicadas por instituições especializadas era 

responsabilidade de jornalistas e revisores, vistos como pessoas letradas e, portanto, 

conhecedoras das normas gramaticais da língua que utilizavam. Assim, com base na experiência 

adquirida a partir do contato constante com textos jornalísticos redigidos de acordo com a 

norma padrão da língua escrita, obediente às regras, criou-se como parte do frame a noção de 

que notícias prototípicas prezam pela correção gramatical. 

Os textos noticiosos de informações verídicas deste trabalho não apresentam 

inadequações gramaticais ou ortográficas alarmantes. São normalmente redigidos e/ou 

corrigidos por pessoas que têm domínio sobre as normas da gramática da língua portuguesa, o 

que é esperado, conforme mencionado anteriormente, de tais produções. Contudo, apesar de 

não evidenciar desvios das normas gramaticais especificamente, há quatro casos que 

apresentam erro de digitação. No texto (3), na penúltima linha do quarto parágrafo, há a 

repetição do termo pelo quando deveria haver, na segunda ocorrência, o uso da preposição de 

(“O lutador responde pelo crime de homicídio e tráfico de drogas” em vez de “[...] pelo crime 

pelo homicídio e tráfico de drogas”). Na primeira linha do quinto parágrafo do texto (4), há a 

troca acidental do r pelo t em “adquitida”. Em (5), nota-se a falta do artigo definido masculino 

antes do termo primeiro ministro na primeira linha do sexto parágrafo. Por fim, no caso (6), na 

segunda linha do segundo parágrafo, falta a letra e no pronome reflexivo se. Esses erros de 

digitação, embora aconteçam nas notícias verdadeiras, mostram-se pouco frequentes: apenas 

quatro ocorrências isoladas nos textos de conteúdo verídico que compõem o corpus desta 

pesquisa. 

Outra característica do gênero notícia atestada na amostra selecionada é, como já 

apontaram teóricos da área de jornalismo mencionados neste trabalho, a presença de sentenças 

curtas e objetivas, que facilitam a compreensão rápida do texto. Dessa forma, não é exigido um 

esforço cognitivo tão grande para o entendimento do conteúdo, e a leitura se torna mais fácil 

para o conceptualizador. Como exemplo expressivo, pode-se citar o primeiro parágrafo do caso 

(2):  

 

“O Papa Francisco vai leiloar um carro de luxo que ganhou da Lamborghini e doar 

o dinheiro para ajudar os cristãos no Iraque./ O veículo esportivo é uma edição especial do 

modelo Huracan da fabricante italiana./ Representantes da Lamborghini levaram o carro, 
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branco com detalhes em dourado, para a frente do hotel no Vaticano onde o Papa vive nesta 

quarta-feira./ Francisco prontamente abençoou o veículo.” 

 

Outro aspecto característico do gênero, confirmado pelos exemplos que compõem o 

corpus, é a ausência de julgamento de valor. Os autores de notícias mais prototípicas visam a 

promover seu distanciamento do texto, abandonando o uso de adjetivos ou advérbios que 

transmitam uma apreciação pessoal ou um julgamento de valor sobre o assunto tratado. Um 

texto jornalístico desse tipo não deve, em teoria, expressar a opinião de quem o escreveu, mas 

sim relatar, de maneira isenta e objetiva, os fatos ocorridos sem deixar transparecer a impressão 

do autor sobre o acontecimento reportado. 

Por fim, conforme esperado desse gênero, as notícias verdadeiras apresentam coesão 

e coerência. Como característica de uma produção coerente, pode-se citar a unidade do texto na 

cobertura de um determinado assunto, ou seja, todas as informações disponibilizadas devem se 

relacionar de alguma forma ao fato reportado e contribuir para a construção de um maior 

conhecimento sobre o assunto. Assim, espera-se que a informação central seja indicada no 

título, complementada pelo subtítulo e apresentada com mais detalhes no corpo do texto. Como 

aspecto de um texto coeso, pode-se mencionar o uso adequado de articulações gramaticais e 

conectivos, responsáveis por estabelecer uma conexão harmoniosa entre os elementos do texto, 

tanto nos níveis das orações e das sentenças quanto entre parágrafos. Esses fatores de coesão e 

coerência são encontrados em todos os exemplos que formam o corpus de notícias verdadeiras 

desta pesquisa. 

Todos esses elementos ajudam a formar o frame – e pode-se afirmar até que auxiliam 

a constituir o próprio modelo cognitivo idealizado – de notícia. Vale destacar que, ao tomar 

essas notícias como verdadeiras, cria-se outra expectativa, a que diz respeito à função desse 

gênero discursivo. Os leitores buscam em textos como esses informações verídicas, esperando, 

portanto, inteirarem-se dos acontecimentos mais recentes ao seu redor. Esses aspectos servirão 

de parâmetro para a conceptualização de textos semelhantes que emergem de novos contextos 

socioculturais e tecnológicos, como, por exemplo, as notícias falsas. 

 

3.2.2. Notícias falsas: estabelecendo possíveis indícios de falsidade 

 

Em se tratando das notícias falsas que compõem o corpus deste trabalho, será 

necessário realizar uma análise mais minuciosa, visto que, por se afastarem do protótipo, os 

exemplos recolhidos apresentam características variáveis de um texto para outro. Trata-se de 
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desdobramentos do gênero, favorecidos pela nova modalidade de comunicação que se instaurou 

especialmente após a Web 2.0, a partir da possibilidade de criação e publicação on-line por 

qualquer indivíduo com acesso à Internet. Dessa forma, aspectos que fogem ao gênero notícia 

são encontrados e, consequentemente expectativas em relação a ele são quebradas, conforme 

será mostrado nesta seção. Devido à impossibilidade de uma análise geral, cada texto terá seus 

aspectos discutidos individualmente. 

 

(11) Notícia falsa71: 

 

 

No que diz respeito ao caso (11), o primeiro fator que se destaca como possível indício 

de que se trata de uma notícia falsa é a tentativa de chamar a atenção do leitor pela utilização, 

no título e no subtítulo, de letras em caixa alta e exclamações. Além disso, o autor do texto 

utiliza mais de uma vez a palavra urgente, visando a causar uma comoção no leitor e reforçar a 

suposta importância do assunto reportado. Esses recursos apelativos são atípicos dentro do 

gênero notícia, uma vez que este se propõe a se aproximar ao máximo – ao menos 

                                                             
71 Texto disponível em: http://www.webradiocriativa.com.br/noticias/brasil/718506. Acesso em: ago/2017. 
Confirmação da falsidade da notícia: http://www.boatos.org/politica/tentaram-matar-deputado-tiririca.html. 
Acesso em: ago/2017. 

Título: URGENTE! TENTARAM MATAR O DEPUTADO TIRIRICA!! 

Subtítulo: URGENTE *TENTARAM MATAR O ÚNICO POLÍTICO HONESTO DO 

BRASIL*ATENÇÃO!, A MÍDIA (GLOBO, SBT, RECORD) QUER MOSTRAR ISSO, 

ENTÃO COMPARTILHE!* 

 

Na eleição vergonhosa que votou pela absolvição do presidente Michel Temer 

a voz de Tiririca nadou contra a corrente e chamou a atenção dos deputados que 

trocaram suas convicções políticas em troca de R$ 16 bilhões em verbas. 

Chamado para dar seu voto o deputado Francisco Everardo, mais conhecido 

como Tiririca surpreendeu a Câmara dos Deputados com estas palavras fortes: 

Estou com o povo. Eu sou do povo. Deus é contra injustiça. Eu não posso fechar 

os meus olhos pra tudo isso*. Meu partido pediu pra votar a favor do Temer, mas eu não 

vou fazer isso. Posso até perder meu mandato. Posso até voltar pro circo. Mas não faço 

o povo de palhaço. Eu voto contra o Temer. Eu voto a favor do Brasil. Se ele não é 

culpado que prove sua inocência. Só acho estranho quem se diz inocente gastar bilhões 

do dinheiro público pra pedir voto aos deputados. Eu devo ser muito burro mesmo. Não 

entendo a lógica destes políticos. Nem quero entender". 

 

5 

10 
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aparentemente – da objetividade e da imparcialidade. Assim, isso pode ser considerado o 

primeiro aspecto do texto (11) que quebra a expectativa em relação ao gênero. 

Ainda no que concerne ao subtítulo da primeira notícia falsa do corpus, há, pelo 

menos, mais quatro elementos atípicos que podem ser encontrados nessa produção textual: 

sinalização gráfica incomum, julgamento de valor, incoerência e solicitação do autor. Em 

relação ao primeiro ponto, verifica-se a presença indevida de asteriscos no final de cada período 

do subtítulo, incoerente com o que se espera de um subtítulo de notícia. Sobre o segundo, nota-

se em “único político honesto do Brasil” um julgamento de valor, que reflete a opinião do 

autor, e, portanto, sua subjetividade, especialmente reforçada pelo adjetivo único. Esse aspecto 

compromete a suposta isenção que o autor deve ter na produção de textos noticiosos, uma vez 

que o aproxima emocionalmente do fato relatado. Como consequência, a notícia pode perder 

sua credibilidade perante os leitores, os quais normalmente esperam objetividade no tratamento 

do assunto abordado, não opinião. No que diz respeito ao terceiro ponto, verifica-se uma 

incoerência entre as orações do último período, devido à ausência da partícula de negação não 

na primeira parte da sentença e à presença do conectivo então, que indica conclusão. Tal 

informação não apareceu na mídia tradicional e, por isso, o autor da notícia pede para que ela 

seja compartilhada pelo leitor. Essa solicitação (o quarto e último ponto destacado), a propósito, 

também não aparece na composição do gênero notícia prototípico, embora haja, sim, no meio 

virtual, a opção de compartilhamento desse tipo de texto – não como pedido do autor, mas como 

possibilidade para o leitor, caso seja do interesse deste. 

Conforme mencionado, não é característica do gênero notícia haver julgamentos de 

valor por parte do autor, expressos especialmente por adjetivações. No entanto, verifica-se no 

primeiro parágrafo do caso (11), a presença dos termos “vergonhosa” (linha 1), para 

caracterizar a eleição reportada no corpo do texto, e “fortes” (linha 5), para descrever as palavras 

do deputado em questão. Dessa forma, o autor explicita sua impressão pessoal sobre o 

acontecimento narrado, aproximando-se do fato em vez de tentar manter uma aparente isenção, 

como ocorre nas notícias verdadeiras, mais prototípicas. 

Apesar de linguagem acessível – ou seja, facilmente compreendida, sem vocabulário 

erudito – ser critério para a produção de notícias, dentro do campo jornalístico, profissional, a 

redação procura evitar chavões, isto é, expressões populares da língua que são consideradas 

clichés, vulgares ou defasadas. No caso (11), no entanto, logo no primeiro parágrafo, o autor 

faz uso da expressão “nadar contra a corrente” (linha 2), que significa ir de encontro a alguma 

coisa, agir de maneira contrária às demais. Esse recurso, portanto, pode ser considerado como 

outro elemento que quebra a expectativa em relação a esse gênero. 
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Outro fator relevante encontrado na notícia (11) são os problemas relacionados à 

pontuação, o que pode atrapalhar uma leitura clara do texto. Além da questão do uso de pontos 

de exclamação no título, incongruentes com o gênero notícia, as vírgulas são, por vezes, 

empregadas desnecessariamente (como após o primeiro ponto de exclamação no subtítulo) e, 

por outras, negligenciadas em posições importantes. No primeiro parágrafo, por exemplo, nota-

se a ausência total de vírgulas, o que prejudica a leitura e a compreensão da sentença. No 

segundo, faltam vírgulas após a oração reduzida que inicia o período e na delimitação do aposto. 

