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Vejam só este jornal 

É o maior hospital 

Porta-voz do bangue-bangue 

E da polícia central 

Tresloucada, seminua 

Jogou-se do oitavo andar 

Porque o noivo não comprava 

Maconha pra ela fumar 

Um escândalo amoroso 

Com os retratos do casal 

O bicheiro assassinado em decúbito dorsal 

Cada página é um grito 

Um homem caiu no mangue 

Só falta alguém espremer o jornal 

Pra sair sangue, sangue, sangue 

 

Jornal da morte. Música: Roberto Silva. Letra: Miguel Gustavo. 1961. 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar como O Globo constrói em suas capas o 

noticiário de mortes trágicas e/ou violentas, fatos de grande comoção pública, 

sensacionais por si só. Partimos de uma pesquisa, desenvolvida anteriormente, sobre a 

cobertura do massacre de Realengo, em que identificamos a proximidade do veículo ao 

polo mais apelativo de um continuum traçado com capas de 12 jornais, das mais 

distantes às mais próximas do jornalismo dito sensacionalista, em uma gradação 

qualitativa de efeitos de sentido. Com base no resultado obtido, nos ancoramos na 

metodologia proposta pela semiótica francesa e seu desdobramento tensivo para 

verificarmos se reaparecem traços sensacionalistas na cobertura feita por O Globo de 

outros episódios referentes ao tema. O corpus é formado por 12 capas do primeiro 

caderno e de cadernos especiais publicados nos dias seguintes ao massacre do Colorado, 

à catástrofe que atingiu a Região Serrana do Rio de Janeiro em 2011, novamente ao 

massacre de Realengo e à morte do líder líbio Muamar Kadafi. Observamos que, em 

algumas edições, o veículo se rende preferencialmente ao estilo enunciativo dito 

sensacionalista. Nesses casos, ele abandona o perfil inicial de enunciador, do jornal 

moderado, para se projetar como “uma voz discursiva que grita” (DISCINI, 2013, p. 

129). Com isso, a pesquisa explicita uma certa permeabilidade entre os estilos 

moderado e sensacionalista, em que as fronteiras nítidas entre esses dois estilos 

enunciativos se desfazem na dimensão pragmática e complexa da práxis jornalística. 

 

Palavras-chave: semiótica francesa; jornalismo; morte; sensacionalismo; O Globo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to investigate how O Globo reports tragic and/or violent deaths, public 

outcry facts, sensational by themselves, on its front pages. It is based on a previous 

research about the Realengo Massacre press coverage in which we observed the 

proximity of this newspaper to the most sensationalist pole of a continuum traced with 

12 newspapers front pages, ranging from a so called moderated to a sensationalist 

journalism, in a qualitative range of meaning effects. Based on this result, we counted 

on the methodology proposed by French semiotics and its tensive development to check 

if the sensationalist marks reappear in O Globo coverage of other facts involving tragic 

and/or violent deaths. The corpus consists of 12 front pages of first section and special 

sections published in the following days of Colorado Massacre, the disaster that hit the 

mountainous region of Rio de Janeiro in 2011, again the Realengo Massacre and the 

death of the Libyan leader Moammar Gadhafi. We observed that in some editions, this 

newspaper assumes preferably the sensationalist enunciative style. In these cases, O 

Globo abandons its initial profile of a moderate journal to project itself as “a discursive 

voice that shouts” (DISCINI, 2013, p. 129). Hence, the research sheds light to the 

porosity between the moderate and the sensationalist press styles showing that there are 

no clear boundaries between both in the pragmatic and complex dimension of the 

journalism praxis.  

 

Keywords: French semiotics; journalism; death; sensationalism; O Globo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Na cobertura de mortes trágicas e/ou violentas, que jornal mais impacta o leitor, 

ao estampar na capa sangue, lágrimas e corpos? Será O Estado de S. Paulo ou o extinto 

Notícias Populares? O Globo ou o Meia Hora? Distinguir precisamente esses veículos 

entre moderados e sensacionalistas pode não ser tão fácil quanto parece. A fragilidade 

do estabelecimento de categorizações duras entre os dois perfis editoriais ficou clara em 

uma pesquisa desenvolvida anteriormente, cujo resultado deu origem a este trabalho. No 

artigo intitulado “A morte estampada nas capas de jornais: uma análise semiótica do 

Massacre de Realengo”, (cf. GAMA; MANCINI, 2015, no prelo), descrevemos como 

12 jornais brasileiros impressos repercutiram o episódio nas capas do dia seguinte ao 

fato. Foram identificadas marcas textuais e apelos estéticos característicos do chamado 

jornalismo “espreme que sai sangue” em todas as páginas analisadas. Além disso, 

observou-se a proximidade de O Globo ao polo mais apelativo de um continuum traçado 

com as capas (ANEXO 1), em uma gradação qualitativa de efeitos de sentido. 

 A postura de O Globo nos causou estranhamento. O jornal defende em suas 

normas de conduta que, se a objetividade total não é possível, há técnicas que permitem 

a minimização do subjetivismo “a graus aceitáveis” (MARINHO, João; MARINHO, 

José; MARINHO, R., 2011, p. 3). Mas, na prática, a publicação explorou 

exacerbadamente a dimensão sensível do Massacre de Realengo. Tal comportamento 

motivou uma pesquisa mais aprofundada sobre a cobertura feita pelo veículo desse e de 

outros episódios envolvendo mortes trágicas e/ou violentas. Com isso, nos ancoramos 

novamente na metodologia proposta pela semiótica francesa para identificar se 

reaparecem traços sensacionalistas em outras capas de O Globo referentes ao tema.  

Sensacionais por si só, massacres, execuções, acidentes fatais em larga escala e 

catástrofes naturais costumam despertar um grande interesse do público. Essa atração 

pode ser explicada por um sentimento de comoção, por uma curiosidade mórbida 

latente, por uma atração sádica pelo trágico ou pelo simples alívio de não ter sido a 

vítima do fato narrado. Pereira Junior (2009, p. 70) lembra que “uma tragédia pode 

chamar a atenção não só para as vítimas em si, como para o sentido da vida”. E a 

imprensa sabe do poder que esses fatos exercem sobre o leitor. Conforme afirma o 

jornalista Ricardo Noblat (2012), é valorizando principalmente as notícias negativas, as 

“mazelas da vida”, que os jornais impressos mantêm as vendas até hoje: 
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É que aprendemos, com anos de ofício, que a notícia está no curioso, não no 

comum; no que estimula conflitos, não no que inspira normalidade; no que é 

capaz de abalar pessoas, estruturas, situações, não no que apascenta ou 

conforta; no drama e na tragédia e não na comédia ou no divertimento. 

(NOBLAT, 2012, p. 31) 

 

 Assim, é importante levantar uma discussão acerca dos modos de produção das 

notícias que envolvem o tema da morte, inerentemente apelativo. Fiorin (2004a) resume 

com propriedade a relevância da análise do texto jornalístico em geral, ao afirmar que 

“a compreensão crítica do discurso veiculado pelos meios de comunicação de massa é 

garantia de exercício pleno da cidadania”. Segundo o autor, o alcance desse 

entendimento se dá pela identificação dos “mecanismos de que se vale o discurso para 

conseguir eficácia” (ibidem). Ou seja, pelo mapeamento das estratégias e procedimentos 

argumentativos usados pelo enunciador para manipular o enunciatário do jornal, que 

vão desde a escolha vocabular ao modo de organização do texto. Cabe esclarecer que 

enunciador e enunciatário não são autor e leitor reais, mas imagens depreendidas do 

texto. Além disso, aqui, a manipulação não é concebida no sentido corrente da palavra. 

