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RESUMO 

 

Esta tese analisa, com a base teórica da semiótica discursiva, o jornal O 

Globo, em sua versão on-line, para definir o modo de funcionamento semiótico 

da mídia digital e os mecanismos de produção de sentidos aí presentes. O 

jornal, veículo fundamental para a disseminação da informação, funciona como 

um simulacro do mundo e apresenta-se como um sujeito semiótico 

(LANDOWSKI, 1992), pois mostra uma marca, uma identidade que o constitui 

como um sujeito social, com papel demarcado na sociedade.  

São analisadas as estratégias enunciativas adotadas nos jornais on-line, 

observando os recursos utilizados na interação entre enunciador e enunciatário 

inscritos no discurso. Pretende-se observar como as estratégias enunciativas 

permitem a interação entre os sujeitos aí instalados e a projeção de tempo, 

refletindo que efeitos de sentido esta projeção criará nos textos jornalísticos. 

Para efeito de análise, a versão on-line será comparada com a impressa. 

 

Palavras-chave: Semiótica; Sincretismo; Jornal On-line. 



 

 

ABSTRACT 
 

This thesis analyzes, having discursive semiotics as the theoretical base, the 

newspaper “O Globo”, in its online version, in order to define the semiotics 

behavior in digital media and the production mechanisms that are present in it. 

The newspaper, a fundamental vehicle to the dissemination of information, 

works as a simulacrum of the world and presents itself as a semiotics subject 

(LANDOWSKI, 1992), because it demonstrates a mark, an identity that 

constitutes it as a social subject, with a defined role in society. 

Enunciation strategies adopted by online newspapers are analyzed, and 

resources utilized in the interaction between enunciator and enunciantee 

inscribed in speech are observed. It is intended to observe how enunciation 

strategies allow the interaction between the subjects there inserted and the time 

projection, considering the meaning effects that this projection will create in the 

journalistic texts. When it comes to the analysis, the online version will be 

compared to the printed one. 

 

Keywords: Semiotics; Syncretism; Online Journal. 
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INTRODUÇÃO 

Um jornal é igual ao mundo 

Tudo certo, tudo incerto 

Tudo tão longe e perto 

É igual ao mundo um jornal 

Gilberto Gil1 

 

Na cidade de Estrasburgo, possivelmente em 1442, é cunhada a primeira 

página em uma prensa de caracteres móveis. Talvez Gutemberg não 

imaginasse que sua invenção fosse se transformar num marco social. Graças à 

impressa móvel e ao aperfeiçoamento que o alemão criou, foram possíveis a 

popularização dos livros e a disseminação dos jornais. A produção em larga 

escala difundiu a leitura pela sociedade e também diversificou os saberes. 

Além disso, ajudou na uniformização das línguas que foram se padronizando, 

uma vez que a quantidade de impressão era considerável e foi preciso buscar 

um padrão de unidade linguística.  

Não há como negar que o surgimento do jornal está ligado à criação 

dessa fantástica máquina, mas é no século XVI, na Itália, que surgem as 

páginas volantes, anunciando grandes eventos sociais. Somente no século 

seguinte, na Inglaterra, essas páginas passam a tratar de temas políticos e se 

tornam lugar de debate de opiniões.  

Se os copistas reproduziam, manualmente, um a um, os livros, o processo 

de impressão na máquina de Gutenberg era em larga escala, mas dependia da 

força física do homem que precisava pressionar a placa sobre a folha de papel. 

                                                
1 GIL, Gilberto. “O jornal”. In: Quanta. Warner Music, 1997, F.11. Disponível em: 
http://www.gilbertogil.com.br/sec_musica.php? 

http://www.gilbertogil.com.br/sec_musica.php?
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Graças à Revolução Industrial, as máquinas passaram a fazer a “força física” e 

os homens tiveram mais tempo para a produção intelectual do material a ser 

impresso. Durante o século XIX as máquinas de imprensa foram se 

aperfeiçoando até chegar às grandes rotativas que aliam quantidade, qualidade 

e rapidez na impressão das informações. Hoje, um jornal é impresso durante a 

madrugada e estará nas bancas e nas casas de seus assinantes ao 

amanhecer.  

Da mesma maneira que a imprensa revolucionou a disseminação da 

informação, no século XX, outro divisor de águas foi a implementação de uma 

“rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam dados e 

mensagens utilizando um protocolo comum” (HOUAISS2): a internet. O governo 

americano, durante a Guerra Fria, precisava trocar e armazenar informações 

de forma eficiente. O pesquisador Paul Baran, um dos principais pioneiros da 

internet, pensou que os dados podiam se mover em forma de rede (web), em 

uma troca eficiente de informações, armazenada de forma virtual em diversos 

computadores, simultaneamente. Em princípio a internet foi usada com fins 

militares, mas na década de 70, a empresa ARPAnet já conectava, de forma 

civil, algumas universidades americanas. Nas suas origens, a internet servia 

para troca de informações e contato entre pessoas, graças à invenção do 

correio eletrônico, também na década de 70. A partir da década de 90, com a 

popularização dos computadores pessoais, a utilidade da internet foi se 

ampliando, até chegarmos ao estágio em que se podem divulgar informações 

que em poucos minutos são lidas e absorvidas por milhões de pessoas, em 

diferentes países.  

                                                
2 Disponível em http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm Acessado em 15 dez 2011. 
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É no contexto das mídias contemporâneas, marcadas por velocidade e 

simultaneidade com o acontecimento, que esta tese se inscreve, destinando-se 

a refletir sobre a relação entre jornais impressos e digitais e, mais 

particularmente, sobre a configuração semiótica do jornalismo on-line. 

O objetivo da tese é analisar, com a base da semiótica discursiva, o jornal O 

Globo no formato on-line, observando como se constitui como texto sincrético. 

Para tal, serão analisadas a estratégia enunciativa que põe em relação 

enunciador3 e enunciatário e as formas particulares de manipulação no 

jornalismo on-line. 

Nunca na história da humanidade foi tão fácil buscar informações sobre 

temas diversos. No jornal a notícia é veiculada e fixada numa edição impressa, 

mas na internet a notícia é transitória, pode mudar a cada momento e é 

acessada de qualquer lugar do planeta. 

A internet transformou a sociedade contemporânea, encurtando 

distâncias, facilitando as pequenas atividades burocráticas do cotidiano, 

melhorando a comunicação entre as pessoas e 

“está influenciando poderosamente o jornalismo e todas 
as suas diversas manifestações. Para compreender 
imediatamente o que a rede significa, basta explicar que 
hoje em dia toda a informação disponível no mundo está 
nela, ao alcance, em princípio, a qualquer cidadão 
conectado ao sistema e que tenha as habilidades e 
capacidades necessárias para usá-lo.” (CEBRIÁN, 2010, 
p.42). 

 
A internet transformou e continua transformando o jornalismo de 

diversas maneiras. Interatividade, hipertextualidade, instantaneidade do acesso 

                                                
3
 A enunciação, instância logicamente pressuposta, articula a instauração de um sujeito que se 

desdobra em enunciador e enunciatário. “Denominar-se-á enunciador o destinador implícito na 
enunciação (...) paralelamente o enunciatário corresponderá ao destinatário implícito da 
enunciação.” GREIMAS, COURTÉS. Dicionário de semiótica. São Paulo: Contexto, 2008. p. 
171. O conceito de enunciador e enunciatário será desenvolvido ao longo do trabalho. 
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(o que possibilita atualizações contínuas do informativo), memória, são 

algumas das características do webjornalismo. 

A expansão das possibilidades da internet é visível com a criação da 

Web 2.04. É indiscutível que a 2ª geração de serviços on-line potencializou “as 

formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, além 

de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo.” 

(PRIMO, 2007, p.1). Desta forma, o uso de serviços foi facilitado, pois novas 

interfaces de fácil manuseio foram criadas, como a publicação de fotos e 

vídeos, em poucos minutos, com alguns cliques. Com este avanço, a internet 

ampliou seus horizontes e a análise dessa rede se torna cada vez mais 

complexa. 

O jornalismo começou a considerar o uso da web, nos Estados Unidos, 

na década de 80. Nessa época, o jornalismo na internet se resumia aos 

serviços de notícias específicas para um segmento de público, oferecidos por 

provedores. No Brasil, o primeiro jornal on-line que surgiu foi o Jornal do Brasil, 

em 28 de maio de 1995, tendo como modelo os jornais dos EUA. No ano 

seguinte, o Universo On-line lançou a Folha On-line, o primeiro jornal em tempo 

real, em língua portuguesa, da América Latina, cujas informações vinham de 

agências de notícias e de sua própria redação. 

No início de 2000, foi lançado pelo portal5 IG (Internet Grátis), o primeiro 

jornal on-line brasileiro produzido exclusivamente para a internet: Último 

Segundo. De olho nesse mercado, muitos empresários estrangeiros passaram 

                                                
4
 Web 2.0 é a designação da segunda geração da World Wide Web que ampliou a capacidade 

de troca de informações, participação e colaboração dos usuários de internet com os sites e 
serviços virtuais. A Web 2.0 trouxe dinamicidade na postagem e troca de conteúdos virtuais. 

5
 Considera-se como um portal um site que funciona como um conjunto de informações a ser 

distribuída para outros sites dentro ou fora de seus domínios. 
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a investir alto em portais brasileiros e, com a ascensão dos portais, o 

jornalismo passa a viver um novo momento.  

Para Silva Jr., os portais 

agregam serviços paralelos ao caráter informativo, de 
natureza não necessariamente jornalística; inter-
relacionam sites de conteúdo diverso, no sentido de 
fornecimento de informações jornalísticas, inclusive por 
agências; e convergem, em alguns casos, o serviço de 
provedor de acesso com o de disponibilização de 
conteúdo. (SILVA JR. apud BARBOSA, 2001, p. 4) 

 

O Globo viu na internet uma forma de expandir o mercado, uma vez que 

seria possível alcançar outra camada de leitores, como aqueles que estão em 

regiões onde as versões impressas não circulam ou circulam de forma 

reduzida. O Globo lançou sua versão on-line em 1996, logo depois da Folha de 

S.Paulo e do Jornal do Brasil. A criação da versão on-line é um marco para as 

empresas jornalísticas, que vão ampliar a possibilidade de leitura e divulgação 

de suas marcas, expandindo seu público. Em um primeiro momento, a versão 

on-line era a digitalização direta da versão impressa, mas logo as empresas 

viram que a instantaneidade e atualização são características que marcam o 

jornalismo na rede. Desta forma, criaram uma versão independente da versão 

impressa. Nos dias de hoje, tanto é possível ler a versão impressa na tela 

quanto a versão atualizada do jornal. 

Não há como negar que a internet exige certo grau de poder econômico 

por parte de seus usuários. O acesso ao equipamento que permita conexão 

com a rede e noções mínimas da língua inglesa são requisitos que, em si 

mesmos, excluem muita gente. Os que têm acesso a essa mídia procuram 

interagir e mostrar suas preferências, buscando o conteúdo desejado, 

substituindo a massificação e homogeneização impostas pela TV, rádio e 
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jornais. Claro que essa pseudo-liberdade se dá dentro dos limites do que é 

ofertado pela rede. Embora a internet crie um efeito de infinitude pelos milhões 

de sites e temas que oferece, ainda assim há um limite e, além disso, muita 

repetição ou informações que o internauta não consegue encontrar. 

O leitor faz a escolha de um determinado jornal de acordo com suas 

necessidades e essa escolha revela seu modo de ser e estar no mundo. A 

identificação de um leitor com uma determinada publicação jornalística 

ultrapassa a questão do gosto, adequando-se aos interesses e a um certo 

modo de dizer próprios de uma classe social, de um determinado grupo. Os 

jornais são produzidos de acordo com as faixas de público às quais são 

destinados e para isso são levados em conta os interesses dessas faixas. Há 

publicações noticiosas mais amplas que buscam um público mais geral e há 

publicações mais específicas, com interesses particulares, como os jornais 

literários e os jornais voltados para o campo profissional, concursos, temas 

específicos relacionados ao mercado de trabalho. Os interesses dos leitores 

são diferentes, logo as publicações são produzidas de forma diferente para 

alcançar as distintas necessidades dos leitores. 

Estudos em semiótica (DISCINI, 2003; FIORIN, 2008b) mostram que os 

jornais destinados às classes A e B voltam-se para temas sociais mais gerais, 

como política e economia, enquanto os voltados para as classes C, D e E 

oferecem temas que dizem respeito ao cotidiano, especialmente atendimento à 

saúde, mercado de trabalho, segurança pública, televisão, futebol e as 

matérias conhecidas como de interesse humano, que contam os dramas 

cotidianos da população. O tema local chama mais atenção do que os assuntos 

nacionais. Esse local não se refere apenas a um espaço geográfico, mas ao 
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lugar social em que essas comunidades vivem. Projeta-se um páthos 

caracterizado como constituído por pessoas pouco escolarizadas, sem grandes 

conhecimentos sobre o mundo, interessadas em assuntos locais e notícias 

cotidianas.  

Segundo Fiorin: 

...cada um dos jornais constrói seu público, seu leitor, a 
partir de características discursivas. Essa imagem do 
enunciatário passa a ser um co-enunciador, na medida 
em que ela determina a escolha das matérias que 
entrarão no jornal, a forma como os textos são redigidos, 
a disposição da página, etc. Por outro lado, o 
enunciatário adere ao discurso, porque nele se vê 
constituído como sujeito, identificando-se com um dado 
éthos do enunciador. (FIORIN, 2008b, p.88) 

 

O sujeito da enunciação, desdobrado no enunciado em enunciador e 

enunciatário, projeta no enunciado um éthos e um páthos que correspondem a 

determinados perfis de jornal e leitor, entre os quais circulam determinados 

valores comuns.  

Embora mais de uma década tenha se passado desde a chegada dos 

primeiros jornais impressos na internet, a indústria jornalística continua se 

perguntando como a cultura da velha redação se ajusta ao futuro tecnológico. 

O rápido aumento do número de empresas jornalísticas que 

estabeleceram jornais eletrônicos abriu um fascinante campo de investigação 

sobre como os jornais tradicionais poderiam redefinir conteúdos e valores de 

notícia ao adotar e implementar um sistema eletrônico de disponibilização da 

informação. 

Um dos princípios enunciados por Pierre Levy para caracterizar o 

hipertexto explica bem o caráter dinâmico da internet como fonte de 

informação: 
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A rede hipertextual está em constante construção e 
negociação [...]. Sua extensão, sua composição e seu 
desenho estão permanentemente em jogo para os atores 
envolvidos, sejam eles humanos, palavras, imagens, 
traços de imagens ou de contexto, objetos técnicos, 
componentes destes objetos, etc. (LEVY, 1993, p.25) 

 

A internet não possui uma única fonte, é constituída por diferentes redes 

individuais, diversas culturas, países, distintas realidades socioeconômicas. É 

fomentada externamente por elementos com motivações variadas, de ordem 

educacional, governamental, comercial, pessoal, etc. Machado argumenta: 

... na cultura dos computadores, a narrativa em vez de 
uma simples sucessão de ações, fica configurada, cada 
vez mais, como uma viagem através do espaço 
constituído pelos conjuntos estruturados de itens 
organizados na forma de bancos de dados. (MACHADO, 
2004)  

 

Suzana Barbosa, em seu livro Banco de Dados como metáfora para o 

jornalismo digital de terceira geração, destaca: 

... as prioridades do jornalista da imprensa em papel são 
diferentes das prioridades do webjornalista: enquanto o 
primeiro dá primazia à dimensão do texto, recorrendo a 
rotinas estilísticas que permitem “encaixá-lo” no espaço 
definido, o segundo deve centrar a sua atenção na 
estrutura da notícia, uma vez que o espaço é 
tendencialmente ilimitado. (BARBOSA, 2007, p. 33). 

 
Um jornal pode apresentar-se em três versões: 

1- impressa, no suporte papel; 

2- edição digital, versão que transporta a versão impressa para o suporte 

digital;  

3- on-line, versão produzida para o suporte digital. 

 

Nesta tese, faremos a análise do jornal O Globo, em suas versões 

impressa e on-line, embora ele tenha também uma versão digital. A escolha 
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deste veículo para constituir o corpus deste trabalho se fez pela popularização 

de que usufrui no Brasil e pela credibilidade que apresenta na divulgação de 

notícias. Ao mesmo tempo, como o interesse principal da tese é propor 

categorias de análise comparativas entre os formatos impresso e on-line do 

jornal, a escolha de apenas um veículo permitirá o aprofundamento da 

comparação e o estabelecimento de conceitos e definições que poderão ser 

aplicados a outros veículos de comunicação  

Observando sempre que os corpora “nunca são fechados nem exaustivos, 

mas representativos apenas e de que os modelos com cuja ajuda se procurará 

explicá-los serão hipotéticos, projetivos e preditivos.” (GREIMAS, COURTÉS, 

2008, p.105), organizamos uma amostra qualitativa, devido ao caráter 

transitório e efêmero da mídia eletrônica, que dificulta a constituição de um 

corpus tal como se estabelece tradicionalmente. Para isso, optamos por um 

recorte aleatório das capas (1ª página do jornal on-line), já que a análise se 

concentrará nos recursos disponíveis, links, temáticas, editorias e na estratégia 

enunciativa que organiza visualmente a capa e oferece as opções de leitura.  

Apesar da publicação impressa ter fiéis leitores, a versão on-line não é uma 

mera digitalização dela. É uma outra publicação, que muitas vezes dialoga com 

a impressa, mas fica evidente que são produções independentes:  
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6
 

7
 

Analisando as figuras acima, percebe-se que a 1ª, de O Globo on-line de 

22h 36 min, do dia 3/10/10, já informa sobre o resultado do 1º turno das eleições 

e antecipa o que o leitor lerá nas páginas de O Globo do dia 4/10/10, com 

notícias mais aprofundadas e analisadas pelos jornalistas e especialistas no 

tema. 

Importante considerar que, como o espaço de armazenamento virtual é 

maior, a capa, o que corresponde à primeira página do jornal impresso, é muito 

                                                
6
 Versão on-line de O Globo. 3/10/10.Optamos pelo recurso do print screen para salvar a tela 

em forma de imagem para as análises neste trabalho. 
7
 Versão impressa de O Globo, 4/10/10. 



14 

 

maior. Considera-se, então, que a 1ª rolagem8 da capa da versão on-line 

corresponde à 1ª página da versão em papel. 

A edição digital (http://www.oglobodigital.com.br/flip/) não é o foco deste 

trabalho, porém faz-se necessária aqui uma caracterização para diferenciá-la da 

versão on-line. Há um link na capa da versão on-line para a edição digital. 

 

 

O usuário é dirigido a uma página de autenticação de login e senha. Só será 

autorizado a ler o jornal impresso na tela do computador o assinante da versão 

impressa ou da edição digital. 

9 

 

                                                
8 A 1ª rolagem é o conteúdo que é visualizado imediatamente quando o site é aberto, tomando 
todo o espaço da tela. Para ver os demais conteúdos, o usuário deverá utilizar o mouse, 
movimentando a seta lateral. Além do mouse alguns dispositivos apresentam a tela sensível ao 
toque dos dedos, mãos ou uma caneta específica. A tecnologia touchscreen de aparelhos 
smatphones e tablets, videogames dispensa o uso dos periféricos comuns (mouse e teclado). 
9
 O Globo, 10/10/10. Disponível em http://www.oglobodigital.com.br/flip/ Acessado em 

10/10/2010. 

http://www.oglobodigital.com.br/flip/
http://www.oglobodigital.com.br/flip/


15 

 

O leitor pode escolher fazer a navegação pela página digitalizada do jornal 

ou pelo índice à esquerda. Para simular o passar das páginas, assim como se 

faz com a versão impressa, o leitor pode clicar com o mouse no canto inferior, à 

direita, e a página é virada, assim como se faz com o papel, simulando o 

movimento feito com as mãos.  

10 

Para ler o texto desejado, deve-se clicar em seu título e este se abre, 

com a fonte maior, facilitando a leitura, no lado direito da tela. Neste caso, a 

leitura da versão impressa foi digitalizada e transferida para a tela, mudou-se o 

suporte do texto, mas seu conteúdo é o mesmo da versão em papel. A leitura 

na tela se dá de forma diferente daquela feita no papel, pois  

 
o leitor em tela é mais ativo que o leitor em papel: ler em 
tela é, antes mesmo de interpretar, enviar um comando a 
um computador para que projete esta ou aquela 
realização parcial do texto sobre uma pequena superfície 
luminosa. (LÉVY, 2009, p.40) 
 

                                                
10

 O Globo, 10/10/10. Disponível em http://www.oglobodigital.com.br/flip/ Acessado em 
10/10/2010. 
 

http://www.oglobodigital.com.br/flip/
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É possível identificar o diálogo das versões na parte “Dos Leitores”, 

seção da versão impressa do 1º caderno, na qual se encontram tanto textos 

enviados pelos leitores por meio do site do próprio jornal impresso, quanto 

comentários publicados na versão on-line, em seções como “Eu-repórter”, e 

textos enviados através de outros sites, como os de relacionamento (Twitter e 

Facebook), que estão “linkados” na página principal: 

 

 

A partir da análise dessas versões, observa-se que há uma gradação 

das formas de interação possíveis no impresso, na versão digitalizada e no 

formato on-line, num crescendo de possibilidades de participação.  No jornal 

on-line não há “fechamento” da edição, como na versão impressa, que precisa 

ser encerrada em uma determinada hora para que o jornal possa ser impresso 

nas grandes máquinas e estar na casa do assinante e nas bancas de jornal ao 

amanhecer.  

No on-line há um aumento de efeito de interatividade, aceleração e 

simultaneidade entre o momento do acontecimento e o momento do discurso. 
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A característica particular e marcante do jornal on-line é a interatividade 

que há entre o enunciador e enunciatário, criando um efeito de sentido de 

participação do segundo no veículo de informação. O enunciatário, neste caso, 

não é passivo, aquele que somente passa as páginas de papel e lê a 

informação. Ele participa efetivamente do processo de construção do próprio 

jornal em níveis que também sofrem gradação de menor interatividade (os 

cliques com o mouse) à maior interferência (envio de informações e fotos). Se 

no jornal impresso as seções de “cartas do leitor” eram o máximo de expressão 

pessoal permitido, com o envio de envio de sugestões, críticas e perguntas, 

agora o leitor deixa de ser somente receptor para, ativamente, emitir 

informação. Há uma mudança total no fluxo comunicativo. A versão on-line de 

O Globo apresenta uma seção chamada “eu-repórter”, na qual é o leitor quem 

fornece a informação sobre o bairro, trânsito, etc.  

11 

                                                
11

 Versão on-line de O Globo. 10/10/10. 
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Nessa seção a interatividade é explorada ao máximo, nela é criado um 

efeito no qual o leitor participa da produção do jornal, uma vez que colabora 

com textos e fotos que serão publicados no veículo.  

O percurso de leitura dos jornais é feito de forma hipertextual. Um dos 

recursos da internet, o hipertexto, surgiu muito antes do nascimento desta. O 

termo hipertexto foi cunhado no início dos anos sessenta por Theodore Nelson. 

Ele queria exprimir a ideia de escrita/leitura não linear em um sistema de 

informática. A palavra hipertexto combina o grego huper, “muito além”, e o latim 

textus, “tecido ponto a ponto”. Tratava-se de um estudo teórico sobre escrita 

não sequencial: a transferência de textos entre dois sistemas, não na base de 

um sinal gráfico de cada vez, mas de blocos inteiros. 

Enquanto o texto propõe ao leitor um percurso fixo ou linear, o hipertexto 

permite ao leitor/usuário construir sua própria ordem de leitura, criando 

diferentes contextos e destinos, constituindo a sua versão pessoal sobre o 

hipertexto. O texto é uma estrutura linear, hierarquizada, ao passo que o 

hipertexto é uma estrutura de rede, na qual os elementos textuais são nós, 

ligados por relações não lineares e pouco hierarquizadas. O hipertexto, porém, 

não significa uma ruptura com o texto tradicional, mas uma complementação. É 

importante lembrar que o jornal impresso é caracterizado, tradicionalmente, 

como texto de leitura linear, mas é uma aparente leitura linear, pois o leitor 

pode fazer a leitura na ordem que lhe convém. Segundo Canan: 

A mídia tradicional – os jornais, a televisão, o rádio —, além do 
já conhecido trabalho do gatekeeper, escolhe por nós a 
“entrada”, ou seja, quem falará primeiro, quem fechará a 
matéria, até onde podemos saber do assunto. Já com as 
possibilidades oferecidas pela hipermídia, temos mais — e 
apenas mais, pois não são ilimitadas e há, de toda forma, uma 
pré-definição de fontes, imagens textos — possibilidades de 
entendimento de um tema. (CANAN, 2007, p.143) 
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O usuário da internet, então, possui uma variedade de fontes de notícia, 

oficiais ou não oficiais, de grandes conglomerados de comunicação ou de 

veículos independentes, e pode ir de um a outro livremente, através de links 

nos próprios sites ou através de ferramentas de busca. As possibilidades de 

sequência de leitura são muitas, e consequentemente o grau de 

personalização da mensagem é muito superior ao proporcionado por mídias 

como a televisão ou a imprensa: 

Há uma mudança significativa no papel do receptor12 da 
mensagem vista na forma clássica da comunicação. Há 
mais condições de este receptor tentar entender a 
informação por vários ângulos, principalmente com as 
novas perspectivas da interatividade. Sem falar na 
possibilidade de que, não satisfeito com o que a matéria 
oferece, o receptor pode optar por buscar informações 
em outros websites. (CANAN, 2007, p.143) 

 

A internet projeta um enunciatário cujo páthos tem mais liberdade no seu 

percurso de leitura, face à diversidade e variedade de pontos de vista ou de 

versões do mesmo fato, oferecidas na grande rede. 

Essa breve amostragem das questões envolvidas na análise dos sites já 

indica os principais conceitos que precisaremos mobilizar ao longo dos 

capítulos, bem como as questões de funcionamento das mídias envolvidas. 

A tese será estruturada em 3 capítulos. No capítulo 1— O Globo: o jornal 

como sujeito semiótico —, será analisada a identidade do jornal considerado 

como um sujeito semiótico (cf. LANDOWSKI, 1992), por meio da observação da 

semântica discursiva e da cobertura figurativa de enunciador e enunciatário, 

considerados como concretizações de um éthos e um páthos.  

                                                
12 Neste trabalho não será considerada a categoria de receptor, pois “além de uma simples 
questão de terminologia, a diferença entre a teoria da comunicação e o ponto de vista 
semiótico reside em que, no primeiro caso, o receptor representa uma posição vazia (o que 
está conforme uma perspectiva mecanicista), ao passo que, no segundo, o destinatário 
corresponde a um sujeito dotado de uma competência e apreendido, num momento dado do 
seu devir, numa ótica mais “dinâmica” (o que sublinha o ponto de vista mais “humanizante” 
adotado pela semiótica)” (GREIMAS, COURTÉS, 2008, p.408) 
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No capítulo 2 — O jornalismo on-line: Temporalização e espacialização — 

serão abordadas as questões de tempo e espaço, redimensionadas por força do 

novo suporte. 

No capítulo 3 — Protocolos de leitura: interações—, serão analisados os 

regimes de interação entre os sujeitos (LANDOWSKI, 2002/2009) e a estratégia 

enunciativa que organiza os percursos de leitura e a disposição topológica dos 

conteúdos.  

O desenvolvimento dos capítulos tem por base a ideia de que tanto as 

fontes de notícias digitais quanto os jornais impressos devem ser 

compreendidos como textos. Dentre os estudos do discurso e do texto, 

encontra-se a semiótica discursiva, fundada por Algirdas Julien Greimas e pelo 

Grupo de Investigações Semiolinguísticas da Escola de Altos Estudos em 

Ciências Sociais de Paris. Concebido como resultado da junção do plano do 

conteúdo, construído sob a forma de um percurso gerativo, com o plano de 

expressão, o texto deve ser compreendido na dualidade que o constitui, ou 

seja, como objeto de significação e objeto cultural de comunicação entre 

sujeitos. 

Definido como unidade de manifestação que constitui um todo 

organizado de sentido, o conceito de texto aplica-se não só ao verbal, mas 

também a outras linguagens. O sentido de um texto se constrói sob a forma de 

um percurso gerativo que abrange três níveis: o fundamental, o narrativo e o 

discursivo. O primeiro é o mais abstrato, onde aparecem as categorias 

semânticas básicas de um texto, apreensíveis como uma oposição. No nível 

das estruturas narrativas, os elementos de oposição apresentados no primeiro 

nível são assumidos como valores por sujeitos, que passam por 
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transformações de estados. No nível do discurso, as estruturas narrativas são 

assumidas pelo sujeito da enunciação, que irá operar, na sintaxe, com as 

categorias de espaço, tempo e pessoa. Na semântica discursiva, os temas e 

figuras concretizam as relações dos níveis anteriores. É no patamar discursivo 

que se analisam os recursos argumentativos estabelecidos no texto e sua 

inscrição ideológica.  

Para a análise de jornais eletrônicos, será necessário considerá-los 

como textos sincréticos, que são aqueles constituídos de várias linguagens. A 

superposição de linguagens e a mistura delas, entretanto, não impede o efeito 

de unidade. Objetos sincréticos, segundo Lucia Teixeira  

são aqueles em que o plano da expressão se caracteriza 

por uma pluralidade de substâncias mobilizadas por uma 

única enunciação cuja competência de textualizar supõe 

o domínio de várias linguagens para a formalização de 

uma outra que as organize num todo de significação. 