No terceiro, a vírgula é desprezada após a oração que expressa condição “Se ele não é culpado 

[...]” (linha 10). A partir dessas ocorrências, é possível afirmar que a pontuação utilizada não 

obedece a um critério normativo de adequação gramatical, uma vez que tais regras foram 

ignoradas na construção do texto. 

No terceiro e último parágrafo do texto (11), que corresponde a uma suposta fala do 

deputado em questão, há dois fatores que causam estranhamento: faltam aspas no início do 

discurso – elas só são usadas no fechamento – e há um asterisco aleatório no meio do texto, 

sem função aparente. Não é comum o uso de asteriscos nesse tipo de texto. Esse recurso é 

utilizado normalmente em gêneros textuais como anúncios e artigos, por exemplo, e servem 

para indicar que haverá alguma nota de rodapé fornecendo maiores explicações sobre a palavra 

ou a sentença precedida pelo asterisco. 

Por fim, para completar a análise do caso (11), é preciso destacar a incoerência entre 

o título da notícia e o corpo do texto. O título indica que houve uma tentativa de assassinato de 

um político brasileiro. O assunto tratado no corpo da notícia, no entanto, diz respeito a uma 

possível fala desse mesmo político durante uma eleição na Câmara dos Deputados. O primeiro 

parágrafo, que deveria ser o lide, além de não corresponder ao tópico revelado no título, não 

fornece as informações mais importantes sobre o fato relatado, como, por exemplo, a data e o 

local do acontecimento, as suas circunstâncias e motivações. Sendo assim, pode-se apontar a 

incoerência como outro fator que não se relaciona ao frame de notícia, quebrando, mais uma 

vez, a expectativa sobre esse gênero. 

 

 (12) Notícia falsa72: 

                                                             
72 Texto disponível em: http://www.sociedadeoculta.com/2017/08/28/governo-de-michel-temer-encurralado-
bloqueara-investimentos-dos-brasileiro/. Acesso em: ago/2017. Confirmação da falsidade da notícia: 
http://www.boatos.org/politica/temer-confiscara-poupanca.html. Acesso em: ago/2017. 
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Em relação ao caso (12), percebe-se, logo no título, a tentativa de chamar a atenção do 

leitor por meio do termo “urgente”, similarmente ao que foi visto em (11). Conforme 

anteriormente mencionado, esse recurso é apelativo e incomum em nos títulos de textos do 

gênero notícia, ressaltado pelo uso de aspas, também atípico nessa situação. Ainda no que diz 

respeito ao título, prosseguindo com o apontamento de elementos incongruentes com o gênero, 

todas as letras encontram-se em maiúsculo, e há um ponto final para encerrar sentença.  

Um dos fatores que se destaca em (12) é o caráter opinativo do texto. Toda a 

informação apresentada não se baseia em fatos concretos, mas em opiniões, tanto do autor 

Título: “URGENTE” TEMER CONFISCARÁ POUPANÇA DO POVO. 

Subtítulo: Governo de Michel Temer, encurralado, bloqueará investimentos dos 

brasileiros. 

 

Esta é uma fria e insuportável previsão para a economia do Brasil nos próximos 

meses, adverte o criador dos bancos Garantia e Pactual, Luiz Cesar Fernandes. 

Mesmo que se privatize todas as empresas possíveis, como agora querem 

privatizar a Casa da Moeda sob contestação de seu diretor que afirma que não há 

prejuízos, a economia não se recuperará por conta da péssima administração do 

Governo atual. 

Além disso, Temer também perdoou dívidas bilionárias até de grandes empresas 

e abusou da liberação de recursos financeiros para a compra de sua permanência no 

cargo, bem como torna-se notório o desejo de perpetuação de um grupo seleto no poder 

através do polêmico parlamentarismo, sem falar da adoção de uma política salarial 

estratosférica de Norte a Sul do país. 

Segundo o banqueiro e economista Fernandes, em breve a dívida interna 

pública atingirá 100% do PIB e toda a riqueza produzida no país será destinada a pagar 

as contas irresponsáveis de Temer. 

A situação será insustentável e o país entrará em uma total ingovernabilidade. 

O sistema entrará em falência e atingirá não só os grandes bancos como também as 

pessoas físicas. 

As grandes instituições bancárias não terão outra saída senão impedir que seus 

clientes saquem suas poupanças. 

O caos levará ao calote da dívida interna brasileira com o consequente confisco 

de aplicações financeiras. 

Desde o governo passado, Temer e Eduardo Cunha já sabotavam as decisões 

de Dilma Rousseff numa espécie de primeira etapa do golpe. 

Agora, sua equipe aprofundaram ainda mais a depressão econômica e o rombo 

fiscal poderá alcançar a casa de R$ 1 trilhão. 
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quanto da única fonte por ele utilizada. A partir de uma suposta previsão sobre a crítica situação 

econômica do Brasil feita pelo banqueiro citado, o autor pressupõe que o atual presidente 

brasileiro chegará ao ponto de confiscar as poupanças do povo por não haver alternativa. Essa 

informação, contudo, é mera suposição do autor, o qual cria uma situação futura hipotética com 

base na crise atual.  

Outro fator que reforça o teor opinativo desse texto é a presença de adjetivos (“fria e 

insuportável”, na linha 1, “péssima”, na linha 5, e “irresponsáveis”, na linha 14, por exemplo) 

e verbos e substantivos que remetem a um julgamento sobre o assunto tratado, como “abusou” 

(linha 8), “sabotavam”, (linha 22), e “golpe” (linha 23). Para citar alguns dos trechos que 

demonstram claramente a opinião do autor e a sua visão pessoal sobre o cenário político atual 

e o futuro econômico brasileiro, tem-se: “[...] a economia não se recuperará por conta da 

péssima administração do Governo atual” e “Desde o governo passado, Temer e Eduardo 

Cunha já sabotavam as decisões de Dilma Rousseff numa espécie de primeira etapa do golpe”. 

Tudo isso não faz parte do gênero notícia prototípico, que preza por informar fatos, a partir do 

distanciamento aparente entre autor e seu texto, e, não, opinião. 

No que concerne à organização da informação no corpo do texto, o caso (12) quebra 

expectativas sobre esse gênero por não apresentar dados relevantes relacionados ao assunto 

proposto no título da notícia logo no primeiro parágrafo, o típico lide. O autor faz uma 

afirmação (“Temer confiscará a poupança do povo”), sem, no entanto, informar quem forneceu 

essa informação, quando ela foi dada, em que local ou para qual veículo de comunicação, 

quando ela se concretizará etc. Ficam ausentes, portanto, dados relevantes para a notícia, o que 

não é típico desse gênero. 

Verifica-se, finalmente, em (12) alguns problemas de pontuação ao longo do texto, 

como a ausência da vírgula na oração explicativa iniciada na linha 4, e de concordância verbal 

em “Mesmo que se privatize todas as empresas [...]” (linha 3) e “[...] sua equipe aprofundaram 

[...]” (linha 24). Tais inadequações gramaticais não são comuns no gênero notícia, visto que 

idealmente os textos jornalísticos, além de serem escritos tradicionalmente por profissionais 

com conhecimento sobre as normas gramaticais da língua, passam por uma revisão atenta antes 

de serem publicados. Isso, embora quebre a expectativa referente ao gênero para quem tem esse 

tipo de conhecimento, talvez não seja percebido por boa parte do público leitor, possivelmente 

devido a uma leitura rápida e desatenta ou até mesmo a uma falta de instrução sobre a gramática 

padrão da língua. 
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(13) Notícia falsa73: 

 

                                                             
73 Texto disponível em: http://urupanoticias.com.br/2017/06/30/dono-da-friboi-joesley-foi-envenenado-saiu-o-
laudo/. Acesso em: ago/2017. Confirmação da falsidade da notícia: https://g1.globo.com/e-ou-nao-
e/noticia/joesley-batista-dono-da-jbs-foi-envenenado-segundo-laudo-da-policia-nao-e-verdade.ghtml. Acesso 
em: ago/2017. 
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Título: DONO DA FRIBOI, JOESLEY FOI ENVENENADO – SAIU O LAUDO 

Subtítulo: (nenhum) 

 

Familia Batista pede Oração , Joesley, braço de ferro da Friboi , foi internado 

as pressas nessa tarde, Resultados apontam envenenamento – ele é autor da delação que 

gerou abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer. 

Joesley foi internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, 

informou nesta quarta-feira (28) a assessoria do centro médico. 

De acordo com as perícias realizadas pela Polícia Científica, a causa foi 

intoxicação exógena por organofosforado, substância comumente utilizada para 

controle de pragas e conhecida popularmente como chumbinho. 

O empresário permanece internado ,Oito exames foram realizados para se 

concluir a real causa da intoxicação do empresário. 

Já estão prontos os laudos do exame de DNA, o histopatológico e toxicológico 

nas vísceras. Restam ser concluídas as perícias das imagens do circuito de segurança do 

Restaurante onde Joesley fez sua ultima refeição Os últimos resultados deverão ficar 

prontos em até 10 dias. 

Posteriormente, o material deverá ser encaminhado para a Polícia Federal 

para auxiliar na conclusão do inquérito. 

Através de nota oficial, a Secretaria de Defesa Social informou que não existem 

mais dúvidas quanto ao envenenamento . “Agora as investigações da Polícia Federal é 

que vão dizer se ele tentou se matar ou se foi envenenado.” esclareceu o assessor de 

imprensa da SDS Otáviano Tofoll. 

Joesley fez muitos inimigos nos ultimos meses , apos entregar de bandeja para 

o Juiz Sergio Moro, varios nomes de peso na politica e economia do Brasil. situação essa 

que causo escandalos internacional na politica Brasileira e deu um novo rumo as 

investigações e prisões relacionadas a policia federal , Lava Jato e Ministerio Publico 

O hospital informou, por e-mail, que Joesley solicitou privacidade. 

Questionada sobre os motivos da internação, a assessoria do Grupo JBS disse 

que aguardava boletim médico para dar mais informações, no entanto, sabe-se que o 

estado é grave. 

Na terça, a agência de notícias Reuters divulgou que o empresário tinha dado 

entrada em um hospital inconsciente e fortes alterações cardíacas  
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Em (13), mais uma vez se verificam todas as letras em caixa alta no título, como 

provável tentativa de chamar atenção para o assunto divulgado. Outro fator que pode ser 

destacado nessa parte do texto é o uso do travessão, que proporciona uma pausa na sentença, 

incomum em notícias prototípicas, cujas características incluem objetividade e ordem direta do 

discurso. Por razões de contraste, pode-se citar como alternativas mais prototípicas: “Laudo 

confirma envenenamento de dono da Friboi” ou “Laudo revela que dono da Friboi foi 

envenenado”, por exemplo. 

Ao longo do texto, encontram-se diversos elementos atípicos em relação não só ao 

gênero notícia, mas à maioria das produções textuais. Um deles é o uso de letras maiúsculas no 

início de palavras no meio de sentenças sem que haja razão aparente, gramaticalmente 

respaldada, para isso. Para citar algumas ocorrências, tem-se: “Familia Batista pede Oração” 

(linha 1), “circuito de segurança do Restaurante” (linha 13), “Juiz Sergio Moro” (linha 22) e 

“política Brasileira” (linha 23). Casos como “Resultados apontam envenenamento” (linha 2), 

“Oito exames foram realizados” (linha 9), “Os últimos resultados” (linha 13) e “O hospital 

informou” (linha 25) podem ser justificados pelo fato de que iniciam, semanticamente, um novo 

período, embora a pontuação imediatamente anterior não esteja adequada. 