Trata-se de uma etapa da transformação dos sujeitos envolvidos na produção e na 

recepção das notícias construídas discursivamente. Esse fazer persuasivo é a base de 

qualquer ato de comunicação e, no caso do discurso jornalístico, se insere em uma 

lógica empresarial, como destaca Hernandes (2006): 

Os produtos jornalísticos devem atrair, administrar e manter elevado o nível 

de atenção dos seus respectivos públicos para que exista sustentação e 

aumento de audiência (caso das TVs, rádios e internet) ou de tiragem (nos 

jornais e revistas), base da lucratividade das empresas. (...) essa é a principal 

coerção dos noticiários. Todas as outras operações – como a busca de efeitos 

estéticos, afetivos, a sensação de imediatismo do jornalismo on-line e 

globalizado, os conteúdos diferenciados – se filiam e fazem parte dessa 

necessidade vital de manter o público sempre cativo, longe do controle 

remoto, do dial, de outro site, dos concorrentes. (p. 10) 

 

Diante desse contexto de mercado, de que forma a morte é abordada pelos 

jornais impressos? Parte do cotidiano, ela está presente quase diariamente no noticiário, 

seja dos veículos ditos “sérios”, seja dos mais apelativos. Nos considerados 

sensacionalistas, costuma virar manchete, muitas vezes a única do dia, servindo de 

estímulo para as vendas. A capa de um jornal funciona como “vitrine”, “cartão de 

visita”, que pode definir se uma edição vai ser comprada ou não, de acordo com o seu 

grau de atratividade. Por isso, a primeira página costuma ser construída a partir de uma 

forte exploração de recursos de chamamento e apelo. Discini (2013) explica que a 

principal coerção da capa é atrair e conquistar o interesse do leitor. A autora a 

caracteriza como rosto ou espelho, que reflete o direcionamento de cada veículo: 
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Rosto, já que cada jornal mostra uma feição própria nessa página, como 

chamariz ao seu leitor, leitor “cevado” mais pelo modo familiar de lhe darem 

alimento, do que pelo alimento em si. Espelho, já que, nessa primeira página, 

projeta-se um corpo, o corpo de cada jornal, construído não apenas naquele 

determinado dia, mas na sequência de dias, semanas, meses e anos, e 

construído também não apenas por aquilo que diz, mas, principalmente pelo 

modo como diz. Este corpo, representando uma totalidade, construído por 

uma recorrência de procedimentos, constitui o estilo de cada jornal. 

(DISCINI, 2013, p. 118) 

 

 Com base nessas reflexões iniciais, este trabalho pretende investigar se, no 

noticiário de mortes trágicas e/ou violentas, O Globo mantém uma cobertura de acordo 

com o discurso moderado que diz assumir, praticando um jornalismo “com um grau 

aceitável de fidedignidade” (MARINHO, João; MARINHO, José; MARINHO, R., 

2011, p. 3) e que busca sempre “a isenção, a correção e a agilidade” (ibidem, p. 25). 

Partimos da hipótese de que, em algumas edições, o veículo acaba se rendendo 

preferencialmente a marcas textuais e a apelos estéticos característicos do jornalismo 

dito sensacionalista. Nesses casos, ele abandona o seu perfil inicial de enunciador – do 

jornal sóbrio, que mantém um certo distanciamento acerca dos fatos –, para se projetar 

como “uma voz discursiva que grita” (DISCINI, 2013, p. 129). 

 O Globo se apresenta como um objeto de análise bastante profícuo. O jornal foi 

fundado em 1925, pelo jornalista Irineu Marinho. Consolidou-se como um dos diários 

mais importantes do país nas mãos de seu filho, Roberto Marinho, que comandou o 

veículo por quase oito décadas. Segundo o conglomerado que o controla, O Globo 

“chega quase aos 90 anos com um projeto gráfico arrojado, instalações impecáveis, 

profissionais competentes e conteúdos em todas as plataformas, seguindo a ética e 

a independência estabelecidas pelos Princípios Editoriais das Organizações Globo”. 

(MEMÓRIA ROBERTO MARINHO, 2013, grifos nossos)1. 

Em 2012, o jornal era o terceiro maior do Brasil de circulação paga, por ano, e o 

primeiro do Rio de Janeiro, de acordo com dados da Associação Nacional de Jornais 

(ANJ, 2013)2. Entre outubro de 2013 e setembro de 2014, registrava 959 mil leitores e 

uma circulação – somadas a impressa e a digital – de 343.496 exemplares nos dias úteis 

e 433.998 aos domingos. A distribuição do seu público por classe social é de 17% da 

classe A, 55% da classe B, 26% da classe C e apenas 2% da classe DE. Segundo o grau 

de escolaridade, 19% dos leitores tem Nível Fundamental, 34% Nível Médio e 47% 

                                                 
1 “O Globo”. Disponível em: <http://www.robertomarinho.com.br/obra/o-globo.htm>. Acesso em: 12 de 

janeiro de 2015. 
2 “Os maiores jornais do Brasil de circulação paga, por ano”. Disponível em: <http://www.anj.org.br/a-

industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-brasil>. Acesso em: 7 de dezembro de 2013. 

http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-brasil
http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-brasil
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Nível Superior. Quanto à faixa etária, 10% tem de 10 a 19 anos, 16%, de 20 a 29 anos, 

19%, de 30 a 39 anos, 15%, de 40 a 49 anos, 16%, de 50 a 59 anos e 24%, mais de 60 

anos. Do total, metade são mulheres e metade homens. (INFOGLOBO, 2015)3. 

 O corpus deste trabalho será formado por capas do primeiro caderno de O Globo 

e, quando houver, de cadernos especiais publicados nos dias seguintes aos fatos 

selecionados para análise. Descreveremos o percurso feito pelo enunciador do jornal na 

construção discursiva de cada página, ou seja, “o que o texto diz, e, também, ou 

sobretudo, os mecanismos e procedimentos que constroem os seus sentidos” (BARROS, 

2003, p. 187, grifos do autor). Para tanto, recorreremos à semiótica francesa, que tem 

como objeto de estudo o texto, manifestação do discurso. A teoria parte do pressuposto 

de que todos os textos possuem uma organização comum, independentemente das 

características que os individualizam. Ele é tomado como um todo de significação, 

examinado pela relação entre o plano de conteúdo, composição discursiva, e o plano de 

expressão, manifestação do plano de conteúdo, que contempla cores, formas, disposição 

dos elementos, etc.. Como define Teixeira (2014, p. 226), a semiótica busca “construir 

um modelo capaz de prever uma gramática das relações entre sujeitos e entre sujeitos e 

objetos, manifestando-se nos textos como representação do fazer do homem no mundo”. 

Também será central para a pesquisa a abordagem tensiva da semiótica, 

desdobramento mais recente da teoria. A perspectiva debruça-se sobre os elementos 

sensíveis que participam da construção do sentido no texto. “Tensiona a metodologia 

original e permite a compreensão do sentido não apenas como descontinuidade mas 

também como instabilidade, continuidade e fluxo. Junta o mundo sensível ao inteligível 

(...)” (ibidem, p. 235). Com isso, introduz-se na semiótica a ideia de gradação, de 

continuidade, tornando possível a identificação de uma dinâmica, de um ritmo do discurso. 

 Com o mapeamento das capas de O Globo, além de refletir sobre o discurso 

jornalístico, esperamos contribuir para o desenvolvimento dos estudos em semiótica 

francesa de textos sincréticos, que articulam diferentes linguagens na produção de um 

todo de sentido. Conforme evidencia Gomes (2008, p. 14), se esses textos “cada vez 

mais, preenchem o espaço que nos cerca e se impõem à leitura, torna-se imprescindível 

abordá-los à luz de fundamentos teóricos capazes de explicar sua forma de constituição 

e seus efeitos”. Procuramos, ainda, enfatizar a relevância do reconhecimento da 

                                                 
3 “Nossos Produtos”. Disponível em: 

<https://www.infoglobo.com.br/Anuncie/ProdutosDetalhe.aspx?IdProduto=91>. Acesso em: 10 de 

janeiro de 2015. 

https://www.infoglobo.com.br/Anuncie/ProdutosDetalhe.aspx?IdProduto=91
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influência que a mídia impressa continua exercendo na sociedade, mesmo na era da 

tecnologia e do tempo real, do imediatismo garantido pela televisão e pela internet. 