(TEIXEIRA, 2004 p.235) 

 

Observando a 1ª página do jornal, a vitrine da edição, veem-se fotos, 

charges, manchetes, legendas, temas diversificados, e ainda, múltiplos 

tamanhos de fontes, fotos de tamanhos e cores diferentes postas sobre a 

página. No entanto, sob a diversidade há o efeito de unidade. Tomemos como 

exemplo a 1ª página do jornal O Globo, de 20/05/08. Nessa edição impressa de 

O Globo, encontra-se a foto do governador Sergio Cabral pedalando uma 

bicicleta em Paris. Ao ler a chamada, verificamos que o governador foi à cidade 

parisiense para atestar a eficácia do sistema velib, operado em Paris, e a 

possível implementação do mesmo projeto no Rio de Janeiro. O que chama a 

atenção da edição não é a notícia do projeto, mas a foto do governador, de 
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braços abertos, sobre a bicicleta, pelas ruas de Paris. Tal foto vem 

acompanhada pela legenda: “Mamãe, sem as mãos”.  

13
 

 

A relação entre a foto e a legenda é o chamariz da edição. A posição do 

governador na bicicleta e a relação da foto com a legenda criam o efeito 

cômico, trazendo um tom de piada. Além disso, destaca-se a quebra de 

expectativa do leitor, que é surpreendido não só pela foto e legenda cômicas 

em um jornal que preza o discurso revestido de seriedade, mas também pela 

pose inesperada para um governador. A foto do governador, com os braços 

abertos, ganha força e graça, com a legenda “mamãe sem as mãos”. Na 

relação entre as duas linguagens, não se pode afirmar qual delas é a mais 

importante, a construção do sentido de comicidade se dá pela relação do 

verbal com o visual. 

Analisar, então, o texto sincrético é mapear essa rede de relações 

estabelecidas entre as linguagens, que compõe o todo de sentido — o texto — 

apreendido como unidade pelo leitor que está diante da página impressa ou da 

                                                
13 O Globo, 20/05/2008. 
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tela do computador. Tal preocupação é nuclear no âmbito desta tese, que 

pretende pensar nas relações de sentido nos jornais on-line. 

A análise dos textos sincréticos precisa partir do exame da estratégia 

enunciativa que, organizando as diferentes linguagens na superfície de 

manifestação do hipertexto, permite a interação entre os sujeitos aí instalados, 

logo se faz necessário também identificar enunciador e enunciatário inscritos 

no discurso. Segundo Fiorin 

o enunciador e o enunciatário são o autor e o leitor. 
Cabe, porém, uma advertência: não são o autor e o leitor 
reais, de carne e osso, mas o autor e o leitor implícitos, 
ou seja, uma imagem do autor ou do leitor construída 
pelo texto. (FIORIN, 2008a, p. 153) 

 

A imagem de enunciador corresponde ao éthos discursivo e pressupõe 

um páthos, ou seja, uma imagem de enunciatário também instaurada no 

interior do discurso. O páthos do discurso é constituído de uma complexa 

relação de papéis temáticos: “o páthos não é a disposição real do auditório, 

mas a de uma imagem que o enunciador tem do enunciatário” (FIORIN, 2008a, 

p.154). A internet projeta um enunciatário que, tendo mais liberdade no seu 

percurso de leitura, face à diversidade e variedade de pontos de vista ou de 

versões do mesmo fato, é também tematicamente mais aberto, muitas vezes 

difuso. Enquanto o texto verbal impresso propõe ao leitor um percurso fixo, 

linear (em uma reportagem) ou espacial (em uma fotografia), o hipertexto 

permite ao leitor/usuário construir sua própria ordem de leitura, criando 

diferentes contextos e destinos, constituindo a sua versão pessoal do que tem 

diante dos olhos. O jornal on-line expande a noção de hipertextualidade, visto 

que se aloca no espaço virtual que é muito mais amplo, permitindo inclusive 

uma ressignificação das noções de suporte e de espacialidade. Um jornalista 



24 

 

ou editor, no jornal impresso, trabalha no espaço limitado da página concreta, 

de papel. Já no jornal on-line a extensão da notícia, a quantidade de recursos 

como fotos, vídeos, gravuras, áudio se expandem na multiplicidade de links, 

construindo, muitas vezes, um efeito de infinitude.  

As características específicas do jornal on-line apresentadas até aqui 

demonstram a necessidade de analisar este objeto a partir de uma metodologia 

teórica complexa. Neste trabalho serão analisadas as manifestações mais 

aparentes das categorias enunciativas estritas de pessoa, tempo e espaço e 

será avaliado como se dá o percurso rítmico de leitura nos jornais eletrônicos. 

Para dar conta da estratégia enunciativa que constrói o efeito de unidade de 

sentido, permitindo que um jornal se afirme como um sujeito de sentido, será 

necessário usar as novidades teóricas desenvolvidas no âmbito da semiótica, 

com ênfase à noção de tensividade (ZILBERBERG, 2006) e de interação 

(LANDOWSKI, 2005). O sujeito percebe o mundo, primeiramente, pelo 

sensível, que rege o inteligível. Afirma Fiorin:  

a Semiótica Tensiva busca explicar as 
instabilidades. Por isso, parte do pressuposto de 
que as alterações e vicissitudes que afetam o 
sentido derivam do fato de que ele está mergulhado 
na instabilidade, na imprevisibilidade, na foria. Essa 
transposição semiótica da energia é uma força 
diretriz, que se analisa em três grandezas 
(foremas): a direção, o intervalo e o elã (impulso). A 

intersecção de um forema com uma subdimensão 
da intensidade (andamento e tonicidade) ou da 
extensidade (temporalidade e espacialidade) 

produz uma valência. (FIORIN, 2008c, p.136) 
 

A instantaneidade da informação e a estreita relação de interação entre 

enunciador e enunciatário são as principais diferenças entre os jornais impresso 

e on-line. Assim como em todos os textos, tanto no impresso quanto no on-line 

pressupõe-se um contrato fiduciário entre os sujeitos, que “põe em jogo um 
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fazer persuasivo de parte do destinador e, em contrapartida, a adesão do 

destinatário”, sendo o “contrato fiduciário um contrato que garante o discurso-

enunciado.” (GREIMAS, COURTES, 2008, p. 208). Desta forma, no texto jornal, 

que se apresenta com um modo particular de leitura por sua estrutura 

hipertextual, a relação entre os sujeitos se estabelece de um modo também 

particular. As possíveis escolhas do enunciatário geram um efeito de sentido de 

liberdade, construindo a ideia de que é o próprio leitor que estabelece o 

percurso de leitura do jornal. No jornal on-line a relação estabelecida entre os 

sujeitos se expande, pois o enunciatário é convidado a comentar as notícias, a 

enviar fotos, muitas vezes aliando-se ao enunciador na construção do jornal. 

Nos capítulos que seguem, examinaremos tais aspectos, esperando, assim, 

que esta tese possa contribuir para demonstrar a fertilidade da semiótica como 

teoria voltada para os muitos sentidos que os textos – e a vida – dispõem em 

torno do sujeito. 
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Capítulo 1  
 

O Globo: o jornal como sujeito semiótico 
 

O Globo. On line.On time.Full time.14 

 

A epígrafe deste capítulo refere-se à campanha publicitária do jornal O 

Globo, que simula uma espécie de onipresença do jornal e consequentemente 

de seus leitores. Neste momento as empresas jornalísticas já estão ajustadas 

aos meios digitais de transmissão das notícias. Não basta apurá-las, redigi-las 

e entregá-las nas folhas impressas. Agora a empresa jornalística compromete-

se em estar conectada todo o tempo e transmitir instantaneamente, quase que 

simultaneamente, os acontecimentos do mundo para o mundo. Em um clique, 

pode-se saber sobre as últimas notícias.  

Até chegar à era on-line, o jornal, desde sua origem, passou por vários 

momentos históricos e modificações. Iniciou-se como uma espécie de anúncio 

de efemérides e foi se transformando no veículo fundamental de informação e 

formação de opinião social das grandes massas.  

O jornal O Globo é um produto da empresa Infoglobo15 e foi fundado por 

Irineu Marinho, no Rio de Janeiro, em 1925, como edição vespertina até 1962, 

quando se tornou matutino. Foi o primeiro jornal a circular aos domingos, a 

partir de 1972. É produzido para o público A e B e, segundo as diretrizes da 

Infoglobo: 

                                                
14

 Campanha publicitária do jornal O Globo lançada nas mídias digital e impressa e TV, em 
setembro de 2008. Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=Hbm50uD4wXk, Acessado 
em 29set2008. 
15

A Infoglobo é uma empresa das Organizações Globo que abarca os jornais O Globo, Extra e 
Expresso, com os sites Globo e Extra e a Agência O Globo. 
https://www.infoglobo.com.br/anuncie/institucional.aspx Acessado em 29set2008. 
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é um jornal que leva para os leitores muito mais do que 
informação. O Globo apoia projetos culturais e 

educacionais, além de ter um time de colunistas que 
reforçam a pluralidade e contribuem para que o leitor 
forme sua própria opinião, pois tem acesso ao que há de 
melhor em conteúdo.16 

 

O jornal O Globo é um dos jornais mais lidos no Brasil e sua popularidade 

se dá pela confiabilidade que apresenta diante do público. Um fator que 

promove a credibilidade desse veículo é a relação direta com as redes de rádio 

e TV das Organizações Globo. Diante das mudanças dos meios de 

comunicação de massa e a expansão dos recursos on-line, em 1996 O Globo 

passa a ter sua versão digital na grande rede, possibilitando a leitura do jornal 

impresso na tela. A partir de então, formulou uma versão produzida para a 

internet, apresentando uma redação própria de notícias com características 

específicas do universo digital, ampliando as ferramentas de interatividade. Em 

setembro de 2008, elabora uma nova campanha, expandindo a funcionalidade 

dos jornais: “O Globo. Muito além do papel de um jornal”, destacando a “marca 

como sinônimo de informação confiável, independente do meio onde é 

veiculada.”17. 

Esse jornal tornou-se uma grande empresa, que não só imprime a 

informação em larga escala, mas a produz, buscando-a não só nas fontes 

tradicionais mas também em novos meios de produção de notícia, como as 

redes sociais. O jornal, veículo fundamental para a disseminação da 

informação, funciona como um simulacro do mundo, como se fosse possível 

relatar em suas folhas todos os acontecimentos. São as grandes empresas 

                                                
16 Disponível em: https://www.infoglobo.com.br/anuncie/institucional.aspx  Acessado em: 
15 out 2011). 
17 Disponível em: https://www.infoglobo.com.br/anuncie/institucional.aspx Acessado em: 15 out 
2011 

https://www.infoglobo.com.br/anuncie/institucional.aspx
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jornalísticas que decidem que fato virará notícia e qual não será noticiado. 

Quando algo acontece e não está nas páginas do jornal, parece que não 

ocorreu, revelando que tal fato não é importante, como se não houvesse nem 

mesmo existido. Os fatos que são selecionados para compor uma edição de 

jornal são aqueles que, segundo os editores, são de interesse do leitor, ou 

daquilo que os editores desejam que seja do interesse do leitor. Silenciar e 

dizer são atos que revelam os interesses no fazer jornalístico e na construção 

de um simulacro de mundo. 

O jornal apresenta-se como um sujeito semiótico (LANDOWSKI, 1992), 

pois mostra uma marca, uma identidade que o constitui como um sujeito social, 

com papel demarcado na sociedade, pois: “cada jornal tem seu estilo, um tom, 

um ‘perfil’ que o define e que (...) dele fazem uma figura social capaz de 

cristalizar duradouramente atitudes de atração ou de repulsão.” (LANDOWSKI, 

1992, p. 118). O jornal revela uma dupla natureza, anuncia o novo na 

constância de um formato no qual o leitor repousa o olhar habitual, dando-lhe 

segurança que gerará a fidelidade, conforme afirma Landowski: 

o jornal, objeto de comunicação, solicita de cada 
indivíduo a compulsão inversa, exigindo a repetição, 
favorecendo o hábito ou a rotina, ou, menos 
disforicamente, uma certa constância — como se, uma 
vez que alguém elegeu seu jornal, permanecer fiel a ele 

fosse, em suma permanecer fiel a si 

mesmo.(LANDOWSKI, 1992, p. 119). 
 

Percebe-se, então, que é estabelecido um contrato entre os sujeitos jornal 

e leitor que se renova diariamente: o primeiro trará o relato dos acontecimentos 

diários que viraram notícias, cuidando para que a novidade factual se enquadre 

nos padrões formais do veículo midiático. Além de reforçar as seções e 

disposição conhecidas (editoriais na página 8, horóscopo na penúltima página 
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do segundo caderno, colunas de opinião na página 4 do primeiro caderno, por 

exemplo), o jornal submete a notícia a determinados padrões de organização 

das páginas e seções. O segundo elemento do contrato, então, cumprirá o 

papel de leitor do jornal eleito por ele. Segundo Discini: 

como leitor fiel, reconhecido pelo seu jornal, e 
reconhecedor deste seu jornal, bem como esse 
destinador, discursivizado como o jornal eleito, 
constroem, mútua e diariamente, uma competência 
necessária e específica. Trata-se de uma relação de 
reciprocidade na construção dessa competência já que o 
jornal constrói a competência do leitor e vice-versa. 
(DISCINI, 2003, p.119) 

 

A autora nos adverte ainda sobre o papel fundamental da capa, que 

funciona como o “chamariz ao seu leitor”, apresentando “uma feição própria”, 

com características particulares, funcionando como um “espelho” no qual “se 

projeta o corpo de cada jornal”. E “este corpo, representando uma totalidade, 

construído por uma recorrência de procedimentos, constitui um estilo de cada 

jornal” (DISCINI, 2003, p. 118.). O estilo, então, se constitui, nos textos, por 

meio de repetições e escolhas que geram uma marca própria do enunciador 

que faz com que o enunciatário o reconheça nos enunciados, construindo a 

identidade do jornal. 

A identidade discursiva do sujeito semiótico jornal parte, primeiramente, 

da simulação de uma neutralidade e imparcialidade, como se fosse possível 

narrar um fato com isenção, com recursos discursivos, como o uso da 3ª 

pessoa, dados concretos, fotos, inserção de depoimentos, que ancoram os 

fatos na realidade e levam a crer que o fato se conta por si mesmo. Com tais 

recursos, apagam-se as marcas do enunciador para dar maior credibilidade à 

narrativa do fato, porém há de se lembrar que “as notícias e reportagens não 

são mais do que relatos dos eventos, ou seja, uma interpretação de quem os 
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relata sob certo ponto de vista, determinados por uma perspectiva social e 

política específica.” (GOMES, 2008, p.19). É esse ponto de vista que vai criar 

uma identidade semiótica, uma enunciação constituída da multiplicidade dos 

sujeitos concretos que escrevem e produzem o material jornalístico. Essa 

multiplicidade ganha unidade por meio de uma enunciação poderosa, que 

subsume as diferenças para assegurar o efeito de unidade enunciativa, que 

parece emanar de um enunciador /jornal/. 

As estratégias enunciativas usadas por esse enunciador apontam para a 

recorrência de traços tanto no plano do conteúdo (PC) quanto no plano da 

expressão (PE). No primeiro revelam-se as reiterações de temas e figuras, os 

recursos sintáticos e a organização semionarrativa, enquanto no segundo 

apresentam-se os recursos de composição e organização da página, além de 

cores, formas, tamanhos das fontes etc. 

Pensando em enunciatários que se põem diante de uma 1ª página de 

jornal como naqueles que se põem diante da tela do computador, observando a 

capa do jornal on-line, podemos identificar semelhanças e diferenças nos 

percursos de leitura que seguem. Apreender tais percursos seria uma tarefa 

impossível, entretanto, é possível perceber que tais percursos já se inscrevem 

na maneira como são construídos tais textos. 

Observando a 1ª página de O Globo no suporte papel e a capa na versão 

on-line, verificamos que no PE de ambos o sincretismo de linguagens se dá na 

disposição do texto, posto sobre a página, em colunas verticais e horizontais, 

constituindo faixas que cercam as imagens e organizam a distribuição dos 

textos. Para guiar o enunciatário, ainda no PE, há uma diversificação do 

tamanho e formatos de fontes. Tudo isso faz com que tanto no impresso 
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quanto no on-line se veja reconhecida a estrutura diagramática do texto jornal. 

No caso do on-line, percebe-se que o PE do jornal impresso foi adaptado para 

o uso no suporte da tela e com isso cria-se identificação do leitor também com 

o on-line. A estrutura se mantém, pois ali é o lugar da notícia, não é um site de 

poesia, nem de jogos, nem de música. Porém, o plano da expressão do jornal 

on-line apresenta-se mais complexo devido às ferramentas específicas da 

internet, com movimento, recursos de áudio e vídeo, links que remetem ao 

próprio jornal e também para fora de seu espaço. Vejamos as páginas das 

versões impressa e on-line do dia 02/01/2014: 

18
 

                                                
18

 Capa da versão impressa de O Globo, 02/01/2014. 
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A diagramação da capa da versão on-line apresenta muitas semelhanças 

com a página da versão impressa, especialmente no que diz respeito a uma 

identidade visual criada por cores, topologia da organização visual da 

informação e marcas gráficas. A cor branca no fundo da tela e do papel 

ressalta os textos e as imagens. 

Na versão on-line, as chamadas de notícias são organizadas, em geral, 

em duas colunas verticais, separando-se umas das outras por pequenos 

espaços em branco entre uma notícia e outra, bem como pela diferença entre 

as fontes, que, quando indicam novo título, estabelecem também uma 

separação. Há, ainda, uma terceira coluna vertical, que hospeda links para os 

colunistas, publicidade e plantão Rio. Na versão impressa, não sendo 

pertinente a existência de links, as chamadas distribuem-se em duas colunas 

verticais, separadas por uma linha fina preta. Distribuídas horizontalmente, as 

                                                
19

 O Globo On-line 02/01/2014. 
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chamadas são separadas umas das outras também por fina linha preta. Na 

parte inferior da capa, encontram-se a charge de Chico Caruso (sempre 

publicada na 1ª página) e também as chamadas dos cadernos que compõem a 

edição do dia, marcando novas diferenças. 

As molduras que separam colunas e notícias, no impresso, estabelecem 

limites e criam efeito de ordem e finitude. Já na versão on-line, a ausência de 

molduras e o “aperto” das duas colunas, para dar espaço na tela à terceira 

coluna vertical, criam a ideia de profusão, fluxo e infinitude. 

No entanto, a organização do PE nas versões on-line e impressa se 

prende à mesma identidade visual, ao trazer para a tela uma configuração que 

o leitor do impresso pode reconhecer. O leitor, assim, reconhece, na 

configuração do PE, a “imagem de marca” que identifica o jornal “no plano da 

comunicação social”, para usar as palavras de Landowski (1992, p.118). 

No exemplo aqui analisado, reforça a identidade do jornal, no plano do 

conteúdo, a temática da manchete (“Dilma vai bem no social e mal na 

economia”- impressa e “Promessas de campanha: Dilma vai bem no social e 

mal na economia”). Em geral, na primeira atualização matutina do on-line a 

manchete é a mesma do impresso e a relevância dada à notícia é 

compartilhada pelas duas versões do jornal. 

Como o objetivo principal desta tese é examinar a versão on-line, vamos 

nos deter ainda um pouco na sua capa, que se organiza, na seção superior, em 

7 faixas horizontais. Na parte superior da tela, logo abaixo do endereço do site 

www.oglobo.globo.com, sobre fundo branco, vê-se que há links coloridos que 

remetem ao site Globo.com (notícias, esportes, entretenimento e vídeos) da 

instituição Infoglobo que hospeda o site O Globo On-line. Do lado direito, em 

http://www.oglobo.globo.com/
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tom cinza e branco, aparecem os links para o cadastro de entrada no site (para 

a leitura dos textos em O Globo On-line não se faz necessária a autenticação). 

Na faixa azul fina que se segue, à direita, em fonte branca, há links sobre os 

princípios editoriais do jornal, edição digital (leitura da versão impressa na tela) 

e as versões para celular, Kindle e Tablets e os E-books produzidos pelo jornal. 

Na faixa abaixo, uma seta, com fundo em gradações de azul, em fonte 

branca e maiúscula, anuncia as “Últimas notícias”, seguida da hora em 

vermelho e a chamada “Anderson Silva aparece de muletas em foto no 

Twitter”. Nessa faixa, o registro da hora e as chamadas vão mudando, a partir 

do efeito do desvanecimento de uma com o aparecimento imediato de outra 

chamada. Os botões (seta anterior, pausa e seta posterior) podem retomar 

uma chamada, remeter a outra posterior ou pausar o movimento de troca. Ao 

clicar sobre a chamada, abre-se a página com a notícia em detalhes. Duas 

faixas finas discretas, verde e amarela, acima do título do jornal, demarcam os 

espaços e mostram de forma sutil as cores que simbolizam o nosso país, 

garantindo a identificação do leitor com a publicação, como se o verde-amarelo 

estabelecesse o limite superior da página (este recurso gráfico também está 

presente na versão impressa). O fundo azul marinho contrasta com a fonte 

padrão na cor prata do título do jornal centralizado. Abaixo do título, em 

nuances cinza e branco, apresenta-se a hora exata, seguida do dia da semana, 

dia, mês e ano, fazendo a ancoragem temporal prevista no texto jornalístico. À 

esquerda, campos para a autenticação do leitor no site, um retângulo em tom 

cinza para uma pesquisa no site seguido de um botão em tom azul com a 

expressão OK em branco. À direita em tom branco, a referência do local de 

publicação do jornal, ancoragem espacial, seguido das condições climáticas. 
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Abaixo do título a cor azul marinho se matiza em tom mais claro nos links 

“capa” (aberto imediatamente sem a interferência do leitor), “País”, “Rio”, 

“Economia”, “Mundo”, “Cultura”, “Esportes” e “Mais”. Esses links são seções 

fixas que remetem às principais editorias do jornal. Ao passar o mouse sobre 

um link, uma pequena aba se abre, sobreposta à tela principal, com as 

principais notícias selecionadas daquela editoria, podendo o leitor ir direto a 

uma determinada notícia. Nessa faixa, do lado direito, estão os ícones das 

redes sociais20 Twitter, Facebook e Google + que direcionam o leitor para o 

perfil do jornal nessas redes, levando-o para um espaço externo, em outra 

janela ou guia do navegador.  

Na faixa fina e discreta que se segue, de fundo branco, à esquerda, outra 

seta, semelhante à do link “Últimas notícias”, com a inscrição “Tópicos”, remete 

aos temas destacados pelo jornal: “Copa 2014”, “Verão” e “Mensalão”.  Do lado 

direito, links para seções específicas do jornal, com fontes estilizadas próprias 

que remetem ao logotipo das seções e também para o jornal Extra21. Da 

mesma forma, o leitor, ao clicar sobre os links, abre outra janela ou guia de 

navegação. 

Na parte principal, percebe-se a economia cromática e o uso de cores 

sóbrias, recursos de contenção e seriedade. O tipo de fonte utilizado também é 

sóbrio, destacando as manchetes em negrito, e, assim como no recurso 

cromático, a fonte escolhida é delicada e seu tamanho está de acordo com a 

uniformidade da página. A cor da fonte em azul marinho, usada nas manchetes 

e chamadas, combina com o fundo azul do suporte da tela e contrasta com o 

                                                
20 O uso das redes sociais no jornal será analisado no capítulo 3 dessa tese, como um 
mecanismo de interação. 
21

 O jornal Extra é uma publicação também da Infoglobo, produzida para a camada de leitores 
mais popular.  
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branco da tela principal. Optou-se pelo azul claro e cinza claro para as 

legendas e subtítulos. Os tons cromáticos usados nas fontes contribuem para 

reforçar o efeito de contenção e discrição da página. Além disso, o conteúdo 

está exibido em colunas, com títulos e intertítulos em destaque, gerando um 

efeito de sentido de ordem e de organização. O fundo azul escuro, além de 

marcar uma contenção, contrasta com o branco da página principal, facilitando 

a leitura dos textos, realçando as fotografias. Há uma padronização na relação 

entre a associação de uma chamada à foto correspondente, novo recurso de 

moderação e ordem. Na página em análise as fotos destacam as notícias às 

quais estão vinculadas, dando-lhes caráter de comprovação e verdade, além 

de funcionarem como recurso de captação da atenção do leitor. Na chamada 

“Riotur promete mais banheiros para o Réveillon de Copacabana”, a fotografia 

tirada do alto, de forma ampla e geral, mostra a fila extensa que se formou para 

usar os banheiros na orla de Copacabana durante o evento, atestando que o 

serviço da prefeitura foi ineficiente. Portanto a relação entre a fotografia e a 

legenda mostra uma complementaridade e uma comprovação, reiterando a 

informação. Por sua natureza, a fotografia remete às figuras do mundo, 

fazendo uma representação dele, uma captura de um dado momento, de um 

flagrante. A publicação da fotografia gera um efeito de sentido de realidade e 

de veracidade dos fatos. Regina Gomes afirma que: 

Dentre as diversas imagens utilizadas como 
concretização de conteúdos jornalísticos, a fotografia tem 
um lugar privilegiado, pois é tomada, pelo senso comum, 
como imagem coincidente ao referente. Marca fixada da 
emanação luminosa do próprio objeto fotografado, surge 
como prova irrefutável da “verdade” dos fatos ou, pelo 
menos, de sua efetiva existência, não importa sob qual 
ponto de vista. Assim, a imagem fotográfica, por ser 
produto de um procedimento técnico e mecânico, constrói 
a ilusão de que é fiel ao real e de que deixa pouca 
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margem para a interferência de seu produtor. (GOMES, 
2008, p. 31). 
 

Outro uso da imagem na capa de O Globo On-line refere-se às fotografias 

dos articulistas do jornal. Na coluna do lado direito na seção “Gente do Globo”, 

de blogs e colunistas, há chamadas para os textos dos jornalistas e ao lado de 

cada chamada há a fotografia do articulista. Muitas vezes o leitor é capturado 

para a leitura dos textos a partir das chamadas. A foto do autor repetida em 

todas as edições cria o efeito de presença que reforça o caráter de intimidade e 

proximidade com o leitor. 

Na parte inferior da página, na linha horizontal, também se encontram 

chamadas para colunas de outros articulistas. O prestígio dos articulistas é 

ressaltado pelo jornal, ao organizar uma espécie de moldura embaixo e à 

esquerda da página, que cria o efeito de que o jornal se cerca de bons 

profissionais da opinião, que lhe servem de mais um recurso de credibilidade e 

confiança.  

A configuração topológica da página mostra-se regular, organizada em 

faixas horizontais fixas na parte superior e em colunas verticais, divididas em 

linhas discretas. Alternam-se textos verbais e visuais, formando uma unidade 

de sentido sincrética, na qual imagens e palavras se complementam e ampliam 

as informações jornalísticas.  

Movimentando a barra de rolagem da página de capa de O Globo On-line, 

verifica-se que há uma divisão importante a ser destacada. A parte superior, 

por ser aquela de primeiro contato do leitor com o site, abarca as principais 
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informações, as mais atualizadas, as notícias quentes22, como já foi analisado. 

Ao descer a barra, na parte central e inferior, verificam-se outros links e outras 

seções mais específicas. 

Se, na primeira e segunda rolagens, o conteúdo de notícias se distribui 

em colunas regulares, com molduras imaginárias, na terceira e quarta rolagens, 

a organização, ainda que preservando colunas verticais, é mais aleatória e 

variada. Separadas da primeira e segunda rolagens por uma publicidade que 

atravessa horizontalmente a tela, a terceira e quarta rolagens introduzem 

conteúdos como as seções “Play- o canal de vídeos do Globo” e “Multimídia do 

dia”, seleção de fotos marcantes sobre uma notícia quente da edição. 

23 

São também aí alocadas colunas de variedades, novas peças 

publicitárias e links tanto para outros sites, como o da rádio CBN, quanto para 

colunas interativas, como a enquete do dia. 

                                                
22 No jargão do jornalismo, as notícias quentes são aquelas inéditas e requerem publicação 
imediata. Em contraponto as notícias frias são aquelas em que a publicação não se faz 
urgente.  
23 O Globo On-line, 21/01/2014. 
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24 

Além disso, aparece a listagem das notícias mais lidas, comentadas e 

enviadas, em coluna que funciona como termômetro do interesse dos leitores.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      25 

 

                                                
24 O Globo-On-line, 21/01/2014. 
25 O Globo-On-line, 11/01/2014. 
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Na última rolagem, encontra-se a seção “Eu-repórter”, voltada para o 

jornalismo colaborativo, no qual o leitor participa enviando sugestões de pautas 

para o jornal.  

26 

Essas seções reforçam e alargam tanto os modos de interação do leitor 

com o jornal quanto o caráter sincrético do suporte on-line, ao agregar, ao 

verbal e ao visual estático da versão impressa, linguagens com som e 

movimento.  

Lucia Teixeira nos adverte que o objeto sincrético “está submetido, como 

texto, a uma enunciação única que confere unidade à variação.” (TEIXEIRA, 

2008, p. 180). É ainda a semiotista que chama a atenção sobre o caráter 

sincrético do jornal quando afirma que: 

Numa página de jornal, por exemplo, a diagramação que 
põe em relação um editorial, cartas de leitores e uma 
charge pode justamente estar mostrando um choque de 
pontos de vista; numa página em que fotografias, 
legendas, títulos e reportagens narram um 
acontecimento, pode-se estar reiterando um sentido 
factual qualquer. Nos dois casos, uma enunciação única 
confere ao arranjo das partes e às múltiplas 
manifestações de linguagem um caráter de unidade. 
Rejeita-se, preliminarmente, a ideia de que, num texto 
sincrético, haveria uma enunciação para cada sistema 
envolvido; o que se considera é a estratégia global de 
comunicação sincrética que gera o discurso manifestado. 
(TEIXEIRA, 2008, p. 180). 