Sendo assim, pode-se também citar problemas de pontuação como outro fator atípico 

presente em (13). Além de, por vezes, haver vírgula onde se deveria encerrar o período – 

conforme verificado nas linhas 2 e 9 – ou ponto final onde deveria haver vírgula (linha 19), por 

outras, nenhuma forma de pontuação é mesmo colocada (linhas 13 e 24). Ainda nesse tópico, 

verificam-se espaçamentos inadequados entre palavra e pontuação subsequente imediata. 

O texto (13) também apresenta inadequações no que diz respeito às normas de 

acentuação. O autor não faz uso do acento grave74 – em “as pressas” (linha 2), “rumo as 

investigações” (linha 23) e “relacionadas a policia federal” (linha 24) – e negligencia acentos 

agudos e circunflexos em diversas palavras (por exemplo, “policia”, “apos”, “familia”, 

“varios”, “ministerio”, “publico”, “ultima”, “escandalos” etc.). A ausência constante de 

acentuação pode indicar tanto um desconhecimento das normas quanto um descuido de 

digitação. Qualquer que seja o caso, isso resulta em uma quebra da expectativa em relação ao 

frame de notícia idealizado pelo conceptualizador, o qual normalmente pressupõe que o texto 

seja escrito de acordo com as normas gramaticais de ortografia da língua. 

Do mesmo modo, pode-se citar a ocorrência do verbo causar no pretérito perfeito do 

indicativo, na terceira pessoa do singular, escrito no texto com a omissão do fonema final, 

                                                             
7474 Ver Bechara (2009, p. 308-310). 
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“causo” (linha 23). Esta pode ser apontada como uma questão de descuido por parte do autor 

durante a digitação, visto que o fonema é mantido em casos similares como “informou” (linha 

25), indicando também uma possível ausência de revisão antes da publicação do texto final. 

O caso (13) não apresenta, ainda, um lide adequado ao que se espera de uma notícia. 

Faltam, no primeiro parágrafo, dados relevantes como o sobrenome do indivíduo ao qual a 

matéria se refere, o local onde ele foi internado, quem forneceu o resultado do exame a que ele 

foi submetido etc. A maioria dessas informações aparece ao longo do texto, o que contraria a 

ordem em que os fatos costumam aparecer em produções do gênero notícia. Conforme 

mencionado anteriormente, as informações em textos relacionados a esse gênero são 

disponibilizadas, normalmente, em ordem decrescente de importância – o que os teóricos do 

campo jornalístico chamam de “pirâmide invertida”. Assim, o leitor tem acesso primeiro aos 

dados mais relevantes sobre o assunto, cruciais para que obtenha, logo no início do texto, o 

essencial sobre o que está sendo tratado. De acordo com o seu interesse ou tempo disponível, 

ele pode escolher se aprofundar ou não na leitura e obter detalhes complementares sobre o 

assunto abordado. 

Para finalizar a análise de (13), é interessante apontar o uso de um chavão no último 

parágrafo, fator que, nesse caso, revela não só informalidade de forma chiché, mas também uma 

impressão pessoal do autor. Trata-se da expressão “entregar de bandeja” (linha 21), usada para 

se referir ao fato de que “Joesley” teria revelado o nome de políticos e economistas de grande 

influência envolvidos em um esquema de corrupção. A expressão revela o modo como o autor 

considera que a denúncia foi feita e sua consequência, já que “entregar de bandeja” remeteria, 

nesse contexto, ao ato de delatar sem hesitação, facilitando, consequentemente, o trabalho da 

justiça, a qual não teria precisado de grandes esforços para descobrir tal informação; os nomes 

dos envolvidos lhe foram simplesmente dados. Conforme já mencionado, não é comum aos 

textos noticiosos usar chavões da língua nem deixar transparecer a subjetividade do autor, 

embora, muitas vezes, esta possa ser difícil de se constatar pelo público em geral. 

 

 (14) Notícia falsa75: 

                                                             
75 Texto disponível em: http://politicaatual.com/politico-mais-honesto-do-
mundo#sthash.xMHww9rs.0daI2lcj.dpbs.  Acesso em: out/2017.Confirmação da falsidade da notícia:  
http://www.boatos.org/politica/bolsonaro-politico-mais-honesto.html.  Acesso em: out/2017. 

Título: POLITICO MAIS HONESTO DO MUNDO 
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Prosseguindo para o caso (14), um primeiro elemento que contraria o frame do gênero 

é a frase nominal que compõe o título da notícia – além de ela estar toda com letras em caixa 

alta. Geralmente, os títulos desse tipo de texto contêm, pelo menos, um verbo, uma vez que 

tratam de algum acontecimento considerado recente e relevante ao público. Além disso, a frase 

escolhida para intitular a notícia não revela informações básicas sobre o assunto tratado e 

parece, num primeiro momento, fazer um julgamento de valor. No subtítulo, essas questões são 

esclarecidas, já que é nesse momento que o autor revela quem forneceu a informação e qual é 

o indivíduo em questão – no caso, o deputado Jair Bolsonaro. 
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Subtítulo: A Fundação Transparência Política Internacional apontou o deputado federal 

Jair Messias Bolsonaro como o político mais honesto do mundo. Barack Obama está em 

segundo lugar o presidente da França 

  

A Fundação Transparência Política Internacional apontou o deputado federal 

Jair Messias Bolsonaro como o político mais honesto do mundo. Barack Obama está em 

segundo lugar o presidente da França François Hollande.  

Pesquisa realizada entre os meses de julho a setembro de 2016 avaliou a 

percepção do eleitorado sobre os representantes eleitos nos países que compõem o G20 

(grupo dos 20 países mais desenvolvidos economicamente). O que mais chamou a 

atenção dos pesquisadores é que em todos os países o político referência para a 

população foi o presidente eleito, no Brasil a figura de maior autoridade moral foi um 

deputado federal.  

O Top Five da Honestidade Mundial tem o brasileiro Jair Messias Bolsonaro 

na primeira colocação e na sequencia conta com Barack Obama (EUA), François 

Hollande (França), Maurício Macri (Argentina), Theresa May (Renino Unido).  

Perguntado pela reportagem da FOLHA sobre a razão de não ter feito nenhuma 

postagem em suas redes sociais sobre o título de político mais honesto do mundo, o 

deputado federal Jair Bolsonaro surpreendeu ao dizer que “não fiz postagem porque este 

título não tem a menor importância pra mim. Ser honesto não é nenhum favor que eu 

faço pra ninguém. Ser honesto é o dever que minha consciência me obriga”.  

No Brasil a pesquisa da Fundação Transparência Política Internacional 

pesquisou três mil eleitores com idades entre 16 e 56 anos nas cinco regiões do Brasil. 

Na pesquisa cada entrevistado respondia a uma pergunta aberta: Em sua avaliação, qual 

o político brasileiro mais honesto da atualidade?  

Para 68,3% dos brasileiros o deputado federal Jair Messias Bolsonaro é o 

político mais íntegro da atualidade. Nos seus respectivos países o resultado foi o 

seguinte: Obama teve 52,3% de votos, François Hollande 49,8%, Maurício Macri 41,9%, 

Theresa May 38,4% 

 



100 
 

A estratégia de não fornecer informações básicas no título talvez tenha sido utilizada 

como forma de criar um suspense para o conteúdo abordado, forçando o leitor a prosseguir em 

sua leitura para descobrir de quem trata o texto. Isso não é comum ao gênero notícia e pode 

servir como um indicativo de que será preciso verificar a veracidade da informação abordada. 

As sentenças que compõem esse tipo de texto jornalístico devem, em teoria, ser claras e 

objetivas no provimento de informação, porém isso não é verificado no título de (14). 

O subtítulo e o primeiro parágrafo do texto são praticamente iguais, outro fator 

inconsistente com o gênero notícia. Geralmente, o subtítulo fornece, de maneira sucinta, 

informações básicas complementares ao título que possam ser interessantes ao leitor. Em (14), 

no entanto, o subtítulo revela informações que já deveriam constar no título. No caso do 

primeiro parágrafo, o lide, ele não deve ser apenas mera repetição de informações já 

mencionadas, da maneira como acontece nesse exemplo; deve, em vez disso, introduzir os 

dados mais relevantes sobre o assunto, dando um maior detalhamento sobre o fato que está 

sendo relatado por meio do acréscimo de novas informações, aprofundando, assim, um pouco 

mais o conteúdo apresentado por título e subtítulo. 

Ainda no que concerne ao texto (14), indicam uma possível falta de revisão a última 

sentença do subtítulo – e do primeiro parágrafo –, “Barack Obama está em segundo lugar o 

presidente da França [François Hollande]”, a falta de acento em “sequencia” (linha 11) e a 

ausência de vírgula no que se configura um aposto na linha 3. Esse fator, no entanto, não indica 

falta de conhecimento por parte do autor, visto que, como um todo, o texto não apresenta 

grandes ocorrências de problemas de acentuação, incoerência ou pontuação. Vale ressaltar, no 

entanto, que no último parágrafo, a vírgula seria exigida após o sintagma preposicional “Para 

68,3% dos brasileiros” (linha 22) e a elipse do verbo “teve”, na enumeração dos resultados, 

também exigiria, segundo as normas gramaticais, o uso da vírgula76. Em ambos os casos, a 

pontuação adequada foi negligenciada possivelmente por desconhecimento do autor.  

Ainda que falta de revisão e pequenos erros de digitação não sejam indicadores de 

falsidade, visto que isso também acontece em notícias verdadeiras – vide casos (3), (4), (5) e 

(6) –, há outros elementos do exemplo (14) que quebram a expectativa e se mostram 

inadequados ao gênero notícia. Um deles é o uso do verbo “surpreendeu” (linha 15), o qual 

deixa transparecer a subjetividade do autor por expressar a impressão que este tem sobre o 

acontecimento tratado. Outro elemento é a ausência de informações relevantes no lide, como, 

por exemplo, a data da pesquisa, o local da publicação dos resultados, seu propósito e o modo 

                                                             
76 Ver Bechara (2009, p. 609-610). 
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como ocorreu. Alguns desses dados são revelados ao longo do texto, contrariando, portanto, a 

técnica da “pirâmide invertida”, normalmente seguida por jornalistas na produções de notícias.  

 

(15) Notícia falsa77: 

 

 

Em (15), vários elementos que quebram a expectativa em relação ao frame do gênero 

são encontrados. Primeiramente, pode-se apontar o uso de termos considerados 

demasiadamente coloquiais, de baixo calão, chulos, não aceitos no registro formal, o que revela 

                                                             
77 Texto disponível em: http://radiopontaagudafm.com.br/moradores-da-cidade-mais-pobre-do-brasil-descem-
o-pau-no-prefeito-e-o-amarra-em-poste/. Acesso em: out/2017. Confirmação da falsidade da notícia: 
https://g1.globo.com/e-ou-nao-e/noticia/moradores-da-cidade-mais-pobre-do-brasil-batem-no-prefeito-e-o-

amarram-em-poste-nao-e-verdade.ghtmlC:\Users\Letícia\Documents\DISSERTAÇÃO\Confirmação da 
falsidade da notícia http:\www.boatos.org\politica\bolsonaro-politico-mais-honesto.html. Acesso em: 
out/2017. 
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Título: Moradores da cidade mais pobre do Brasil descem o pau no prefeito e o amarra 

em poste 

Subtítulo: (nenhum) 

 

Prefeito de Marajá do Sena (Maranhão) foi espancando e amarrado a um poste 

por alguns populares revoltados. De acordo com a assessoria de comunicação da 

Prefeitura, Ele estava fazendo uma campanha em uma rua da cidade e foi rendido ao 

chegar em casa. 