Um levantamento encomendado pela Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República (Secom) sobre os hábitos de consumo de mídia pela 

população brasileira, divulgado em março de 2014, apontou que o índice de 

confiabilidade da informação é maior quando apresentada por jornais impressos, na 

comparação com outros meios de comunicação. Entre os entrevistados pelo Ibope que 

leem jornal impresso, 53% afirmaram confiar sempre ou muitas vezes nas notícias 

veiculadas na plataforma. O índice cai para 50% no caso do rádio, 49% para TV, 40% 

para revistas, 28% para sites, 24% para redes sociais e 22% para blogs. (apud MOURA, 

2014)4. Dessa forma, ressaltamos neste trabalho a importância do tradicional jornal de 

papel, este, como bem lembra Teixeira (apud GOMES, 2008, p. 11), “com que se 

embrulha o alimento no mercado no dia seguinte”. 

 Feita essa apresentação geral, vamos à organização da pesquisa. No capítulo 1, 

caracterizaremos semioticamente o discurso jornalístico. Veremos que o jornal, embora 

não assuma seu caráter argumentativo, exerce um fazer persuasivo no leitor, a fim de 

captar e manter seu interesse nos assuntos e fatos veiculados, além de fazê-lo crer no 

que é transmitido. Essa manipulação inclui a adoção de mecanismos para gerenciar o 

nível de atenção do público. São as estratégias de arrebatamento, de sustentação e de 

fidelização (cf. HERNANDES, 2006), que caminham em um movimento descendente, 

da dimensão mais sensível à mais inteligível do processo perceptivo. Em seguida, 

problematizaremos os critérios de noticiabilidade, uma vez que a eficácia do discurso 

jornalístico também depende da seleção do que ganha status de notícia. Mostraremos 

que esse procedimento não leva em conta apenas a relevância social dos episódios 

narrados. Descreveremos, ainda, como são reiterados os princípios de objetividade, 

neutralidade, imparcialidade, isenção e busca pela verdade dos fatos, imperativos do 

jornalismo. Tais pilares caracterizam-se, na verdade, como efeitos de sentido 

depreendidos do texto e, por trás deles, o jornal difunde valores, crenças e ideologias. 

No capítulo 2, delimitaremos os diferentes modos de enunciar na cobertura de 

mortes trágicas e/ou violentas. A partir do mapeamento feito no capítulo anterior das 

estratégias que configuram o fazer persuasivo no jornal, começaremos por uma 

                                                 
4 “Brasileiro confia mais no jornal impresso, aponta pesquisa”. O Estado de S. Paulo, 7 de março de 

2014. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,brasileiro-confia-mais-no-jornal-

impresso-aponta-pesquisa,1138284>. Acesso em: 13 de janeiro de 2015. 
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definição do perfil aspectual canônico da linguagem jornalística. Com o detalhamento 

dessa identidade mais abrangente, partiremos para uma descrição das principais marcas 

da imprensa dita “séria” e da chamada “espreme que sai sangue”, que constituem, 

respectivamente, os estilos enunciativos moderado e sensacionalista. Na sequência, 

faremos alguns apontamentos sobre a chamada morte midiática, abordando a relevância 

atribuída pelo público a esse tipo de noticiário e o tratamento dado pelos jornais ao 

assunto. Quanto à morte, veremos que na mídia prevalecem a espetacularização, o 

excesso e a dramatização dos episódios. Em relação ao seu aspecto trágico, 

ressaltaremos a discussão pujante sobre o limite entre a veiculação do tema motivada 

pelo papel social do jornalismo ou por um fundamento puramente mercadológico. A 

partir dessas discussões, passaremos a nos concentrar em O Globo, evidenciando a 

quebra de expectativa quanto à postura editorial do jornal identificada no trabalho 

desenvolvido anteriormente, o que motivou esta pesquisa mais aprofundada. 

No capítulo 3, partiremos para a materialidade do discurso jornalístico, com a 

análise de 12 capas de O Globo referentes a episódios envolvendo mortes trágicas e/ou 

violentas. Faremos uma descrição minuciosa de dois grupos de páginas, a fim de 

demarcarmos O Globo da sobriedade e os gritos do discurso no jornal. O primeiro grupo 

(ANEXO 2) incluirá as coberturas do massacre do Colorado – quando um estudante 

invadiu um cinema nos EUA durante a pré-estreia do filme “Batman – o Cavaleiro das 

Trevas ressurge” e atirou contra os espectadores – e da catástrofe que atingiu a Região 

Serrana do Rio de Janeiro em 2011 – matando, pelo menos, 800 pessoas. Aqui, 

identificaremos o estilo moderado de O Globo, jornal da “justa medida”, que mantém 

um certo distanciamento acerca dos fatos. O segundo grupo (ANEXO 3) será composto 

por capas sobre o massacre de Realengo – nos permitindo um aprofundamento maior no 

episódio já retratado na pesquisa anterior – e sobre a morte do líder líbio Muamar 

Kadafi – que marcou o fim de uma ditadura de 42 anos. Nessas coberturas, veremos que 

O Globo explora exacerbadamente recursos de chamamento e apelos passionais 

característicos do jornalismo dito sensacionalista. O veículo abandona então o seu perfil 

inicial de enunciador e passa a se render preferencialmente a estratégias de manipulação 

que tangem ao universo sensível, apresentando ao leitor a morte “nua e crua”. 

O desdobramento das análises das capas de O Globo será discutido na última 

parte deste trabalho. Elencaremos os principais elementos que predominam nas páginas 

que condizem com o perfil moderado esperado do enunciador do jornal e os que 

quebram a expectativa do enunciatário e aproximam o veículo do jornalismo “espreme 
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que sai sangue”. Chamaremos esses componentes de “estratégias de sobriedade” e 

“estratégias sensacionalistas”. Trabalharemos sempre com uma gradação qualitativa de 

efeitos de sentido. Com essa demarcação, mostraremos que, em um continuum traçado 

com as capas, dos modos menos aos mais apelativos de enunciar, diferentemente do que 

podemos prever, O Globo tende, em alguns momentos, ao segundo polo. Assim, 

esperamos cumprir com o nosso objetivo geral de comprovar que a linha que separa os 

jornais entre moderados e sensacionalistas é bem mais tênue do que se imagina. 
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1. O DISCURSO JORNALÍSTICO 

 

Por trás da noção de que é possível uma reportagem objetiva está a ideia de 

que a informação pode ser apresentada de tal maneira que seus receptores 

sejam capazes de formar suas próprias opiniões. A reportagem objetiva é 

entendida como desapaixonada, sem preconceitos, imparcial, isenta de 

sentimentalismo e conforme a realidade. (KUNCZIK, 2002, p. 227) 

 

Objetividade, imparcialidade, isenção e neutralidade. Essas são as “regras de 

ouro” do jornalismo. Porém, como pontuamos na introdução deste trabalho, apesar de 

não se assumir explicitamente como argumentativo, o discurso jornalístico, como todo 

ato de comunicação, tem por finalidade última persuadir o leitor (FIORIN, 2011, p. 75). 

Esses princípios são, na verdade, efeitos de sentido depreendidos do texto, construídos a 

partir do uso de estratégias pelo enunciador para fazer o enunciatário crer naquilo que o 

jornal transmite. Assim, “a primeira ingenuidade que a análise dos noticiários elimina é 

a de que a ideologia se encontra apenas na parte dos editoriais” (HERNANDES, 2006, 

p. 30). Com a articulação de manchetes, títulos, chamadas, reportagens, fotos, 

infográficos, entre outros elementos, o jornal faz um recorte de determinada realidade, 

elegendo os assuntos tidos como os mais relevantes, de acordo com os objetivos 

pretendidos pelo veículo. Há, portanto, um direcionamento do fazer interpretativo do 

público, expresso não só nas seções de opinião. Gomes (2008, p. 15) afirma que “ao 

construir um simulacro do mundo (...), o jornal também difunde um conjunto de 

valores, crenças, comportamentos, pontos de vista que constituem as ideologias”. 