                                                
26 O Globo-On-line, 21/01/2014. 
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Para a leitura do jornal, não se pode dissociar texto verbal e imagem, 

pois ambos estão articulados em um todo de sentido, logo, a apreensão do 

sentido se dá por essa correlação entre a pluralidade de linguagens. Regina 

Gomes afirma que  

A estratégia enunciativa, ao empregar procedimentos de 
sincretização de linguagens, ajuda a construir a 
identidade semiótica de um jornal, selecionando o 
enunciatário ao qual se dirige. Empresta-lhe, também, 
visibilidade, acrescentando-lhe um traço diferencial no 
meio do ruído intermitente provocado pela saturação de 
informações que circulam na sociedade contemporânea. 
(GOMES, 2008, p. 85). 

 

O todo de sentido produzido pelo texto sincrético é produto de um 

único enunciador que se mostra habilidoso em articular as múltiplas linguagens 

em relação: “não há, por isso, uma enunciação verbal e outra visual, outra 

melódica, e assim por diante, mas uma só enunciação que mobiliza, no plano 

da expressão, uma pluralidade de substâncias estruturadas sob uma só forma.” 

(GOMES, 2008, p.85).  

A 1ª página dos jornais impressos é o primeiro contato que o leitor tem 

com a publicação. É a partir dela que o leitor será capturado para a leitura da 

edição. Na capa são selecionadas, pelo enunciador, chamadas de notícias. 

Regina Gomes afirma que: 

 

Esse modo de fazer ver – e fazer saber – ligeiro, 
descontínuo, abrangente, faz com que uma primeira 
apreensão do sentido se dê através de apenas alguns 
elementos textuais colocados em destaque, em 
detrimento de outros – o relato verbal escrito, 
comentários de maior extensão, artigos, editoriais – que 
podem agregar sentido ou ressignificar essa captação 
mais imediata e rápida da olhadela. 
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Essa olhadela é uma maneira de o leitor acercar-se dos 

fatos, informar-se, tendo a ilusão de inscrever-se no 
mundo, participar dele, mesmo que tudo isso muito 
superficialmente, pelas aparências do mundo, a partir 
daquilo que seu jornal diário veicula como representação 
e síntese dos eventos significativos, dentre tudo o que 

acontece. (GOMES, 2008, p.95). 
 

O leitor, capturado pela manchete ou pela chamada, pode, através da 

indicação da página ou do caderno, ir direto para o texto de seu interesse, 

exercendo a leitura hipertextual. Porém, há leitores que preferem a leitura 

linear, folheando página a página, num movimento de passar os olhos pelas 

páginas, ora seguindo, ora detendo-se na leitura daquilo que lhe interessa. Na 

versão impressa, em uma mesma página pode-se diagramar mais de uma 

notícia da mesma editoria: 

 27 

Nesse exemplo, verifica-se que foram compostas duas notícias 

diferentes, organizadas em colunas, da editoria de economia. Na versão 

impressa, a diagramação é feita cuidadosamente e as notícias são redigidas 

                                                
27 O Globo, 12/01/14 p.30 
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para compor um determinado espaço, limitado pelo papel. A publicidade é 

também adequada ao tema da editoria, destacando-se em espaço maior que o 

dedicado às notícias. Na versão on-line, a configuração é outra, não há a 

limitação do espaço. A notícia é exposta na página, onde podem ser exibidos 

hiperlinks para notícias referentes a ela, ou não. No final da página há 

chamadas em links de notícias da mesma editoria. 
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 28 

Sabe-se que, no jornal impresso, o editor tem que trabalhar com 

espaços pré-determinados, pois há vários pontos nas páginas que já foram 

preenchidos previamente pelas propagandas, como no caso acima. As 

propagandas também estão presentes e pré-determinadas na página da versão 

on-line, mas o espaço para o texto da notícia não precisa ser necessariamente 

ajustado a elas.  

Nesta breve comparação, verifica-se que se ampliam as possibilidades 

de leitura no on-line, que pode expandir-se, pois não há o limite do papel e as 

notícias podem ser expandidas em outras linguagens, como vídeos e áudios, 

uma vez que o suporte permite esse movimento, facilitando a busca e leitura da 

informação.  

A ampliação de possibilidades do on-line pode levar o leitor à 

concentração ou à dispersão. O leitor pode fazer o percurso de leitura por meio 

                                                
28 O Globo On-line, 12/01/2014. O objetivo nesta reprodução é mostrar a estrutura da página 
com links relativos à notícia inseridos no corpo do texto. Fig.1 ampliada no anexo. 
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dos hiperlinks sugeridos pelo jornal, concentrando-se naquela notícia e em 

outras relacionadas a ela: 

29 

Ou pode dispersar-se em outras notícias da mesma editoria, ou outras 

destacadas na lateral direita da página como “Mais lidas”, “Você pode estar 

interessado”, indo para espaços diversos dentro ou até mesmo fora do jornal. 

30 

Pode ainda o leitor ser capturado pelos links das propagandas e, 

levado para os sites, adquirir um determinado produto ou serviço. 

Para muitos, com a criação do jornal on-line e a expansão da web 2.0, as 

rotativas parariam de dar vida ao jornal impresso, da mesma forma que um dia 

imaginou-se que a TV substituiria o rádio. O que ocorre é que os veículos se 

adaptam uns aos outros, muitas vezes colocando-se em relação de serviço 

mútuo, em uma nova prática jornalística: 

 
Um veículo de comunicação não substitui outro, mas os 
modelos com os quais se elaboram esses veículos, 
estes, sim, precisam de atualização constante. Isso 

                                                
29 O Globo On-line, 12/01/2014. 
30 O Globo On-line, 12/01/2014. 
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implica mudanças em função de tecnologias em 
permanente evolução e, muitas vezes, são necessárias 
mudanças de conceitos na elaboração do produto para 
poder acompanhar as transformações da sociedade.31 

 
Como já foi dito antes, o on-line, assim como a TV, antecipa as notícias 

que farão parte do impresso do dia seguinte. Podia-se então imaginar que se o 

leitor já viu a notícia na TV e leu na internet, para que ler o jornal impresso? O 

que ocorreu é que as duas versões foram, pouco a pouco, adaptando-se uma à 

outra, criando uma relação de permuta e complementação. Aquilo que o 

suporte papel não pode reproduzir, como um áudio e um vídeo, está na tela do 

on-line, complementando a notícia impressa: 

32 

A figura em análise compõe uma parte da página impressa de O Globo. 

Verifica-se que a versão impressa remete à on-line com a chamada “MAIS 

PAÍS NA INTERNET”, seguido do link para o leitor, revelando que naquele 
                                                
31

 OLIVEIRA, Raquel. “Impactos do jornalismo on-line sobre o jornalismo tradicional”. 
Disponível 
em:http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/impactos_do_jornalismo_online_sobr
e_o_jornalismo_tradicional Acessado em: 12/01/2014. 
32

 O Globo, 15/7/2012. 

 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/impactos_do_jornalismo_online_sobre_o_jornalismo_tradicional
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/impactos_do_jornalismo_online_sobre_o_jornalismo_tradicional
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suporte serão encontrados áudios, fotogaleria, infográficos, vídeos, recursos 

possíveis somente na internet, então, há uma complementação, na tela,  

daquilo que está no papel. O leitor é convocado a estender a leitura, que 

passará das páginas impressas para a tela do computador, celular ou tablet.  

Outro recurso interessante é o de recebimento de SMS, serviço de 

mensagens pelo telefone celular, fazendo com que a atualização do leitor se 

faça de forma ainda mais eficiente. Há também a chamada para a rede social 

Facebook e Twitter. O SMS e o Facebook revelam que o enunciador projeta 

um enunciatário que deseja estar informado o tempo todo sobre os últimos 

acontecimentos. 

Além de aprofundar-se sobre as notícias, na parte de esportes o leitor é 

convidado a acompanhar uma partida de futebol do seu clube no caderno de 

esportes. No impresso, ele lê as notícias sobre a partida que acontecerá, a 

provável escalação e poderá acompanhar, pela internet, a partida, em tempo 

real33: 

34 

O leitor do impresso é convocado a estender a leitura ao jornal na tela e 

também a manter-se conectado à fonte de notícia por mais tempo. 

                                                
33

 O Globo On-line tem uma seção intitulada “Tempo Real” que narra acontecimentos ao vivo 
para o leitor. O uso mais comum dessa seção é em dia de jogos, porém ela é utilizada em dia 
de shows, desfile de carnaval, eleições, dentre outras. Essa seção será analisada com mais 
detalhes no capítulo 2 desta tese. 
34 O Globo, 15/7/2012 
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A adaptação aos novos tempos e modo de informar revela o 

compartilhamento das notícias nas versões impressa e on-line, que parecem 

dialogar entre si. Na versão impressa, na seção “Dos Leitores”, a participação 

dos leitores35 se dá tanto pela publicação das tradicionais cartas dos leitores, 

como também pelas publicações nos meios digitais, como Facebook, Twitter, 

Google + além do “Eu repórter”.  

36 

                                                
35

 A participação dos leitores e a seção “Eu-Repórter” serão analisadas detalhadamente no 
capítulo 3 desta tese.  
36

 O Globo, 15/7/2012. Fig.2 em anexo. 
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Essa estratégia mostra como os leitores são uma das fontes de 

informação que participam na construção do jornal, como já foi dito 

anteriormente, e também revela como os meios estão interligados para 

oferecer ao leitor ainda mais informação, pois  

O jornalismo impresso começa a se redesenhar para um 
futuro promissor. Em que a chave está na convergência 
cada vez maior com o mundo digital. Apesar de nos 
últimos anos ter virado moda prever o fim dos jornais, 
especialistas são uníssonos: com um produto mais 
analítico e sofisticado, o prognóstico é de vida longa e 
saudável.37 

 

O suporte do jornal on-line permite o uso de várias ferramentas próprias 

do meio que não são possíveis na versão impressa. Na versão on-line é 

possível a veiculação de imagens em movimento, áudio e vídeo que 

complementam a informação. Porém, na 1ª página, as imagens em movimento 

geralmente são aquelas associadas à publicidade. Este recurso chama a 

atenção do leitor que se distrai e se dispersa daquilo que está lendo para levar 

os olhos para a outra parte da tela, estratégia típica do texto publicitário. 

Verifica-se que, na capa de O Globo, há uma alternância de banners 

horizontais e verticais destinados à publicidade, que ora estão na parte 

superior, ora no meio da página e na parte inferior, além de aparecerem no 

espaço fixo reservado no lado direito na parte superior, na última coluna 

vertical. A publicidade é fonte financeira fundamental nos textos jornalísticos e, 

portanto, as propagandas sempre aparecem, na capa ou nas páginas 

acessadas para ler uma determinada notícia.  

A diagramação visual da página, bem como o conteúdo desenvolvido são 

da ordem da contenção e da discrição, o que revela o tipo de leitor dos jornais 

                                                
37 Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,momento-de-
apostar,524019,0.htm Acessado em 12/01/2014. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,momento-de-apostar,524019,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,momento-de-apostar,524019,0.htm
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em análise. Em uma breve comparação com a versão on-line do jornal 

brasileiro Extra, da mesma empresa de O Globo, percebe-se que as 

estratégias usadas tanto no PE como no PC são diferentes: 

 

 

 

 
38

 

A 1ª página do jornal Extra, publicação destinada ao público C/D, 

apresenta-se diagramada também em colunas, emoldurando as chamadas e 

                                                
38

 Extra, 13/06/2012. 
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as fotos que ganham destaque, expostas em tamanho maior, antecipando o 

verbal. A foto do acidente destaca a manchete escrita dentro da imagem e não 

em cima dela como é praxe no jornalismo. Ao lado, na parte de serviços, há a 

simulação de um quadro de avisos, as chamadas em fonte preta estão em 

formato de “post it” verde-limão, chamando a atenção do leitor. Descendo a 

tela, o fundo branco e as chamadas em tons de cinza suavizam o exagero da 

parte superior, porém as fotos, em tamanho reduzido, são o que primeiro 

chama a atenção do leitor. A contenção das cores é suspensa ao descer mais 

uma vez a página, pois a seção “Mais lidas” se apresenta com cores muito 

vibrantes e quentes, com chamadas em fonte maior e na cor branca, 

contrastando com o fundo cromático forte. O exagero cromático, a variação de 

fontes e a desarmonia na organização das colunas colaboram para os efeitos 

de excesso e dispersão. 

As características visuais de O Globo são da ordem da contenção, a 

diagramação é equilibrada, com distribuição simétrica entre fotos e textos, 

falam de um enunciador discreto que se dirige a um leitor de bom gosto, um 

leitor das meias medidas, contido também, ao passo que, no Extra, os recursos 

são da ordem do exagero e da profusão. Segundo Discini, nos jornais 

produzidos para as classes A e B, “jornais da imprensa dita séria”, o 

enunciatário é “eufemístico e fala baixo”, em oposição a um enunciador “que 

grita porque hiperbólico, nos jornais de imprensa dita sensacionalista”. 

(DISCINI, 2003, p.40). Os traços gráficos do plano da expressão, a contenção 

nas cores e traços, a organização das notícias em colunas divididas por linhas 

quase transparentes, nas capas de O Globo, refletem o tipo de enunciatário, 

fazendo com que este deseje entrar em conjunção com a leitura do jornal por 
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se identificar imediatamente com seu modo de apresentação discreto, sóbrio e 

contido.  

Os temas escolhidos no jornal em análise são abrangentes, gerais, 

relacionados ao coletivo, tratando de acontecimentos nacionais e 

internacionais. Política é o tema de maior exposição, revelando os interesses 

sociais coletivos sobre o mundo, o país e a cidade do Rio de Janeiro. Nos links 

destas publicações o esperado é ler sobre acontecimentos “sérios”, de 

interesse social, e não casos particulares de artistas, jogadores de futebol e 

participantes de reality shows, como ocorre nos jornais destinados ao público 

C/D. A seleção de temas relacionados à política, economia e sociedade, tanto 

nacionais quanto internacionais, revela as preferências do enunciatário, que já 

espera encontrar nos links da edição on-line (ou nas páginas do impresso) as 

notícias referentes aos temas mencionados. A escolha universal e coletiva dos 

temas reforça a ideia de que os principais acontecimentos do mundo estão ao 

alcance da leitura, sendo possível estar bem informado. O uso da norma culta 

confirma a sobriedade do discurso e a seriedade de tratamento dos assuntos 

tratados. A escolha temática, o uso da norma culta, o jogo contido entre o 

verbal e o não-verbal, a predominância da 3ª pessoa são recursos de conteúdo 

e expressão que constroem o efeito de sentido de objetividade, reforçando a 

ideia de imparcialidade prevista pelos jornais destinados ao público A/B. Todas 

as características assinaladas revelam um jornal que busca consagrar-se uma 

autoridade jornalística a partir da credibilidade que constitui em seu perfil.   

A escolha dos fatos que virarão notícias e também o modo como os 

acontecimentos serão narrados revelam não só o perfil do jornal mas também o 

perfil do seu leitor. O Globo busca um padrão de excelência, na folha impressa 
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ou na tela, na apuração e na edição das notícias. O leitor dessa publicação 

busca a notícia aprofundada, de qualidade e sem sensacionalismo. Merval 

Pereira alerta que é um desafio para o jornalismo organizar a informação e 

explorar uma intensa variedade de meios de levar a 
informação ao leitor sem ao mesmo tempo, sufocá-lo com 
informação demais, produzindo a desinformação, que 
surge na profusão da informação.39 

 

As versões impressa e on-line buscam o equilíbrio na divulgação das 

notícias, tanto no modo de dizer quanto nas formas de publicação, buscam a 

contenção tanto no PE quanto no PC. É o estilo que revela o perfil semiótico do 

jornal em análise, que simula a neutralidade e a imparcialidade na difusão da 

informação.  

O estilo é determinado por um conjunto de características que revela um 

modo de ser de um sujeito ou objeto, tornando-o diferente e até mesmo único 

na comparação com outros objetos e sujeitos. Discini afirma que pode-se 

pensar em estilo “como a imagem de um sujeito discursivo, colhida por meio do 

exame feito de indicações enunciativas que se reúnem em determinada 

totalidade de enunciados.” (DISCINI, 2009, p.601). A partir da totalidade, 

apreende-se a individualidade, os traços recorrentes que delineiam um modo 

próprio de dizer: 

somos levados a considerar um conjunto de 
enunciados vistos segundo semelhanças do ato de 
dizer, para que se confirme o estilo por meio de um 
modo recorrente de referencialização da 
enunciação no enunciado. Já que a enunciação 
finca o enunciado no lugar de onde ele veio, ou 
seja, na sociedade e na História, o ator da 
enunciação, que é o enunciador considerado 
segundo a totalidade de seus discursos, terá a 
imagem entendida em relação a um determinado 

                                                
39 PEREIRA, Merval. “O papel do jornal”. O Globo. Disponível em 
http://oglobo.globo.com/pais/o-papel-do-jornal-por-merval-pereira-5554314  Acessado em 23 jul 
2012. 
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sistema de restrições semânticas, interno à 
totalidade estabelecida, na medida em que é 
responsivo ao mundo percebido. (DISCINI, 2009, 
p.603.) 

 

A partir da análise das categorias do PE e do PC, apreende-se que as 

versões impressa e on-line apresentam vários aspectos em comum, revelando 

como estão integradas: composição discreta, diagramação equilibrada e efeito 

de equilíbrio e sobriedade dão forma ao estilo do Globo, de modo geral. 

Entretanto, é possível verificar as particularidades de determinadas 

categorias que geram efeitos de sentido que diferenciam as versões: 

 

Categorias Impresso On-line 

Suporte Contenção Expansão 

Espaço Finitude Infinitude 

Leitura Linear/hipertextual hipertextual 

Tempo Fluxo descontínuo Fluxo contínuo 

 

Com a popularização da internet, os meios jornalísticos perceberam um 

novo modo de veicular a notícia e produzir o jornal. Em um primeiro momento, 

transpondo para a tela o jornal impresso, era possível fazer sua leitura na tela 

do computador. Com as transformações da internet, os avanços em seus 

recursos, o jornal on-line foi revelando novos modos de produção e veiculação 

da notícia, usando as outras linguagens que não podiam ser exploradas na 

versão impressa. Nos anos 90, com a propagação do jornal digital foi 

anunciado o fim do jornal impresso, mas o que se viu e se vê é que as 
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empresas jornalísticas, mais uma vez, estão se adaptando aos novos tempos e 

assistimos a uma adequação do jornal impresso ao jornal on-line.  

Essa adequação “é por remediação40, ou seja, por meio de remodelagem 

mútua. Tanto as mídias tradicionais buscam se adaptar ao mundo digital, 

remodelando seus produtos com base na nova lógica, como os meios 

emergentes remodelam os antigos”41. Este processo revela que “diante das 

novas mídias, as tradicionais normalmente não morrem, ao contrário, adaptam-

se e continuam evoluindo.”42 O jornalismo introduziu a versão on-line com 

formato semelhante ao da versão impressa para conquistar a confiança do 

leitor que aposta na credibilidade daquela composição. Aos poucos, com os 

recursos que a internet foi desenvolvendo, o on-line foi caracterizando-se pela 

instantaneidade das informações e concomitância entre a apuração dos fatos e 

sua divulgação, fator que o diferencia radicalmente do impresso. Entretanto, a 

versão on-line não pretende dar fim ao impresso, o que se vê no momento é 

uma integração entre as versões que passam a coexistir em seus meios e em 

seus propósitos: 

O conceito de remediação adiciona a essa 
perspectiva o principio da mútua influência. O 
diferencial desse processo hoje está no fato de a 
remodelagem operar na lógica dupla da 
instantaneidade em tempo real e da hipermídia. A 
mídia digital constrói a especificidade de sua 
linguagem e função social exatamente mantendo-se 
fiel aos valores culturais e estéticos dos meios 
tradicionais, porém agregando a eles os valores 
inerentes a imediaticidade do tempo real e a 
hipermídia.43 
 

                                                
40 Este conceito é desenvolvido por BOLTER, Jay Davis & GRUSIN, Richard. Remediation – 
Understanding New Media. Cambridge: The MIT Press, 1998.  
41

 BIANCO, Nélia Del. “Remediação do radiojornalismo na era da informação”. Disponível em: 
http://www.bocc.ubi.pt/pag/bianco-nelia-remediacao-radiojornalismo-era-da-informacao.pdf 
Acessado em: 21/01/2014. 
42

 Idem. 
43 Idem. 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/bianco-nelia-remediacao-radiojornalismo-era-da-informacao.pdf
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A versão on-line apresenta as suas características específicas, porém 

ainda mantem o padrão gráfico semelhante ao impresso. Ao reafirmar a versão 

em papel, o on-line também se reafirma. Não se pode negar que o jornalismo 

impresso buscou novos caminhos, por meio do diálogo com a versão on-line, 

como já foi visto, estendendo para a tela aquilo que seu suporte não permite 

publicar, como áudios e vídeos. As versões se adaptaram aos novos tempos e 

se estabilizaram.  

O Globo se ajustou aos novos tempos, impresso e on-line estão 

conciliados, em um diálogo permanente que gera o efeito de sentido de 

onipresença das fontes de notícia. Voltamos, portanto, à epígrafe do capítulo, 

que simula a ubiquidade da empresa jornalística que deseja transmitir, 

simultaneamente, os acontecimentos do mundo, em um clique. Basta estar 

online, full time para saber on time o que está acontecendo no mundo. 
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Capítulo 2  
 

O jornalismo on-line: Temporalização e espacialização 
 

O espaço é um corpo imaginário, como o tempo é um 

movimento fictício. 

Paul Valèry44 

 

Valèry, ao reconhecer a qualidade de imaginação e ficção de tempo e 

espaço, remete ao discurso e aos efeitos de sentido criados para constituir 

referências temporais e espaciais. Tanto do ponto de vista sintático quanto do 

figurativo, o tempo e o espaço situam historicamente o discurso, por meio da 

localização dos momentos e lugares em que transcorrem os acontecimentos. 

Neste capítulo, analisaremos as projeções de tempo e espaço e os modos 

de articulação entre as duas categorias. 

 

2.1. Projeções do tempo 

Nos tempos de hoje, no tempo do agora, do já, a evolução tecnológica 

permite mudanças significativas na busca pela informação. A sociedade 

contemporânea acelera seus passos, vive intensamente cada minuto e não 

perde tempo. No tempo do agora não há espaço para o tempo passado, pois se 

vive tudo simultaneamente, não há futuro também, todos os acontecimentos 

estão no tempo do presente e é ele que importa. No tempo do já, o homem 

mostra-se múltiplo e, pela tela do computador, através de janelas virtuais, 

                                                
44

 “L'espace est un corps imaginaire comme le temps un mouvement fictif.” VALÉRY, Paul. Tel 

Quel II. Paris: Gallimard, 1943. 



58 

 

acessa o e-mail, sua conta corrente, conversa em salas de bate-papo, manda 

recados em sites de relacionamento, faz compras e se atualiza por meio dos 

sites de notícias. A internet não só expandiu a noção de espaço mas também 

ampliou a de tempo, acelerando-o. Hoje, uma pessoa faz muito mais tarefas do 

que no século passado, utilizando-se da praticidade dos meios tecnológicos 

como a internet, computador e smartphones. O aparelho celular que apenas 

apresenta as funções de telefonia e troca de mensagens torna-se obsoleto. 

Para a geração 2.0 o aparelho é um smartphone que também serve para fazer 

ligações telefônicas, mas principalmente permite a conexão integral e veloz pela 

internet. O tempo acelerado é fruto da multiplicação de tarefas que cumprimos 

ao longo do dia, navegando pela multiplicidade de links que percorremos pelo 

ciberespaço.  

Em cada conexão, o homem cria os tempos e espaços das narrativas que 

produz, reconstituindo, por meio das linguagens, a realidade reconhecida por 

aqueles que a leem. Para Fiorin (1996, p.42), “enunciar é criar”, o jornal recria, 

nas suas páginas impressas ou virtuais, o mundo, a partir de um modo de 

articulação que converte o acontecimento em discurso. O leitor busca, através 

da tela do jornal on-line, atualizar-se a respeito dos acontecimentos de última 

hora, como se pudesse dominar aquele que um dia lhe dominará: o tempo. 

A categoria de tempo é fundamental na funcionalidade do discurso. Um 

sujeito é projetado discursivamente sempre a partir de um tempo e de um 

lugar, por meio de operações enunciativas. Entende-se por enunciação a 

instância de produção do discurso, e sua concretização é o enunciado. A 

enunciação é, assim, uma instância abstrata, reconhecível a partir do 

enunciado e podemos pressupô-la pelas marcas aí deixadas. Segundo 
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Benveniste a enunciação é a “colocação em funcionamento da linguagem por 

um ato individual de utilização” (BENVENISTE, 1995, p.82). É o mesmo sujeito 

que atua na enunciação, na criação, que se instala como simulacro no 

enunciado e projeta no discurso as categorias de pessoa, tempo e espaço, 

convertendo, assim, a narrativa em discurso.  

Essas projeções se dão por meio de dois mecanismos, a debreagem e a 

embreagem. A debreagem  

é a operação em que a instância de enunciação disjunge 
de si e projeta para fora de si, no momento da 
discursivização, certos termos ligados a sua estrutura de 
base, com vistas à constituição dos elementos 
fundadores do enunciado, isto é, pessoa, espaço e 
tempo. (FIORIN, 1996, p.43) 

 

A debreagem pode ser enunciativa, caso seja a projeção da pessoa eu, 

do tempo agora e do espaço aqui. A debreagem será enunciva no caso da 

projeção da pessoa ele, do tempo então e do espaço lá. Tais tipos de 

debreagem produzem diferentes efeitos de sentido. A debreagem enunciativa 

simula um efeito de subjetividade, pois traz à tona as marcas de 1ª pessoa, 

daquele que enuncia. A debreagem enunciva, mais comum nos textos 

jornalísticos, simula um efeito de objetividade, apagando as marcas do eu no 

enunciado, criando um efeito de imparcialidade discursiva. O sujeito projetado 

em 3ª pessoa no enunciado é um observador afastado da cena que narra, 

simulando a imparcialidade. 

As relações de tempo no par então/ agora apresentam-se sob a forma da 

oposição enuncivo vs. enunciativo, produzindo efeitos, respectivamente, de 

não-concomitância e concomitância com o momento em que se enuncia. O par 

lá/aqui também opõe enuncivo a enunciativo, sendo que, neste caso, em 

relação ao espaço de onde se enuncia. 



60 

 

O que nos interessa aqui é mostrar que efeitos de sentido as projeções de 

tempo e espaço criam nos textos jornalísticos publicados no jornal on-line. Para 

tanto, ressaltemos que o tempo a ser analisado é o linguístico, gerado na 

enunciação por um eu, que fala de algum lugar. Esse tempo pode ser anterior, 

concomitante ou posterior ao momento da enunciação45: 

 

 

Nos textos jornalísticos publicados no suporte internet, ocorre a simulação 

de uma homologia entre o tempo cronológico e o tempo do discurso, o tempo 

dos acontecimentos vividos e o tempo narrado, do que só existe quando 

enunciado, discursivizado.  

 

2.1.1. Fluxo, simultaneidade, inacabamento 

No jornal impresso há um limite temporal para a entrega da edição para 

que as máquinas possam imprimir as folhas que o constituem. As notícias 

dizem respeito a fatos já ocorridos, em geral no dia anterior, possivelmente já 

relatados na TV e no rádio. O jornal impresso precisa de tempo para ser 

distribuído entre os assinantes e esse intervalo ente o acontecimento e sua 

                                                
45 Adaptado de FIORIN, 1996 (p.148) e 1989 (p.42). 
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circulação no jornal cria o efeito de “fato ultrapassado”, ainda mais 

considerando-se os meios digitais de divulgação.  

Na versão on-line há uma expansão da temporalidade. Nunca uma notícia 

se dá antes ou depois de um momento de “fechamento” do jornal, como ocorre 

nas redações, mas sim ao mesmo tempo, já que sua edição está sendo 

atualizada constantemente, formando uma sucessão, uma continuidade. No 

on-line cria-se, portanto, o efeito de simultaneidade com o mundo, de 

atualidade, como se o passar do tempo da internet fosse o mesmo passar do 

tempo do mundo e a duração do jornal fosse ininterrupta, como o fluxo 

contínuo da internet. Isso cria também o efeito de inacabamento.  

Na versão on-line, como dissemos, não há fechamento da edição. Ainda 

que haja um momento de corte, de atualização recorrente, não se faz 

necessária a produção física do jornal, como na versão impressa. Na capa das 

publicações jornalísticas on-line a referência ao tempo é sinalizada 

graficamente por meio da descrição da hora pontual. Ao abrir O Globo On-line, 

abaixo da logomarca do jornal, encontra-se a localização espacial e temporal, o 

que gera o efeito de sentido de atualização constante da página. O on-line está 

em constante transformação, se ocorre um fato, pode-se noticiá-lo de forma 

imediata, não é necessário esperar o dia seguinte para “fazê-lo acontecer”. Há 

a continuidade nos mecanismos de produção e a temporalidade segue em 

fluxo contínuo, gerando novo efeito, o de atualização. O que se busca no on-

line é justamente recuperar o tempo do acontecimento e para isso deixam-se 

reveladas e destacadas as marcas de precisão em relação ao tempo, como, 

por exemplo, nas seções “Últimas notícias” e “Plantão Rio”, nas quais as 

chamadas das notícias se abrem com a referência de tempo exato, em fonte na 
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cor vermelha. A precisão do registro da hora indica sempre uma pequena 

diferença em relação ao horário de leitura, mas o efeito de atualização 

permanece e, com isso, o tempo presente se estende numa duração mais 

longa que a de um instante. Por exemplo, se o leitor abre a tela às 15h40 e 

encontra uma notícia publicada às 15h38, os 2 minutos de diferença não 

alteram o efeito de atualização, porque o tempo presente compreende esses 

dois momentos. 