Imagens publicadas em redes sociais mostram ele sendo agredido numa 

calçada. O prefeito aparece com ferimentos na cabeça e no rosto. Fotos mostram ele 

amarrado a um poste. 

A polícia foi chamada, chegando ao local encontrou apenas o prefeito amarrado 

no poste, Ele foi levado a um posto de saúde onde recebeu pontos em um corte severo na 

cabeça perto de seu olho e está se recuperando bem. 

A polícia investiga o caso e em breve teremos mais informações. 

De acordo com dados do IBGE, a segunda cidade mais pobre do Brasil é Marajá 

do Sena, localizada na região central do Maranhão, a 400 km de São Luís. A cidade tem 

cerca de oito mil habitantes, dos quais 53,37% se encontra na pobreza. A maior parte da 

população depende do Bolsa Família. 

Marajá do Sena é um canteiro de obras públicas inacabadas, e a população 

sofre com a falta de escolas e hospitais. No município falta emprego, saneamento básico, 

água encanada e agência bancaria. A construção do Centro de Referência e Assistência 

Social (CRAS), avaliada em aproximadamente R$ 275 mil, que deveria ter sido concluída 

em agosto do ano passado se arrasta até hoje.  

 

 

file:///C:/Users/Letícia/Documents/DISSERTAÇÃO/Confirmação%20da%20falsidade%20da%20notícia%20http:/www.boatos.org/politica/bolsonaro-politico-mais-honesto.html
file:///C:/Users/Letícia/Documents/DISSERTAÇÃO/Confirmação%20da%20falsidade%20da%20notícia%20http:/www.boatos.org/politica/bolsonaro-politico-mais-honesto.html
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um nível de informalidade incomum a notícias. Em segundo, verifica-se uma indefinição dos 

dados disponibilizados, uma vez que o autor não define o local e a data da agressão, o nome do 

prefeito e o número de participantes envolvidos no acontecimento. Além disso, há inadequações 

às normas gramaticais da língua, como problemas de concordância, uso pronominal e colocação 

indevida de letras maiúsculas em palavras que não são consideradas nomes próprios de pessoas 

ou de lugar no meio de sentenças. Há também o uso da primeira pessoa do plural, aproximando 

autor e fato relatado, o que não faz parte do frame de notícia. Por fim, pode-se citar o provimento 

de informações cuja associação com o acontecimento relatado não é explicitada pelo autor, 

deixando o leitor encarregado de tal interpretação e, consequentemente, prejudicando a 

objetividade e a clareza do texto. 

Logo no título de (15), verifica-se o uso da expressão coloquial “descer o pau”, a qual 

remeteria ao ato de ferir alguém. Na maior parte dos textos jornalísticos, salvo em situações em 

que a proposta do veículo inclui o uso de vocabulário demasiadamente coloquial78, a linguagem 

utilizada preza por ser aceita também dentro do registro formal, ainda que de modo acessível e 

facilmente compreensível a um público leitor heterogêneo, formado por indivíduos de 

diferentes idades, classes sociais, níveis de escolaridade etc. 

O segundo fator que interfere na aproximação do caso (15) ao frame de notícia é a 

imprecisão dos dados concretos sobre o acontecimento relatado, marcada pelo uso de termos 

indefinidos, como “alguns populares revoltados” (linha 2), “uma rua da cidade” (linha 3) e “a 

um posto de saúde” (linha 9). É possível constatar, portanto, que o autor faz afirmações vagas, 

não precisando o local do acontecimento, a quantidade de pessoas envolvidas e o lugar para 

onde o prefeito foi encaminhado. Além disso, não são mencionados o nome do político, o 

motivo da revolta dos moradores nem a data do acontecimento, informações essenciais que 

deveriam constar no lide, relevantes para o leitor. 

Em relação às inadequações às normas gramaticais, pode-se citar três casos em que o 

autor não atenta para a devida realização da concordância verbal. O primeiro acontece no título, 

já que o núcleo do sujeito do verbo “amarrar”, no singular (“amarra”), com o qual este deveria 

concordar79, encontra-se no plural: “Moradores da cidade mais pobre do Brasil”. A segunda 

ocorrência é encontrada na linha 14, quinto parágrafo, no trecho “dos quais 53,27% se encontra 

na pobreza”, cuja concordância deveria ser feita com o numeral da porcentagem80, ou seja, no 

                                                             
78 O jornal Meia Hora é um exemplo de veículo de notícias nacionalmente conhecido por apresentar vocabulário 
coloquial e inusitado na produção dos seus textos. Chama atenção justamente por quebrar o frame de notícia 
prototípico ao fazer uso de uma linguagem bastante popular, informal. 
79 Ver: Bechara (2009, p. 554). 
80 Ver: Cipro Neto & Infante (2008, p. 481). 
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plural, mas isso não acontece. A terceira ocorrência aparece na linha 17, em que o verbo faltar 

não concorda com o número de itens enumerados subsequentemente – como se trata de mais 

de um item, o verbo deveria estar conjugado no plural. 

Além disso, outro desvio às regras da gramática é a questão do uso inadequado de 

pronomes do caso reto no lugar de oblíquos em dois momentos do texto, ambos no segundo 

parágrafo – “redes sociais mostram ele sendo agredido [...]” e “Fotos mostram ele amarrado 

[...]”. Nos dois trechos, o pronome pessoal de terceira pessoa do singular, no masculino (ele), 

deveria dar lugar ao pronome oblíquo o, já que exerce função complemento direto do verbo 

principal da oração81. 

O autor faz uso indevido, ainda, de letras maiúsculas em palavras no meio das 

sentenças, sem que haja critério gramaticalmente respaldado para isso. Isso acontece em dois 

momentos com o pronome ele (linhas 3 e 9), sendo que, no segundo caso, pode ter havido 

confusão na pontuação utilizada, a qual se mostra inadequada em tal situação. 

No que diz respeito à conjugação dos verbos em notícias, o uso da terceira pessoa é 

predominante na construção do texto, uma vez que o autor não deve se incluir no relato dos 

fatos. No entanto, no quarto parágrafo, tem-se o uso do verbo “teremos”, indicando uma 

aproximação entre autor e o acontecimento narrado e contrariando, dessa forma, a objetividade 

– tecnicamente – necessária a esse tipo de produção. 

Finalmente, pode-se citar como outro elemento que se distancia do frame de notícia a 

falta de coesão e coerência verificada no texto, especialmente no que diz respeito às últimas 

informações nele mencionadas, as quais proporcionam uma descrição da situação em que a 

cidade, palco do acontecimento narrado, encontra-se. Ainda que esteja relacionada, 

inegavelmente em alguma instância, ao tópico em questão, a contextualização oferecida nos 

dois últimos parágrafos não é devidamente integrada ao texto pelo autor. Falta uma coesão clara 

e direta que possa ligar a descrição da cidade ao evento nela ocorrido. Esse problema poderia 

ser solucionado caso o autor tivesse indicado, previamente, por exemplo, o motivo que levou 

os moradores a agirem de forma agressiva contra o prefeito da cidade, possivelmente a pobreza 

e a falta de emprego, de saneamento básico, de água encanada e de agências bancárias – citadas 

nos últimos parágrafos. Implicitamente, é possível que o leitor faça essa associação de causa e 

consequência. No entanto, esse papel, no gênero notícia, deve ser do próprio autor, 

principalmente para evitar interpretações equivocadas a partir da leitura de um texto em que 

faltam clareza, objetividade, coesão e coerência. 

                                                             
81 Ver: Bechara (2009, p. 173). 
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(16) Notícia falsa82: 

 

 

O caso (16) é o que mais se aproxima do protótipo de notícia, podendo se passar mais 

facilmente como verdadeiro. O texto revela concisão, coerência, clareza e aparente 

objetividade. Sua organização segue o modelo de pirâmide invertida, apresentando as 

informações em ordem decrescente de relevância. O único elemento passível de servir como 

indício de falsidade é a ausência de alguns dados importantes, comuns às notícias. Não há no 

lide ou em qualquer outra passagem do texto indicação de quando foi feito o anúncio do 

deputado e qual o canal utilizado por ele para realizá-lo. 

 

(17) Notícia falsa83: 

                                                             
82 Texto disponível em: http://www.jornalopcao.com.br/posts/ultimas-noticias/bolsonaro-vai-apresentar-
projeto-para-separar-o-sangue-doado-por-homossexuais. Acesso em: out/2017. Confirmação da falsidade da 
notícia: http://www.boatos.org/politica/bolsonaro-cria-projeto-para-separar-sangue-doado-por-gays-afirma-
hoax.html. Acesso em: out/2017. 
83 Texto disponível em: http://verdademundial.com.br/2017/03/onu-preve-que-toda-humanidade-seja-
chipada-ate-2030/. Acesso em: out/2017. Confirmação da falsidade da notícia: 
http://www.boatos.org/mundo/onu-humanidade-chipada-2030.html. Acesso em: out/2017. 

Título: ONU prevê que toda humanidade seja chipada até 2030 
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Título: Bolsonaro vai apresentar projeto para separar o sangue doado por homossexuais 

Subtítulo: Ele diz que o sangue doado “é todo misturado”, e que o receptor deve estar 

ciente se está recebendo o sangue de um heterossexual ou não 

 

O deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) anunciou que vai entregar uma proposta 

de lei que visa possibilitar às pessoas que necessitarem de transfusão de sangue escolher 

se querem receber apenas sangue doado por heterossexuais. 

A justificativa do projeto, segundo ele, é que homossexuais correm risco maior 

de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Ele diz ainda que o sangue doado “é 

todo misturado”, e que o receptor deve estar ciente se está recebendo o sangue de um 

heterossexual ou não. 

Recentemente o Ministério da Saúde flexibilizou a doação de sangue para 

homossexuais, que até então era proibida. Desde junho do ano passado gays e lésbicas 

podem doar sangue desde que tenham um parceiro fixo ou que não tenham mantido 

relações sexuais nos últimos doze meses. 

 



105 
 

 

No caso do texto (17), verifica-se que ele apresenta inadequações às normas 

gramaticais, incluindo problemas de pontuação, regência verbal, concordância verbal e nominal 

e ortografia. Para citar algumas das ocorrências, faltam vírgulas nas orações que expressam 

condição nas linhas 7 e 20; as regências dos verbos “aderirem84” (linha 6) e “chegaram85” (linha 

10) não são empregadas de acordo com as regras da gramática; a concordância verbal não é 

feita adequadamente em “estabeleceram-se” (linha 11), que remete ao termo “sistema de coleta 

[...]” na linha anterior; não ocorre concordância nominal em “localizada” (linha 3), que se refere 

                                                             
84 Ver: Bechara (2009, p. 572) 
85 Ver: Bechara (2009, p. 573) 
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Subtítulo: (nenhum)  

 

A ONU prevê que pelo ano 2030 cada pessoa terá uma identidade biométrica , 

que será válida em todo o mundo . A informação de cada ser humano será armazenada 

em um banco de dados universal localizada em Genebra, Suíça. 

O arranjo da ONU é dirigida a todos os governos do mundo que impõem Cartão 

” Identificação Biométrica Universal ” para os seus cidadãos. “Este novo programa é 

um modelo para a” Nova Ordem Mundial ” e se eles não aderirem os sub projetos para 

essas novas metas globais enfrentarão algumas coisas muito alarmantes”, relata o 

colapso econômico. 

As Nações Unidas têm implementado este projeto entre os refugiados que 

chegaram na Europa. O sistema de coleta facial, íris, biometria, impressão digital, 

estabeleceram-se como única documentação oficial para os refugiados. As informações 

serão enviadas para um banco de dados central em Genebra, permitindo eficazmente o 

seu monitoramento . 