Uma das principais características do jornal é sua universalidade, sua capacidade 

de conjugar um amplo número de assuntos e de fatos cotidianos (ibidem, p. 29), 

“múltiplos universos de referência” (LANDOWSKI, 1992, p. 119). O cardápio de 

notícias costuma ser diversificado: economia, tecnologia, saúde, política, cultura, moda, 

lazer, esporte, etc. Os diferentes temas normalmente são distribuídos entre editorias e/ou 

cadernos, o que facilita a localização pelo leitor do que mais o interessa. Para além do 

conteúdo factual, o jornal demarca espaços destinados exclusivamente à publicação de 

conteúdos opinativos. São os editoriais institucionais, as análises de especialistas, os 

artigos de opinião de colaboradores, as crônicas, críticas e colunas. Segundo determina 

o Manual de Redação e Estilo de O Estado de S. Paulo: “o jornal expõe diariamente 

suas opiniões nos editoriais, dispensando comentários no material noticioso 

(MARTINS, 1997, p. 17, grifos do autor). Porém, veremos que não há como separar 

fatos de opiniões e interpretações, impossibilitando um jornalismo totalmente isento. 
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O agrupamento de uma grande variedade de assuntos no jornal leva a uma 

segunda particularidade do nosso objeto de estudo: sua grande penetração (GOMES, 

2008, p. 29). No caso do impresso, para informar-se brevemente sobre os fatos mais 

“importantes” do dia, não é preciso nem comprar um exemplar, basta parar em frente a 

uma banca e ler as manchetes expostas na capa. Meio de comunicação de massa, o 

jornal atinge um público abrangente, em busca de informações atuais, prestação de 

serviço e, também, entretenimento. Conforme destaca, em tom melancólico, o jornalista 

Firmino Júnior (2012)5: 

Sempre tem aquele que compra o jornal só por causa dos pequenos anúncios, 

já que faz bons negócios. E aquele que faz uma assinatura ávido pelo 

horóscopo diário ou por causa das cruzadinhas. Quantas vezes presenteei 

alguém com um jornal e a pessoa foi direto no resumo das novelas ou no 

espaço dedicado para as piadas? Perdi as contas. 

 

Outra especificidade do jornal impresso é a não restrição de tempo e espaço para 

a recepção das informações, já que ele é portátil, permitindo “ao seu público escolher o 

momento, o lugar e a ordem de leitura dos textos: pode-se começar a ler o jornal, por 

exemplo, pela seção de economia, no metrô, a caminho do trabalho” (GOMES, 2008, p. 

29). Também vale citar sua periodicidade, com a publicação em intervalos regulares. 

Ao integrar linguagens distintas – de modo geral, a visual e a verbal –, o jornal 

constitui-se como um texto sincrético. Floch (cf. 1985) toma o texto sincrético como 

uma única enunciação que mobiliza, no plano de expressão, diversas substâncias 

estruturadas sob uma só forma. Ultrapassa-se então a pluralidade aparente de 

linguagens, construindo-se uma unidade profunda. Recorrendo às palavras de Teixeira 

(2008a, p. 173), “a abordagem da semiótica discursiva designa como sincrético um 

objeto que, acionando várias linguagens de manifestação, está submetido, como texto, a 

uma enunciação única que confere unidade à variação”. Em outras palavras, no jornal, 

constrói-se um todo de sentido, produzido por uma estratégia enunciativa global, que 

articula diferentes linguagens, potencializando e diluindo o que cada uma tem de 

particular, em uma espécie de fusão.  

Essa unidade é construída pela ação de um sujeito da enunciação. Chama-se 

enunciação o ato de produção do discurso, “uma instância linguística, logicamente 

pressuposta pela própria existência do enunciado (que dela contém traços e marcas)” 

(GREIMAS; COURTÉS, 2013, p. 166). O enunciado é a manifestação do discurso, o 

                                                 
5 “Pra que serve o jornal impresso?, por Firmino Júnior”. ClicFolha, 24 de fevereiro de 2012. Disponível 

em: <http://www.clicfolha.com.br/noticia/11715/pra-que-serve-o-jornal-impresso-por-firmino-junior>. 

Acesso em: 17 de janeiro de 2015. 
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texto. Para a semiótica, todo enunciado tem como pressuposto um sujeito da enunciação 

(“alguém que diz”). Este se desdobra em enunciador (“eu”, que diz) e enunciatário 

(“tu”, a quem se dirige), actantes discursivos. É a interlocução desses dois atores que 

constrói as especificidades de cada texto: “o primeiro produz o enunciado e o segundo, 

como uma espécie de filtro, é levado em consideração pelo “eu” na construção do 

enunciado” (FIORIN, 2004b, p. 16). A eficácia do discurso jornalístico está diretamente 

ligada a sua adesão pelo enunciatário do jornal. Neste capítulo, serão apresentadas as 

estratégias e os procedimentos gerais utilizados pelo enunciador para persuadir seu 

enunciatário a crer no discurso veiculado pela mídia impressa. Vale lembrar que 

concebemos a manipulação semioticamente, como uma etapa da transformação entre 

dois estados na narrativa, como veremos a seguir. Conforme explica Teixeira (2014): 

Um programa de manipulação não se reduz ao sentido corrente da palavra, 

muito gasta em tempos de juízos simplificados, concretizados, por exemplo, 

em pesquisas de opinião ligeiras, do tipo “a televisão manipula o 

comportamento das pessoas?”, “a propaganda eleitoral é capaz de manipular 

a vontade do eleitor?” etc. Não é esta a manipulação de que fala a semiótica, 

não um mero ato mecânico comunicacional de imposição de vontade de um 

locutor sobre um ouvinte apático e amorfo. (p. 229) 

 

1.1. O fazer persuasivo no jornal 

 A semiótica francesa considera que todos os textos possuem narratividade, “uma 

transformação situada entre dois estados sucessivos e diferentes” (FIORIN, 2011, p. 

27). Isso significa que em qualquer texto ocorre uma narrativa mínima, caracterizada 

por um estado inicial, uma mudança e um estado final. Em cada estado, se estabelece 

uma relação de conjunção ou de disjunção entre um sujeito e um objeto-valor6 — 

tomados como funções narrativas, recobertas semanticamente, e não como pessoas e 

coisas —, os chamados actantes. Os textos não são narrativas mínimas, mas sim, 

complexas, compostas por diversos enunciados organizados hierarquicamente. 

Uma narrativa complexa se estrutura em um esquema narrativo canônico, com 

quatro fases: manipulação, competência, performance e sanção. Na manipulação, um 

sujeito (destinador-manipulador) age sobre o outro (destinatário-manipulado), levando-

o a querer e/ou dever fazer algo. A manipulação pode se dar de diferentes formas: por 

tentação, por intimidação, por sedução e por provocação. Na competência, o sujeito a 

realizar a transformação central da narrativa (agora sujeito do fazer) adquire um saber 

e/ou poder fazer. A performance é a fase em que acontece a transformação, quando o 

                                                 
6 A semântica do nível narrativo considera valor o significado que tem um objeto para o sujeito que entra 

em conjunção com ele, ou seja, os valores inscritos nos objetos. 
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sujeito executa a ação, parte em busca do objeto. Por fim, temos a sanção, fase em que o 

destinador julga se o sujeito foi bem-sucedido ou não na performance, de acordo com as 

expectativas criadas na manipulação. Nessa fase, distribuem-se prêmios (sanção 

positiva) e castigos (sanção negativa) (cf. BARROS, 2005; FIORIN, 2011).  