 

 

46 

Diversos recursos são usados no caso das últimas notícias, para gerar o 

efeito de simultaneidade e concomitância. Veja-se, por exemplo, o recurso do 

plano da expressão usado na Folha de S. Paulo, nas chamadas da seção. 

 

 

 

 

 

                                                
46 O Globo On-line, 13/01/2014. 
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47
 

 

Dentro do banner da seção Últimas notícias, a chamada é construída 

numa sucessão de letras, como se o enunciador estivesse digitando a 

chamada naquele momento. Esse movimento das letras cria o efeito de 

simultaneidade, pois o enunciatário pensa depreender a informação ao mesmo 

tempo em que o enunciador a está digitando. 

A inclusão da marca temporal precisa colaborar para criar o efeito de 

concomitância entre o acontecimento e sua divulgação no formato on-line. A 

precisão da data também aparece no cabeçalho, nos links de notícias e 

reportagens, deixando claro para o enunciatário que a redação do on-line é 

dinâmica: busca, apura e divulga a pauta de forma instantânea.  

                                                
47 Folha de S. Paulo on-line, 02/03/2014. 
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48 

A formatação dos links de notícias em O Globo On-line segue o mesmo 

padrão na publicação de todas as notícias: título, legenda, links para Redes 

Sociais com dados precisos, seguidos do nome do jornalista que apurou a 

notícia, seguido de seu e-mail e dados de redes sociais. Na figura acima, a 

matéria não é assinada, então, substitui-se o nome do autor por O Globo. E 

logo abaixo, vem a indicação temporal exata, data e hora (grafada em 

vermelho):  

 

Deixa-se revelada para o leitor a hora da publicação da notícia e também 

se coloca a hora exata em que ela foi atualizada, criando-se os efeitos de 

sentido de atualização constante e dinamicidade próprios do veículo na 

                                                
48

 O Globo-On-line, 14/01/2014 
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internet. O jornal acompanhou a crise49 das universidades citadas que já 

durava meses e culminou com o descredenciamento delas pelo MEC. Agora, o 

jornal apura os desdobramentos do descredenciamento e um deles é a 

proposta dos reitores de universidades públicas. Ao ler a reportagem, depois 

do lide, há links de notícias e fotos, relacionados ao tema, revelando o 

processo de apuração dos fatos. Como o tempo linguístico independe do 

tempo cronológico, os jornais utilizam marcadores temporais que ancoram o 

tempo linguístico no tempo crônico, através, por exemplo, dos advérbios e da 

inserção de hora e data. 

 

2.1.1.1. O efeito de “ao vivo” 

O Globo On-line tem uma seção denominada “Tempo Real” destinada à 

cobertura “ao vivo” de eventos como partidas de futebol, shows, eleições, 

trânsito, etc. Tal seção busca criar efeitos semelhantes aos do rádio e da TV ao 

projetar a transmissão direta de um evento. 

Analisando a cobertura de um jogo de futebol, pode-se perceber que há 

uma narração quase que de minuto a minuto da partida, transformando as 

jogadas visuais em relato verbal, criando também o efeito de simultaneidade. 

                                                
49 A crise nas universidades citadas começou em 2011 quando o grupo Galileo assumiu a 
administração delas. A gestão do grupo gerou uma crise financeira que ocasionou atraso de 
salários de professores e funcionários. Estes fizeram protestos e greves, interrompendo as 
aulas. A situação tornou-se insustentável e o MEC descredenciou as instituições como uma 
primeira medida para resolver a questão. 
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50 

Pode-se perceber que o objetivo é narrar para o enunciatário as jogadas e 

os principais lances da partida de futebol, sendo a tela sempre atualizada. 

Observe-se, ainda, que certos recursos fazem as vezes de comentário, como a 

interjeição “Uh!”, em amarelo e fonte maior, que acrescenta emoção à 

narrativa.  

Dentro dessa página há um banner superior com propaganda, uma linha 

fina com os jogos que estão em andamento, deslizando ora da direita para a 

esquerda, ora da esquerda para a direita. Abaixo o banner principal com os 

escudos e nomes dos times, reproduzindo um placar. No canto superior à 

direita, a logomarca de empresas como propaganda e à esquerda o título do 

link: Tempo Real. Abaixo do “placar” há três abas: lance a lance (aba principal), 

escalação e comente. Depois que o jogo termina, entra outra aba, a fotogaleria. 

                                                
50

 O Globo On-line, 29/08/2009 
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Na figura acima está representada a aba escalação que funciona como 

uma ficha técnica do jogo, com ícones que traduzem as principais informações 

da partida, como uma bola de futebol ao lado do nome dos jogadores que 

fizeram gols, setas verdes (jogadores que foram substituídos e tiveram seus 

nomes quase apagados), setas vermelhas (jogadores que substituíram outros), 

cartões amarelos, além da linha do tempo, à esquerda, que demonstra em 

quais momentos tais ações ocorreram. 

Na aba “comente”, o leitor participa com comentários sobre a partida51. 

Esta é uma estratégia de manipulação do enunciador para captar a atenção do 

enunciatário, que gosta de participar, dar sua opinião e interagir. Não basta se 

informar sobre o jogo, “ver” a partida lance a lance, o internauta pode comentar 

e dar opinião sobre os comentários dos demais. Cria-se, além do efeito de 

participação, o efeito de interlocução, como se estivessem todos juntos 

fisicamente e pudessem trocar as informações sobre a partida, mesmo que 

mediados pela máquina. Usa-se um grande número de recursos para simular 

uma espécie de encontro entre os torcedores. Cria-se, virtualmente, a interação 

feita nas arquibancadas. Nessa mesma aba, é só clicar em classificação e ver 

                                                
51 As práticas de participação e de interação serão analisadas detalhadamente no capítulo 3. 
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como está a classificação do campeonato naquele momento. E se o leitor clicar 

no placar de outro jogo, abrirá o “tempo real” daquela partida.  

Na fotogaleria é possível ver a reprodução das melhores jogadas, do 

momento do gol, como se fosse possível reviver o momento da jogada, neste 

caso o mais esperado de qualquer partida: a bola na rede do adversário. Ao 

narrar o gol, o narrador cria o efeito de vibração do gol no PE, pelo ícone da 

bola estufada na rede e as letras em maiúscula, com o prolongamento das 

letras, assim como faz o narrador de futebol: 

   

É interessante analisar o efeito de sentido criado pelo sintagma “Tempo 

Real”. Na partida de futebol, na verdade, a jogada não é transmitida no 

momento em que ela acontece, às vezes, as páginas podem demorar 

segundos e até minutos para atualizar e carregar as informações, mas, para o 

leitor diante do monitor, a jogada só terá ocorrido realmente quando o lance 

aparecer narrado na sua tela. O tempo do site não coincide com a transmissão 

do jogo, ou seja, na internet, não há a concomitância da transmissão da TV, 

por exemplo. Segundo Yvana Fechine, ao discutir a transmissão direta, “trata-

se de uma operação que permite a produção, a transmissão e a recepção de 

um programa de modo simultâneo.” (FECHINE, 2008, p.26). Na seção em 

análise, é preciso que o moderador assista à jogada e depois faça uma espécie 

de tradução para a linguagem verbal, o que, por mais hábil que seja o 
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moderador, demanda, pelo menos, alguns segundos. A seção “Tempo real” 

simula o efeito de transmissão direta da TV, mas a relação temporal é distinta, 

porque há uma pessoa que vê a jogada e a descreve para publicar no suporte 

digital. Não se caracteriza como uma transmissão direta e sim como uma 

simulação de transmissão direta, configurando-se como uma situação de 

transmissão “ao vivo”. Fechine adverte que 

o “ao vivo” é, essencialmente, um fenômeno semiótico: 
mais que de um procedimento técnico-operacional, a 
instauração do “ao vivo” na TV depende do modo como 
os discursos se organizam para produzir determinados 
efeitos de sentido. Pode-se, portanto, instaurar efeitos de 
“ao vivo” tanto numa transmissão direta quanto numa 
gravada. Se por um lado, é possível admitir que toda 
transmissão direta produz efeito de “ao vivo”, não se 
pode admitir por outro lado, que todo efeito de “ao vivo” 
seja o resultado de uma transmissão direta. (FECHINE, 
2008, p. 26) 
 

O enunciador do jornal on-line faz-crer numa transmissão ao vivo, por 

meio de determinados efeitos ou estratégias discursivas que simulam a 

simultaneidade. Marcas como o tempo de jogo e o uso dos verbos no presente 

levam o enunciatário a crer verdadeiramente no discurso.  

O termo “real”, no título da seção, obedece, assim, a cobranças 

permitidas pelo meio digital. Comparando a transmissão do evento pela internet 

com uma transmissão direta de TV, percebe-se que os protocolos são 

diferentes, mas o efeito de simultaneidade, para ambos os enunciatários, é o 

mesmo e o enunciatário, ainda assim, aceita este fazer-crer como verdadeiro.  

A seção também entra em ação em eventos de cidadania como o período 

de eleições. Nas eleições de 2010, houve alguns momentos importantes da 

utilização da seção. Serão analisados dois casos.  

O debate presidencial promovido pela TV Globo, parceira de O Globo On-

line, foi transmitido pela seção, criando o efeito de sentido de simultaneidade. 
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As falas selecionadas como as mais importantes pelo moderador da seção 

foram publicadas na seção, criando o efeito de “ao vivo” através da marca dos 

minutos de transmissão: 

52

     

No dia das eleições, o jornal fez a cobertura detalhada do evento, 

publicando reportagens e notícias ao longo do dia sobre o processo eleitoral 

em diversas capitais na parte principal do site. Além de mostrar as últimas 

pesquisas, acompanhou o dia dos candidatos, a movimentação dos eleitores, 

mostrou os problemas encontrados durante todo o dia. Também fez a 

cobertura do desdobramento da votação e da apuração dos votos, quando a 

atualização constante dos números simulava o efeito de simultaneidade entre 

discurso e acontecimento.  

                                                
52 O Globo On-line, 30/09/2010. Fig.3 ampliada em anexo. 

Siga tudo aqui 
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53 

Neste link, o leitor acompanhava a apuração dos votos aos candidatos a 

presidente e a governador, neste último caso clicando no mapa sobre o estado. 

Com atualização constante, números exatos, o jornal cumpre seu compromisso 

de destacar os acontecimentos que rompem o contínuo do tempo. A 

atualização constante da página cria um efeito de simultaneidade da contagem 

dos votos, gerando uma aproximação entre o leitor e o site, uma vez que o 

enunciatário espera do jornal os últimos números atualizados. O tempo 

marcado com precisão ajuda a simular o efeito de “ao vivo”, próprio dos meios 

rádio e TV, ajustado para o on-line com a marca da expressão “tempo real”.  

54 

                                                
53 O Globo On-line, 31/10/10. Fi.4 ampliada em anexo. 
54 O Globo On-line, 31/10/10. 
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Após um pouco mais de 3 horas de apuração, às 20h30 a capa do jornal 

já anuncia a vitória de Dilma Rousseff, eleita a primeira mulher presidente do 

Brasil. Novamente o leitor é convocado, tanto a saber sobre a candidata eleita 

como a comentar sobre o fato no link “comente”.  

No Réveillon, a seção “Tempo real” foi usada como um recurso de 

cidadania, o jornal informava, em intervalos curtos, como estava o trânsito nas 

principais vias da cidade, principalmente naquelas em direção a Copacabana. 

Além do trânsito, fez a cobertura, em pequenos informes, de como estavam as 

comemorações do Réveillon em vários pontos do Rio de Janeiro.  

 55 

Várias marcas ajudam na criação do efeito de “ao vivo” simulado pelo 

jornal. Realmente “ao vivo”, em transmissão direta na seção, o que se tem é a 

câmera da CET Rio, no lado esquerdo, transmitindo, em tempo efetivamente 

real, as condições do trânsito no Rio, e oferecendo ao leitor a possibilidade de 

trocar de bairro ou localidade, por meio de um comando abaixo da imagem. Do 

lado direito, abaixo da expressão “Tempo Real”, há um menu em abas: “Ao 

vivo”, “Notícias” e “Fotogalerias”. A aba “Ao vivo” traz a hora exata em 

algarismos de tamanho grande, na cor azul, e textos curtos e objetivos com as 

informações sobre a movimentação do trânsito. A seção esteve no ar das 12h 

                                                
55 Fig.5 ampliada em anexo. 
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do dia 31/12/2013 até a madrugada do dia 01/01/2014, fazendo a cobertura 

integral da movimentação no trânsito e da festa em Copacabana. Essa 

transmissão em fluxo contínuo imprime ao discurso uma temporalidade 

contínua, direta, ininterrupta. A referência espacial, as marcas da hora e a 

transmissão da câmera corroboram o efeito de sentido de “ao vivo” para o 

leitor, de simultaneidade, que se associa a um efeito espacial de ubiquidade, 

como se fosse possível o jornal estar em todos os lugares ao mesmo tempo, 

informando aos leitores de todos os bairros e cidades do estado. Essa seção 

de trânsito não é fixa. Entra no ar quando há um grande acontecimento, ou em 

ocasiões de feriados, fenômenos naturais, movimento extraordinário na cidade 

etc. Trata-se de informação de utilidade pública, que aproxima o leitor do jornal. 

Relatar os acontecimentos assim que eles aconteciam só era possível 

pelo rádio e a TV. O jornalismo on-line incorpora esse recurso, com a 

possibilidade de corrigir e emendar a informação dada segundos antes:  

56 57 

58 59 

                                                
56 O Globo On-line, 28/01/2014, às 10h25. Fig.6 ampliada em anexo. 
57 O Globo On-line, 28/01/2014, às 10h50. Fig.7 ampliada em anexo. 
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Ao longo do dia, o jornal foi apurando as informações sobre o acidente e 

atualizando o site com novos dados. A fotografia foi trocada quase 1h depois. 

O volume de informações, atualizações e de acesso foi tanto que o site ficou 

por alguns minutos fora do ar. Para publicar todas as informações foi 

necessária a utilização da primeira e segunda rolagens: 

60 

                                                                                                                                          
58 O Globo On-line, 28/01/2014, às 11h15. 
59 O Globo On-line, 28/01/2014, às 11h17. Fig.8 ampliada em anexo. 
60 O Globo On-line, 28/01/2014. Fig. 9 ampliada em anexo. 
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O volume de informações gerado criou o efeito de sentido de atualização 

e de presença no local do acidente, levando para o leitor, distante dali, todas as 

informações sobre o fato impactante que mobilizou a cidade. O site 

acompanhou o trabalho de socorro às vítimas e ao longo do dia foi apurando as 

causas do acidente. Graças ao recurso disponível no suporte, foi possível a 

publicação do vídeo que mostra o momento exato do choque do caminhão com 

a passarela. Os links em azul são informações que já haviam sido publicadas 

no site. Percebe-se também a inserção da expressão “urgente”, na cor 

vermelha e em caixa alta, reafirmando o caráter imediato e instantâneo da 

informação. Ao acessar o link da chamada “Ao vivo: veja as imagens do 

resgate na Linha Amarela”, o usuário era direcionado, em outra aba ou janela, 

para o site oficial da Globo News, parceira de O Globo On-line, em transmissão 

direta: 

 

61 

                                                
61 Globo News, 28/01/2014. Disponível em: http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-
news/videos/v/aovivo/61910/ Acessado em: 28/01/2014. Fig.10 ampliada em anexo. 

http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/aovivo/61910/
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/aovivo/61910/
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2.1.2. O uso dos tempos verbais no discurso 

No discurso jornalístico, seja no modelo impresso ou on-line, o que 

importa é o tempo presente. Cabe ao jornalista contar algo que já aconteceu 

como se estivesse acontecendo ou tivesse acabado de acontecer. O tempo 

verbal utilizado nas chamadas é quase sempre o presente do indicativo. Este 

tempo verbal remete ao agora da enunciação, indicando “a contemporaneidade 

entre o evento narrado e o momento da narração” (FIORIN, 1996, p.142). A 

temporalidade inscrita no discurso faz parte do contrato fiduciário entre 

enunciador e enunciatário, logo, “o agora do enunciador é o agora do 

enunciatário.” (FIORIN, 1996, p. 143). A instauração do agora se faz através da 

debreagem enunciativa, sendo, portanto o presente do indicativo um tempo 

enunciativo que “marca uma coincidência entre o momento do acontecimento e 

o momento de referência presente. Deve haver no presente uma tripla 

coincidência: momento do acontecimento = momento de referência = momento 

da enunciação.” (FIORIN, 1996, p. 149).  

Fiorin (1996, p.149-160) classifica o uso do presente em três casos 

específicos: o presente pontual, o presente durativo e o presente omnitemporal.  

O presente durativo ocorre quando o momento de referência é mais longo 

que o momento da enunciação: 

Ingressos para a estreia do Fla no Estadual custam até R$ 120 

Bilhetes já estão à venda para todos os torcedores 

 

O uso do presente durativo mostra que a ação iniciada no agora do 

enunciador se estende além do momento da enunciação.  

Quando o momento de referência é interminável, o presente 

omnitemporal é usado, em provérbios e textos científicos, por exemplo, para 
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evidenciar verdades absolutas e um sempre está implícito como momento de 

referência: “As palavras conduzem, o exemplo arrasta”62. A citação é um ditado 

popular que eterniza a ideia em um momento do agora. Este presente não é 

utilizado nas chamadas dos jornais, é mais usado em afirmações científicas.  

Quando existe a homologia entre o momento de referência e o momento 

da enunciação, fala-se do presente pontual. 

Caminhão derruba passarela na Linha Amarela63  

 

O verbo derrubar no presente do indicativo entrelaça o momento de 

referência ao momento da enunciação. A recorrência do presente do indicativo 

nas chamadas do jornal (tanto impresso quanto on-line) revela que o 

enunciador busca relacionar sempre uma simultaneidade entre os fatos 

noticiados e o momento da enunciação. Essa estratégia busca simular a 

instantaneidade na disseminação das informações, tão importante para os 

veículos de imprensa na internet, buscando a adesão do enunciatário. 

O uso do tempo verbal no presente do indicativo corrobora o efeito de 

simultaneidade da ação com a publicação e gera o maior efeito de realidade 

para o enunciatário. Entretanto, a utilização do presente nos jornais nem 

sempre está relacionada às ações realmente em concomitância: 

Gêmeas nascem em anos diferentes no Canadá 
Gabriela e Sophia nasceram com oito minutos de diferença na noite de Ano Novo64. 

 
O fato curioso é justamente o parto de uma menina ter acontecido ainda 

em 2013 e da outra em 2014, as irmãs geradas na mesma gestação nasceram 

em anos diferentes, logo o tempo verbal apropriado seria o pretérito perfeito 

                                                
62 Provérbio popular. 
63 O Globo On-line, 28/01/14. 
64 O Globo On-line, 02/01/14. 
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(utilizado no subtítulo), já que as ações se referem ao dia 31/12/13 e 01/01/14. 

O uso de um tempo em lugar de outro caracteriza uma embreagem, definida 

por Fiorin como “o efeito de retorno à enunciação, produzido pela neutralização 

das categorias de pessoa e/ou espaço e/ou tempo, assim como pela 

denegação da instância do enunciado.” (FIORIN, 1996, p.48). O uso do tempo 

presente em lugar do pretérito é uma forma de estender a ação até o momento 

do agora, da produção do jornal e da leitura do enunciatário, dando-lhe status 

de atualidade. Fiorin afirma que  

quando se neutralizam termos da categoria do tempo, o 
efeito de sentido que se produz é o de que o tempo é 
pura construção do enunciador, que presentifica o 
passado, torna o futuro presente, etc. Assim, com esse 
procedimento, passa-se da ilusão enunciativa da 
naturalidade dos tempos do dizer e do dito, da quimera 
de que o tempo linguístico é o tempo do mundo para a 
certeza que o tempo é efeito de sentido produzido na e 
pela enunciação. (FIORIN, 1996, p.191) 

 

O uso do tempo presente no jornal on-line reforça o efeito de sentido de 

instantaneidade da informação, como se a ação tivesse acontecido 

concomitantemente com a enunciação, criando uma aproximação maior com o 

leitor, como se verifica na seção “Plantão Rio”: 

65
 

                                                
65

 O Globo On-line. 16/01/2014. Fig.11 ampliada em anexo. 
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Geralmente, as chamadas e os títulos das notícias são redigidos no 

tempo presente, porém, já no subtítulo ou no lide do texto, o tempo verbal 

usado é outro, o pretérito, marcando a não-concomitância entre o 

acontecimento e a enunciação. O procedimento da embreagem temporal 

enunciativa presentifica o acontecimento, deslocando-o para o agora. A 

embreagem enunciativa é uma prática jornalística comum, tanto no impresso 

quanto na internet e no on-line esse efeito parece ser mais eficaz, mesmo se 

os protocolos de leitura são diferentes. O leitor do jornal impresso sabe que lê a 

notícia da véspera. O leitor da internet pode acompanhar os acontecimentos 

enquanto ocorrem, pelo efeito de simultaneidade criado. Na relação entre as 

versões, a on-line reúne o ontem e o amanhã. Como o tempo da versão da 

internet é diferente, as informações que foram publicadas no impresso pela 

manhã são atualizadas ao longo do dia, a página é atualizada constantemente, 

trazendo novas notícias para o leitor. A dinamicidade da página é verificada no 

arranjo das notícias que ora são trocadas por outras e ora são apenas trocadas 

de lugar na página: uma desce, outra vai para a direita, etc. Esse procedimento 

do PE ajuda a criar o efeito de sentido de atualização recorrente e faz crer para 

o leitor que a página é constantemente atualizada.  

Logo, o que se percebe é que o on-line amplia as informações do que 

ocorreao longo do dia e antecipa as notícias que estarão no papel no dia 

seguinte, gerando no leitor uma expectativa. 

O uso do presente do indicativo nas chamadas, portanto, além de 

presentificar os acontecimentos, tem como objetivo apelar, chamar a atenção 

do leitor, aproximando-o da notícia.  
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Morre miss baleada durante protestos na Venezuela66 

 
Entretanto, na construção da notícia, ao narrar o acontecimento, usa-se o 

pretérito, no impresso e no on-line.  

RIO — Génesis Carmona, Miss Turismo do estado venezuelano de Carabobo 
em 2013, era mais uma estudante que protestava na cidade de Valencia 
quando foi baleada na cabeça na noite de terça-feira. Levada para o hospital 
por manifestantes, Génesis, de 23 anos, morreu na tarde desta quarta-feira. 
Ela estava em estado crítico na UTI da clínica Guerra Méndez, onde os 
médicos disseram que a bala não poderia ser removida do crânio por ser de 
alto calibre.67 

 

Para narrar o acontecimento, o enunciador usa o pretérito, alternando, no 

exemplo, o imperfeito e o perfeito, para relatar o fato. O pretérito imperfeito 

(“era”, “protestava”, “estava”) é usado para indicar uma descrição e um estado 

(“era uma estudante”;/ “estava”) e também para marcar as ações interrompidas 

(“protestava”) por outra também no passado (“foi baleada”). Os verbos no 

pretérito perfeito (“morreu” e “disseram”) marcam a conclusão da ação no 

tempo demarcado, “na tarde desta quarta-feira”.  

O uso dos pretéritos ajuda a criar diferentes efeitos de sentido. O pretérito 

imperfeito gera o efeito se sentido de duratividade e inacabamento. O pretérito 

perfeito68 caracteriza-se pelo aspecto de acabamento e por indicar ação 

pontual. Pode ser enuncivo, marcando a anterioridade da ação em relação ao 

momento de referência presente e pode ser enunciativo, ao estabelecer uma 

concomitância em relação ao momento de referência pretérito. No exemplo 

                                                
66

 O Globo On-line, 19/02/2014. 
67 O Globo On-line, 19/02/2014.Disponível em http://oglobo.globo.com/mundo/morre-miss-
baleada-durante-protestos-na-venezuela-11648422  
68

 Não será realizada nesta tese uma análise sobre os tempos verbais projetados no jornal, 
mas é relevante uma observação sobre o uso do tempo pretérito. No estudo aprofundado dos 
tempos verbais realizados por Fiorin (1996), faz-se a distinção entre o pretérito perfeito 1 e o 
pretérito perfeito 2: “o 1 marca uma relação de anterioridade entre o momento do 
acontecimento e o momento de referência presente” (p.150). O pretérito perfeito 2 exprime a 
“concomitância do momento do acontecimento em relação a um momento de referência 
pretérito” (p. 155).  
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destacado, o verbo “morreu” demarca o pretérito perfeito enunciativo, pois a 

ação guarda uma concomitância com o tempo de referência passado, 

demarcado na expressão “desta quarta-feira”. 

Com o uso dos pretéritos, a narrativa se restabelece, pois, para relatar os 

fatos, usa-se o tempo verbal que marca a anterioridade do acontecimento em 

relação ao momento da enunciação. O uso do pretérito perfeito corrobora que 

as ações foram realizadas e concluídas em um momento do passado, 

afastando-as do momento de referência presente.  

O uso dos pretéritos caracteriza a debreagem marca o passado enuncivo, 

distanciando os fatos do tempo do agora, criando um efeito de objetividade e 

imparcialidade, reforçando a ideia de apuração dos acontecimentos.  

 

2.1.3. Percurso da notícia 

Para verificar o movimento temporal do jornal on-line, analisaremos o 

percurso de atualização do jornal no dia 16/01/2014. Às 8h16, a manchete da 

capa da edição on-line era: 

 
 

A manchete era seguida de uma foto de manifestantes em um protesto 

contra a pedofilia na Igreja Católica. Clicando na manchete, abria-se o link com 
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a notícia principal, porém, já na capa, o leitor, se desejasse, poderia ir 

diretamente para os links selecionados e indicados.  

 Às 13h13, a notícia sobre o Vaticano foi reduzida de tamanho e passou 

para o lado direito com o título: “Vaticano admite que foi lento ao reagir a 

denúncias de abuso”. A foto é mantida e o subtítulo, modificado (“Santa Fé 

presta contas pela primeira vez diante do Comitê de Direitos das Crianças das 

Nações Unidas por acusações de pedofilia”). Verifica-se que a manchete sobre 

o Vaticano foi substituída por: 

 

A nova manchete da editoria País tratava da repercussão dos 

“rolezinhos”, ato de manifestação de jovens de periferia nos grandes shoppings 

paulistas, e os desdobramentos referentes ao acontecimento.  

Às 16h40, prossegue o destaque às declarações do ministro, mas altera-

se o conteúdo e a forma delas. Em discurso direto, aparece uma declaração 

mais contundente, que reverbera em novos links e ampliação das informações. 
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A crítica feita pelo ministro Gilberto Carvalho gerou polêmica, como era 

esperado, e o jornal publica uma declaração do governador de São Paulo 

Geraldo Alckmin, em tom de resposta ao ministro: 

Alckmin: rolezinho ‘é atividade cultural’, mas vira ‘caso de polícia se 
houver depredação e roubo’ 
Gilberto Carvalho critica repressão policial e postura de empresários 
Shopping Centers fecham as portas para impedir manifestações de sem-teto em SP 
 Agência alerta executivos sobre a onda de rolezinhos 
Prefeitura de SP pretende discutir rolezinho com shoppings e jovens 

 
Às 18h40, nova manchete é colocada no ar: 

Aéreas terão 1973 novas rotas de voos para atender a turistas na Copa do 
Mundo 
Anac aprovou todos os pedidos feitos pelas companhias aéreas por novas rotas 
durante o campeonato 

 
A notícia sobre o “rolezinho”, que fora manchete anteriormente em boa 

parte do período da tarde, foi deslocada para a direita. 

 
Nesse acompanhamento ao longo do dia verifica-se a dinamicidade do 

on-line. O suporte da internet, além de proporcionar a propagação imediata de 

uma notícia, também permite que o jornal amplie as informações sobre o tema 

no decorrer do dia. No caso em análise, percebe-se que, mais do que noticiar 

as manifestações dos jovens nas periferias, o jornal quer divulgar, e discutir, o 
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ato e o que se pensa sobre ele, através de declarações antagônicas de 

políticos, criando um efeito de sentido de polêmica e de liberdade de 

pensamento e expressão. 

As ações de atualização da página que amplificam as notícias também 

trazem para a tela os novos acontecimentos que viraram notícias, de maneira a 

tornar o leitor informado dos últimos acontecimentos. Essa dinâmica em 

velocidade do on-line aproxima esse canal dos outros canais de comunicação, 

o rádio e a TV. O jornal impresso apresenta uma estrutura de apuração e 

divulgação dos fatos diferente, mais desacelerado e “ultrapassado” em relação 

ao on-line. O dinamismo do jornal na internet traz um novo estatuto para a 

produção e para a leitura das notícias. Se no impresso as rotativas determinam 

o tempo limite para a produção do jornal, no on-line são os editores e 

jornalistas que manobram o tempo, atualizam o site através de rápidos 

comandos na máquina.  