De acordo com um relatório da Localizar Biometrics , as autoridades esperam 

que esta tecnologia seja usada por homens, mulheres e crianças do planeta em até 2030. 

Esta iniciativa de desenvolvimento foi lançada originalmente pelo Banco 

Mundial, em conjunto com a ONU e outras instituições para obter a ” identidade legal 

” em todas as mãos. O objetivo é garantir uma identidade legal e original, permitindo 

que serviços baseados em IDs digitais sejam disponíveis para todos. 

“E se alguém se recusar a este novo sistema de” identidade legal “certamente 

ele será desqualificado para uma posição de trabalho , obter uma nova conta bancária, 

tirar um cartão de crédito , se qualificar para uma hipoteca, receber qualquer forma de 

pagamento do governo, etc., nesse momento, qualquer um que se recusar a nova “ID 

universal” se tornaria um desprezado da sociedade , “ disse Michael Snyder. 

“O que a elite quer é se certificar de que o todo mundo está “no sistema”. Essa 

é uma das razões pelas quais você está sendo desencorajado a usar o dinheiro em especie 

, “concluiu Snyde. Compartilhe com seus amigos e familiares! 
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à palavra “banco” na mesma linha, nem em “dirigida”, que se refere ao termo “arranjo”, ambos 

na linha 4; e, por fim, há desvio ortográfico em “sub projetos” (linha 6), cujos itens deveriam 

ser grafados como uma só palavra. 

Podem-se citar, ainda, as diversas ocorrências em que, ao longo do texto, o autor 

coloca espaçamento indevido entre a pontuação e a palavra imediatamente anterior a ela. 

Questão similar é verificada em relação às aspas, separadas por espaçamento da palavra 

subsequente – quando de sua abertura – e da anterior imediata – quando de seu fechamento. 

Assim como na maior parte dos casos anteriores de notícias falsas, o primeiro 

parágrafo de (17) não apresenta as informações essenciais necessárias a um lide prototípico. É 

notória a ausência de detalhes importantes para a sua composição, visto que o autor do texto 

não revela nele, por exemplo, a data em que a previsão foi anunciada, seu motivo ou o meio 

pelo qual foi divulgada. 

É possível constatar incoerência em dois momentos do texto: primeiro, no que diz 

respeito à relação entre título e corpo do texto, já que aquele indica que haverá alguma forma 

de chip que forneça algum tipo de informação sobre a população. No entanto, ao longo do texto, 

chips não são mencionados; há apenas a indicação de que os dados dos seres humanos de todo 

o mundo serão armazenados, individualmente, em um cartão de “identificação biométrica 

universal”. Em segundo lugar, é problemática a construção de sentido no final do segundo 

parágrafo. Após o uso de sentenças entre aspas, indicando fala de alguma fonte, seja um 

indivíduo ou uma instituição que forneceu tal informação, o autor indica “colapso econômico” 

– coisa e, não, pessoa – como responsável pelo relato citado, o que não faz sentido algum. 

Por fim, verifica-se na última linha do texto (17) um pedido feito pelo autor, expresso 

por meio do uso do verbo no modo imperativo: “Compartilhe com seus amigos e familiares!”. 

Desse modo, o autor se inclui indiretamente no texto, quebrando as expectativas em relação ao 

gênero, uma vez que altera as aparentes objetividade e isenção que esse tipo de produção, em 

teoria, deve apresentar. Dessa forma, é possível afirmar que orações dessa espécie não fazem 

parte do frame de notícia, e, conforme observado, apareceram somente nos casos em que o 

conteúdo veiculado não é verdadeiro – vide caso (11). Esse fator pode, portanto, ser considerado 

uma indicação para que o leitor suspeite da veracidade das informações e procure buscar outras 

fontes, a fim de comprová-la ou desmenti-la. 
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(18) Notícia falsa86:  

                                                             
86 Texto disponível em: http://caderno1.com.br/revista-inglesa-elege-lula-como-presidente-mais-corrupto-do-
mundo/. Acesso em: out/2017. Confirmação da falsidade da notícia: http://www.boatos.org/politica/revista-
inglesa-lula-presidente-corrupto.html. Acesso em: out/2017. 
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Título: Revista inglesa elege Lula como presidente mais corrupto do mundo 

Subtítulo: (nenhum)  

  

A revista inglesa The Economist, fez uma lista dos 10 presidentes e ex-presidentes 

mais corruptos da história do planeta. 

Os critérios usados pela revista levam em consideração elementos como processos, 

condenações, frequência da corrupção, duração da corrupção, propagação da corrupção e 

gravidade da corrupção, capacidade dos que cometem corrupção operarem com 

impunidade. 

Até pouco tempo liderada por Mohamed Suharto ( Indonésia), Ferdinand Marcos ( 

Filipinas) e Mobutu Sese Seko ( Congo) – 1°, 2° e 3° lugar respectivamente, a lista ganhou 

um novo “campeão”. Após escândalos de corrupção, processos e várias condenações, o ex-

presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva tomou a ponta da tabela. 

Os editores da revista afirmam que não há dúvidas da falta de preparo do ex-

presidente, uma vez que, durante seu governo (2003 à 2010), o mesmo não conseguiu elevar 

o país ao patamar previsto, mesmo com absurda arrecadação de impostos. Elementos como 

educação precária, saúde pública de baixíssima qualidade e falta de segurança deixados por 

Lula também foram usados como ponto de análise. 

“Os riscos de corrupção são particularmente prevalecentes nas economias em 

desenvolvimento. Fatores como um fraco estado de direito e a falta de capacidade 

institucional nestes mercados enfraquecem os esforços para combater sistemas infestados de 

proteções interesseiras, enquanto a exposição a funcionários públicos corruptos e uma 

dependência de agentes terceiros também é maior.” Afirmou Bronwen Chester, analista 

jurídico e regulamentar da revista. 

Bronwen disse também que países com governos comunistas ou socialistas estão 

mais propícios à altos índices de corrupção. 

Veja como ficou a lista após a inserção de um novo líder.  

1-Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) 

2-Mohamed Suharto (Indonésia) 

3-Ferdinand Marcos (Filipinas) 

4-Mobutu Sese Seko (Congo) 

5-Slobodan Milosevic (Sérvia) 

6-Saddam Hussein (Iraque) 

7-Sani Abacha (Nigéria) 

8-Alberto Fujimori (Peru) 

9-Htin Kyaw (Myanmar) 

10-Spiro Agnew (Vice Presidente dos EUA) 
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No caso (18), também são constatadas propriedades que vão de encontro ao que é 

esperado do gênero notícia. Em primeiro lugar, pode-se apontar o fato de que o parágrafo inicial 

não fornece suficientes informações relevantes para compor um lide adequado. Em seguida, 

verificam-se usos dos adjetivos “absurda” e “baixíssima” (linhas 13 e 14, respectivamente) que 

denotam um julgamento de valor por parte do autor. O uso do superlativo concebe, ainda, a 

existência de uma escala de gradiência, avaliada segundo a subjetividade de quem escreveu o 

texto. O caráter objetivo da linguagem é, portanto, prejudicado, o que não é comum no gênero 

em questão. Para finalizar, há inadequações gramaticais no que diz respeito ao uso do acento 

grave (“2003 à 2010”, na linha 12, e “mais propícios à altos índices de corrupção”, na linha 

23), casos que não possuem respaldo segundo as normas de ocorrência de crase87.  

 

(19) Notícia falsa88: 

 

                                                             
87 Ver: Bechara (2009, p. 308). 
88 Texto disponível em: https://afolhabrasil.com.br/politica/tiririca-escreve-carta-de-repudio-aos-politicos-da-
odebrecht/. Acesso em: out/2017. Confirmação da falsidade da notícia: https://g1.globo.com/e-ou-nao-
e/noticia/tiririca-escreveu-carta-de-repudio-a-politicos-na-lista-da-odebrecht-pedindo-limpeza-geral-em-2018-
nao-e-verdade.ghtml. Acesso em: out/2017. 
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Título: Tiririca escreve carta de repúdio aos políticos da Odebrecht 

Subtítulo: O deputado federal Francisco Everardo, mais conhecido como Tiririca, 

surpreendeu o meio político com uma carta emocionante e emocionada em que revela 

sua frustração com o meio político. 

 

Tiririca mais uma vez surpreende o Congresso Nacional. Quando eleito em seu 

primeiro mandato muitos imaginavam que seria apenas um palhaço que iria fazer piadas 

e receber seu salário, sem maiores compromissos com a nação. O campeão de votos está 

honrando a confiança do eleitor com 100% de presença nas sessões legislativas e 

projetos de lei no campo da valorização da Cultura. 

Na tarde da última sexta-feira (14/04/2017) ele publicou em suas redes sociais 

uma carta aberta ao público onde revela sua frustração com o meio político. Chocado 

com a revelação das gravações dos depoimentos de delatores da Odebrecht ele escreveu 

uma carta que é uma aula sobre Ética e Moral. 

“Amigos e Amigas deste Brasil de meu Deus. Quem escreve aqui não é o 

palhaço nem o deputado. Quem escreve aqui é o cidadão que está frustrado com tudo 

isso que virou o país. Como todos sabem eu fiz a minha vida no circo. No circo vivi 

muitos dias de fome. Dias em que a bilheteria não rendia nem o dinheiro do pão. Dias 

em que subi ao picadeiro com fome e doente. 
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O texto (19) é outro exemplo que se afasta do protótipo de notícia, primeiramente 

devido às opiniões que o autor expressa em sua produção. Ele faz uso constante de termos, tais 

como verbos, adjetivos e expressões, que refletem sua subjetividade e seu parecer sobre o 

assunto tratado. Em segundo lugar, o parágrafo inicial do texto não desempenha a função de 

um lide, comum ao gênero notícia, visto que, além de apresentar caráter opinativo, não contém 

as informações básicas, como data, meio de divulgação, motivação, propósito etc. – esses dados 

são encontrados apenas no parágrafo seguinte. Há também inadequações gramaticais no que 

diz respeito à pontuação e ao uso de letras maiúsculas no início de substantivos comuns que se 

encontram no meio da sentença. 
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Houve um dia em que a bilheteria rendeu apenas R$ 32. Éramos um grupo de 

41 profissionais. A partilha daria menos de R$ 1 por pessoa. Só que em nosso grupo 

tínhamos uma companheira doente. Pedi ao grupo que doasse todo o cachê para esta 

trapezista que precisava de comprar um remédio controlado, que na época custava quase 

R$ 50. O dono da farmácia compreendeu e deixou que pagássemos o resto quando 

tivéssemos dinheiro. E assim foi. Honramos nossa dívida e pagamos com o suor de nosso 

trabalho. Isso é o circo. Lugar que a gente aprende a dividir e se doar. 

Na política a cada dia vejo que não é assim. Cada um quer tirar pra si. Quanto 

mais melhor. Não importa quantas pessoas morram de fome ou nos corredores de 

hospitais. O importante é se eleger na próxima eleição e garantir a boa vida de sua 

família. O problema não é da Esquerda nem da Direita. A lista da Odebrecht mostrou 

que tem ladrão dos dois lados. O que está faltando nos políticos não é ideologia, é 

decência. Está faltando pra esta cambada é entender que eles estão lá pra servir ao povo, 

e não pra se servir do dinheiro do povo. 

Infelizmente até muita gente que se elege em nome de Deus chega lá dentro e 

faz pacto com a ladroagem e a bandidagem. Peço ao Brasil que ore para o Senhor ter 

compaixão do juiz Sergio Moro e o proteja de todo o mal. Este homem tem que prender 

todos os bandidos que roubaram a Petrobrás, o BNDES, a Previdência e a esperança 

dos brasileiros. 