Além das narrativas projetadas no texto, identifica-se sempre uma narrativa no 

nível da enunciação, em que enunciador e enunciatário são, respectivamente, destinador 

e destinatário pressupostos. A partir dessas noções, podemos esboçar a organização 

narrativa do discurso jornalístico de maneira geral. O destinador, jornal, leva o 

destinatário, perfil de leitor almejado, a querer/dever entrar em conjunção com o objeto-

valor “saber informações de uma determinada realidade”. Como explica Discini (2013, 

p. 118, grifos do autor), “este é o programa narrativo de base, em que se representa esse 

espetáculo do fazer midiático de qualquer jornal, quer se trate da chamada grande 

imprensa (...), quer se trate da chamada imprensa popular”. Hernandes (2006) afirma 

que, normalmente, essa manipulação se dá por intimidação – por ameaças e castigos, 

que impõem um dever – e por tentação – pela promessa de uma recompensa ao final da 

ação, que gera um querer: 

De um lado, existe um dever, uma obrigação de estar bem informado, base de 

um contrato social importante (...) Não se desconsidera, contudo, 

possibilidades de que a leitura seja motivada por algo que estimule a 

curiosidade, ou seja, também existe uma tentação. (p. 40-41) 

 

O sucesso da manipulação desencadeia o consumo do jornal, a performance. A 

partir daí, o leitor entra em conjunção com os “saberes” veiculados, lê as notícias do dia 

e se informa. Por isso, merece um prêmio, uma sanção positiva: além de tomar 

conhecimento sobre assuntos considerados úteis ou interessantes, passa a se incluir na 

realidade filtrada e descrita pelo jornal. De acordo com Discini (2013, p. 118-119), 

“assim se ancora narrativamente a ilusão discursiva de auto inclusão numa certa 

identidade, de pertencimento a um determinado corpo, de auto reconhecimento, 

concomitante ao reconhecimento de um modo de fazer, de um estilo”. Essa sanção 

cognitivo-pragmática realimenta a manipulação e constrói uma competência pautada em 

uma relação de reciprocidade: o leitor elege o “seu” jornal, o veículo mais adequado 

para lhe dar acesso a informações “de qualidade”; assim como o jornal elege o “seu” 

leitor, essencial para a manutenção de sua credibilidade e a garantia de sua circulação: 
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Pelo reconhecimento recíproco, compra-se e vende-se o jornal, interagindo, 

para tanto, os dois atores da enunciação, enunciador e enunciatário. O 

primeiro constrói o que deve e pode tornar-se objeto de desejo, supridor de 

uma falta; o segundo, busca entrar em conjunção com tal objeto, tentando 

suprir a própria falta. Isso temporaliza-se, dia após dia, tendo justificado o 

nome de periódico, dado a tal objeto (...). (DISCINI, 2013, p. 119) 

 

Ao traçarmos o programa narrativo de base do discurso jornalístico, como já 

vimos, tomamos a narrativa como uma mudança entre dois estados, operada pelo fazer 

transformador de um sujeito. Complementarmente, podemos concebê-la também como 

uma “sucessão de estabelecimentos e de rupturas de contratos entre um destinador e um 

destinatário, de que decorrem a comunicação e os conflitos entre sujeitos e a circulação 

de objetos” (BARROS, 2005, p. 20). Sob essa ótica, a interlocução entre jornal e leitor é 

tomada como um contrato fiduciário: “relação intersubjetiva que tem por efeito 

modificar o estatuto (o ser e/ou o parecer) de cada um dos sujeitos em presença” 

(GREIMAS; COURTÉS, 2013, p. 99). Nesse caso, a um fazer persuasivo (um fazer-

crer) do destinador, corresponde um fazer interpretativo (um crer) do destinatário. Ou 

seja, o jornal propõe um contrato e exerce uma persuasão para convencer o leitor a 

aderir a ele. Utiliza-se de estratégias de manipulação para captar, reter e fidelizar o 

público, além de fazê-lo assumir certos valores como verdadeiros. Ao leitor, por sua 

vez, cabe aceitar ou recusar esse contrato. De acordo com Hernandes (2006, p. 38), essa 

manipulação ocorre nos níveis sensorial, passional e inteligível, por meio de estratégias 

de arrebatamento, de sustentação e de fidelização, respectivamente. Uma descrição 

desses procedimentos revela o que o autor chama de gerenciamento do nível de atenção 

(cf. ibidem). Vamos a um aprofundamento desse conceito. 

 

1.2. O gerenciamento do nível de atenção do leitor 

 Atrair, administrar e manter o interesse do leitor são condições essenciais para a 

sobrevivência do jornal. Afinal, além do seu papel como meio de comunicação de 

massa que serve à sociedade, ele se insere em uma lógica de mercado. Por trás do ideal 

de compromisso com o interesse público que norteia a atividade, há também uma 

organização jornalística, que, como empresa, precisa custear sua produção, garantir 

audiência, enfrentar a concorrência, buscar liderança no setor e, claro, auferir lucro. 

Nesse contexto, a notícia passa a ser compreendida como um produto a ser consumido. 

 Porém, esse aspecto empresarial do jornalismo ainda costuma ser deixado de 

lado no discurso que os manuais de redação e os profissionais da área constroem sobre a 

prática. Para ilustrar esse posicionamento “omisso”, retomamos um trecho do famoso 
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editorial “Para que serve um jornal”, publicado na capa do Correio Braziliense, em 19 

de setembro de 1999. O jornalista TT Catalão enfatiza, em tom panfletário, que a 

imprensa não deve atuar como um mero negócio. O texto foi uma resposta à ameaça de 

fechar o veículo feita pelo então governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz: 

Um jornal serve para servir. Servir principalmente a uma cidade. Um jornal 

se for só papel serve para cobrir o chão quando pintamos a casa ou embrulhar 

peixe no mercado. Um jornal se for só negócio serve apenas para crescer em 

lucros, máquinas e construções. Um jornal se for mero símbolo, tradição e 

história serve para discursos pomposos mas ocos de compromisso com a 

vida. Um jornal grife funciona só para o marketing ou propaganda de 

empresa líder de mercados. Mas o que faz um jornal servir é algo além da 

mercadoria ou da imagem que projeta. (CATALÃO apud NOVAES, 2005, 

grifos nossos)7 

 

 Seis anos mais tarde, após ser demitido do Correio Braziliense, o próprio ex-

editor do jornal reconheceria que o editorial não reflete a realidade do fazer jornalístico: 

“o ‘Para que serve’ é um desabafo gigante, romântico, com ares iluministas de utopia, 

que nem mesmo o Correio cumpria totalmente. Mas o clima é de grande projeto a ser 

perseguido sem o menor pudor de arriscar (...)” (CATALÃO apud ibidem). 

 Sobre essa lógica de mercado aplicada ao jornalismo, Hernandes (2006, p. 47) 

evidencia que “em sociedades com crescentes ofertas de produtos e serviços, saturadas 

de estímulos, a busca e a manutenção da atenção do consumidor se tornaram vitais para 

a sobrevivência de qualquer negócio. Nenhum grande jornal é exceção”. O autor 

defende a hipótese de que, mesmo diante da coerção social de informar-se, o leitor só 

aceita o contrato proposto pelo jornal se tiver a atenção despertada e manipulada. O 

êxito desse fazer persuasivo, segundo ele, depende de três passos complementares: 1) 

“fisgar”, obter a curiosidade do sujeito; 2) levar o sujeito a se interessar pelas histórias 

veiculadas pelo jornal; 3) levá-lo a querer repetir a experiência nas edições seguintes, 

isto é, desencadear um hábito. Cada fase consiste em uma estratégia de gerenciamento 

do nível de atenção: de arrebatamento, de sustentação e de fidelização, respectivamente 

(cf. ibidem). Partiremos da classificação de Hernandes para explicar, por meio da 

semiótica tensiva, os modos de adesão e de interação do leitor com o jornal, entendidos 

a partir dessa abordagem como interfaces sensíveis e inteligíveis do ato de leitura. Mas, 

primeiro, é importante apresentarmos alguns conceitos básicos da teoria. 