A percepção da progressão temporal no jornal on-line se dá, 

principalmente, a partir de dois eixos: as notícias do dia e as notícias do 

momento. As notícias do dia são aquelas publicadas e atualizadas ao longo do 

dia, na medida em que são apuradas, em uma temporalidade expandida em 

relação à do impresso. Um fato acontece, noticia-se e amplia-se com novas 

informações sobre o acontecimento conforme novos dados são apurados ou a 

repercussão da notícia assim exige. Essa notícia que está na tela agora poderá 

estar nas páginas do impresso do dia seguinte. Portanto, o on-line antecipa as 

informações que estarão no impresso e também pode imprimir continuidade na 

cobertura dos fatos que estavam publicados como notícia, no jornal impresso, 

mostrando o tempo em um fluxo contínuo, sem o corte necessário para a 
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produção do jornal impresso. Se no jornal impresso o corte temporal é dado 

pelo horário de funcionamento das rotativas, no on-line a alternância, troca e 

desaparecimento da notícia são manipulados numa via de mão dupla: o 

interesse do leitor alimenta a novidade e a expansão da notícia e os interesses 

do jornal usam recursos para prolongar e reforçar a permanência do leitor na 

página. 

As notícias do momento são aquelas que pulsam na urgência da 

publicação, que simulam a concomitância entre o momento do acontecimento e 

o momento da publicação, em uma temporalidade imediata, própria do on-line. 

Fazem parte desse grupo as notícias das seções “Tempo Real”, “Plantão” e 

“Agora em destaque”. Esta última é uma seção que aparece sempre acoplada 

ao link de uma notícia. Publicada em formato de coluna, do lado direito, 

embaixo de um quadro destinado à publicidade, o título em caixa alta, na cor 

branca com o fundo azul, anuncia a notícia que é destaque no site naquele 

momento, geralmente a mesma da capa. Por exemplo, no dia 16/01/2014, ao 

abrir o link da notícia “Advogados não precisam mais usar paletó nos fóruns do 

RJ neste verão”, a coluna “Agora em destaque” mostrava a manchete daquele 

momento: “Ministro Gilberto Carvalho: polícia contra rolezinho põe ‘gasolina no 

fogo’.”, seguida de uma foto do ministro (que não aparece na capa). E também 

ali estão links para outras notícias em evidência naquele instante. Esta seção 

funciona como um resumo da capa, dali o leitor não precisa retornar a ela para 

ler sobre o assunto, pode ir diretamente para a notícia.  
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69 

A expressão “Agora em destaque” reforça ainda mais a ideia da 

temporalidade imediata do on-line que pode e deve destacar os fatos que estão 

em evidência no momento para que o leitor também acompanhe o seu tempo, 

estando atualizado instantaneamente sobre os últimos acontecimentos. O uso 

do advérbio agora não poderia ser mais propício para esta seção que remete à 

debreagem enunciativa no tempo do agora e no espaço do aqui. 

A atualização constante e o imediatismo das informações próprios do on-

line revelam uma dualidade na construção dessa versão: a efemeridade e o 

armazenamento da informação. Se, por um lado, as constantes atualizações 

modificam a capa, trocando as notícias, mostrando o caráter efêmero das 

publicações na 1ª página que está em movimento contínuo, por outro, no meio 

digital é possível um armazenamento do conteúdo em larga escala. Logo, uma 

notícia pode ser acessada dias depois da sua publicação através de 

mecanismos de pesquisa, perdurando sua acessibilidade. 

 

2.1.4. Ancoragem e efeitos de sentido 

                                                
69 Fig.12 ampliada em anexo. 
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Para criar o efeito de realidade são utilizados recursos semânticos 

discursivos que concretizam pessoas, tempo e espaço, produzindo a ilusão de 

conexão com o real. O recurso denomina-se ancoragem:  

Compreende-se [como ancoragem] a disposição, no 
momento da instância de figurativização do discurso, de 
um conjunto de índices espaço-temporais e, mais 
particularmente, de topônimos e de cronônimos que 
visam a constituir um simulacro de um referente externo e 
produzir o efeito de sentido de realidade (GREIMAS. 
COURTÉS, 2008, p. 30). 

 

Nos textos jornalísticos essa estratégia corrobora o efeito de realidade 

constitutivo dos gêneros, para fazer o leitor crer no discurso verdadeiro, pois  

trata-se de atar o discurso a pessoas, espaços e datas 
que o receptor reconhece como ‘reais’ ou ‘existentes’, 
pelo procedimento semântico de concretizar cada vez 
mais os atores, os espaços e o tempo do discurso, 
preenchendo-os com traços sensoriais que os ‘iconizam’, 
os fazem ‘cópias da realidade’. Na verdade fingem ser 
‘cópias da realidade’, produzem tal ilusão. (BARROS, 
1990, p. 60). 

A ancoragem é realizada por meio de expressões figurativas que o 

enunciador deixa no texto para o enunciatário. Os elementos da sintaxe 

discursiva são recobertos pelos procedimentos da semântica discursiva, 

concretizados em temas e figuras. Segundo Fiorin “tematização e 

figurativização são dois níveis de concretização do sentido” (1990, p.64) e são 

ações que inscrevem os valores no discurso e também o ancoram 

ideologicamente:  

(...) o nível dos temas e das figuras é o lugar privilegiado 
de manifestação da ideologia. Com efeito, não é nos 
níveis mais abstratos do percurso gerativo que se 
manifesta, com plenitude e nitidez, a ideologia, mas na 
concretização dos valores semânticos”.   (FIORIN, 1989, 
p.75) 
 

No jornal a figurativização contribui tanto para criar o efeito de realidade, 

pois as figuras remetem ao mundo natural, concretizando os fatos noticiados 
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como também corrobora o efeito de verdade, fundamental no jogo entre o 

fazer-crer do jornal e o crer do leitor.  

Ao longo do dia 31/12/2013, a atualização constante das informações 

tanto foi mostrando os preparativos para a chegada de 2014 (informações 

sobre o trânsito das principais vias, a movimentação em Copacabana, local da 

maior festa de Réveillon da cidade, na seção “Tempo Real”) quanto foi criando 

uma expectativa para a virada do ano: 

70 71 

72                73 

A manchete de 13h54 revela que 2014 já havia começado na Austrália. 

Esta é uma estratégia que se repete nessa data nos jornais on-line, como 

também nos jornais televisivos: mostrar que o novo ano já é celebrado em 

outros lugares do planeta. No exemplo em análise, além da expressão 

numérica 2014 que reafirma a entrada do novo ano, a categoria de tempo fica 

também explicitada no advérbio “já”, que reforça a ideia de concomitância entre 

                                                
70 O Globo On-line, 31/12/2013, às 13h 54 min. 
71 O Globo On-line, 31/12/2013, às 21h 35 min. 
72 O Globo On-line, 31/12/2013, às 22h 56 min. 
73 O Globo On-line, 01/01/2014, às 01h 01 min. 
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o acontecimento e sua divulgação. O adjunto adverbial de lugar “na Austrália” 

localiza espacialmente a ação, dando-lhe o efeito de sentido de realidade, que 

também é corroborado pela foto de celebração em segundo plano da página. A 

expressão já é repetida outras vezes nesta capa: “Público já acampa nas 

areias de Copacabana” e “Homenagens a Iemanjá também já começaram”. Na 

reprodução da página às 22h56 novamente o advérbio é utilizado. O advérbio 

revela a instantaneidade das ações, realizadas na Austrália e em Copacabana, 

e estes acontecimentos já estão noticiados na página do jornal, simulando os 

efeitos de “ao vivo”. As fotos que tomam toda a 1ª rolagem também colaboram 

para dar concretude ao discurso, mostrando o lugar do acontecimento, 

Austrália e Copacabana. Além disso, o tema da “passagem do ano” é 

figurativizado nas fotos pelos fogos, pela luminosidade, pela celebração que 

concretizam o tema da festa, trazendo revestimento sensorial. Logo, a 

repetição de figuras reitera a festa do Réveillon, presentificando o 

acontecimento para o leitor. 

O tema “Eleições” foi abordado em vários momentos de 2010, entretanto 

com a chegada do acontecimento, em meados de setembro e outubro, o tema 

ficou mais em evidência. O jornal acompanhou o processo, cobrindo a 

preparação da eleição: 
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As estratégias de atualização e presentificação ficam evidenciadas 

também na cobertura jornalística no dia da eleição: 

       

  

                                                
74

 O Globo On-line, 30/09/2010. 
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75 

O jornal on-line antecipa os fatos, acompanha os acontecimentos e 

também informa sobre seus desdobramentos. Nos exemplos destacados fica 

evidente o percurso da notícia ao longo do evento, criando o efeito de 

atualização da informação e encaminhando para o resultado. O tema é 

figuratizado pelos dados da pesquisa Datafolha, pelas “dicas” do jornal ao 

eleitor de como e onde votar, pela cobertura do debate ao vivo. As expressões 

“votos válidos”, “pesquisa”, “campanha” “candidatos”, “lidera” “presidenciáveis”, 

“eleitores” “vão às urnas”, 1º turno”, “resultado”, recobrem figurativamente e 

dão concretude ao tema “Eleições”. As figuras repetidas reiteram o tema e 

criam o efeito de sentido de realidade: 

Os efeitos de realidade, a que se faz referência quando 
se examinaram os procedimentos de ancoragem, 
resultam, portanto, da iconização do discurso. Na 
iconização, mas também nas demais etapas da 
figurativização, o enunciador utiliza as figuras do discurso 
para levar o enunciatário a reconhecer “imagens do 
mundo” e, a partir daí, a acreditar “na verdade” discurso. 
O enunciatário, por sua vez, crê ou não no discurso, 
graças, em grande parte, ao reconhecimento de figuras 
do mundo. O fazer-crer e o crer dependem de um 
contrato de veridicção que se estabelece entre 
enunciador e enunciatário e que regulamenta, entre 
outras coisas, o reconhecimento das figuras. (BARROS, 
1990, p. 72) 

 

                                                
75

 O Globo On-line, 03/10/2014. 
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A repetição das figuras forma uma isotopia:“a recorrência do mesmo traço 

semântico ao longo de um texto. Para o leitor, a isotopia oferece um plano de 

leitura, determina um modo de ler o texto” (FIORIN, 1989, p.81). A isotopia 

reforça o tema das eleições e a iconização, por meio das fotos e dos gráficos, 

corrobora o tema, dando-lhe mais efeito de realidade, de verdade e de 

realidade. É também a isotopia figurativa que localiza uma certa sequência de 

acontecimentos no tempo e sua localização no espaço. 

As estratégias de projeção de tempo da ordem da sintaxe discursiva são 

recobertas por expressões que figurativizam a temporalidade dos 

acontecimentos. Depois de uma noite de fortes chuvas no Rio de Janeiro76, na 

manhã do dia seguinte, a manchete do on-line afirmava “Rio ainda sofre devido 

à chuva”. O jornal, na noite anterior, informou, através da seção “Tempo Real”, 

como estava o trânsito e também sobre os pontos de alagamento na cidade. O 

jornal impresso já chegou às bancas com algumas informações sobre o 

temporal. O on-line continuou a informar o desenrolar do acontecimento e suas 

consequências, concretizando a informação em um fluxo contínuo. 

É importante salientar que os marcadores temporais são inscritos a partir 

da projeção enunciativa do agora do enunciador, em concomitância com o 

agora do enunciatário, ou em não concomitância, como já foi visto 

anteriormente. Os marcadores, então, localizam as ações de acordo com a 

referência desse agora e as figuras recobrem e concretizam a temporalidade. 

Na manchete “Deputado João Paulo Cunha deve se entregar hoje, segundo 

assessoria”77, o advérbio hoje instala a ação do acontecimento no dia de sua 

divulgação. Embora ainda não tenha ocorrido, o discurso é modalizado pelo 

                                                
76 15/01/2014. 
77

 O Globo On-line, 07/01/2014. 
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uso do verbo dever, aqui com sentido de probabilidade, e pela atribuição da 

informação a fonte ligada ao sujeito em destaque (“segundo a assessoria do 

deputado”). Em outra chamada “apostadores têm até as 14h para jogar na 

Mega-Sena da Virada. Sorteio acontece às 20h em São Paulo”78, o leitor 

coloca-se no tempo do agora do enunciador, às 13h54, e sabe que as apostas 

vão até as 14h, um marco futuro daquele mesmo dia, ou seja, pela relação 

entre as duas ancoragens de horário (a da publicação e a do acontecimento), 

cria-se uma aproximação com o enunciatário e um efeito de verdade na relação 

do leitor com a temporalidade da publicação e do acontecimento.  

Para indicar acontecimentos que não estão em concomitância com o 

momento do agora, o enunciador usa marcas como: “Riotur promete mais 

banheiros para o próximo Réveillon de Copacabana”. “Sisu terá 171 mil vagas, 

com inscrições a partir de segunda, dia 6”79. As ações acontecerão no futuro, 

não são concomitantes, as expressões próximo e a partir de segunda, dia 6, 

situam o leitor num futuro em relação ao presente da enunciação. 

Podem ser utilizados ainda marcadores discursivos que determinam a 

ideia de tempo. Para destacar esse aspecto nas chamadas “Shopping Leblon 

não abrirá as portas neste domingo” e “Prouni 2014: prazo de inscrição termina 

às 23h59 desta sexta”, os substantivos domingo e sexta foram reforçados pelos 

pronomes demonstrativos neste e desta que se referem ao tempo enunciativo e 

indicam a proximidade do evento.  

As estratégias sintáticas aliadas às estratégias semânticas reforçam e 

validam os efeitos de sentido de realidade, de atualização constante e de 

presentificação dos acontecimentos. 

                                                
78 O Globo On-line, 31/12/2013. 
79

 O Globo On-line, 02/01/2014. 
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2.2. Projeções do Espaço 

As projeções espaciais são utilizadas para reforçar a ideia de atualização 

temporal constante e também para acentuar os efeitos de sentido de realidade. 

Assim como as categorias de pessoa e tempo, a projeção espacial ocorre no 

enunciado através dos mecanismos de debreagem e embreagem. O eixo de 

referência espacial é sempre um “aqui”, que, quando explicitado, caracteriza 

uma debreagem enunciativa. Fiorin afirma que  

o aqui é o fundamento das oposições espaciais da língua. 
Esse aqui, que se desloca ao longo do discurso, 
permanecendo sempre aqui, constitui os espaços do não- 
aqui. Chega-se, assim, à constatação de que o único 

espaço inerente à linguagem é o espaço axial do 
discurso, que é sempre implícito. Ele é que determina os 
outros. (FIORIN, 1996, p. 263). 

 

O enunciador, ao deixar as marcas de espaço no discurso, situa a si e 

aos demais no espaço. Como sua posição não é fixa e movimenta-se no 

discurso, o espaço “é reinventado cada vez que alguém toma a palavra, 

porque, em cada ato enunciativo, temos um espaço novo, ainda não habitado 

por ninguém.” (FIORIN, 1996, p. 263). 

Se o aqui define a debreagem enunciativa, o não-aqui caracteriza a 

debreagem enunciva. A projeção enunciativa gera os efeitos de sentido de 

aproximação e subjetividade e a enunciva produz os de distanciamento e 

objetividade. 

O espaço em O Globo On-line é projetado por meio de uma debreagem 

enunciativa, de um aqui, que corresponde ao espaço do próprio jornal em que 

se publicam as notícias. Além disso, o espaço do aqui se prolonga na 

referência geográfica da cidade de publicação, Rio de Janeiro, encontrada na 
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capa, do lado superior esquerdo. As notícias do Rio de Janeiro (aqui ancorado) 

e do mundo estarão no espaço do aqui, do site. 

80
 

 

O advérbio aqui usado nos exemplos reforça o espaço da enunciação, em 

uma debreagem enunciativa. “Veja aqui tudo sobre os indicados ao Oscar 

2014”, o advérbio aponta justamente para o link do jornal, assim como 

“DiCaprio já pode ser visto por aqui. Confira trailer”, referente ao filme que está 

em pré-estreia. Nesse segundo exemplo, o advérbio se refere ao link, mas 

pode também referir-se ao fato de o filme já estar passando no Rio de Janeiro. 

O último exemplo revela a oposição entre aqui e lá, prevista na projeção da 

categoria espacial. Em “O ano de 2013 não foi favorável para muitos 

executivos, aqui e lá fora (...)”. Os advérbios estão indicando claramente o 

espaço do enunciador que, numa ampliação geográfica ainda maior, 

corresponde ao Brasil, por oposição ao lá, que, intensificado pelo advérbio 

“fora” indica exterior. É no contexto da frase, portanto, que o aqui ganha força 

figurativa e estende o espaço de onde fala o enunciador.  

Como já foi visto no capítulo 1, a internet é concebida na estrutura de 

rede e sua conexão se dá através de links em forma de hipertexto. O jornal on-

                                                
80 O Globo On-line,18/01/2014. Fig.13 amplida em anexo. 
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line é constituído por uma estrutura de links, que constituem a novidade 

discursiva do meio digital. É relevante considerar o modo como os textos são 

apresentados e difundidos, pois  

hoje estamos cada vez mais conscientes de que o 
mídium não é um simples “meio” de transmissão do 
discurso, mas que ele imprime um certo aspecto a seus 
conteúdos e comanda os usos que dele podemos fazer. 
O mídium não é um simples “meio”, um instrumento para 
transportar uma mensagem estável: uma mudança 
importante do mídium modifica o conjunto de um gênero 
de discurso. (MAINGUENEAU, 2005, p. 71-72). 
 

O mídium caracterizado por Maingueneau é também chamado de 

suporte, entendido por Marcuschi “como suporte de um gênero, um locus físico 

ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação de 

um gênero materializado como texto” (MARCUSCHI, 2008, p.174). O suporte é, 

portanto, fundamental para “fixar o texto e assim torná-lo acessível para fins 

comunicativos” (MARCUSCHI, 2008, p.175). 

Ler no papel é diferente de ler na tela do computador. São suportes 

diferentes que operam com mecanismos distintos e demandam comandos 

diferentes do leitor, pois “o modo de transporte e recepção do enunciado 

condiciona a própria constituição do texto, modela o gênero de discurso” 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 72). 

Considerando, então, uma superposição na definição de suporte, temos o 

suporte da tela ou do papel, num primeiro nível, e subsequentemente, o jornal 

considerado ele mesmo como um suporte, diferente, por exemplo, de revistas 

ou livros. Acresce a essa complexificação da noção, a ideia de que o suporte 

digital abriga o jornal on-line, suporte de vários gêneros diferentes, da mesma 

maneira que o suporte do papel acolhe o suporte jornal impresso, em que se 

manifestam textos também de gêneros variados. Se prosseguirmos numa linha 
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de refinamento de diferenças, teremos diferentes suportes on-line, como o 

monitor do computador, do laptop, a tela do smartphone, a do tablet etc. Cada 

suporte e seus consequentes desdobramentos gera ritmo de leitura diferente. 

Como foi visto no capítulo 1, é possível ler na tela a versão impressa 

(denominada de digital ou digitalizada), e para tal foram criadas estratégias que 

simulam o passar das páginas, como é feito na versão impressa, na tentativa 

de recuperar o modo de leitura de um meio em outro. A versão on-line 

apresenta outros recursos próprios da internet que a versão digitalizada, ainda 

que esteja na tela do computador, no mesmo suporte da versão on-line, não 

pode oferecer. Nos smartphones a leitura se assemelha à do on-line, mas 

também é diferente se considerarmos o tamanho da tela, velocidade da internet 

e do processador81. Além disso, O Globo disponibiliza um aplicativo específico 

para a veiculação das informações, apresentando uma formatação mais 

condensada da versão on-line, com recursos mais específicos de acordo com o 

modelo do aparelho: 

                                                
81 O acesso ao site de notícias de O Globo pelo celular se dá por http://moglobo.globo.com/, e o 
próprio site informa que “o conteúdo será sempre o mesmo. Mas as diferenças de proporção 
das telas, os programas de navegação e os sistemas operacionais variados podem resultar em 
aparências ligeiramente diferentes entre os sites.” Disponível em: 
http://oglobo.globo.com/mobile/sitenocelular.asp Acessado em: 27/01/2014.. 

http://moglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/mobile/sitenocelular.asp
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82 Aplicativo O Globo Notícias, versão IOS, sistema operacional desenvolvido pela Apple para 
seus aparelhos móveis como Iphone, Ipad e Ipod. A interface do usuário é baseada no conceito 
de manipulação direta, utilizando gestos em multi-toque. A interação com o sistema 
operacional inclui gestos como apenas tocar na tela, deslizar o dedo, e o movimento de "pinça" 
utilizado para se ampliar ou reduzir a imagem.” Disponível em: 
http://oglobo.globo.com/mobile/sitenocelular.asp Acessado em: 27/01/2014. O aplicativo O 
Globo notícias também é disponibilizado para celulares compatíveis com o sistema Android. 
83

 O Globo Digital, 27/01/2014. Disponível em: https://www.oglobodigital.com.br/ Acessado em: 
27/01/2014.  
84

 O Globo On-line, 27/01/2014. 

http://oglobo.globo.com/mobile/sitenocelular.asp
https://www.oglobodigital.com.br/
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Cada suporte determina os diferentes modos de leitura e interfere na 

noção de espaço, uma vez que o aqui do lugar em que se publica muda de 

configuração, de modos de produção e de leitura, e ancora figurativamente o 

espaço do enunciador em diferentes materialidades. No jornal on-line, a partir 

da capa, o leitor se movimenta pelos links e o clique do internauta substitui o 

movimento das mãos do leitor que vira as páginas do impresso. As idas e 

vindas do leitor pelo site do jornal são de sua escolha, mas o jornal cria 

estratégias manipuladoras para cercar o leitor de uma possível saída de seu 

espaço. O link de uma notícia específica sempre traz o link de outras do 

mesmo interesse, da mesma editoria, e o leitor, muitas vezes, é guiado por 

essas sugestões do enunciador. A configuração fixa na parte superior do site 

de O Globo On-line permite claramente que o leitor volte à capa assim que 

desejar ou acesse as principais editorias do jornal no menu fixo na parte 

superior. Todos os recursos do hipertexto conduzem o leitor para esta 

navegação interna entre as páginas do site. Entretanto, o próprio site apresenta 

links externos que levam o leitor para outros espaços, para a exterioridade do 

jornal. Links da própria empresa Infoglobo, como Globo.com, das redes sociais, 

da rádio CBN e também os de publicidade levam o leitor para uma área 

externa, abrindo uma nova aba ou janela no navegador. Esta é uma estratégia 

interessante, uma vez que o novo site não se sobrepõe à página do jornal. O 

acesso ao exterior gera um movimento mais extenso de abertura de uma nova 

aba ou janela85, acessível em outro espaço que não fecha o do jornal, como se 

                                                
85 O Globo On-line está configurado automaticamente para a abertura de links internos de 
forma sobreposta, um link se abre no lugar do anterior, mas para sites externos, abre-se uma 
nova aba ou janela, de acordo com a configuração dos navegadores, programas de acesso ao 
conteúdo da internet. 



100 

 

tivéssemos um aqui e um lá coexistindo no mesmo espaço, tanto se 

considerarmos a noção de suporte quanto se levarmos em conta a questão do 

espaço discursivo figurativizado. 

Em algumas notícias, o leitor pode encontrar a indicação de um link 

externo que seja parte da informação ali contida. Por exemplo, nas notícias 

sobre o Sisu de 2014, geralmente, havia um link na própria notícia que 

direcionava o leitor para o site do Sisu alocado no MEC, que era aberto em 

outra aba ou janela do navegador. Na cobertura das Eleições de 2010, além de 

noticiar o movimento dos eleitores, em espaços diversos, o jornal acompanhou 

juntamente com o TRE o resultado das eleições. Coube ao site compartilhar a 

repercussão da vitória de Rousseff em outros países, neste caso, o O Globo 

On-line reproduziu em sua capa a do El País, criando um maior efeito de 

verdade. 

86 

Ao clicar no link da página de O Globo On-line, o leitor era direcionado 

para a capa de El País, revelando que o jornal brasileiro não só noticiou a 

eleição, mas também mostrou a repercussão da votação brasileira no país e no 

mundo. Isso mostra a multiplicidade de informações do meio jornalístico e a 

dinamicidade para apurar e divulgar as informações. O jornal gerou um 

                                                
86 O Globo, 1/11/10. Fig.14 ampliada em anexo. 
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movimento que trouxe o lá, do jornal espanhol, para o aqui enunciativo. E ao 

mesmo tempo, proporcionou o deslocamento do leitor para o lá, espaço do El 

País. 

87 

O jornal O Globo On-line não apenas acompanhou a apuração, mas fez a 

cobertura do dia da eleição nas principais cidades do país e deu repercussão 

ao resultado aqui e no exterior, simulando estar em todos os lugares ao mesmo 

tempo, uma outra característica do jornalismo on-line, como nos lembra a 

campanha publicitária de O Globo: Online. On time, full time88. A noção de 

ubiquidade, assim, institui o que Zilberberg chama de “objetos enriquecidos e 

exaltantes, em suma, superlativos” (ZILBERBERG, 2010). A cultura do 

excesso, da superposição de acontecimentos e da sobreposição de elementos 

(sejam eles linguagens ou páginas, códigos ou links) associa tempo e espaço, 

como categorias sintáticas ou como figurativizações discursivas, numa 

perspectiva em que o objeto, “por força de sua desproporção, se apodera do 

sujeito” (ZILBERBERG, 2010). 

Na seção “Tempo Real” sobre trânsito, há links com câmeras da CET- Rio 

e do Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Na página, são retransmitidas 

as imagens das câmeras espalhadas pelos pontos do Rio de Janeiro. Essas 

                                                
87

 El País (edição Global), 31/10/10. 
88 O slogan da campanha publicitária do jornal O Globo lançada em setembro de 2008, que 
simula noticiar toda hora em todos os lugares foi usado como epígrafe no capítulo 1 desta tese. 

Rousseff, primera mujer que 
logra la presidencia de 
Brasil 
 
 
Dilma Roussef, próxima 
presidenta de Brasil 
 
Elecciones en Brasil 
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imagens não são produzidas pelo jornal. Através de sistemas de tecnologia 

permitidos pelo suporte, o jornal se utiliza de imagens geradas por um órgão 

público para criar o efeito de “ao-vivo” e dar mais efeito de credibilidade e 

verdade à informação. Os links de publicidade, geralmente exibidos em 

movimento, são outro exemplo de estratégias que levam o leitor a superpor 

tempos e espaços, que podem levar à dispersão ou ao retorno à página do 

jornal.  

 

 

2.2.1- Estratégias de ancoragem 

A fotografia no jornal contribui para a concretização de lugares, fatos e 

acontecimentos, como imagens que reforçam a ilusão de realidade.  

As fotografias —fruto de um aparato tecnológico— figurativizam 

iconicamente o espaço. Segundo Lucia Teixeira: 

A iconicidade costuma estar associada à saturação de 
traços figurativos que busca aproximar a representação 
(feita por meio de uma pintura, uma fotografia, um texto 
verbal, etc) de uma imagem do mundo. (TEIXEIRA, 2001, 
p. 416). 
 

O procedimento de figurativização tenta recobrir ao máximo a realidade, 

quanto mais icônico, maior é o efeito de realidade obtido, pois “na fotografia a 

figuratividade remete a figuras do mundo natural, facilmente reconhecíveis, 

própria à iconicidade deste tipo de linguagem” (GOMES, 2008, p.63).  
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89 

90 91 

As fotos em análise figurativizam o espaço destacado pelo verbal das 

notícias da capa. São duas notícias que fazem referência a protestos e as 

fotografias mostram o flagrante do acontecimento concretizando os espaços: 

as feministas em Ipanema e os manifestantes em frente ao Shopping JK 

Iguatemi. A fotografia da partida de futebol apreende um instante do jogo que 

está acontecendo naquele momento, é uma chamada para a seção “Tempo 

Real” que acompanhava o jogo do Campeonato Carioca. As imagens 

reafirmam a realidade, pois foram capturadas nos espaços onde os 

acontecimentos ocorriam e foram trazidas para a tela. O lá — o exterior— foi 

inserido no aqui — espaço do enunciador— aproximando ainda mais o 

enunciatário do acontecimento. Diana Luz Pessoa de Barros destaca a 

                                                
89 O Globo On-line, 18/01/2014 
90 O Globo On-line, 18/01/2014.  
91 O Globo On-line, 19/01/2014 
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importância das fotos, pois “o papel ancorador da fotografia (...) é assegurado 

pela crença ideológico-cultural no seu caráter de ‘cópia do real’.” (BARROS, 

1990, p.61). No jornal, a publicação da foto é também uma estratégia de 

argumentação fundamental, pois 

funciona (...) como uma espécie de persuasão 
veridictória, uma garantia de fidelidade a um certo mundo 
real, concreto, dado. (...) [A fotografia] é tomada, por 
quem a observa, como documento, expressão de 
realidade, verdade, portanto. (TEIXEIRA, 2001, p. 416.) 
 

Além do efeito de realidade, o enunciador, por meio dessa estratégia, 

simula estar em todos os lugares ao mesmo tempo, cobrindo todos os fatos. 

Para criar o maior efeito de realidade, ao passar o mouse pela fotografia, abre-

se uma pequena janela com o título da reportagem e o nome da fotógrafa.  