Um dia minha mãezinha me disse: “Filho, os injustos não herdarão o reino de 

Deus. Eu preciso ter você comigo na eternidade. Faça o que quiser de sua vida mas 

lembre-se que eu preciso de você comigo no Céu”. 

Por Deus, por minha mãezinha e pelo povo brasileiro eu sou o mais honesto 

possível. Só não estou conseguindo “amar o próximo”, a minha vontade é esganar estes 

canalhas. Mas 2018 está bem perto. O povo precisa fazer uma limpeza geral da classe 

política. Não adianta a Justiça condenar se o povo absolve. 

Fiquem com Deus !!! 

Deputado Federal Francisco Everardo – Tiririca 
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No que diz respeito às marcas de subjetividade do autor impressas no texto (19), pode-

se indicar o uso do adjetivo “emocionante”, no subtítulo, para caracterizar a suposta carta aberta 

que o deputado em questão teria escrito. Além disso, ele faz uso da oração explicativa “que é 

uma aula sobre Ética e Moral” com o intuito de manifestar seu ponto de vista pessoal sobre o 

assunto tratado, tentando convencer o leitor sobre o bom caráter do político citado. Verifica-se, 

ainda, o uso de verbos como surpreender (“surpreende”, linha 1) e honrar (“está honrando”, 

linhas 3 e 4), os quais carregam em sua semântica certa subjetividade, já que suas escolhas 

durante a situação discursiva revelam a opinião de quem as utiliza. Dessa forma, é constatada 

uma falta de isenção por parte do autor do texto (19), que, por meio de sua seleção vocabular, 

parece enaltecer a conduta do político abordado. Essa propriedade opinativa deve ser, 

teoricamente, evitada durante a construção de notícias, uma vez que quem as produz precisa se 

afastar do evento narrado, isto é, ser isento de opinião, a fim de preservar sua objetividade no 

tratamento das informações. 

Sobre os desvios das normas gramaticais, o autor faz uso inadequado89 de letra 

maiúscula no início das palavras “Cultura” (linha 5) e “Ética e Moral” (linha 9). Em relação à 

pontuação90, destaca-se a ausência de vírgulas em posições necessárias, como após o adjunto 

adverbial que inicia o segundo parágrafo (“Na tarde da última sexta-feira”) e após a oração 

reduzida “Chocado com a revelação das gravações dos depoimentos de delatores da 

Oderbrecht” (linha 8). Desse modo, por não atender aos critérios da linguagem padrão para 

textos desse tipo, o caso (19) se afasta do frame de notícia ao qual se tem acesso no momento 

da interação comunicativa. 

 

(20) Notícia falsa91: 

                                                             
89 Ver Bechara (2009, p. 103-105). 
90 Ver Bechara (2009, p. 609-610). 
91 Texto disponível em: http://www.sociedadeoculta.com/2017/08/31/novela-bejo-gay-infantil/. Acesso em: 
out/2017. Confirmação da falsidade da notícia: http://www.e-farsas.com/fatima-bernardes-disse-que-proxima-
novela-da-globo-tera-beijo-gay-entre-criancas.html. Acesso em: out/2017. 

Título: Novela apresentará Beijo gay infantil – diz Fatima Bernades 

Subtítulo: De olho na aceitação publica, em relação a cenas gays na Tv, Emissora 

apresentara cenas de beijo gay infantil – Passou no programa da Fátima…  

  

O programa Encontro, abordou nesta manhã, mais uma vez a questão das 

crianças transgênero. “crianças que não se identificam com o sexo com que nasceram”. 
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O último caso que compõe o corpus de notícias falsas deste trabalho, o texto (20), 

apresenta diversas incongruências em relação a esse gênero discursivo, a saber: falta de coesão 

e coerência, pontuação e acentuação gramaticalmente inadequadas, expressão clara de opinião 

do autor, entre outras. Todos esses fatores quebram a expectativa do conceptualizador, que 

possui, em seu sistema cognitivo, um frame de notícia, construído com base em sua experiência. 
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Especialista convidado foi o psiquiatra Alex Sedha, que é coordenador do 

Ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual. Ele fez 

questão de frisar que “Não tem nada de errado” com as crianças que desde cedo 

acreditam ter nascido “no corpo errado”. Citou ainda que atende meninos e meninas 

com “3 ou 4 anos de idade”. 

Usando um conhecido discurso, alegou que o Ambulatório “não faz 

intervenção” e que cada um pode ser o que quiser, pois “criança não tem preconceito”. 

Para o psiquiatra, o gênero é uma construção social e mencionou que eles acompanham 

casos “até a entrada da puberdade”, antes de começar o tratamento hormonal, que gera 

mudanças no corpo. 

Fatima alegou que ainda existe muito preconceito e falta de informação sobre 

o assunto, por isso estava apoiando uma “Campanha de aceitação e respeito”, 

Já vimos que o país aceitou e reagiu de forma positiva as varias cenas e roteiros 

Gay adulto, na emissora. A nova meta é atingir o publico adolescente e infantil, … Eles 

também precisam ter sua identidade sexual representada ,e aceita na TV, Assim serão 

mais aceitos na sociedade..  A próxima novela já esta escalando atores pensando nisto, 

afirmou Fátima em sua fala… 

Uma das convidadas era a mãe da Isa, de 10 anos, que nasceu menino, mas 

nunca se identificou com o gênero de nascimento. Agora, apoiado pelo Ambulatório do 

HC de São Paulo, “assumiu” uma identidade de menina e trocou inclusive de nome. 

Em seguida, foi mostrado o caso de “Renata”, um adulto transexual que afirma 

ter recebido todo o apoio da família para assumir essa condição aos 13 anos. 

Estava presente no palco o ator Ricardo Tozzi, que afirmou ver uma questão 

espiritual nesse tipo de situação. “Se nasceu na sua família é uma questão que você tem 

de desenvolver”, afirmou. 

De modo geral, o programa tentou dar uma luz positiva sobre uma questão 

complexa, tentando mostrar que ela deveria ser vista com “naturalidade”. A certa altura 

Fátima reclamou dos comentários na internet que faziam críticas ao programa por tratar 

desse assunto. 

Opinião Critica : A média de audiência do Encontro é 10 pontos no Ibope. Se 

cada ponto de audiência equivale a 690 mil espectadores, portanto são cerca de 7 

milhões de brasileiros ouvindo sobre mudança de sexo biológico de crianças.Pelo fato 

de ir ao ar no horário matutino, chama atenção de não haver qualquer alerta sobre o 

conteúdo. 
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Essas divergências em relação ao frame, como já foi mencionado, podem servir como alerta de 

que a informação veiculada provavelmente não seja verdadeira. 

Uma das questões mais problemáticas e evidentes do caso (20) é a incoerência do título 

em relação ao corpo da notícia, uma vez que a informação apresentada naquele não é sequer 

mencionada ao longo do texto. Na sentença que intitula a matéria e também no subtítulo, o 

autor afirma que a apresentadora Fátima Bernardes revelou que haverá cena de beijo entre 

crianças do mesmo sexo em uma novela. Essa informação, no entanto, não é mostrada ao longo 

do texto, o qual se ocupa apenas em descrever uma edição do programa. 

Outra questão bastante divergente é o uso de reticências, tanto no subtítulo, quanto no 

quinto parágrafo. Esse recurso de pontuação, segundo Bechara (2009, p. 608), denota 

“interrupção ou incompletude do pensamento (ou porque se quer deixar em suspenso, ou porque 

os fatos se dão com breve espaço de tempo intervalar, ou porque nosso interlocutor nos toma a 

palavra), ou hesitação em enunciá-lo”. Tal uso, contudo, não é adequado às notícias de modo 

geral, visto que, no que tange a esse tipo de produção, o autor precisa demonstrar precisão, 

certeza e segurança na apresentação dos fatos. 

A utilização de reticências é adequada a esse gênero somente quando se tem a intenção 

de suprimir partes do discurso92 de alguma fonte mencionada que não são interessantes ou 

relevantes para o assunto tratado. Porém, ainda que o quinto parágrafo possa abranger a fala de 

uma fonte, o autor não indica com aspas ou travessões em que momento começam e terminam 

as palavras do indivíduo em questão (no caso, Fátima Bernardes). Assim, fica confuso para o 

leitor estabelecer quais partes se referem ao texto do autor e quais são falas de terceiros.  

Outro aspecto incomum ao gênero notícia que se percebe na construção de (20) é a 

presença da opinião do autor, evidenciada por meio de diferentes recursos, uns mais sutis que 

outros. Pode-se citar como exemplo quase imperceptível de demonstrar ponto de vista, o uso 

da expressão “conhecido discurso” (linha 8), o qual revela subjetividade, podendo até mesmo 

ser vista como pejorativa em relação ao conteúdo a que se refere. Uma demonstração não tão 

sutil de discurso opinativo ocorre no nono parágrafo, no qual o autor revela sua impressão sobre 

o programa da seguinte maneira: “De modo geral, o programa tentou dar uma luz positiva 

sobre uma questão complexa, tentando demonstrar que ela deveria ser vista com 

‘naturalidade’”. E, por fim, há um espaço dedicado ao criticismo, destacado pelo tópico 

“Opinião crítica” (linha 32), no qual o autor decide deixar claro para o leitor que o parágrafo 

trata do seu próprio julgamento sobre o conteúdo do programa. 

                                                             
92 Ver Bechara (2009, p. 608). 
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O conteúdo de (20), portanto, não contém fatos que comprovem a informação dada no 

título. Destina-se muito mais a fazer um resumo de determinada edição do programa da 

apresentadora Fátima Bernardes, juntamente ao estabelecimento de uma opinião pessoal sobre 

a forma como o tema de tal edição foi abordado. Aproxima-se, assim, muito mais do frame do 

gênero resenha, enquanto se distancia do frame de notícia. 

 

3.3. Contrastes e conclusões 

 

Com base nas análises apresentadas anteriormente, esta seção se ocupará de 

estabelecer um paralelo entre os casos de notícias falsas e verdadeiras, destacando os pontos 

comuns entre as duas amostras, os quais podem ser utilizados para justificar um possível 

entendimento errôneo de informações falsas como verídicas, e os possíveis indícios de falsidade 

no texto, todos estes ancorados na questão da quebra de expectativa em relação ao frame de 

notícia. 

A começar pelos elementos que podem facilitar a tomada de textos de conteúdo falso 

por verdadeiro, devido à similaridade entre ambos os casos, pode-se citar, primeiramente, o fato 

de que, de um modo geral, todos os títulos, de (1) a (20) – com exceção de (14) –, possuem 

estrutura sintática considerada adequada para o gênero no que concerne aos tempos verbais 

mais indicados: presente ou futuro do indicativo. Excetua-se apenas o caso (14), cujo título é 

composto por um sintagma nominal. 

Em segundo lugar, 60% dos casos de notícia falsa que compõem o corpus desta 

pesquisa apresentam subtítulo, recurso característico do gênero. Com a função de oferecer 

informação complementar à apresentada no título, o subtítulo aparece, como o nome sugere, 

abaixo da sentença que intitula a notícia. Embora nem todos sejam empregados de forma 

adequada a esse tipo de texto nas amostras de conteúdo falso, apenas o fato da sua presença já 

as aproxima do frame de notícia. 