 

 

                                                 
7 “A vez do leitor”. Observatório da Imprensa, 5 de abril de 2005. Disponível em: 

<http://obs.postbox.com.br/news/view/a_vez_do_leitor>. Acesso em: 17 de janeiro de 2015. 
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1.2.1. A abordagem tensiva da semiótica 

 A semiótica tensiva tem como principal objetivo entender como as estratégias do 

enunciador, tomadas como valores, acessam a arena perceptiva do enunciatário, seu 

campo de presença. A noção de campo de presença diz respeito à região no interior da 

qual o sujeito semiótico percebe o mundo. É o correlato tensivo da relação juntiva entre 

sujeito e objeto postulada inicialmente pela teoria, que vimos ao traçarmos o programa 

narrativo de base do discurso jornalístico. Mas, nessa perspectiva, diferentemente, “o 

sujeito constrói o objeto com sua percepção e, ao fazê-lo, se constrói a si mesmo como 

sujeito daquela percepção” (MANCINI; TROTTA; SOUZA, 2007, p. 296). 

Essa relação entre sujeito e objeto se dá na tensividade, “lugar imaginário em 

que a intensidade – ou seja, os estados de alma, o sensível – e a extensidade – isto é, os 

estados de coisas, o inteligível – unem-se uma à outra” (ZILBERBERG, 2011, p. 66). A 

intensidade e a extensidade são dimensões. A intensidade concerne à força da 

percepção, da tensão entre sujeito e objeto, e possui como subdimensões andamento e 

tonicidade. A extensidade delimita a amplitude do campo de presença do sujeito, que 

varia do concentrado ao difuso, e tem as subdimensões temporalidade e espacialidade. 

A intensidade rege a extensidade. A função percepção, responsável pelo gerenciamento 

do acesso dos valores à arena perceptiva, é representada graficamente (GRÁFICO 1): 

 

 

GRÁFICO 1: Função percepção. Fonte: Adaptado de MANCINI; TROTTA; SOUZA, 2007, p. 298. 

 

 Existem dois grandes modos de penetração de um valor no campo de presença 

do sujeito: pelo impacto do insólito ou pelo conforto do conhecido (cf. ibidem). Quanto 

mais acelerado e tônico for um conteúdo qualquer, ou seja, quanto maiores forem a 

velocidade e a força de acesso de um valor à arena perceptiva do sujeito, maior será o 
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espanto, o susto, o arrebatamento provocado. Consequentemente, menor será o nível de 

intelecção desse conteúdo – que pode, inclusive, ficar comprometido, fazendo o 

enunciatário se desligar do enunciado, por não entendê-lo. Quando o andamento é 

acelerado e a tonicidade tônica, a percepção é manipulada predominantemente pelo 

regime da intensidade, pelo impacto do insólito. 

De maneira contrária, um conteúdo desacelerado e átono é aquele cujo valor 

penetra o campo de presença do sujeito em velocidade e força compatíveis com o 

inteligível. Aqui, temos uma manipulação regida preferencialmente pela extensidade, 

pelo conforto do conhecido. Dessa forma, quanto mais vezes uma situação adentra a 

arena perceptiva, mais previsível é a relação do sujeito com o valor em questão. Porém, 

se a desaceleração e a atonização forem muito acentuadas, o enunciatário pode acabar 

perdendo o interesse pelo conteúdo, de tão lenta e monótona sua interação com ele. 

A abordagem tensiva introduz na semiótica a ideia de gradação, de continuidade, 

propondo “uma sintaxe que visa a dar conta dos movimentos e inflexões que servem de 

base para a construção discursiva” (MANCINI; TROTTA; SOUZA, 2007, p. 296). 

Assim, torna-se possível a identificação de uma dinâmica, de um ritmo do discurso, 

regido por uma pulsação da interlocução criada pela tensão contínua entre as lógicas 

implicativa e concessiva. A implicação é da ordem do previsível, do programado, da 

rotina, e se baseia na fórmula “se... então”. A concessão é da ordem do inesperado, da 

surpresa, do acontecimento, baseando-se na fórmula “embora...”. 

O acontecimento recebe um tratamento especial pela teoria. Pontual, ele se 

caracteriza como um súbito aumento do andamento e da tonicidade, levando a 

intensidade ao paroxismo e a extensidade à nulidade. No momento em que irrompe, 

arrebata e desestabiliza o sujeito imerso na cotidianidade. Este, então, se vê fora do 

controle da situação, tomado pelo imprevisível, pelo inexplicável, pela afetividade que o 

desarranja. Porém, no decorrer do tempo e do espaço tensivos, ocorre um movimento 

contrário de desaceleração e de atonização. À primazia da intensidade se sobrepõe a 

extensidade. Surpreso e confuso, o sujeito procura retomar a estabilidade, “traduzir” o 

impacto puramente sensível em um conteúdo inteligível. Com isso, o acontecimento dá 

lugar ao hábito e o sujeito volta à rotina. Mas já não é o mesmo. 

O acontecimento é o correlato hiperbólico do fato, do mesmo modo que o 

fato se inscreve como diminutivo do acontecimento. Este último é raro, tão 

raro quanto importante, pois aquele que afirma sua importância eminente do 

ponto de vista intensivo afirma, de forma tácita ou explícita, sua unicidade do 

ponto de vista extensivo, ao passo que o fato é numeroso. (ZILBERBERG, 

2007, p. 16) 
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Aplicando a abordagem tensiva às estratégias de gerenciamento do nível de 

atenção do leitor propostas por Hernandes, podemos organizá-las no gráfico 1 em um 

movimento descendente. No arrebatamento, predomina uma manipulação sensível, não 

necessariamente configurando um acontecimento. Na sustentação, o sujeito começa a 

caminhar para um nível de inteligibilidade maior, acarretado por uma desaceleração e 

uma atonização. Finalmente, na fidelização, a manipulação é regida pelo conforto do 

conhecido, que visa a desencadear um hábito. Parte-se da intensidade para extensidade, 

gradativamente. Vejamos com mais detalhes como isso ocorre. 

 

1.2.2. O gerenciamento do nível de atenção pela abordagem tensiva 

 

1.2.2.1. Estratégia de arrebatamento 

A estratégia de arrebatamento é o primeiro passo para manipular a atenção do 

leitor, a fim de captá-lo e, consequentemente, motivar o consumo do jornal. E, como a 

principal coerção da capa é servir como chamariz, ela precisa gerar um engajamento 

perceptivo do sujeito. Por isso, a primeira página costuma ser construída a partir de uma 

forte exploração de recursos de chamamento e apelo. O objetivo é causar inquietação, 

estranhamento, surpresa, choque. O procedimento “é mais da ordem das sensações. O 

destinador ‘jornal’ manipula o destinatário por tentação, por um querer-saber” 

(HERNANDES, 2006, p. 51). Nessa etapa, a manipulação é regida predominantemente 

pela intensidade, pelo impacto do insólito, pelo irrompimento de um valor no campo de 

presença do sujeito. No limite, configura um acontecimento. 

Como exemplos desse tipo de estratégia, podemos citar a opção por títulos em 

fontes exageradamente grandes, a construção de contrastes cromáticos e a publicação de 

uma única foto ocupando a maior parte da página do jornal, o que Ferreira Junior (2003) 

chama de capa-pôster. O recurso garante uma visão ampliada do fato noticiado e, como 

seu apelo é principalmente visual, provoca um grande impacto no leitor: 

Esses efeitos estéticos parecem mais contundentes nas manifestações 

imagéticas das capas-pôster, gramaticalmente mais orgânicas, do que nas 

primeiras páginas mais convencionais que tendem a um ordenamento e, 

consequentemente, a um nível maior de redundância (p. 19) 

 

 De acordo com Hernandes (2006, p. 49), nessa etapa do gerenciamento do nível 

de atenção, “os sentidos são arrebatados em função de uma descontinuidade do plano de 

expressão”. Por isso, as capas de jornal normalmente apresentam um tratamento visual 

cuidadoso, que explora jogos e combinações de cores, formas, posições, entre outros 
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recursos estéticos. Esses procedimentos enunciativos delineiam efeitos de sentido que 

envolvem o leitor sensorialmente. Nesse caso, como destaca Gomes (2008, p. 36), 

“mais importante do que fazer ver, é fazer sentir”. 