Os exemplos analisados anteriormente, da retransmissão das câmeras da 

CET-Rio e da cobertura do acidente na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, 

(p.71), também demonstram que esta estratégia cria o maior efeito de realidade 

e de atualização, próprios do meio on-line. O que se observa é que há uma 

movimentação entre espaços, levando a informação em transmissão direta 

para o leitor, reforçando a ideia de que se transmite a informação 

simultaneamente a seu acontecimento. Esta estratégia confirma a ideia do 

entrelaçamento do tempo e do espaço como estratégia de fazer-crer, 

fundamental no jornalismo para gerar o efeito de sentido de veridicção. 

 

2.2.2- Deslocamentos espaciais 

A organização da página da capa do on-line já foi analisada no capítulo 1 

desta tese, entretanto aqui é importante retomar este estudo, pois a disposição 

espacial dos elementos da página é alterada ao longo dia. Uma notícia que era 
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manchete em um determinado momento é substituída por outra notícia mais 

atual, então, aquela é realocada como uma chamada. As chamadas também 

mudam de posição, da esquerda para a direita, de cima para baixo. O caráter 

dinâmico destes deslocamentos gera um movimento neste espaço que simula 

a ideia de instantaneidade da informação e de grau de importância do fato 

noticiado. Há momentos que não há notícias novas na tela, mas a 

reorganização das chamadas cria o efeito de sentido de atualização constante 

previsto pela temporalidade estabelecida pelo suporte. Então, percebe-se que 

nem sempre o site está com novas informações, entretanto a nova disposição 

dos elementos da capa é uma estratégia visual do PE, relacionada aos 

elementos espaciais, que leva o enunciatário a crer na atualização recorrente. 

Assim como na projeção temporal, a ancoragem espacial deixa revelada 

no enunciado as marcas que geram o efeito de realidade e também de verdade 

do texto jornalístico. Um acontecimento ocorre em um determinado momento e 

em um determinado lugar. Os advérbios e adjuntos de lugar indicam onde os 

acontecimentos ocorreram, criando a referencialização para o leitor: 

“No Brasil, 284 pessoas morreram este ano vítimas da H1N1”92 

“Dilma está em Nova York para abrir assembleia da ONU”93 

“Primeiro lugar de medicina na UFRJ tirou 1000 na redação e gabaritou a 

prova de Português”94 

“Grupo promove correria no Plaza Shopping, em Niterói”95 

 

Os exemplos, transcritos de datas diferentes, mostram que a estratégia 

da ancoragem espacial situa os acontecimentos em um determinado espaço. 

Na língua, geralmente, um alguém faz uma ação, em um determinado 

                                                
92

 O Globo On-line, 19/08/2012. 
93 O Globo On-line, 23/09/2012. 
94 O Globo On-line, 13/01/2013. 
95 O Globo On-line, 18/01/2013. 
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momento, em um determinado lugar. A indicação do espaço, normalmente é 

alocada no final da informação, mas, num recurso próprio da sintaxe do 

discurso verbal, pode aparecer primeiro, como forma de destacar a informação. 

No primeiro exemplo, a expressão “no Brasil” foi topicalizada, realçando o fato 

de que as mortes ocorreram no país. O segundo exemplo destaca que a 

presidente Dilma está “em Nova York”, com a finalidade de abrir a assembleia 

da ONU. No terceiro, a informação “na UFRJ” é tão importante quanto o fato de 

o menino ter ficado em primeiro lugar. Ficar em primeiro lugar tem mais peso 

na relação com a informação, por ter sido resultado da disputa por uma vaga 

no curso de medicina, em uma das universidades mais renomadas do país. E o 

último exemplo apresenta dois marcadores espaciais, no Plaza Shopping, em 

Niterói. O primeiro marcador refere-se ao local onde o fato ocorreu, o adjunto 

adverbial “em Niterói” precisa a informação, mostrando a cidade onde fica o 

shopping. Os exemplos selecionados simulam o efeito de realidade pretendido 

pelo texto jornalístico, gerando a credibilidade da informação.  

Tanto em relação ao papel dos marcadores sintáticos quanto pela 

mobilidade das notícias no espaço físico do suporte, no jornal on-line ocorre a 

expansão da espacialidade. O jornal impresso tem o limite do papel cortado em 

formato tabloide ou standart96. Sendo o impresso limitado pelo espaço da 

página de papel, o jornalista do on-line não teme o limite do papel. As notícias 

do on-line apresentam configuração textual muito semelhante à da versão 

impressa, entretanto, é possível ampliar as informações tanto na própria notícia 

como também na inserção de outros hiperlinks, com outras informações e com 

imagens, vídeos e conectando esta notícia a outras: 

                                                
96 Os jornais brasileiros são impressos em dois formatos: standard, 55 X 29 cm e o tabloide, 
26x 29cm. O mais usado no Brasil é o formato standard.  



107 

 



108 

 

97
 

 

O fluxo de leitura da notícia segue um ritmo diferente do jornal impresso 

porque, ao longo da leitura, há a possibilidade de um movimento de dispersão 

ou de aprofundamento da informação. O fluxo de leitura é interrompido, 

atravessado por outras possibilidades de leitura, que desconcentram o leitor, 

ou fazem com que se concentre numa notícia particular, abandonando a página 

principal de onde partiu. Instalam-se duas lógicas de leitura, a da fragmentação 

e a do aprofundamento, articuladas pelos procedimentos de temporalização e 

espacialização. 
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 O Globo On-line, 27/01/2014. 
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Capítulo 3  

 
Protocolos de leitura: interações 

 

O que põe o mundo em movimento é a interação das diferenças, suas atrações e 

repulsões; a vida é pluralidade, morte é uniformidade. 

Octavio Paz98 

 

 

Um ato de comunicação, por mais simples que seja, abarca três 

componentes fundamentais: aquele que fala, o que se fala e para quem se fala. 

Aquele que fala, o sujeito que toma a palavra, projetado como um eu- 

enunciador, comunica algo, o discurso, para um tu-enunciatário, aquele com 

quem se fala. Estes três elementos básicos inscritos num dizer são complexos, 

relacionados entre si em uma profunda teia de sentidos. O texto jornalístico é 

produzido por um eu para um tu e para compreender como essa relação de 

sentidos é produzida, é necessária uma análise desses componentes 

essenciais.  

Na sua estrutura o jornal também é um texto complexo porque é 

construído a partir de totalidades (notícias, reportagens, editorial, crônica, etc.) 

subsumidas a uma totalidade maior, que engloba as outras, em conjunto, em 

uma unidade discursiva. O jornalismo on-line é caracterizado principalmente 

pela instantaneidade da divulgação da informação e pelos mecanismos de 

interação que são utilizados na relação entre enunciador e enunciatário.  

Para desvelar como se dá a produção de sentido em um texto, no terceiro 

patamar do percurso gerativo, são estudadas as relações entre enunciador e 

enunciatário, desdobramentos do sujeito da enunciação. O fazer persuasivo do 

                                                
98 PAZ, Octavio. El Labirinto de la Soledad. Madrid: Catedra-Letras Hispânicas, 1998.p.159. 
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enunciador corresponde ao fazer interpretativo do enunciatário, portanto, 

ambos estão sempre em relação de dependência. Ao produzir um enunciado, 

“estabelece-se uma ‘convenção fiduciária’ entre enunciador e enunciatário, a 

qual determina o estatuto veridictório do texto” (FIORIN, 1996, p.35). 

Enunciador e enunciatário são construções discursivas, desdobramentos do 

sujeito da enunciação. 

(...) assim compreendido, o enunciatário não é apenas 
destinatário da comunicação, mas também um sujeito 
produtor do discurso, por ser a ‘leitura’ um ato de 
linguagem (um ato de significar) da mesma maneira que 
a produção do discurso propriamente dito. (GREIMAS, 
2008, p.171).  

 

Deste modo, é relevante ressaltar que o enunciatário não é apenas o 

sujeito passivo que escuta ou recebe a manipulação do enunciador. Sendo 

parte constitutiva do sujeito da enunciação, o enunciatário, em sua origem, já 

apresenta o “papel de co-enunciador” (FIORIN, 2008b, p.84), uma vez que o 

enunciador, ao produzir o enunciado, o leva em conta e, para além disso, é a 

interpretação dele que dá sentido aos enunciados produzidos.  

 

3.1. As imagens de enunciador e enunciatário 

O exame da estratégia enunciativa que, organizando as diferentes 

linguagens na superfície de manifestação do hipertexto, estabelece a interação 

entre os sujeitos aí instalados, leva-nos à questão da identificação de 

enunciador e enunciatário inscritos no discurso. Segundo Fiorin 

o enunciador e o enunciatário são o autor e o leitor. 
Cabe, porém, uma advertência: não são o autor e o leitor 
reais, de carne e osso, mas o autor e o leitor implícitos, 
ou seja, uma imagem do autor ou do leitor construída 
pelo texto. (FIORIN, 2008a, p. 153) 
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Já dissemos que o jornal é um enunciado complexo estruturado em 

diversos textos que organizam a unidade que o caracteriza. Deste modo, o 

“enunciador-jornal” projeta diferentes narradores que são concretizados no 

texto, exercendo diferentes papeis temáticos: o repórter, o cronista, o 

articulista, o entrevistador, etc. A cada narrador corresponde um narratário, o 

leitor inscrito também no enunciado. No corpus em análise, há vários 

narradores figurativizados, Luis Fernando Veríssimo, Ricardo Noblat, Cora 

Rónai, dentre outros, que apresentam um estilo próprio. Nas matérias não 

assinadas, o narrador se firma nas características de cada gênero, havendo 

diferenças, por exemplo, entre o repórter e o editorialista, narradores 

concretizados em papéis temáticos. Todos os textos estão inseridos em uma 

totalidade de sentido submetida a um único enunciador, O Globo, que rege a 

linha editorial do jornal.  

Como já foi visto no capítulo 2, é por meio dos mecanismos de 

embreagem e debreagem que são instalados pessoa, tempo e espaço no 

enunciado. A debreagem actancial pode ser enunciativa, a partir da projeção 

do eu, aqui, agora. A enunciva é a projeção do ele, lá, então. Tais tipos de 

debreagem produzem diferentes efeitos de sentido.  

A debreagem enunciativa simula um efeito de subjetividade, pois traz à 

tona as marcas de 1ª pessoa, daquele que enuncia. O uso da 2ª pessoa, seja 

ela do singular ou do plural, também reflete uma debreagem enunciativa, 

porque a 2ª pessoa pressupõe, logicamente, a 1ª. 

Já a debreagem enunciva produz um efeito de objetividade, pois a projeção 

da 3ª pessoa afasta o eu do enunciado, tenta apagar do discurso as marcas de 
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1ª pessoa, cria o efeito de impessoalidade. O sujeito projetado no enunciado é 

um observador afastado da cena que narra, simulando a imparcialidade.  

Uma pessoa quando folheia o jornal impresso ou clica nos links do jornal 

virtual busca ali informação, diversão, conhecimento etc, dependendo do 

contrato fiduciário estabelecido entre enunciador e enunciatário. A persuasão e 

a adesão estão sempre submetidas ao jogo de imagens dos sujeitos projetados 

no discurso. Entretanto, é através da imagem criada e projetada do enunciador 

que seu  fazer-crer persuade o enunciatário. 

A imagem de enunciador corresponde ao éthos discursivo e pressupõe 

um páthos, ou seja, uma imagem de enunciatário também instaurada no 

interior do discurso. A competência e o caráter do éthos não são ditos e sim 

construídos na enunciação, e é por meio dessa construção que o enunciatário 

será persuadido.  

Fiorin (2008a, p.141) nos adverte que “quando se fala em éthos do 

enunciador, estamos falando em ator e não actante.” Um ator é “uma unidade 

lexical (...) inserida no discurso, é suscetível de receber, no momento da sua 

manifestação, investimentos da sintaxe narrativa de superfície e da semântica 

discursiva (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 44). Trata-se, portanto, da análise do ator 

da enunciação, concretizada e figurativizada no discurso. O caráter do éthos é 

delineado na materialidade discursiva, seja nas marcas do plano da expressão, 

como o tamanho e tipo de fonte, o destaque dado ao texto, a composição 

fotografia/texto verbal, seja nas particularidades do plano do conteúdo, como 

assunto, ponto de vista, dados destacados etc. É a partir da composição do 

éthos que se constrói também a credibilidade do enunciador e se estabelece 

sua relação com o enunciatário. O páthos do discurso é constituído de uma 
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complexa relação de papéis temáticos: “o páthos não é a disposição real do 

auditório, mas a de uma imagem que o enunciador tem do enunciatário” 

(FIORIN, 2008a, p.154). Para persuadir o enunciatário, o enunciador precisa 

lançar mão de argumentos sólidos e principalmente conhecer o enunciatário ao 

qual se dirige para saber de que modo e quais serão as estratégias que 

utilizará, pois a  

eficácia do discurso ocorre quando o enunciatário 
incorpora o éthos do enunciador (...) e está diretamente 

ligada à questão da adesão do enunciatário ao discurso. 
Ele não adere ao discurso apenas porque este é 
apresentado como um conjunto de ideias que expressa 
seus possíveis interesses, mas sim, porque se identifica 
com um dado sujeito da enunciação, com caráter, com 
um corpo, com um tom. Assim o discurso não é apenas 
um conteúdo, mas também um modo de dizer, que 
constrói sujeitos da enunciação. O discurso, ao construir 
um enunciador, erige também seu correlato, o 
enunciatário. (FIORIN, 2008b, p. 88).  

 

O enunciatário, portanto, deve reconhecer os valores em que acredita nas 

páginas do jornal e assim, se reconhecer, ver sua imagem ali refletida e dessa 

forma, compartilhar do mesmo discurso. 

Pensando em enunciatários que se põem diante de uma 1ª página de 

jornal como naqueles que se põem diante da tela do computador, observando a 

capa do jornal on-line, podemos identificar semelhanças e diferenças nos 

percursos de leitura que seguem. Apreender tais percursos não é, para a 

semiótica, examinar as ações e descrever a experiência dos leitores concretos, 

mas perceber que tais percursos estão inscritos no modo de construção dos 

textos. 
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99 

Como já foi analisado, a estrutura do PE, na versão on-line, se 

assemelha à da versão impressa, dando ao leitor a segurança do “conforto do 

conhecido”100 e reforçando a credibilidade da publicação. O tipo de conteúdo 

também se assemelha: assuntos de interesse geral, política, economia, 

esporte, colunas assinadas de assuntos específicos, charges, crônicas, 

cadernos culturais etc. O enunciador do jornal O Globo, tanto da versão 

impressa quanto da on-line, utiliza a norma padrão da língua, apresenta-se de 

forma discreta e dirige-se a um leitor que preza pela discrição, pela apuração 

detalhada dos fatos e que busca informações de importância nacional e 

internacional, tendo como preferência um tom comedido tanto no PE como no 

PC. 

Na versão on-line, devido à expansão da espacialidade, há, na capa, 

uma multiplicidade de chamadas que priorizam na 1ª e 2ª rolagem os assuntos 

                                                
99 O Globo On-line, 30/01/2014. Fig.15 ampliada em anexo. 
100

 Expressão utilizada por Renata Mancini, in: MANCINI, R. C. "O sumo de 'o sumo', de 

Arnaldo Antunes". In: Semiótica da Poesia: Exercícios práticos. Ivã Lopes e Dayane Almeida 

(Orgs.). São Paulo: Annablume, 2011, pp.191-200. 
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de maior importância, selecionados pelo enunciador, que serão, 

provavelmente, também vistos pelo enunciatário como relevantes. O 

enunciador seleciona as notícias a partir da imagem que ele tem do 

enunciatário ao qual se dirige. O éthos da versão on-line mostra-se competente 

e compromete-se com a atualização constante, trazendo para o enunciatário os 

últimos acontecimentos, apurados com credibilidade e rapidez, usando 

linguagens diversas, e caracterizando-se como aquele que noticia a novidade. 

E a esse éthos corresponde um páthos atraído pela novidade, que gosta das 

“notícias de última hora”, pode ler o jornal a qualquer hora, pois ele não se 

desatualiza. É um páthos curioso, “antenado”, apressado, que tem o gosto pela 

novidade. Além do mais a notícia pode vir até ele, no celular ou nos tablets, por 

meio de e-mails, notas das redes sociais ou acesso à própria página de 

notícias. É multitarefas, realiza várias atividades ao mesmo tempo, seja em 

casa, no escritório ou em ambientes de laser ou pausa, como um restaurante, 

em que pode, enquanto almoça, conversar com quem está diante dele 

fisicamente e, acessando o celular, trocar mensagens nos sites de 

relacionamento ou passar os olhos nas capas dos jornais on-line. Julga-se bem 

atualizado, como se fosse possível dar conta de tudo o que ocorre no mundo. 

Essas características revelam bem o homem contemporâneo, sujeito que 

prefere ter um panorama fragmentado dos assuntos, saber de tudo um pouco, 

como se pudesse estar conectado em todos os lugares do mundo. 

Pode-se resumir a relação de interesses entre enunciador e enunciatário, 

constituídos como um éthos e um páthos, no seguinte quadro: 
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Éthos Páthos 

Autoridade e credibilidade 

Urgência na apuração 

Divulgação instantânea 

Variedade de textos e recursos 

Apelativo 

 

Confiança 

Busca da novidade 

Imediatismo 

Perfil social multitarefa 

Interativo 

 

Como vimos no capítulo 1, o enunciatário do jornal Extra não é o mesmo 

de O Globo. Para ampliar o seu espectro de leitores, a mesma empresa criou 

jornais diferentes, com uma organização composicional totalmente distinta: a 

discrição de O Globo e o exagero do Extra. Os interesses dos leitores são 

diferentes, logo as notícias e o modo de veiculá-las também serão, para levar o 

leitor a lê-las. Portanto,  

cada um dos jornais constrói seu público, seu leitor, a 
partir de características discursivas. Essa imagem do 
enunciatário passa a ser um co-enunciador, na medida 
em que ela determina a escolha das matérias que 
entrarão no jornal, a forma como os textos são redigidos, 
a disposição da página etc. Por outro lado, o enunciatário 
adere ao discurso, porque nele se vê constituído como 
sujeito, identificando-se com um dado ethos do 

enunciador. (FIORIN, 2008b, p.88) 

 

A credibilidade de um jornal está associada diretamente ao caráter do 

éthos que rege a construção do discurso jornalístico. Para apresentar a 

informação, busca-se a simulação de neutralidade e imparcialidade na 

apresentação dos fatos. Contudo, sabe-se que já na seleção das informações, 

há uma escolha, realizada a partir do caráter do éthos e de sua relação com o 

páthos. 
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O texto jornalístico constrói o efeito de sentido de uma possível 

neutralidade e também de objetividade. Para tanto, a debreagem enunciva é a 

mais utilizada nas notícias e reportagens. Usando a 3ª pessoa, o enunciador 

afasta-se do discurso, lança mão de estratégias típicas para criar o efeito de 

sentido de realidade, pois “com o apagamento da enunciação, é como se as 

notícias se enunciassem a si mesmas, o que gera um efeito de sentido de 

verdade. Com o uso de procedimentos como ouvir os dois lados, produz-se um 

simulacro de isenção.” (FIORIN, 2008b, p.83).  

101 

Os números exatos criam o efeito de sentido de concretude da 

informação apurada em detalhes, conferindo competência e credibilidade ao 

enunciador. A citação de fontes também demonstra a imparcialidade 

discursiva, pois o enunciador insere em seu discurso a fala do outro, isentando-

se de uma possível subjetividade. Porém, a escolha da fala revela o caráter do 

éthos, que publica a fala que lhe convém. É aquilo que o jornal quer dizer, mas 

não deve para simular a isenção, logo, “pinça” no dizer do outro aquilo que 

deseja publicar, no jargão jornalístico, “coloca na boca de alguém” um 

pensamento que é do jornal, mas que não foi dito por ele.  

                                                
101 O Globo On-line, 07/01/2014. 
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102   103 

No exemplo do dia 01/02/2014 o jornal transcreve a fala do autor da 

novela, em forma de discurso direto, sobre a cena polêmica da novela das 

nove da Rede Globo. A fala não é de O Globo, mas o jornal, ao ceder espaço 

para a fala do autor da novela na segunda rolagem do site, mostra que este 

tema lhe convém. Além da fala do autor da novela, o tema é reafirmado pela 

reprodução da foto da cena da novela. A opinião do enunciador é revelada, 

sutilmente, na abertura da chamada, em letras maiúsculas, sobre fundo cinza: 

“Cena histórica”. A expressão usada revela a subjetividade do enunciador, na 

escolha do adjetivo, que Silva (1995, p.39) já caracterizou como “a versão 

condensada de um percurso narrativo de sanção”. 

No exemplo do dia 08/01/2014, o jornal reproduz, em discurso indireto, 

falas polêmicas atribuídas ao PT sobre seus adversários políticos, transcritas 

de uma rede social. Mostra também a reação do governador Eduardo Campos, 

reafirmando a expectativa de imparcialidade, ao dar voz aos dois lados 

envolvidos. Alimenta, dessa forma, a polêmica e consolida o perfil democrático 

e justo que pretende exibir. 

                                                
102 O Globo On-line, 01/02/2014. 
103 O Globo On-line, 08/01/2014 
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Entretanto, atualmente os próprios jornalistas já afirmam que não há 

discurso neutro no jornal, o que se busca é a qualidade na transmissão da 

informação. Para tal, o jornal O Globo afirma em seus princípios editoriais que  

o trabalho jornalístico tem de ser feito buscando-se 
isenção, correção e agilidade. (...) Isenção é a palavra-
chave em jornalismo. E tão problemática quanto 
"verdade". Sem isenção, a informação fica enviesada, 
viciada, perde qualidade. Diante, porém, da pergunta 
eterna – é possível ter 100% de isenção? – a resposta é 
um simples não. Assim como a verdade é inexaurível, é 
impossível que alguém possa se despir totalmente do seu 
subjetivismo. Isso não quer dizer, contudo, que seja 
impossível atingir um grau bastante elevado de 
isenção.104 

 

No interessante fragmento transcrito, a associação entre isenção e 

verdade reafirma os propósitos do jornal e o reconhecimento da subjetividade 

dá ainda mais força e credibilidade à busca objetiva da informação. O recurso 

mais fortemente marcado e banal da objetividade é o emprego da 3ª pessoa. 

As formas mais contundentes de tensionar essa objetividade são a escolha 

lexical e os operadores argumentativos. Tomem-se os exemplos:  

105  106 

                                                
104“Princípios editoriais de O Globo”. Disponível em: http://oglobo.globo.com/principios-
editoriais/#definicao-do-jornalismo Acessado em: 30/01/2014. 
105 O Globo On-line, 08/01/2014. 
106 O Globo On-line, 05/01/2014. 

http://oglobo.globo.com/principios-editoriais/#definicao-do-jornalismo
http://oglobo.globo.com/principios-editoriais/#definicao-do-jornalismo
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  107 

Os verbos “estourar” e “calar-se” utilizados nas chamadas demonstram a 

subjetividade do enunciador. Não basta informar que a empresa de energia 

elétrica ultrapassou os limites de falta de energia, o verbo “estourar” traz um 

sentido de intensidade muito maior, no campo semântico daquele que 

extrapola com destruição, reforçando o descompromisso da empresa. A 

escolha do verbo “calar-se”, na chamada sobre o posicionamento da 

presidente, revela seu silenciamento para, na verdade, expressar que ela se 

omitiu sobre a onda de violência no Maranhão. Há nos dois exemplos uma 

crítica implícita na escolha lexical. Na chamada “Salários de professores 

melhoram, mas magistério atrai menos jovens”, a segunda oração, introduzida 

pelo conector adversativo “mas”, apresenta uma ideia contrária à primeira, 

realçando o fato de o magistério atrair menos jovens. A força argumentativa do 

conector expressa a crítica negativa em relação ao tema. O advérbio “só”, 

utilizado em “Rio só gastou 16,8% do previsto com saneamento em 2013”, 

realça o pouco investimento do governo em uma área básica e fundamental 

para a sociedade. As palavras marcadas têm, assim, função argumentativa e 

deixam expressa a opinião do enunciador /jornal/, mostrando que, nesse caso, 

a isenção é relativa. 

                                                
107 O Globo On-line, 09/01/2014. 
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No jornal on-line, além das estratégias de subjetivação do discurso, há 

recursos verbo-visuais que estabelecem imediata conexão com o leitor. 

108 

Na página de abertura de O Globo On-line, há um banner em amarelo 

dourado na parte inferior central da tela e outro à esquerda, em vertical, que 

acompanham a rolagem da tela. Se a cor e o movimento das faixas criam, de 

imediato, uma atração do olhar, o texto verbal convoca o leitor, na forma 

apelativa mais direta do uso da 2ª pessoa e do modo imperativo (“assine”; 

“experimente”), a utilizar os serviços do jornal.  

Os banners são links que, quando acessados, se sobrepõem à tela 

principal: 

109 

Os links se expandem e tomam conta da tela, convocando o leitor, 

através da publicidade, a assinar os serviços do jornal. Como já foi dito, as 

                                                
108

 O Globo On-line, 01/02/2014. 
109

 Idem. 
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barras dos banners são fixas, logo, acompanham o movimento do percurso de 

leitura. Essa estratégia publicitária já é uma pequena demonstração dos 

mecanismos característicos do meio digital que permitem um tipo mais direto 

de interação com o leitor. A projeção da 2ª pessoa em chamadas da capa é 

uma estratégia muito utilizada na versão on-line: 

1.“O Blog do Estandarte de Ouro já está no ar. Clique e confira”.  

2.“Dona Marisa esbanja simpatia na Sapucaí. Veja o vídeo”. 

3.“Quer carnaval nas ruas do Rio? Veja a agenda.”  

4.“Qual é a sua receita para curar a ressaca?”110 

5.“Já é 2014 em diversos países. Veja as fotos.” 

6.Veja os números sorteados da Mega-sena da Virada”111 

7. Prêmio Faz a diferença O Globo. Conheça os vencedores do prêmio em 

2013.112 

8. Siga Flamengo e Macaé em Tempo Real.113 

9. Monte e imprima a sua cola para levar na hora da votação. 

10. Faça uma consulta e confira o local onde você deve votar.114 

 

A projeção de 2ª pessoa, principalmente marcada nas desinências dos 

verbos, faz presumir a existência de um eu, uma 1ª pessoa, criando, assim, o 

efeito de aproximação do enunciador com o enunciatário. Há também a 

simulação de interlocução, quando o enunciador elabora perguntas para o 

enunciatário, intensificando a aproximação com ele. A debreagem enunciativa, 

                                                
110

 As chamadas de 1 a 4 foram transcritas de O Globo On-line, 23/02/2009. 
111 As chamadas de 5 a 6 foram transcritas de O Globo On-line, 31/12/2014. 
112 A chamadas 7 foi transcrita de O Globo On-line, 01/02/2014. 
113 A chamada 8 foi transcrita de O Globo On-line, 02/02/2014. 
114

 As chamadas 9 e 10 foram transcritas de O Globo On-line, 29/09/2010. 
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neste caso, representa uma excelente estratégia persuasiva, por meio das 

marcas de subjetividade instaladas no discurso informativo. Ao compararmos 

com o jornal impresso, a chamada da 1ª página indica apenas as páginas 

internas em que a notícia terá desdobramento. No on-line, o leitor é instado a 

seguir a informação, com o uso dos verbos no imperativo, que funcionam como 

nós, como pontos que ligam o leitor à notícia. 

No percurso de análise deste corpus, iniciado em 2009, percebe-se que a 

projeção da 2ª pessoa era muito mais utilizada na capa, constituindo estratégia 

muito comum. Em quase todas as chamadas, de forma até exagerada, 

apareciam os verbos e perguntas que interpelavam diretamente o leitor, numa 

recorrência que poderia desfazer o empenho de isenção e imparcialidade. 

Naquele momento tal estratégia de aproximação era importante e necessária 

para habituar o leitor do impresso com outro suporte, facilitando a passagem e 

acomodação ao outro meio. Ao longo dos anos, a projeção da 2ª pessoa vem 

sendo utilizada de forma mais moderada e equilibrada, aproximando 

enunciador e enunciatário na justa medida para não afetar a credibilidade do 

meio informativo.  

Na comparação com o jornal impresso, o on-line tem mais marcadamente, 

pelo uso das projeções sintáticas de pessoa, a oscilação entre efeitos de 

objetividade e subjetividade. 

 

3.2. A interatividade no on-line 

O enunciatário do jornal on-line é capturado também pela adoção de 

estratégias específicas da internet, que diferenciam o jornal on-line da 

publicação impressa. A interatividade e a rapidez da disseminação das 

informações são as características fundamentais que diferenciam os dois 
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formatos. A interação mediada por computador é um tema que vem sendo 

muito debatido e estudado pelas áreas de comunicação e discurso, buscando-

se definir o conceito, medir balizas e refletir sobre os modos de interação 

existentes. Primo afirma que 

Os intercâmbios mantidos entre dois ou mais interagentes 
(seres vivos ou não) serão sempre considerados formas de 
interação, devendo ser sempre distinguidos em termos 
qualitativos. Sendo assim irá se considerar aqui que tanto (a) 
clicar em um link e (b) jogar um videogame quanto (c) uma 
inflamada discussão através dos e-mails e (d) um bate-papo 
trivial em um chat são interações. (PRIMO, 2011, p. 56) 

 

A interação é o intercâmbio entre seres em uma determinada situação, 

indicando a reciprocidade entre os sujeitos em questão. Nos meios de 

comunicação de massa, a relação entre sujeitos já faz parte da configuração do 

veículo. Há várias formas de interação possíveis nos veículos de comunicação. 