Além disso, outro fator relevante a ser mencionado é que todos os textos, tanto os de 

informação verdadeira quanto os de informação falsa, são escritos em terceira pessoa, não 

incluindo, ao menos diretamente, o autor. Por diretamente, nessa ocasião, entende-se o relato 

em primeira pessoa sobre os eventos narrados, o que não acontece no protótipo de notícia, visto 

que, em teoria, o escritor de notícias deve se distanciar dos fatos, excluindo-se do relato. A 

única ocorrência direta de participação do autor acontece no quarto parágrafo do texto (15), no 

qual ele se inclui na matéria ao escrever “A polícia investiga o caso e em breve teremos mais 

informações”. 
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Por fim, pode-se citar a presença de fontes que fornecem ou corroboram a informação 

mencionada no texto. Tal presença é observada em todos os casos, tanto nos de notícias falsas 

quanto nos de verdadeiras. Na maioria das vezes, a menção à fonte vem precedida por 

expressões do tipo: “segundo”, “de acordo com” e “conforme”. Esse recurso visa a dar 

credibilidade ao conteúdo publicado, posto que revela não a palavra do autor, mas declarações 

de especialistas, de testemunhas e até mesmo de indivíduos e instituições autorizados a fornecer 

informações relevantes para o assunto tratado. 

Por outro lado, verifica-se com base no corpus que há fatores que distanciam os textos 

falsos dos verdadeiros. Entre os elementos que contrariam a expectativa em relação ao gênero 

e que podem servir como alerta para um possível conteúdo falso, destacam-se: desvios das 

normas gramaticais, problemas de digitação, opinião ou julgamento do autor, recursos 

apelativos93, uso de chavões ou linguagem vulgar, imprecisão ou ausência de dados, falta de 

coesão ou coerência e pedido de compartilhamento. 

Fazendo uma comparação entre as notícias falsas e verdadeiras que compõem o corpus 

desta pesquisa, levando em consideração os possíveis elementos de quebra expectativa em 

relação ao gênero, tem-se: 

 

Tabela 194: Elementos de quebra de expectativa sobre o gênero notícia 

 

 
 

Imagem de autoria própria 

 

                                                             
93 Por recursos apelativos, conforme constatados no corpus deste trabalho, é entendida a presença de caixa alta 
em todas as letras do título e o uso do termo “urgente”, cujo objetivo é chamar a atenção do leitor para o assunto 
abordado. 
94 Uma versão ampliada desta tabela se encontra no “Anexo II” desta pesquisa (p. 128). 
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Como se pode constatar, os desvios das normas gramaticais aparecem em 90% dos 

casos de notícias falsas, enquanto nenhuma notícia verdadeira apresenta o mesmo problema. 

Em relação à digitação, as falsas apresentam falha em 80% dos textos deste corpus, enquanto 

há erro de digitação em quatro dos dez casos das amostras verdadeiras – 40% do total. É 

importante ressaltar que a frequência das ocorrências de erro de digitação dentro dos textos é 

bastante discrepante: nas notícias verdadeiras, há apenas uma ocorrência por texto em cada um 

dos quatro casos; nas notícias falsas, há diversas ocorrências em cada um dos oito casos em que 

erros de digitação acontecem. 

Não são verificados julgamentos ou opiniões dos autores nos casos de (1) a (10), 

enquanto que, nos casos de (11) a (20), esses fatores são observados em 70% dos textos. 

Recursos apelativos, como o uso da palavra urgente no título, pontos de exclamação e todas as 

letras em caixa alta, ocorrem em 40% dos casos de notícia falsa, mas não ocorre nos de 

verdadeira. Expressões vulgares ou chavões da língua podem ser observados em metade dos 

textos falsos, enquanto não há nenhuma ocorrência nos verdadeiros. Um elemento que ocorre 

em todos os casos de notícia falsa é a ausência ou a imprecisão dos dados relevantes ao assunto 

abordado, o que não acontece nas notícias verdadeiras. Problemas de coesão e/ou coerência são 

verificados apenas nos textos de conteúdo falso, em 60% deles. Por fim, duas das notícias falsas 

(20%) apresentam uma solicitação, como parte integrante de seu texto, para que o leitor o 

compartilhe; isso não ocorre em nenhuma das notícias verdadeiras. 

 

Gráfico 1: Frequência dos elementos de quebra de expectativa em relação ao gênero notícia 
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Constata-se, com base nessa análise, que o principal elemento de quebra de frame em 

relação ao gênero notícia é a ausência ou a imprecisão de dados relevantes à notícia, como data, 

local, motivo, agentes envolvidos etc., verificados em todos os textos de conteúdo falso. O caso 

mais evidente de imprecisão é encontrado no texto (15), no qual o autor não fornece 

informações concretas indispensáveis, como o local exato do acontecimento, por exemplo. 

Dessa forma, o uso de artigos indefinidos, como em “uma rua”, “a um posto de saúde”, torna 

a notícia vaga, imprecisa, sem credibilidade, uma vez que é passível de ser entendida pelo leitor 

como, no mínimo, mal apurada. 

Como segundo elemento mais frequente (em 90% dos textos), aparecem os desvios 

das normas gramaticais, que incluem, especialmente, problemas de acentuação, pontuação e 

concordância verbal e nominal. Esse fator pode ser crucial para que um leitor, com 

conhecimento básico das normas gramaticais da língua, desconfie da informação veiculada, 

uma vez que, no frame de notícia formado com base na sua experiência, textos desse gênero 

normalmente são escritos e/ou revisados por profissionais que compartilham do conhecimento 

da norma padrão escrita. Além disso, há ainda a questão do preconceito linguístico e, com base 

nela, textos com inadequações às normas gramaticais podem ser considerados de menos 

credibilidade. 

O terceiro fator mais frequente são os erros de digitação, os quais são bastante 

perceptíveis por não dependerem necessariamente de uma leitura crítica sobre o conteúdo do 

texto nem de um conhecimento do leitor sobre as normas gramaticais, como é o caso dos dois 

primeiros elementos. Uma leitura rápida já deve ser capaz de revelar problemas como grafia 

trocada ou com ausência de algum fonema e espaçamento excessivo ou inadequado, por 

exemplo. Vale ressaltar que quatro casos isolados de problema de digitação foram encontrados 

em todo o corpus de notícia verdadeira, indicando, portanto, uma frequência muito baixa em 

relação às ocorrências nas notícias falsas, constantes nos textos apresentados. 

Com 70% de ocorrência nos textos falsos, pode-se concluir que um elemento relevante 

que destoa do frame de notícia é o conteúdo opinativo que muitos deles apresentam, seja por 

meio de verbos que possuem evidentemente em sua semântica um julgamento de valor ou uma 

impressão sobre o conteúdo tratado, ou por meio de adjetivos e expressões que deixam claras 

as opiniões do autor. Esse fator é incomum e, em teoria, deve ser evitado no relato dos fatos95. 

                                                             
95 Vale ressaltar que se entende nesta pesquisa que não existe, de fato, isenção, uma vez que já na seleção do 
assunto a ser publicado, o autor do texto já está sendo, de certa forma, parcial e subjetivo. No entanto, há 
impressões expostas mais claramente do que outras. Foram as ocorrências mais claras as utilizadas como critério 
para o estabelecimento de um texto como opinativo. 
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Normalmente, o autor de notícias deve se portar como mero observador, cujo papel é relatar 

acontecimentos sem se envolver, deixando à parte seu ponto de vista sobre o assunto abordado. 

É por isso que verbos como surpreender e honrar – textos (11) e (19), respectivamente – e 

adjetivos como fria e insustentável – ambos retirados do texto (14) –, que revelam a impressão 

de quem escreveu o texto, podem ser considerados como uma opinião do autor, o qual passa a 

se incluir subjetivamente nos relatos em vez de distanciar-se, objetivamente, deles. 

Com base nas análises apresentadas, é possível concluir, enfim, que as notícias falsas 

geralmente apresentam ao menos um elemento de quebra de expectativa em relação ao gênero, 

podendo esse – ou esses, quando há mais de um elemento – servir como uma indicação de que 

as informações publicadas podem não ser verídicas. Essa ruptura com a expectativa em relação 

ao frame de notícia pode, então, colaborar para uma leitura mais crítica, fazendo com que o 

leitor, ao se deparar com situações semelhantes, procure buscar em outras fontes confirmação 

sobre a veracidade do conteúdo acessado. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo visa a fornecer uma síntese dos principais temas abordados nesta 

pesquisa, bem como as conclusões a que se pode chegar a respeito do estudo teórico realizado, 

associado à análise das notícias. Pretende-se também apontar as limitações encontradas no 

desenvolvimento deste trabalho e sugerir algumas recomendações para pesquisas futuras. 

Conforme foi apontado nos capítulos anteriores, a revolução trazida pela Internet, 

especialmente com o advento da chamada Web 2.0, facilitou o surgimento e a propagação de 

notícias falsas no meio digital. A responsabilidade de gerar conteúdos na Internet foi 

descentralizada no século XXI com a nova configuração da web. Em outras palavras, a partir 

da possibilidade de publicação on-line por qualquer indivíduo com acesso à rede, as empresas 

de software e as grandes instituições que dominavam o espaço digital perderam a exclusividade 

na elaboração e na exposição de conteúdos, sendo obrigadas a dividirem seu espaço e sua 

função com milhões de internautas. O foco, portanto, passou a ser a interação, e, de usuário 

passivo, o indivíduo passou a recorrer à Internet como meio de expressão sobre os assuntos que 

ele próprio considera relevantes. 

Nesse cenário, surgem, portanto, conteúdos cujas veracidade e qualidade são 

questionáveis, como as notícias falsas, por exemplo, as quais reúnem características do gênero 

tradicional, como o formato e a divulgação de uma informação (ainda que não seja verdadeira), 

mas que não possuem o mesmo compromisso dos textos noticiosos prototípicos, que visam a 

apresentar ao leitor uma informação verídica, baseada em dados concretos e fontes 

testemunhais e/ou especializadas, entre outros fatores que servem para corroborar ou dar 

suporte ao fato relatado. 

Essa aproximação, por esses aspectos, com a notícia prototípica faz com que muitos 

usuários sejam enganados pelas informações falsas publicadas. Isso ocorre possivelmente 

porque, conforme foi mostrado nos capítulos anteriores, o frame desse gênero especificamente, 

o qual foi estabelecido ao longo dos anos a partir da experiência sociocultural e discursiva do 

indivíduo, inclui o frame de verdade, e, assim, muitos usuários da Internet não se preocupam 

em checar a veracidade do conteúdo noticioso acessado, tomando-o automaticamente como 

verdadeiro e compartilhando-o com outras pessoas de sua rede de contatos, ampliando, assim, 

seu alcance. 

Embora agências responsáveis por realizar uma checagem dos fatos tenham surgido e 

se popularizado mais recentemente, a fim de atestar a veracidade das notícias encontradas no 

ambiente on-line, recorrer a elas demanda trabalho e tempo extras, e nem sempre o leitor da 
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rede está disposto a fazê-lo. Muito provavelmente, devido à grande quantidade de informação 

a que se tem acesso no ambiente on-line, checar a veracidade de cada uma delas seria tarefa 

cansativa e maçante, se não quase impossível, quando em conjunto com outras atividades e 

obrigações cotidianas. 

Tendo tudo isso em vista, como objetivo principal desta pesquisa, tentou-se constatar 

se existem indícios no próprio texto noticioso capazes de levantarem uma suspeita de que seu 

conteúdo pode ser falso. Desse modo, o leitor atento poderia ser capaz de, entre as informações 

a que tem acesso constantemente em seu dia a dia, identificar aquelas que possivelmente 

apresentam conteúdo falso ou veracidade questionável a partir de características intrínsecas à 

própria produção textual.  

Com base na análise realizada nesta pesquisa, a qual se baseou em oito elementos de 

quebra de expectativa em relação ao frame (vide capítulo anterior), verificou-se que, em todos 

os casos, havia pelo menos um aspecto que contrariava o frame de notícia, afastando-se, assim, 

do protótipo. Os principais fatores divergentes encontrados foram: ausência ou imprecisão de 

dados relevantes; desvios das normas gramaticais; erros de digitação e presença de opinião ou 

impressão do autor. 