 

1.2.2.2. Estratégia de sustentação 

Segundo passo, a estratégia de sustentação tem como finalidade levar o leitor a 

se interessar pelas notícias veiculadas pelo jornal. Para tanto, ele é mobilizado 

afetivamente pelos conteúdos. Voltemos ao exemplo da opção pela construção de uma 

capa-pôster, com uma única foto ocupando a maior parte da página. O sujeito já 

manipulado sensivelmente pela estratégia de arrebatamento transforma-se agora em 

sujeito tenso, que procura decodificar o estímulo que recebeu em um conteúdo 

inteligível. Dessa forma, o primeiro contato com a imagem, inicialmente impactante, 

acarreta um movimento natural de busca por uma inteligibilidade maior, desperta uma 

curiosidade no leitor em saber mais detalhes sobre o fato noticiado. Há uma 

manipulação por tentação, por um desejo de se informar. 

É interessante observar que a sequência das estratégias de arrebatamento e de 

sustentação sintetiza o esquema canônico de interação perceptiva do leitor com a 

primeira página do jornal. Essa dinâmica prevê um contato inicial mais acelerado e 

tônico, normalmente acarretado pelos elementos visuais, seguido de uma desaceleração 

e de uma atonização, com a leitura dos elementos verbais. 

Hernandes (2006, p. 49) cita como exemplo de estratégia de sustentação a 

publicação de “notícias que são feitas para comover e contam com o engajamento 

empático do público”. Por isso, o autor considera essa etapa mais de ordem passional. 

Segundo ele, para construir um laço com o leitor, o jornal não precisa apenas fazer 

saber, “em outras palavras, expor histórias para que se conheça o que ocorre 

cotidianamente” (ibidem, p. 54). Também é necessário levar o público a se perceber 

nessas histórias, criar efeitos de identificação ou de empatia com os personagens. No 

próximo tópico deste capítulo, desenvolveremos melhor como se dá a seleção de 

assuntos e fatos que ganham status de notícia no jornal, contribuindo para o sucesso 

dessa estratégia. Antes, no entanto, vamos entender melhor como se dá a fidelização. 

 

1.2.2.3. Estratégia de fidelização 

Último passo, a estratégia de fidelização tem como objetivo levar o leitor a 

querer ter acesso a outras edições do jornal e, a longo prazo, se tornar um público 
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cativo. “O sucesso das estratégias anteriores – como a de obter saberes e experiências, 

entre outras – deve gerar expectativas positivas no sujeito para os próximos contatos e a 

vontade de repeti-los”, esclarece Hernandes (2006, p. 52). Ou seja, aqui, busca-se 

transformar o sujeito curioso em sujeito fiel. Como vimos, quanto mais vezes um 

conteúdo acessa o campo de presença, mais previsível é a relação do sujeito com o valor 

em questão. Por isso, na fidelização, a manipulação é regida preferencialmente pela 

extensidade, pelo conforto do conhecido. Espera-se que o leitor volte a comprar o 

jornal, crie um hábito, primordial para a manutenção da credibilidade e a garantia da 

sobrevivência do veículo. Não é para menos que o projeto de diagramação das capas 

gira sempre em torno de uma identidade visual. Quem não reconhece o logo azul e 

branco de O Globo? O leitor, de antemão, sabe onde procurar o que quer ler. 

A fidelização não deixa de envolver o componente sensível do fazer persuasivo, 

apesar do papel indispensável do componente inteligível. O sucesso dessa estratégia 

também depende da construção de uma ilusão discursiva de auto inclusão do leitor na 

realidade descrita pelo jornal, tratada anteriormente; de uma comoção compartilhada 

entre o público e o veículo, diante de tragédias, por exemplo; e de uma identificação 

ideológica. Segundo Hernandes (ibidem), nessa etapa, ocorrem manipulações por 

intimidação, pela coerção social de informar-se; por tentação, já que o jornal traz 

sempre as notícias mais “quentes” do dia, “imperdíveis”; e por sedução, como fazem as 

Organizações Globo ao frisarem que “todo público tem um alto poder de discernimento 

e entendimento” (MARINHO, João; MARINHO, José; MARINHO, R., 2011, p. 3). 

Em resumo, pela adoção de mecanismos de manipulação nas dimensões 

sensível, passional e inteligível, o enunciador do jornal busca a adesão do enunciatário. 

Para isso, procura atrair, administrar e manter elevado o nível de atenção do leitor – 

estratégias de arrebatamento, de sustentação e de fidelização, respectivamente. Esse 

fazer persuasivo se filia a uma lógica empresarial inerente ao jornalismo, por mais que 

se tente “camuflar” tal ideia no discurso. Como aponta Hernandes (2006, p. 53), por 

meio dessas estratégias, “cada jornal veicula uma grande carga afetiva e pede 

concentração para o que destaca como o mais importante, o mais fabuloso, o mais 

perigoso, o mais prazeroso, o mais...”. A seguir, veremos que critérios são levados em 

conta na escolha dos assuntos e fatos que estampam as capas dos jornais diariamente. 
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1.3. Os critérios de noticiabilidade 

Como vimos, a eficácia do fazer persuasivo do enunciador do jornal perpassa o 

interesse despertado no enunciatário, o que chamamos no tópico anterior de estratégia 

de sustentação. Por isso, é imprescindível abordarmos como se dá a seleção de assuntos 

e fatos que ganham status de notícia. Sabemos que o jornal faz um recorte de 

determinada realidade, elegendo para o leitor o que considera mais pertinente, segundo 

os objetivos pretendidos pelo veículo. Mas, afinal, que objetivos são esses? Diante de 

uma verdadeira enxurrada de informações que chega diariamente às redações, como 

escolher o que deve ou não ser divulgado? Nessa definição, será que se considera 

apenas o grau de relevância social dos episódios? 

Em nosso contraponto entre a teoria e a prática jornalística, comecemos 

investigando o que prescrevem os manuais de redação e estilo, presentes na maioria dos 

veículos midiáticos. Para tanto, selecionamos como exemplo o da Folha de S. Paulo, 

jornal reconhecido por uma alta credibilidade e classificado entre os de maior circulação 

do Brasil. O documento assegura expor todos os critérios para se “definir a importância 

de uma notícia” (MANUAL DE REDAÇÃO DA FOLHA DE SÃO PAULO, 2001, p. 43). 

São eles ineditismo, improbabilidade, interesse, empatia e proximidade: 

1. Ineditismo (a notícia inédita é mais importante do que a já publicada). 

2. Improbabilidade (a notícia menos provável é mais importante do que a 

esperada). 

3. Interesse (quanto mais pessoas puderem ter suas vidas afetadas pela 

notícia, mais importante ela é). 

4. Empatia (quanto mais pessoas puderem identificar-se com o personagem e 

a situação da notícia, mais importante ela é). 

5. Proximidade (quanto maior a proximidade geográfica entre o fato gerador 

da notícia e o leitor, mais importante ela é). (ibidem) 

 

Com mais de 40 anos de atuação na mídia impressa, o jornalista Ricardo Noblat 

(2012, p. 31) é taxativo ao dizer que, embora os manuais de jornalismo estabeleçam 

esses parâmetros e conceituem notícia como “todo fato relevante que desperte interesse 

público”, as regras que norteiam o trabalho diário nas redações são bem diferentes: 

Fora dos manuais, notícia, na verdade, é tudo o que os jornalistas escolhem 

para oferecer ao público. E, como nós valorizamos principalmente as notícias 

negativas, o mundo que os meios de comunicação retratam parece muitas 

vezes pior do que verdadeiramente é. (ibidem). 