Primo e Träsel afirmam que  

Parte-se do princípio de que tanto a leitura de um jornal 
impresso quanto a audiência de um telejornal são processos 
interativos. Não se pode dizer que não haja interação, mesmo 
que não exista uma conversação entre produtores e público. 
(PRIMO, A. TRÄSEL, M., 2006.115) 

 

Se considerarmos essa afirmativa, a interação existe desde que o leitor lê 

seu jornal. Num sentido mais estrito, no jornalismo impresso, a interação ocorre 

propriamente quando o leitor envia uma carta de sugestão de pauta, crítica ou 

elogios a uma matéria publicada. Essa interação já é prevista pelo jornal, pois 

há um espaço reservado em sua publicação diária para a exposição das cartas 

e e-mails dos leitores: 

                                                
115

 Disponível em: http://www.ufrgs.br/limc/PDFs/webjornal.pdf Acessado em 20/02/2014. 

http://www.ufrgs.br/limc/PDFs/webjornal.pdf
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116 

No jornal on-line, as ferramentas da internet intensificam os modos de 

interação do leitor com o veículo jornal, que será mediada pelo computador. 

Primo adverte que há vários tipos e subtipos de interação, porém “a partir da 

observação entre os interagentes, dois tipos de interação serão propostos: 

mútua e reativa”. (PRIMO, 2011, p.56). A característica principal dos dois tipos 

de interação é o modo de intervenção que um interagente exerce sobre o outro 

e as resultantes do processo. Primo assim define: 

A interação mútua é aquela caracterizada por relações 
interdependentes e processos de negociações, em que cada 
interagente participa da construção inventiva e cooperada do 
relacionamento, afetando-se mutuamente; já a interação 
reativa é limitada por relações determinísticas de estímulo e 
resposta. (PRIMO, 2011, p. 57) 

 

Nos jornais on-line há os dois tipos de interação definidos por Primo, tanto 

a mútua quanto a reativa. Ao enviar uma reportagem para a seção “Eu-

Repórter” ocorre a interação mútua, o enunciatário colabora e interfere na 

edição final do jornal, ainda que o texto passe pela seleção do enunciador. Os 

                                                
116 O Globo, 13/07/2012. 
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comentários enviados nas notícias também são exemplos de interação mútua. 

O enunciatário interfere diretamente na publicação, deixando suas marcas, 

revelando sua opinião, colaborando com o jornal.117  

A interação reativa refere-se a um ato limitado e programado por uma das 

partes, “as ações [do sujeito] estão dentro de um conjunto predeterminado de 

possibilidades” (PRIMO, 2011, p.185). No caso, ao responder a uma enquete 

proposta pelo jornal, as possibilidades de participação são limitadas por este, 

as respostas já estão prontas, o enunciatário terá que escolher dentre aquelas 

opções propostas pelo enunciador. 

Outra forma de interação reativa é o compartilhamento de textos dos 

jornais nas redes sociais. O internauta, por meio de um clique, pode 

compartilhar uma reportagem de seu interesse em seus perfis do Facebook e 

Twitter, ampliando o espaço de divulgação das notícias para além do site dos 

jornais, atingindo outros leitores. 

A semiótica entende “por interação a confrontação entre o modo de agir 

de dois sujeitos distintos. A interação pode dar-se, assim, entre dois sujeitos 

autônomos e independentes, porém, interdependentes no que se refere a suas 

intencionalidades.” (Greimas; Courtés, 1986 p.116118). Os sujeitos em relação, 

colocados em presença, estão interligados porque comungam interesses 

comuns e se reconhecem em um dado contexto, em um mesmo campo 

discursivo. 

Landowski (2009) apresenta um modelo de análise constituído de quatro 

regimes de interação: programação, manipulação, acidente e ajustamento. Os 

                                                
117

 Estas seções serão comentadas a seguir, neste capítulo, detalhadamente. 
118 Verbete traduzido por SCHWARTZMANN, Matheus; MENDES, Mariza em: “Cartas na mídia 
impressa: uma prática entre leitores e editores”. In: PORTELA, Jean e outros (Org.). Semiótica 
e mídia: textos, práticas, estratégias. Bauru: UNESP/FAAC, 2008. p.117. 
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dois primeiros estão relacionados à esfera da prudência e os dois últimos à 

esfera da aventura. Neste trabalho, optamos pela tipologia de Landowski, mais 

adequada aos propósitos e à coerência teórica do trabalho, ainda que 

tenhamos considerado necessário aqui apresentar a classificação de Primo, 

numa referência aos estudos já formalizados pelo campo da Comunicação. 

Além da questão teórica, a proposta do semioticista francês permite a 

consideração de nuances mais variadas na análise do comportamento 

interativo dos envolvidos na leitura dos objetos midiáticos. 

Os regimes da programação e da manipulação baseiam-se no princípio 

da regularidade e na segurança e estabilidade das ações, sendo marcados por 

prudência e cautela. As ações dos sujeitos são previsíveis em determinadas 

ações que levam a determinadas e previstas reações. A programação é o 

regime “da rotina da vida, o da maior segurança nos nossos relacionamentos 

com outrem ou com o ambiente, mas, ao mesmo tempo, potencialmente, é o 

do maior controle de nossas atividades.” (LANDOWSKI, 2008, p.66). A 

programação está baseada na regularidade das ações e nas reações previstas. 

Um sujeito opera previsivelmente sobre o outro, apoiado na segurança daquilo 

que é esperado. A manipulação também se caracteriza pela segurança e 

prudência, mas opera com a intencionalidade de um sujeito que pretende 

manipular, interferir no modo de agir do outro: “nesse território, encontra-se a 

relação actancial clássica entre destinador e destinatário, na qual o 

manipulador, como instância superior que define os valores em jogo, propõe 

um contrato e julga a ação do destinatário.” (PESSÔA, 2013, p. 86). Verifica-se, 

portanto, que mesmo na lógica da prudência e da previsibilidade, há uma 

gradação que vai da regularidade absoluta (programação) a uma regularidade 
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que opera na instabilidade da intencionalidade, na subjetividade dos sujeitos 

em interação (manipulação). 

Os regimes do acidente e do ajustamento operam na lógica do 

inesperado, na irregularidade e na imprevisibilidade das relações. No regime do 

ajustamento as relações são definidas pela quebra de expectativas 

proporcionada pelo elemento sensível, agindo na instabilidade do discurso. O 

regime de acidente apresenta-se na lógica do acidental, do acaso: “É a esfera 

do caos e do puramente lúdico, do inconstante e do fortuito. Diante do aleatório 

e da impossibilidade de controle e de sentido, resta aos sujeitos a aceitação do 

acaso.” (GOMES,2009, p.584). Veja-se o quadro: 

119 

Ainda que se ocupe, de certo modo, com a novidade, com o inesperado 

da vida, os jornais operam com o regime da manipulação, pois trabalham com 

a regularidade do esperado pelo leitor, prudentemente. A formatação 

diagramática, tanto do impresso quanto do on-line, não varia, é a mesma, já 

esperada pelo leitor. O jornal se vale tanto de um padrão de regularidade no 

modo de expor as notícias que, para fazer mudanças, vai preparando o leitor. 

Ao completar 87 anos, o jornal O Globo mudou seu padrão gráfico na versão 

                                                
119 Adaptado e traduzido de: LANDOWSKI, 2009, p.81. 
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impressa. A mudança foi sendo anunciada, aos poucos, através de chamadas 

nas versões impressa e on-line:  

120 

Além das chamadas publicadas ao longo da semana, o jornal promoveu 

um debate com jornalistas de outros jornais para refletir sobre os novos rumos 

do jornalismo, “O papel do jornal”, transmitido ao vivo pela internet. Além disso, 

publicou artigos sobre o jornalismo na era digital e também explicou que as 

mudanças no impresso refletiriam no on-line, mostrando como as versões se 

relacionam e se interpenetram, mesmo tendo editores diferentes: 

E até a tipografia vai mudar, num segundo momento. Em vez das 
fontes normais fabricadas para a web, a página do GLOBO na 
internet utilizará uma tipografia própria para títulos, personalizada e 
igual à que estará no jornal impresso a partir do próximo domingo.

121
  

 

Há também no jornal a marca da intencionalidade do sujeito que pretende 

interferir no modo de pensar do outro, a levá-lo a crer naquilo que é publicado, 

como se fosse a verdade absoluta dos fatos. Landowski afirma que “para 

interagir com o outro limitando os possíveis riscos, é necessário ter um mínimo 

de constância, e consequentemente, de previsibilidade em seus 

                                                
120

 O Globo, 24/7/12. 
121

 Disponível em http://oglobo.globo.com/ece_incoming/site-reforca-sua-relacao-com-

impresso-5549548#ixzz21ZHvjwEb Acessado em 23 jul 2012. 
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comportamentos” (LANDOWSKI, 2009, p. 32).122 O jornal baseia-se na 

regularidade e o enunciatário busca na regularidade a credibilidade do jornal.  

O leitor sente-se seguro na regularidade discursiva da composição e do 

estilo do veículo de imprensa e há uma aproximação entre ele e o jornal, 

baseada na confiabilidade. Por outro lado, a repetição de conduta pode 

também levar a um esvaziamento de sentido, levando o enunciatário ao 

desinteresse: 

Mas não é apenas o habitual e o previsível que 
constituem o jornal, sob o risco de o leitor abandonar o 
texto entediante pela repetição constante e pela 
indiferenciação programática e esperada de um modo de 
dizer e daquilo que é matéria de informação. Mesmo os 
fatos e serviços mais corriqueiros e repetidos nas edições 
sucessivas do jornal devem vir revestidos de roupagem 
nova, de um acontecimento que traga algum acento de 
sentido e justifique o próprio ato de enunciar e sua leitura. 
(GOMES, 2013, p.504) 

 

Por isso, o jornal precisa sempre anunciar o novo, seja dentro de padrões 

já pré-estabelecidos que geram a confiança, seja com uma padronização 

diferente, que revigora o sentido do seu fazer-crer. 

Esse tipo de movimento encontra eco no esquema das interações 

proposto por Landowski, que é dinâmico ao prever a possibilidade de o sujeito 

movimentar-se, passando de um regime a outro: 

Tomados em conjunto, os quatro regimes que 
distinguimos dessa maneira constituem, mais do que uma 
taxonomia, uma sintaxe geral da interação, uma rede de 
configurações interconectadas (...). A lógica que organiza 
suas relações deixa aberta, entre cada uma delas e todas 
as outras, a possibilidade de idas e voltas, de bruscas 
metamorfoses ou de passagens gradativas, de 
transformações, superposições ou inclusões da maior 
diversidade. (LANDOWSKI, 2008, p.67) 

 

                                                
122

 Tradução livre do original em espanhol. 
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O jornal está inserido no regime da manipulação, da regularidade e do 

hábito. Entretanto, em algum momento, pode passar para a esfera da aventura, 

ao regime do ajustamento, quando o sujeito é captado pelo sensível, pelo 

choque do acontecimento, da novidade, do inesperado. Esse choque pelo 

sensível tanto pode ser no PE, pelo apelo de alguma cor ou movimento, quanto 

no PC, com o choque causado por alguma foto (como a do menino negro 

acorrentado, que gerou polêmica nas edições de fevereiro de 2014) ou palavra 

(“De carro pela rota Jardim”, chamada de primeira página no caderno Boa 

Viagem de 20/02, por exemplo, opera sobre os sentidos, faz a imaginação ser 

chamada a ver, cheirar, ouvir etc). É importante observar que há momentos em 

que o enunciador /jornal/ é também capturado pelo inesperado e, portanto, 

adota práticas diferentes da esperada pelo enunciatário, levando-o à esfera da 

aventura:  
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123 

As imagens destacadas para análise mostram o relato de um acidente 

que entra no campo do inesperado por sua natureza trágica: uma passarela 

caiu em uma das vias expressas mais movimentadas do Rio de Janeiro. 

Observa-se que a notícia toma as 1ª e 2ª rolagens e preenche boa parte da tela 

principal, destinada às notícias quentes, rompendo com a previsibilidade do PE 

do Globo On-line, que apresenta as notícias em um formato mais discreto e 

contido. A foto do acidente em destaque captura o resgaste das vítimas e narra 

o acontecimento fatal de forma visual. A manchete, com fonte maior do que a 

habitual, reforça a ideia da calamidade. Estes procedimentos apelam para a 

sensibilidade do leitor, que é capturado pelo susto, pelo choque de um acidente 

trágico e fora do comum. A página ficou por 25 minutos na mesma 

configuração, atualizando a informação na própria manchete e às 11:20h a foto 

foi trocada por outra que mostra com mais nitidez a passarela sobre um táxi. 

Além disso, outros links foram publicados, atualizando as informações. 

Importante aqui destacar que, neste momento, as informações eram 

superficiais, os links mostravam uma fotogaleria e um mapa de onde ocorreu o 

acidente. O jornal alternava informações sobre o acidente e os reflexos dele no 

                                                
123 As imagens foram reproduzidas de O Globo On-line, 28/01/2014, às 10:25, 10:50 e 11:20, 
respectivamente. 
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trânsito da cidade, informando sobre rotas alternativas. Esse procedimento 

ilustra bem uma das formas da interação do leitor com o jornal. Ele será 

compelido a voltar à página, a ler todas as notícias, a acompanhar o passo a 

passo do resgate, a buscar os desdobramentos da notícia. A estratégia do 

enunciador provoca a curiosidade do enunciatário, atiçada justamente pelo 

elemento sensível. A estratégia enunciativa, que foi se configurando ao longo 

do dia, mantém o leitor preso ao site, o próprio processo de ir-se fazendo, de ir 

construindo a notícia e seus desdobramentos faz com que o leitor compartilhe 

do susto do jornal, da surpresa da notícia. 

O jornal saiu da previsibilidade para narrar um fato inesperado, 

movimentando-se e movimentando também o leitor para a esfera da aventura. 

Tanto o enunciador quanto o enunciatário foram abalados pelo acidente 

trágico, saindo da regularidade do hábito, capturados pelo sensível.  

Há, assim, uma aceleração de conteúdos e uma intensificação da relação 

entre o jornal e seus leitores. O movimento contrário, de desaceleração para 

sair do choque e dar dimensão narrativa ao fato, faz um retorno à 

previsibilidade. As estratégias discursivas retomam configuração habitual do 

PE e também o jornal retoma sua prática de narrativização dos 

acontecimentos. Esse movimento é uma conduta comum nos meios 

jornalísticos que esperam anunciar o novo e buscam na novidade o “furo” do 

dia. É na alternância entre a previsibilidade e o hábito, da esfera da prudência, 

e o imprevisto e a novidade, da esfera da aventura, que o enunciador e 

enunciatário interagem na construção do discurso jornalístico.  

A interatividade e a participação são ampliadas no suporte on-line, pois os 

novos recursos ofertados pela internet fazem com que os indivíduos não só 



134 

 

procurem as informações, mas também produzam as informações, debatam e 

se relacionem: 

Com a universalização da internet e dos aparelhos 
eletrônicos portáteis que tudo registam e divulgam, o 
risco da impertinência do leitor torna-se ainda mais 
acentuado e os mecanismos de manipulação das mídias 
não deixam de considerá-lo, mesmo que nem sempre 
sejam capazes de contorná-lo. Percebe-se, então, a 
existência de modos de ajustamento da imprensa ao 
leitor, num duelo de interesses e sensibilidades que 
escapam à manipulação estrita e precisam ser descritos. 
(GOMES, 2013, p.505). 

 

A notícia publicada no jornal on-line é comentada e também 

compartilhada em redes sociais, espalhando-se em espirais, tomando grande 

abrangência em pouco tempo, consolidando novas redes enunciativas. Na 

publicação impressa, o leitor também interage, mas em menor intensidade. Lê 

e até pode opinar, mas, para isso, terá que enviar carta ou e-mail para a 

redação e aguardar a publicação em edições posteriores. O enunciador 

também não tem como avaliar imediatamente a repercussão de determinada 

notícia, a não ser com as pesquisas realizadas com os leitores. Já no jornal on-

line, a interatividade é utilizada para prender a atenção do enunciatário 

enquanto ele está lendo, ao mesmo tempo em que a notícia está sendo 

divulgada, criando-se um simulacro de que o enunciatário constrói o enunciado 

em conjunto com o enunciador, atribuindo-lhe, em certos momentos, o estatuto 

de produtor do discurso.  

Se há uma gradação na forma de interação do jornal impresso ao on-line, 

este último apresenta ainda propostas que envolvem graus de participação 

diferentes. A partir dessas estratégias, o enunciador jornal pode avaliar o que 

pensa o enunciatário e também perceber aquilo que é de seu interesse. As 

enquetes publicadas em diversos jornais on-line buscam depreender a opinião 
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dos leitores sobre temas variados. A partir de uma pergunta, com um simples 

mecanismo de alternativas com respostas pré-estabelecidas, o leitor deixa 

registrada sua opinião. 

124 

No exemplo, verifica-se que a pergunta formulada apresenta quatro 

possibilidades de respostas. O enunciatário participa da enquete limitando-se a 

escolher dentre as três respostas já formuladas pelo jornal. Um dado 

interessante é que 15099 pessoas participaram da enquete, apenas clicando 

no item escolhido, não houve uma interferência direta na composição do jornal, 

apenas uma participação sobre um determinado tema, revelando uma 

interação limitada, que caracteriza bem o regime da manipulação. 

Os leitores também podem comentar as notícias publicadas no jornal. 

Esse mecanismo de interação apresenta um grau de participação diferente em 

                                                
124 O Globo On-line, 08/01/2014. 
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relação à enquete. Neste caso, passa-se de uma participação pré-estabelecida 

para uma participação mais ativa do leitor, que registrará seu pensamento 

sobre uma determinada notícia: 

 125
 

Ao fazer seu login na página, os leitores podem comentar a notícia, 

expondo sua opinião sobre o acontecimento, o que gera um efeito de sentido 

de participação instantânea sobre o fato. Não basta ler sobre a notícia, é 

importante também deixar registrada a sua opinião sobre o fato e, muitas 

vezes, debater o tema com os demais leitores, uma vez que um leitor pode 

responder diretamente ao outro. Com esse recurso, além da participação dos 

leitores, cria-se um maior efeito de imparcialidade por parte do jornal e de 

parcialidade dos leitores, já que eles podem registrar o que pensam, e o jornal 

publica diversas opiniões sobre o mesmo fato. Essa possibilidade da discussão 

direta entre leitores amplia enormemente as formas de interação, em relação 

ao impresso. A junção de recursos tecnológicos com novas estratégias 

                                                
125 O Globo On-line, 16/07/2012.  
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enunciativas que os acolham intensifica a participação e inclui no discurso a 

interação em grau máximo. 

Importante aqui registrar a observação sobre mudanças estabelecidas ao 

longo dos anos em O Globo On-line sobre a participação de leitores com 

comentários nas reportagens. Em 2009 essa ferramenta de interação era 

utilizada em quase todas as notícias, gerando o efeito de participação efetiva 

do leitor com a exposição de sua opinião, que poderia não ter identificação. 

Nos dias atuais, o que se vê é que apenas algumas notícias apresentam o 

mecanismo de postagem de comentários. O jornal seleciona quais notícias 

poderão ser comentadas e, para a publicação do comentário, o leitor precisa 

fazer um cadastro informando dados pessoais. Tal atitude demonstra que o 

jornal passou de uma abertura de participação ampla do enunciatário para uma 

restrição de seus comentários. Esta ação foi tomada por conta de comentários 

que incentivavam a intolerância, principalmente acerca de temas religiosos e 

políticos. Ainda que haja filtros automáticos próprios do suporte e moderadores 

fixos para a observação do que se posta, o jornal passou a permitir os 

comentários em apenas algumas reportagens, dentre elas as que poderiam ser 

mais relevantes para a produção do próprio jornal, servindo de sugestões de 

pauta. Neste caso, nota-se um cerceamento por parte do enunciador, que 

objetiva ter o controle daquilo que o enunciatário publica.126 Esse controle já 

havia no impresso, que seleciona o que publicar. Entretanto, no on-line a 

moderação “no momento em que a coisa acontece” pode ser menos seletiva, 

mais aberta. 

                                                
126

 Informações coletadas com jornalistas do jornal O Globo On-line que preferem não se 
identificar. 
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O compartilhamento das notícias em redes sociais é outra estratégia de 

interação importante no jornal on-line. O leitor pode recomendar a leitura de 

uma reportagem a partir de um comando sugerido pelos ícones das redes 

sociais127 mais acessadas.  

 128 

129 

                                                
127 Entende-se por rede social as relações entre indivíduos mediadas por computador. A 
interação social é realizada a partir de um site comum, no qual as pessoas se cadastram e 
adicionam outros usuários ao seu círculo de amizade de acordo com interesses comuns. A 
rede é estruturada de maneira que os usuários possam compartilhar informações com os 
demais e também possam acessar publicações de outros usuários. Hoje no Brasil é comum 
que empresas mantenham uma página nas redes sociais, ampliando sua visibilidade e seu 
canal de comunicação com seu consumidor. São várias as redes sociais (Google+, Twitter, 
LinkedIn, Instagran, etc.). Nesta tese será analisado o Facebook, criado em 2004, atualmente a 
mais popular rede social do mundo e que atingiu em 2012 a marca de 1 bilhão de usuários 
ativos. 
128 O Globo On-line, 02/02/2014. Fig. 16 ampliada em anexo. 
129 Página pessoal do perfil de Karla Faria na rede social Facebook. Fig. 17 ampliada em 
anexo. 
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Esta ação possibilita uma participação mais intensa do enunciatário, que 

transporta da página do on-line para a sua própria uma notícia. Com ações 

rápidas, o leitor curte130 e publica com comentários a notícia em seu mural da 

rede social. Tal ação revela o modo de pensar do leitor e exacerba sua 

competência de co-enunciador. Note-se que neste exemplo a notícia foi 

recomendada por 554 pessoas até aquele momento. A ação de compartilhar 

expande a notícia para outras páginas, ampliando o alcance de leitura:  

131 

Esta ação abre possibilidades para outras práticas. As pessoas do círculo 

de amizade podem ler, curtir, comentar e compartilhar a notícia em seus murais 

e esta terá um alcance ainda maior pela rede, em espirais de circulação que no 

jornal impresso, por exemplo, não são possíveis. Esse tipo de difusão pode ser 

equiparado ao regime do acidente, já que o jornal perde o controle do que 

publica e o sentido previsto pode se perder até o “sem sentido”. Assim, o 

compartilhamento comentado da foto de um político no congresso pode chegar 

a bizarrices que esvaziam o contexto de circulação do evento e o jogam em 

espaços semânticos de rebaixamento e pornografia, por exemplo. Ao passar 

                                                
130 A ação curtir é um comando do Facebook que indica ao autor da publicação que o leitor 
gostou, apreciou o que leu. Tal comando é registrado nas publicações. Quanto mais “curtida” 
for a publicação, mais visibilidade ela apresenta na linha do tempo e também indica uma 
popularidade da publicação.  
131

 Página pessoal dos perfis de Karla Faria e Beth Klein na rede social Facebook. Beth Klein 
autorizou a reprodução de seu perfil no Facebook neste trabalho. Fig. 18 ampliada em anexo. 
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pelo aval do primeiro leitor que lança na rede o texto, a notícia se dissemina e 

causa diferentes reações nos demais comentaristas. Se um leitor adepto da 

linha editorial do Globo, por exemplo, replica um editorial como os que foram 

publicados sobre o episódio Marcelo Freixo132, a expectativa de reação é de 

adesão, mas pode haver uma discussão que gere até o corte de amizade no 

Facebook. O mesmo ocorre no sentido inverso, quando o leitor que divulga o 

editorial é contrário a ele, mas desperta comentários favoráveis.  

As grandes empresas jornalísticas utilizam as redes sociais como 

estratégia de difusão em larga escala, em um curto espaço de tempo, de suas 

notícias, aumentando a visibilidade delas. Segundo estudos do Reuters 

Institute,133 44% dos internautas brasileiros compartilham notícias em redes 

sociais, e consideram os jornais como fonte de credibilidade na busca de 

informação. Durante as manifestações ocorridas no Brasil em junho/julho de 

2013, grande parte das publicações que circularam sobre o movimento foi 

replicada de fontes jornalísticas por usuários: “Levantamento no site 

SocialBakers mostra que triplicou no período o volume de pessoas que 

comentam e compartilham textos de jornais e revistas brasileiros.”134 Ou seja, 

os jornais são vistos como “autoridade” por parte de internautas na busca de 

informações. A credibilidade dos grandes jornais serve como legitimação de 

uma informação, mesmo que seja para expressar opinião contrária à linha 

argumentativa do jornal. 

                                                
132 Editoriais “O dever de um jornal”, publicado em 17/02/2014. Disponível em: 
http://oglobo.globo.com/opiniao/o-dever-de-um-jornal-11624277 e “O dever de um jornal II, 
publicado em 19/02/2014. Disponível em: http://oglobo.globo.com/opiniao/o-dever-de-um-
jornal-ii-11645522  
133

 Informação obtida na reportagem “Jornalismo domina rede social durante protestos pelo 
país”, disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1305911-jornalismo-domina-
rede-social-durante-protestos-pelo-pais.shtml Acessado em 08/02/2014. 
134

 “Jornalismo domina rede social durante protestos pelo país”, disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1305911-jornalismo-domina-rede-social-durante-
protestos-pelo-pais.shtml Acessado em 08/02/2014. 

http://oglobo.globo.com/opiniao/o-dever-de-um-jornal-11624277
http://oglobo.globo.com/opiniao/o-dever-de-um-jornal-ii-11645522
http://oglobo.globo.com/opiniao/o-dever-de-um-jornal-ii-11645522
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1305911-jornalismo-domina-rede-social-durante-protestos-pelo-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1305911-jornalismo-domina-rede-social-durante-protestos-pelo-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1305911-jornalismo-domina-rede-social-durante-protestos-pelo-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1305911-jornalismo-domina-rede-social-durante-protestos-pelo-pais.shtml
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Esta ação revela que o leitor, além de interpretar e apreciar, também 

exerce o papel de enunciador, pois replica a notícia, levando-a para outros 

espaços de que o jornal não dá conta. Portanto, essa estratégia de interação, 

possibilitada pelas ferramentas disponíveis no suporte, amplia e aprofunda o 

grau de participação do enunciatário. 

O movimento também é inverso. Um leitor pode chegar ao jornal 

capturado por uma chamada publicada no mural de notícias do Facebook.  

A página de O Globo no Facebook135 é uma forma de expandir a 

disseminação das informações, já que as publicações com as chamadas e 

fotos do jornal chegam mais diretamente ao usuário, casualmente. A notícia 

vem até o leitor, em seu mural, através das atualizações constantes de O 

Globo. Este é um movimento inverso ao até aqui descrito, em que o leitor partia 

do jornal para a disseminação da notícia. Aqui ele recebe a notícia em seu 

mural e pode, a partir do link nela contido, chegar ao jornal e expandir a leitura. 

A fomentação de chamadas, com linguagem mais coloquial do que a 

usada na página de O Globo On-line, gera uma aproximação entre enunciador 

e enunciatário, pois a página é “um ponto de encontro, um espaço para a 

conversa em torno de ideias e notícias”136, como afirma o enunciador. A ideia 

de um espaço para uma “conversa” corrobora a aproximação entre o jorna l e 

seus leitores, potencializando a interação entre os sujeitos inseridos nesse 

campo discursivo. Até a data de análise 2.202.945137 pessoas curtiram a 

página, ou seja, estão recebendo em suas páginas informações publicadas na 

                                                
135 Página oficial de O Globo, na rede social Facebook. 2.202.945 curtiram esta página até o dia 
04/03/2014. Isto significa que as publicações de O Globo aparecerão no mural (feed de 
notícias) destas pessoas. Isso revela a visibilidade que as publicações de O Globo tem nesta 
rede social. 
136 Disponível em: https://www.facebook.com/jornaloglobo?fref=ts Acessado em: 09/02/2014. 
137

 Até 04/03/2014. 

https://www.facebook.com/jornaloglobo?fref=ts
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página do jornal. Além disso, o Facebook disponibiliza uma medida importante: 

609.885 pessoas estavam “falando sobre isso”138 (até a mesma data), 

mencionando a empresa jornalística através de curtidas, publicações e 

compartilhamentos.  

139 

A página é atualizada constantemente. Pela manhã, por exemplo, publica-

se a reprodução da capa da versão impressa, com o cumprimento em tom 

coloquial de “Bom dia, amigos! Esta é a capa de hoje:” 

                                                
138

“Falando sobre isso” é uma medida variável, muda de acordo com as publicações da página. 
139 Fig.19 ampliada em anexo. 
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A debreagem enunciativa, utilizada em certos momentos da versão on-

line, é utilizada também no Facebook como uma estratégia de aproximação 

entre enunciador e enunciatário, reafirmando o tom coloquial, de conversa, 

anunciado na apresentação da página: 
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As perguntas formuladas e a convocação do leitor, por meio da flexão 

verbal na 2ª pessoa dos verbos, corroboram a subjetividade em um espaço de 

informação, no qual a objetividade e a distância entre jornal e leitor são 

esperadas. Esta quebra de expectativa se dá porque a rede social é um 

ambiente informal, constituído para aproximar pessoas através do computador, 

logo, a linguagem neste espaço não poderia ser formal e imparcial.  