Vale ressaltar que, apesar de serem o segundo elemento mais frequente, os desvios em 

relação às normas gramaticais correspondem possivelmente ao fator mais decisivo na 

concepção de uma notícia como falsa, uma vez que a correção gramatical encontra-se bastante 

associada à credibilidade de um texto, especialmente o noticioso. Dessa forma, ao se deparar 

com uma produção textual em que as normas gramaticais não são respeitadas, seja por desvios 

ortográficos ou por problemas de pontuação ou de concordância, é provável que o leitor 

despreze a informação acessada por suspeitar de sua veracidade, ou seja, por considerá-la de 

baixa confiabilidade. 

Entende-se, no entanto, que, embora os indícios sejam contundentes na maioria dos 

exemplos relacionados no corpus desta pesquisa, trata-se apenas de um recorte, já que foram 

relativamente poucos os casos selecionados, suficientes apenas para que se mostrasse, de forma 

geral, um panorama sobre os elementos de quebra de expectativa presentes nas notícias falsas. 

Atendendo aos objetivos secundários, foi mostrado que, possivelmente, a consolidação 

da notícia como um gênero, a partir da padronização desse tipo de texto jornalístico em meio a 

transformações sociais e tecnológicas, favoreceu a estabilização do modelo cognitivo de notícia 

e, assim, a formação de seu frame, já que a cognição humana, frente a constantes contatos com 

um mesmo padrão de realização discursiva, permite o estabelecimento de um protótipo e, 

consequentemente, de uma categoria. Foi também discutida a mudança das relações autor-leitor 
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e leitor-conteúdo no meio digital, e chegou-se à conclusão, concordando com Tagg (2015), de 

que a possibilidade de não identificação do autor, a não necessidade de se escrever obedecendo 

a regras externas e a falta de obrigação com a verdade comprometeram a qualidade e a 

veracidade dos textos acessados no ambiente on-line. Assim, pode ser que, a longo prazo, as 

notícias falsas, juntamente a outras transformações socioculturais e tecnológicas, venham a 

alterar a estabilidade do gênero notícia ou até mesmo a se consolidar como um gênero à parte, 

mas seus elementos ainda não parecem ser suficientemente estáveis, característicos e singulares 

para configurar uma categoria específica. 

Vale ressaltar, conforme exposto nos capítulos anteriores, que tecnologia e sociedade 

são organismos cuja relação vai além do caráter reducionista proposto pela teoria do 

determinismo tecnológico e da trajetória unidirecional de causa e efeito. Como foi discutido, 

essa abordagem considera a tecnologia como fator determinante das mudanças sociais. 

Entretanto, entende-se aqui, a partir das leituras realizadas para a elaboração deste trabalho, que 

esses fatores, atrelados também ao discurso, configuram uma relação de influência mútua, a 

qual dá origem possivelmente a uma coevolução, termo que, grosso modo, diz respeito à relação 

de benefício mútuo em que duas espécies distintas entram em contato e evoluem conjuntamente, 

uma por influência da outra. Assim, é possível afirmar que aspectos da própria sociedade, 

incluindo o próprio discurso, influenciam o desenvolvimento de novas tecnologias, que, por sua 

vez, alteram a dinâmica da sociedade em que surgiram e podem dar origem a novas 

necessidades ou a novas possibilidades discursivas, as quais, por fim, reconfiguram o 

funcionamento da dinâmica social.  

É necessário, ainda, que se atente a outro fator essencial para esta pesquisa, o qual 

intermedeia todas essas relações e transformações: a cognição, a partir da qual se torna possível 

construir sentido através das interações com o meio e com outros indivíduos em sociedade. 

Entende-se, neste trabalho, que a cognição possui papel central na construção de sentido e, 

portanto, para que se possam entender os aspectos discursivos e a formação de gêneros, como 

a notícia, por exemplo, faz-se relevante recorrer aos conceitos e às explicações fornecidas pela 

Linguística Cognitiva. 

Essa abordagem, conforme mostrado nos capítulos anteriores, oferece uma 

fundamentação a partir da qual se faz possível associar o processo de categorização e de 

formação de frames às diversas classificações sobre as diferentes instâncias do discurso. 

Entende-se que, por meio de sua cognição, o indivíduo conceptualizador, reúne e organiza todas 

as suas experiências ao longo de sua vida em sociedade, formando categorias mais gerais a 

partir de um elemento prototípico, o qual pode ser considerado o melhor representante de um 
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agrupamento cognitivo. Ao relacionar a estabilidade do gênero notícia à formação de seu frame, 

baseada em um protótipo, é possível classificar as diversas realizações discursivas dessa 

categoria como mais ou menos prototípicas. As notícias falsas, como se tentou mostrar neste 

trabalho, são as que mais se afastam do protótipo, promovendo uma ruptura com a expectativa 

em relação a produções textuais desse gênero. 

Desse modo, esta pesquisa propõe que essa quebra de expectativa seja levada em 

consideração como possível indício de que o conteúdo de determinada notícia a que se tem 

acesso no ambiente on-line pode não ser verdadeira. Assim, bastaria ao indivíduo, em meio às 

suas interações com textos noticiosos, perceber se há, inerente à própria produção textual, 

elementos que contrariem o que se espera daquele tipo de construção. A partir da sua própria 

sensação de desconforto e estranhamento, possibilitada pelo distanciamento em relação ao 

frame estabelecido para aquele gênero, o indivíduo deve ser capaz de filtrar as informações 

acessadas pela Internet e pelas redes sociais e recorrer a outras fontes ao se deparar com 

elementos que fogem ao padrão do gênero notícia. 

Nesse sentido, espera-se que, a partir desta pesquisa, o leitor se torne mais atento às 

possibilidades e aos perigos relacionados às publicações on-line, percebendo que a dinâmica 

em rede requer cautela e, muitas vezes, modificações no tratamento normalmente destinados às 

produções textuais tradicionais, que se aproximam do protótipo. Como se pôde verificar, os 

textos de caráter noticioso publicados na Internet não incluem apenas conteúdos verídicos e 

padronizados, cuja função é essencialmente informar sobre acontecimentos factuais e recentes; 

eles abrangem também uma série de produções que se assemelham, no formato e no provimento 

de informações (ainda que falsas), às notícias, mas que visam fundamentalmente a enganar o 

leitor por meio da divulgação de conteúdos falsos, muitas vezes levando-o a mudar de opinião 

a respeito de algum assunto ou a adotar determinada postura perante a sociedade. 

Este trabalho busca, portanto, auxiliar o leitor no desenvolvimento de um olhar mais 

crítico em relação ao conteúdo acessado no ambiente virtual, esperando que ele possa se guiar, 

minimamente, pelos indícios levantados nesta análise em suas leituras às notícias da Internet. 

Vale ressaltar que é possível que haja textos noticiosos de conteúdo falso que realmente se 

aproximem de produções prototípicas do gênero, não apresentando nenhum dos elementos de 

quebra de expectativa em relação ao frame. Nesse caso, somente o conhecimento de mundo do 

indivíduo talvez seja capaz de julgar a possível falsidade da informação encontrada. Ainda 

assim, a busca de confirmação ou negação da veracidade em outras fontes, especialmente a 

agências de fact checking, seria a melhor alternativa. 
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Em relação à aplicabilidade desta pesquisa a produções futuras, espera-se que este 

trabalho possa servir de inspiração para mais estudos sobre o gênero notícia e para diferentes 

tratamentos das notícias falsas verificadas no ambiente on-line, ampliando talvez o número de 

elementos-base para a análise e/ou o número de casos analisados, estudando mais a fundo seu 

propósito comunicativo e até mesmo ancorando a pesquisa em outras abordagens teóricas. 

Além disso, espera-se também que se utilize a problemática das notícias falsas para reforçar a 

importância do multiletramento e da leitura crítica, os quais devem ser devidamente 

reconhecidos e aplicados como parte relevante e essencial da educação dos indivíduos de toda 

a sociedade. 
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ANEXO I 

 

(Relação de textos que compõem o corpus desta pesquisa) 

 

 

Notícias verdadeiras: 

 

(1) Temer diz que Brasil tem tendência a caminhar para o autoritarismo; 

(2) Papa Francisco vai leiloar carro de luxo para ajudar cristãos do Iraque; 

(3) Estudante de Medicina e lutador de MMA são presos por morte de moradora de rua; 

(4) Única pintura de Leonardo da Vinci em coleção privada será leiloada hoje; 

(5) Australianos aprovam casamento gay; 

(6) Militar da Aeronáutica é morto em uma possível tentativa de assalto dentro de túnel 

no Centro do Rio; 

(7) Doria prevê cobrar imposto sobre Netflix, Spotify e outros serviços online; 

(8) Carro oficial de deputada do RJ é roubado e levado por criminosos; 

(9) Arqueólogos descobrem tesouro medieval enterrado há oito séculos; 

(10) Pássaros em risco de extinção são encontrados dentro de canos na Indonésia. 

 

 

Notícias falsas: 

 

(11) URGENTE! TENTARAM MATAR O DEPUTADO TIRIRICA!!; 

(12) “URGENTE” TEMER CONFISCARÁ POUPANÇA DO POVO.; 

(13) DONO DA FRIBOI, JOESLEY FOI ENVENENADO – SAIU O LAUDO; 

(14) POLITICO MAIS HONESTO DO MUNDO; 

(15) Moradores da cidade mais pobre do Brasil descem o pau no prefeito e o amarra em 

poste; 

(16) Bolsonaro vai apresentar projeto para separar o sangue doado por homossexuais; 

(17) ONU prevê que toda humanidade seja chipada até 2030; 

(18) Revista inglesa elege Lula como presidente mais corrupto do mundo; 

(19) Tiririca escreve carta de repúdio aos políticos da Odebrecht; 

(20) Novela apresentará Beijo gay infantil – diz Fatima Bernades. 
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ANEXO II 

 

(tabela 1 ampliada) 

 

 

 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 Q

U
E

B
R

A
 D

E
 

E
X

P
E

C
T

A
T

IV
A

 E
M

 R
E

L
A

Ç
Ã

O
 

A
O

 G
Ê

N
E

R
O

 N
O

T
ÍC

IA
 ↓

Caso (1)

Caso (2)

Caso (3)

Caso (4)

Caso (5)

Caso (6)

Caso (7)

Caso (8)

Caso (9)

Caso (10)

Caso (11)

Caso (12)

Caso (13)

Caso (14)

Caso (15)

Caso (16)

Caso (17)

Caso (18)

Caso (19)

Caso (20)

D
es

vi
os

 d
as

 n
or

m
as

 g
ra

m
at

ic
ai

s
x

x
x

x
x

x
x

x
x

P
ro

bl
em

as
 d

e 
di

gi
ta

çã
o

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

O
pi

ni
ão

/ju
lg

am
en

to
 d

o 
au

to
r

x
x

x
x

x
x

x

R
ec

ur
so

s 
ap

el
at

iv
os

x
x

x
x

U
so

 d
e 

ch
av

õe
s/

lin
gu

ag
em

 v
ul

ga
r

x
x

x
x

x

Im
pr

ec
is

ão
/a

us
ên

ci
a 

de
 d

ad
os

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

F
al

ta
 d

e 
co

es
ão

 e
/o

u 
co

er
ên

ci
a

x
x

x
x

x
x

P
ed

id
o 

de
 c

om
pa

rt
ih

am
en

to
x

x

N
ot

íc
ia

s 
ve

rd
ad

ei
ra

s
N

ot
íc

ia
s 

fa
ls

as