A página da rede social apreende a atenção do leitor, que é levado ao site 

para ler a notícia completa, pode compartilhá-la em seu mural particular e pode 

também comentar sobre o fato: 

 

140   141 

Dar voz ao leitor na rede social é uma estratégia programada e previsível, 

mas os comentários podem alcançar a ordem da imprevisibilidade. Afetado 

pelo impacto sensível, o enunciatário reage. Uma notícia partilhada pode conter 

uma foto de impacto visual que provoque uma sensação de horror ou de 

maravilhamento no leitor. Isso é o choque do sensível, é o ajustamento 

produzido pelo sensível. O link pode ser de uma entrevista gravada e a voz do 

                                                
140

A publicação da notícia apareceu no mural do usuário do Facebook. Ao clicar no link, houve 
o direcionamento para a página no Facebook, de O Globo On-line de 13/01/2014. 
141 Esta figura compõe a parte inferior da anterior. Foi colocada ao lado para facilitar a leitura e 
organizar melhor o espaço na página. 
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entrevistado pode conter um tom que afete o ouvinte, levando-o a se solidarizar 

ou a rejeitar o entrevistado. Depois desse impacto sensível inicial, que acelera 

a leitura, ele tem que desacelerar e compreender o fio narrativo, passa então 

ao inteligível, à racionalização que permite o registro do comentário. 

 

 
 
                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            142 

Os comentários são da ordem da opinião particular de cada usuário que 

deixa naquele espaço sua marca. A foto inesperada da presidente de biquíni 

gera um impacto visual que deverá ser processado e transformado em 

                                                
142 Perfil de O Globo no Facebook, 04/01/2014. 
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discurso. Através da expressão de um eu, o leitor aqui passa a ter um estatuto 

de interlocutor projetado pelo enunciador do jornal, ao deixar registradas as 

suas opiniões de forma subjetiva, ora através do tom irônico, com expressões 

pejorativas, “Iemanjá devolveu a oferenda?”, “Encalhou”, “O preto emagrece”, 

ora em tom de defesa da presidente Dilma: “um país que não respeita uma 

chefe de estado democraticamente escolhida pelo povo, a quem vai 

respeitar?”, “Ela tem direito tbm de tirar férias pessoal. Deus abençoe ela e sua 

família”. Registre-se que o uso de abreviaturas e o descuido com a norma 

padrão, usuais na rede, são mantidos aqui, o leitor toma, portanto, O Globo 

como mais um dos amigos que adiciona à sua rede. Também interessante 

perceber aqueles que não marcam sua opinião diretamente, mas leem os 

comentários e registram que passaram por ali apenas para ler os comentários 

“bizarros” e porque sabiam “que ninguém ia perdoar”. O número de “curtidas” é 

uma amostra significativa da repercussão da notícia, dos comentários e de sua 

circulação na rede. Nesse espaço democrático, o leitor do jornal passa a 

enunciador do comentário, reafirmando-se a interação entre os actantes da 

enunciação. Nessa estratégia prevista pelo site da rede social, o leitor é 

convocado a compartilhar sua opinião e esses registros geram o efeito de 

sentido de debate, de conversa entre internautas que podem até não se 

conhecer, gerando novos sentidos na leitura daquela notícia. 

Tanto os comentários nas redes sociais quanto os publicados no site, no 

espaço on-line a isso destinado pelo jornal, são motivados pelo enunciador 

para que o enunciatário deixe revelados seus estados passionais. Por meio das 

ferramentas disponibilizadas pelo suporte, o sujeito leitor do jornal on-line é 

dotado, além da competência de ler, também das competências de comentar, 
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logo, este sujeito pode e quer comentar sobre uma determinada notícia e pode 

e quer compartilhá-la. O destinador jornal espera do destinatário o fazer-fazer 

que sua competência lhe permite neste espaço. As relações aí instauradas 

revelam o deslocamento do sujeito dos regimes da prudência para os da 

aventura, movendo-se da cognição, do hábito, da razão, para a sensibilização 

e a surpresa. Registrar a opinião é uma maneira de marcar posição no 

ambiente da informação, além de mostrar estados passionais, como indignação 

e admiração, que revelam seu modo de ver e estar no mundo. Essa exposição 

enfatiza a grande diferença entre o jornal impresso e o on-line, uma vez que a 

interação entre os sujeitos no mundo digital deixa em evidência a maior 

aproximação entre eles.  

As curtidas e os comentários são monitorados pelo enunciador jornal e a 

partir deste acompanhamento, o enunciador também se certifica sobre o perfil 

do seu enunciatário. Esse monitoramento pode ser determinante, ainda, na 

composição das matérias e no tempo de publicação de uma notícia no site do 

jornal. Quanto mais comentada e curtida for uma notícia, mais tempo ela fica 

na página principal. Tal ação foi constatada na notícia a seguir: 
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143 

A repercussão do beijo entre homossexuais no capítulo final de uma 

novela da Rede Globo pode ser analisada na página do jornal no Facebook. Se 

não era possível fazer comentários na página da própria notícia, o leitor podia 

opinar na página da rede social. Importante destacar que 14.391 pessoas 

haviam “curtido” a notícia e 1373 compartilharam a publicação em seus murais 

particulares da rede social. Esses números podem ter sido decisivos em uma 

prática concretizada na página de O Globo On-line do mesmo dia. A matéria 

permaneceu publicada, como já dissemos, de maneira destacada, entre a 1ª e 

2ª rolagens, ao longo do dia em O Globo On-line, prática não muito comum 

porque as notícias costumam ser trocadas durante o dia, para gerar o sentido 

de atualização constante. Se é verdade que a repercussão de qualquer notícia 

publicada no jornal impresso pode também pautar a sequência da cobertura do 

acontecimento no jornal, o efeito imediato alcançado no on-line maximiza o 

grau de participação do leitor. 

O monitoramento das redes sociais, além de ser um termômetro para o 

jornal, com um retorno imediato da repercussão de determinadas notícias, 

                                                
143 Perfil de O Globo no Facebook, 01/02/2014. 
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também pode trazer sugestões de pauta. Um comentário e/ou uma publicação 

de um leitor, na página do jornal ou em outra que tenha muitos 

compartilhamentos, pode gerar uma matéria para o jornal. Uma publicação 

polêmica e preconceituosa em um perfil particular de uma professora 

universitária gerou um número expressivo de comentários indignados e acabou 

virando pauta para o jornal, que apurou em que condições se deu tal 

publicação infeliz: 

144 

A repercussão, depois da divulgação da notícia, também foi grande, pois, 

na página do Facebook, 4.832 pessoas “curtiram” e 2.976 compartilharam a 

notícia, levando-a a outros espaços, a novas leituras, ao conhecimento de 

outras pessoas. Houve aqui vários movimentos de circulação da notícia. Ela 

começa numa página pessoal do Facebook, espalha-se na rede social com tal 

força que chega ao noticiário. Migra, portanto, da rede para os jornais, que 

repercutiram a notícia cujos desdobramentos resultaram na retirada do ar da 

                                                
144 Disponível em: http://oglobo.globo.com/educacao/professora-que-ironizou-passageiro-em-
aeroporto-pede-desculpas-11527463 Acessado em: 09/10/2014. Fig.20 ampliada em anexo. 

http://oglobo.globo.com/educacao/professora-que-ironizou-passageiro-em-aeroporto-pede-desculpas-11527463
http://oglobo.globo.com/educacao/professora-que-ironizou-passageiro-em-aeroporto-pede-desculpas-11527463
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página da professora e criação de página fake145 em que ela foi ironizada (volta 

à rede social). No impresso e nas notícias do on-line foi produzida uma 

narrativa que culminou com a perda de cargo administrativo da professora. O 

impacto sensível da foto culmina na organização inteligível da narrativa e isso é 

feito por esse movimento de circulação, de idas e vindas da notícia da rede 

social para o jornal e vice-versa. 

 

3.3. Jornalismo colaborativo 

Se a rede social pode pautar o noticiário, o próprio leitor pode, utilizando 

os recursos tecnológicos das postagens e fotos imediatas, pautar o jornal, por 

meio de seções como “Eu-repórter”, destinada ao jornalismo colaborativo.146. O 

jornal convoca o leitor, em um tom informal, a participar de sua construção, 

mandando flagrantes do cotidiano que possam virar notícias: 

Aqui, é você quem faz a notícia. Essa é a regra do Eu-
repórter, a seção de jornalismo participativo do GLOBO 
que abre um espaço exclusivo para o que faz diferença 
no seu dia a dia: de denúncias contra irregularidades no 
trânsito ao desvio de verbas destinadas a obras públicas, 
passando pelo metrô lotado (vale uma foto, hein?) e o 
preço do estacionamento do aeroporto que não para de 
subir (que tal clicar a plaquinha com os valores?). Tudo 
isso com o reforço de uma equipe de repórteres que, na 
redação, seleciona, checa e organiza o material recebido, 
prestando um serviço a todos os leitores a partir da sua 
denúncia.147 

 

Os flagrantes capturados pelos leitores são importantes para o jornal a 

partir de vários aspectos. Primeiro porque o leitor está em lugares em que o 

                                                
145 Página com perfil falso. 
146

 Jornalismo colaborativo é aquele que se faz com a participação do cidadão na apuração e 
construção de uma notícia: “es el acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que juegan un 
papel activo en el proceso de colectar, reportar, analizar y diseminar información. La intención 
de esta participación es suministrar la información independiente, confiable, exacta, de amplio 
rango y relevante que una democracia requiere.” (BOWMAN. WILLIS, 2003, p.9). 
147Disponível em: http://oglobo.globo.com/eu-reporter/eu-reporter-veja-como-transformar-seu-
flagrante-em-noticia-3214613 Acessado em: 02/02/2014. 

http://oglobo.globo.com/eu-reporter/eu-reporter-veja-como-transformar-seu-flagrante-em-noticia-3214613
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/eu-reporter-veja-como-transformar-seu-flagrante-em-noticia-3214613
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jornal não está, ampliando o espaço para o meio jornalístico. Segundo porque, 

ao mandar a foto e os dados do acontecimento, o leitor passa para o jornal 

uma indicação de pauta.  

148 

Se for de interesse do jornal, a “equipe de repórteres” selecionará, 

conferirá e organizará as informações, dando-lhe formato de notícia. Logo, o 

anúncio que abre a convocação, “aqui, é você quem faz a notícia” não passa 

de um simulacro.  

 

O leitor enviará o flagrante, mas quem redigirá a notícia de acordo com a 

linguagem jornalística será o repórter. 

                                                
148

 Disponível na capa, na parte inferior de O Globo On-line, de 02/02/2014. 
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149 

A notícia foi construída nos moldes do gênero notícia: título, subtítulo, 

autoria, lide abrindo o texto, dados concretos, foto. No subtítulo, há a menção 

ao leitor – “leitor relata pelo menos dois assaltos” – e, no campo de autoria da 

notícia, faz-se referência a ele – “com informações do leitor Sergio de Barros”. 

No corpo do texto, as informações enviadas pelo leitor são incorporadas de 

maneira informativa, por meio da debreagem enunciva. Além disso, o narrador 

                                                
149Disponível em: http://oglobo.globo.com/eu-reporter/arvores-sem-poda-poste-apagado-levam-
inseguranca-rua-de-niteroi-11461281 Acessado em: 02/02/2014. 

http://oglobo.globo.com/eu-reporter/arvores-sem-poda-poste-apagado-levam-inseguranca-rua-de-niteroi-11461281
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/arvores-sem-poda-poste-apagado-levam-inseguranca-rua-de-niteroi-11461281
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repórter dá voz ao leitor, através do discurso direto, conferindo ao texto efeitos 

de realidade e reafirmando a participação do leitor na construção da notícia. O 

leitor fez a denúncia, indicou um tema relacionado à segurança que julgou 

relevante e o jornal construiu a notícia.  

Essa seção de O Globo150 revela outro modo de fazer jornalismo, 

possível, principalmente, por avanços tecnológicos como os smartphones e a 

internet, que permitem a participação do cidadão, embora mediada pelo 

enunciador que seleciona e julga a pertinência da publicação. Em geral, a 

postagem do leitor nessa seção se refere a denúncias de situações públicas e 

ao desejo de melhorias sociais. 

O vídeo da campanha publicitária do jornal deixa esse objetivo claro, por 

meio da simulação do movimento do mouse que põe o lixo da calçada na 

lixeira, retira carros da calçada e da faixa de pedestre, limpa paredes pichadas, 

enquanto, simultaneamente, o narrador diz: 

Com sua carta, com o seu flagrante, com sua foto, com o seu 
vídeo, com a sua cobrança, com a sua denúncia, com sua 
atitude, podemos fazer uma cidade melhor, um país melhor, um 
mundo melhor. Nós e você já são dois gritando.151 

 
O vídeo reforça a ideia de diminuir a distância entre aquele que produz o 

jornal e aquele que o lê, convidando o leitor a colaborar e participar na 

produção do jornal e, desse modo, tornando-o também responsável por 

mudanças sociais. Os pronomes nós e você, que pluralizam o enunciador e 

singularizam o enunciatário, têm força apelativa notável, especialmente ao 

associá-los na figura do numeral dois. Fundidos, somados, jornal e leitor 

comungam da mesma necessidade de clamar por justiça e direitos. 

                                                
150 Essa seção não é exclusiva do jornal O Globo. Outros jornais on-line apresentam esta seção 
de jornalismo colaborativo 
151 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=QzSD6Z78qOU Acessado em 17jul2012. 
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Essa seção também é utilizada em outros momentos, como o carnaval 

(Eu na folia) e as eleições. Os leitores são convocados a compartilhar fotos e 

informações sobre os eventos, sempre para reforçar a ilusão de que constroem 

o jornal. Nas eleições de 2010, o site solicita a “ajuda” do leitor para montar um 

retrato das eleições no país, enviando textos e fotos. 

 

 

Ao longo do dia, as fotos e as informações foram publicadas no site, além 

também da inserção de opiniões dos leitores, via rede social Twitter. Essa 

estratégia gera uma aproximação entre leitor e jornal, revelando uma interação 

subjetiva.  

As publicações nessa seção estão relacionadas aos fatos inesperados, 

capturados pelo cidadão comum, que passa de leitor a um colaborador do 

jornal, exercendo seu papel social. A recorrência dos temas apresentados na 

seção – poluição sonora, sujeira nas ruas, estacionamento irregular, má 

conservação das calçadas etc – cria uma espécie de “reserva temática” para o 

leitor, que não pode ir muito além disso. O controle, no entanto, não anula a 

participação, que tem ainda o efeito adicional de “cobrir” regiões a que o jornal 
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não vai. O leitor, assim, ao enviar suas fotos e textos, participa da produção do 

jornal, exacerbando o papel de um co-enunciador das notícias. É ele quem 

registra aquilo que o jornal não está lá para registrar, revelando sua 

importância na captura de fatos relacionados às denúncias e críticas sociais.  

A inter-relação entre as versões impressa e on-line também revela 

estratégias enunciativas do enunciador para captar a atenção do enunciatário 

dos jornais. Como sinalizamos no capítulo 1, na seção “Dos Leitores” do jornal 

impresso, há a inserção de textos das seções que fazem parte da configuração 

do on-line: 

152 

Além das cartas e e-mails próprios do suporte impresso, o jornal traz para 

cá o “Eu-repórter” do on-line e seleciona “tweets” publicados no perfil do jornal 

na rede social Twitter153, e outras postagens de redes sociais. Trazer para o 

                                                
152 O Globo, 13/02/2014, p. 17. 
153

 “O Twitter é uma rede social no formato de Microblog fundada em 2006 pela Obvious Corp, 

na Califórnia.” (...) Twitter é sinônimo da frase “O que você está fazendo agora?” e é 
considerado um microblog por ter a estrutura de um blog nas suas postagens (twetts), mas 
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impresso o que saiu on-line ou o que foi postado nas redes sociais é fazer uma 

realimentação dos diferentes canais de circulação da notícia.  

Para ampliar e reforçar ainda mais esse movimento da leitura, o jornal 

impresso costuma convidar o leitor a aprofundar a informação em sites 

indicados: 

154
 

155 

                                                                                                                                          
com até 140 caracteres.” Disponível em: http://www.agenciars.com.br/blog/o-que-e-e-como-
surgiu-o-twitter/ Acessado em: 16/02/2014. 
 
154 O Globo, 16/02/2014. P.29. 
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Essa estratégia reforça a credibilidade do jornal, que busca informar ao 

leitor com credibilidade e da maneira mais completa possível, reforçando o 

papel de autoridade desse enunciador. A relação entre linguagens 

proporcionada pelo suporte on-line cria novos sentidos e amplia a rede de 

conhecimentos do leitor, deixando em evidência tanto um éthos concretizado 

num ator que apura, amplia, reforça as informações, quanto um páthos 

correspondente a um leitor antenado, que busca aprofundar-se nelas.  

156 

A seção do impresso “Hoje na Web” mostra essa relação entre as 

versões, convocando o leitor do impresso a deslocar-se para a versão digital, 

através da debreagem enunciativa: “siga”, “vote”, “mande”, “veja”. Esse 

percurso é previsto pelo enunciador e essa seção fixa busca essa 

movimentação entre uma versão e outra.  

                                                                                                                                          
155

 O Globo On-line, 16/02/2014. Disponível em: 
http://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2014/blocos/relembre-antigos-carnavais-da-banda-de-
ipanema-11618927 Acessado em: 16/02/2014. 
156 O Globo, 16/02/2014. p.29. 

http://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2014/blocos/relembre-antigos-carnavais-da-banda-de-ipanema-11618927
http://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2014/blocos/relembre-antigos-carnavais-da-banda-de-ipanema-11618927
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Ao trazer para o impresso a participação do leitor on-line, há uma 

defasagem de tempo entre o envio on-line e a publicação no dia seguinte, que 

mostra justamente que a notícia tem aqui menos importância que a criação de 

canais de comunicação com o leitor. O jornalismo procura, assim, exercer o 

controle de todos os meios, selecionando e publicando o que julga razoável ou 

possível. Se o jornal parece render-se aos meios digitais, ele na verdade está 

se constituindo como um enunciador super-poderoso, que recolhe em si não só 

os diferentes narradores de gêneros jornalísticos mas os enunciadores dos 

diferentes formatos e suportes. Tudo estando submetido a esse enunciador 

encorpado e preenchido de vários papéis, a aparência de difusão, 

espalhamento e diversificação da informação se apresenta profundamente 

como concentração e controle exacerbados.  
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Conclusão  
 

Médico pensa que é Deus. Jornalista tem certeza que é Deus. 

Ricardo Noblat157 

 

O jornal é a principal fonte de informação para grande parte da população 

que busca em suas páginas o conhecimento sobre os fatos do mundo. Na ação 

de informar, o jornal traz a novidade, narra o acontecimento e ao mesmo tempo 

forma a opinião do leitor sobre o fato. Selecionar, apurar, definir quais 

acontecimentos são relevantes e dentre eles quais se transformarão em 

notícias dá ao jornalista o poder “divino”, na certeza de criar um simulacro do 

mundo nas páginas impressas ou virtuais. Recortar o cotidiano e transpor os 

fragmentos daquilo que julga importante e conveniente são ações diárias e 

pertinentes, esperadas pelo leitor que busca ali o recorte dos acontecimentos 

do mundo e por isso escolhe um determinado jornal para chamar de seu.  

Na virada do século XX, a chegada do jornal às páginas virtuais deu 

margem a especulações sobre o fim do jornalismo impresso, o que (pelo 

menos até agora) acabou não se confirmando158. O jornal on-line, visto 

primeiramente como uma ameaça, firmou-se como um novo formato de 

jornalismo, partindo, em princípio, de uma adaptação da versão imprensa para 

o novo formato.  

                                                
157

 NOBLAT, Ricardo. “Jornalista sempre pensou que era Deus”. Disponível em: 

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2014/02/15/jornalista-sempre-pensou-que-era-deus-
por-ricardo-noblat-524527.asp Acessado em 15/02/2014. 
158 O Jornal do Brasil, com 123 anos de história, deixou de circular na versão impressa em 
1º/09/2010. A estratégia adotada não foi pela implementação da versão on-line e sim uma 
solução para os problemas financeiros que já vinham atingindo a empresa jornalística há anos. 
Na verdade, a versão on-line foi um modo oportuno que a empresa encontrou de não parar de 
sua circulação. 

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2014/02/15/jornalista-sempre-pensou-que-era-deus-por-ricardo-noblat-524527.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2014/02/15/jornalista-sempre-pensou-que-era-deus-por-ricardo-noblat-524527.asp
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Um dos resultados da revolução tecnológica representada pela internet foi 

que o jornalismo perdeu o monopólio da informação, que se tornou mais 

pulverizada e democratizada. A atividade jornalística, no entanto, continua 

essencial para a apuração dos fatos e isso se dá pela construção de sua 

credibilidade:  

O jornalismo está sempre se reinventando, 
independentemente do suporte. Mas seus valores são 
imutáveis. O bom jornalismo continuará sendo bom, seja 
em que suporte for veiculado. A qualidade do texto é 
mais importante do que saber operar ferramentas 
multimídia.159 

 

Com o mecanismo de remediação, de que se falou no capítulo I desta 

tese, o jornalismo se adapta e um formato realimenta o outro. A credibilidade 

do impresso deve migrar para o on-line, que vai criando seus próprios meios de 

convencer e arregimentar leitores, valendo-se das características específicas 

do meio digital, entre elas a instantaneidade e atualização das informações e 

os mecanismos de interatividade que se mostram como um divisor de águas no 

fazer jornalístico. O on-line foi pouco a pouco incorporado nas páginas do 

impresso, estabelecendo um diálogo entre as versões, mostrando a força das 

mídias digitais e a necessidade de reconhecê-las para a sobrevivência do 

impresso. No on-line amplia-se a possibilidade de expansão da notícia, seja 

pelo recurso aos links que remetem a aprofundamentos variados, seja pela 

utilização de outras linguagens, como áudio, vídeo, infográficos animados etc. 

Portanto, se não há risco hoje do fim do jornal em papel, como se apregoava 

anteriormente, é porque a palavra impressa soube se alimentar da digital.  

                                                
159

 PEREIRA, Merval. Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/jornais-sempre-se-
reinventaram-5554299 Acessado em 23/02/2014. 

http://oglobo.globo.com/pais/jornais-sempre-se-reinventaram-5554299
http://oglobo.globo.com/pais/jornais-sempre-se-reinventaram-5554299


161 

 

O filósofo francês Pierre Lévy (1996 e 1997) afirma que a internet alargou 

as noções de espaço e tempo e isso afetou diretamente o modo de fazer 

jornalismo. Na análise do jornal on-line, no capítulo II desta tese, reiterou-se a 

questão da atualização constante, expandindo-se a noção de temporalidade, 

pois  

o tempo de fechamento, então, se comprime para o 
tempo em que ocorre a notícia e os minutos dispensados 
para sua redação. Quem determina quando ela será 
visualizada e consumida pela audiência também é o 
repórter ou o produtor de notícias. (FERRARI, 2007, 
p.24). 

 

A atualização constante das notícias gera o efeito de sentido de 

simultaneidade, simulando a homologia entre o tempo do acontecimento e o 

tempo da narração do acontecimento, formando-se um continuum entre o que 

ocorre no mundo e sua discursivização. A temporalidade de produção do on-

line se constitui de maneira bem diferente da versão impressa, sem o limite do 

horário de fechamento. No on-line não há o recorte abrupto do tempo, a 

informação vai sendo noticiada e atualizada em um fluxo contínuo, gerando o 

efeito de inacabamento, da notícia em construção. O jornal on-line antecipa os 

fatos, acompanha-os e também informa sobre seus desdobramentos, 

parecendo acolher o fluxo contínuo do tempo dos acontecimentos. 

As estratégias sintáticas de projeção de tempo, por meio de mecanismos 

enunciativos, de debreagem ou embreagem, e as estratégias de simulação de 

“ao vivo” presentificam o acontecimento para o leitor, inserindo-o neste fluxo 

contínuo de temporalidade instaurado pelo jornal, que corrobora o efeito de 

realidade e, ao mesmo tempo, acolhe a subjetividade do compartilhamento do 

tempo com o leitor, recursos próprios do fazer jornalístico. 



162 

 

As projeções espaciais, também analisadas no capítulo II, são igualmente 

utilizadas para reforçar a ideia dessa interação e para acentuar os efeitos de 

sentido de realidade. Mostramos, no capítulo, três modos de considerar a 

espacialidade: nas projeções sintáticas, em que o jogo entre o aqui enunciativo 

e o lá enuncivo põe em relação os efeitos de subjetividade e objetividade; nas 

coberturas figurativas, que concretizam, sobretudo com o mecanismo da 

ancoragem, particularmente com o recurso da fotografia, a ilusão de realidade; 

e na relação com o próprio suporte, que estabelece coerções para o material 

publicado e propõe formas próprias de interação com o leitor, por meio dos 

recursos hipertextuais. 

Os recursos disponibilizados pela internet constituem um novo modo de 

fazer notícia, o da notícia se fazendo, do repórter buscando o desdobramento 

dela no ar, na rede, da correção imediata, do acréscimo contínuo, configurando 

uma colagem maior do jornal com a incompletude do mundo. 

Aliada às projeções de tempo e espaço, as projeções actanciais 

preenchem as categorias de enunciador e enunciatário de papéis próprios, 

estabelecendo novas formas de interação, como vimos no capítulo III. Assim 

como no impresso, o enunciatário do on-line busca na regularidade do hábito 

as novidades do mundo, porém é compelido à participação direta, por meio de 

estratégias enunciativas específicas. O éthos do jornal on-line, dotado de 

autoridade e confiabilidade, corresponde a um páthos confiante; se estamos 

diante de um enunciador que tem urgência na apuração, é porque ele interage 

com um enunciatário que busca a novidade; ao papel do jornal de configurar-se 

na variedade de recursos de linguagem corresponde um leitor multitarefas; 

finalmente, se todos esses procedimentos levam o enunciador a uma atitude 
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apelativa, de chamamento do leitor, ele responde interagindo e intervindo 

diretamente na publicação. Os comentários, o envio e o compartilhamento de 

notícias exacerbam o estatuto de co-enunciador do enunciatário, que participa 

em graus diferentes da construção do jornal.  

As grandes empresas jornalísticas já perceberam que as redes sociais 

são excelentes canais que aproximam o jornal e o leitor. Não há como negar 

que as redes sociais encaminham um modo diferente na produção do 

jornalismo, pois servem como pauta, busca de fontes e amplificam a 

visibilidade da notícia por meio do compartilhamento das informações, levando-

as a outros espaços, fora do jornal. Portanto, as redes sociais apresentam no 

momento um papel essencial na configuração do jornalismo, pois tiram o jornal 

da esfera de seu próprio controle e disseminam, fazem circular, repercutem, 

tensionam, alargam, criticam o noticiário. Isso abre o jornal para um novo 

público, que não é necessariamente leitor de nenhuma das versões dele, mas 

um novo espectro de público, que passa a ler nas beiradas, nos 

transbordamentos, nos desdobramentos que já não são mais a notícia, mas a 

notícia e sua crítica, a notícia e sua contestação, a notícia e seu 

redimensionamento, a notícia e seu deslizamento para outros campos do 

sentido. 

Quanto ao órgão de imprensa examinado, O Globo On-line é uma 

empresa pertencente ao grupo Infoglobo que configura a rede de maior poder 

midiático, dominando todas as formas de jornalismo (imprensa, rádio, TV, 

internet) e se articulando em braços destinados não só aos diferentes 

interesses de leitura, mas aos diversos extratos sociais. Assim, além de O 

Globo, a empresa publica o Extra e o Expresso, cada um destinado a camadas 
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sociais particulares (do menos ao mais popular). Às vezes, as mesmas 

informações circulam nos meios jornalísticos diversificados da empresa, 

entretanto são narradas de modos diferentes, pois os narradores são distintos, 

de acordo com o perfil do meio.  

Não foi nosso objetivo realizar uma pesquisa profunda sobre a empresa 

Infoglobo, mas buscamos aqui a imagem do que é imediatamente visível, 

recorrendo aos veículos comentados na tese, como um recurso de reflexão 

sobre as relações enunciativas: 

 

Portanto, esse enunciador revela-se “todo poderoso” na medida em que 

expande seus interesses como empresa jornalística nos meios radiofônico, 

impresso e televisivo, abarcando um determinado domínio na divulgação da 

informação em camadas sociais distintas. É disso que falamos quando 

pensamos no enunciador “todo-poderoso”, que mais ganha substância quanto 

mais fragmenta o enunciatário. 

Ao enunciador “todo-poderoso”, aquele que subsume todos os outros, 

chamaremos proto-enunciador, nomenclatura que adaptamos do que Greimas 



165 

 

e Courtès afirmam no Dicionário I a respeito de proto-actante, que seria aquele 

que englobaria as posições actanciais (Greimas; Courtès , 20008, p.394). 

Entretanto, a esse proto-enunciador não corresponde um proto-

enunciatário, a não ser que este se configurasse como um ator bastante difuso. 

O que se percebe é que o enunciatário que corresponde ao proto-enunciador é 

sempre fragmentado e é justamente dessa fragmentação que o proto-

enunciador tira sua força e seu poder. Essa fragmentação pode surpreender o 

enunciador, pode fugir ao seu controle, como nas manifestações ocorridas em 

junho/julho-2013. 

Procuramos mostrar, neste trabalho, o jogo de forças que se estabelece 

no discurso jornalístico, particularmente com o exemplo do jornal O Globo, 

sobretudo em sua versão on-line. Envolvendo ideologia, interesses e poder, é 

na linguagem que esse jogo se realiza, se desdobra e inquieta aqueles que, 

como nós, são tocados pelo “frêmito do sentido” e desejam compreendê-lo.  
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