 

Fishman e Soloski, (1980; 1993 apud Castilho 2005, p. 66) explicam que a 

seleção do material noticioso pelos jornais é regida, basicamente, por dois mecanismos 

operacionais, um externo e um interno. O controle trans-organizacional (externo) é 

exercido pelas normas gerais do profissionalismo, ensinadas nos cursos de jornalismo e 
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na literatura especializada. Aqui, se incluem os tradicionais princípios de objetividade, 

imparcialidade, isenção e neutralidade. A título de exemplo, citamos o especialista em 

ética jornalística Javier Restrepo (2002 apud PEREIRA JUNIOR, 2009, p. 72), que lista 

o que seriam algumas “perguntas úteis numa cobertura”: 

1. Quão importante é a informação que estou buscando? 

2. Tem o público o direito de sabê-la? 

3. Que nível de proteção merecem as pessoas envolvidas na notícia? 

4. Quanto dano elas podem receber se a notícia vier a público? 

5. Os fatos se sustentam sem a necessidade de invasão de intimidade ou 

dano? Que se pode fazer para minimizar a invasão da intimidade e o 

dano? (RESTREPO 2002 apud ibidem) 

 

Já ao controle intraorganizacional (interno) correspondem as políticas editoriais 

de cada jornal, reiteradas nas reuniões de pauta, nos fechamentos das edições e nos 

discursos institucionais. Castilho (2005, p. 66) observa que, “grosso modo, o jornalista 

incorpora com naturalidade os padrões de conduta previamente definidos pelas 

organizações jornalísticas, que guiam suas ações influenciadas pelo campo econômico”. 

Na execução deste trabalho, por exemplo, consultamos os Princípios Editoriais das 

Organizações Globo, que se propõem a “explicitar o que é imprescindível ao exercício, 

com integridade, da prática jornalística” (MARINHO, João; MARINHO, José; 

MARINHO, R., 2011, p. 2). O texto começa trazendo uma definição de jornalismo, 

como “o conjunto de atividades que, seguindo certas regras e princípios, produz um 

primeiro conhecimento sobre fatos e pessoas” (ibidem, p. 3). Em seguida, se divide em 

três seções: “a) Os atributos da informação de qualidade”; “b) Como o jornalista deve 

proceder diante das fontes, do público, dos colegas e do veículo para o qual trabalha”; 

“c) Os valores cuja defesa é um imperativo do jornalismo” (cf. ibidem). Por ora, vale 

destacarmos os valores defendidos pelo conglomerado que controla o jornal O Globo: 

As Organizações Globo serão sempre independentes, apartidárias, laicas e 

praticarão um jornalismo que busque a isenção, a correção e a agilidade, 

como estabelecido aqui de forma minuciosa. Não serão, portanto, nem a 

favor nem contra governos, igrejas, clubes, grupos econômicos, partidos. Mas 

defenderão intransigentemente o respeito a valores sem os quais uma 

sociedade não pode se desenvolver plenamente: a democracia, as liberdades 

individuais, a livre-iniciativa, os direitos humanos, a república, o avanço da 

ciência e a preservação da natureza. (ibidem, p. 25, grifos nossos) 

 

Apresentados os principais critérios de noticiabilidade prescritos pelos manuais 

de redação e estilo e o que é levado em consideração pelos mecanismos operacionais de 

controle trans-organizacional e intraorganizacional na seleção do material noticioso, 

partimos para a materialidade do discurso jornalístico. De acordo com Gomes (2008, p. 

27), ele se constitui por uma tensão contínua entre a busca pelo inusitado, que desperta a 
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curiosidade do leitor e, consequentemente, motiva o consumo do jornal, e a divulgação 

de assuntos e fatos cotidianos, tendo em vista uma preocupação com a “conservação das 

normas sociais dominantes”. Na mesma linha, Landowski (1992) afirma que: 

(...) a narrativa jornalística valoriza por princípio a irrupção do inesperado, do 

singular, do anormal, para, depois, tornar a situar o sensacional no fio de uma 

História que lhe dá seu sentido e o traz de volta à norma, à ordem das coisas 

previsíveis – ou seja, do “cotidiano”, que, no entanto, lhe é, a priori, como 

que a antítese. (p. 120) 

 

É importante não perdermos de vista que a articulação de manchetes, os 

tamanhos dos títulos e das matérias, sua disposição espacial, a opção por fotos, 

infográficos, entre outros elementos não só expressam a relevância dada a certos 

assuntos e fatos que ganharam status de notícia. Essas estratégias também comunicam 

os valores, as crenças e as ideologias do jornal. Há, portanto, um direcionamento do 

fazer interpretativo do leitor, “denunciando o jogo de subjetividades e interesses que 

constrói a ‘realidade’ dos fatos e sua importância social” (GOMES, 2008, p. 21). Como 

veremos a seguir, isso ocorre sob uma aparência de objetividade, neutralidade, 

imparcialidade, isenção e verdade, efeitos de sentido construídos textualmente. 

 

1.4. Os efeitos de objetividade, neutralidade, imparcialidade e isenção 

Conforme destaca Hernandes (2006, p. 18), “‘dizer a verdade’, ‘separar fatos de 

opiniões e interpretações’, ‘ser objetivo e imparcial nos relatos’, ‘mostrar a realidade’ 

são cláusulas centrais no contrato do jornal com seu público”. Tais valores são inerentes 

ao discurso jornalístico, prezados pelos veículos e exigidos pelos leitores. Porém, já 

pontuamos que os princípios de objetividade, neutralidade, imparcialidade e isenção se 

caracterizam, na verdade, como construções textuais. Trata-se de efeitos de sentido 

criados para não comprometer a credibilidade do texto, a partir do uso de mecanismos 

pelo enunciador para fazer o enunciatário aderir ao discurso veiculado pela mídia. Essa 

manipulação envolve, principalmente, estratégias no plano de conteúdo. 

A semiótica francesa concebe o plano de conteúdo sob a forma de um percurso 

gerativo de sentido, dividido em três níveis, do mais profundo e abstrato ao mais 

superficial e concreto: o fundamental, o narrativo e o discursivo. Cada um possui um 

componente semântico e um sintáxico. Como resume Teixeira (2008a): 
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No fundamental, uma questão abrangente e abstrata organiza o mínimo de 

sentido a partir do qual o texto se articula. No nível narrativo, entram em 

cena sujeitos em busca de valores investidos em objetos, traçando percursos 

que expandem e complexificam as oposições do nível fundamental. No 

patamar discursivo, um sujeito da enunciação converte as estruturas 

narrativas em discurso, por meio da projeção das categorias sintáticas de 

pessoa, tempo e espaço e da disseminação de temas e figuras que constituem 

a cobertura semântica do discurso. (TEIXEIRA, 2008a, p. 176) 

 

No patamar discursivo, conteúdos narrativos invariantes ganham variações. É 

aqui que textos idênticos nos níveis mais abstratos – com uma estrutura narrativa fixa, 

como vimos no início deste capítulo –, se diferenciam a partir do seu revestimento com 

elementos discursivos. No que se refere à sintaxe, nessa etapa situam-se as estratégias 

de instauração no texto das categorias de pessoa, tempo e espaço. Ao se projetar no 

enunciado, o sujeito da enunciação deixa suas marcas nele, através da actorialização, da 

temporalização e da espacialização. Essas projeções se dão, basicamente, pelos 

mecanismos das debreagens enunciativa ou enunciva e da embreagem. 

Na debreagem enunciativa (enunciação enunciada), projeta-se um “eu-aqui-

agora”, com a produção de um texto em 1ª pessoa e que simula o espaço e o tempo em 

que o discurso é enunciado. Cria-se um efeito de sentido de subjetividade. Já na 

debreagem enunciva (enunciado enunciado), é projetado um “ele-alhures-então”, com a 

produção de um texto em 3ª pessoa e de um espaço e um tempo não coincidentes aos da 

enunciação. Nesse caso, é construído um efeito de objetividade (cf. FIORIN, 2005). Por 

fim, a embreagem se define como uma suspensão da oposição entre dois termos de cada 

uma das categorias de pessoa, tempo ou espaço. Neutralizam-se as diferenças entre 

essas categorias, levando ao uso de uma pessoa com sentido de outra, de um tempo por 

outro ou de um espaço por outro. Fiorin (ibidem, p. 48) explica que “a embreagem é ‘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”. 

O emprego de debreagem enunciva actancial é um dos imperativos do discurso 

jornalístico. Lage (1999, p. 23) enfatiza que, “o uso da terceira pessoa é obrigatório, a 

tal ponto que, modernamente, o jornal, emissora ou agência, quando envolvido no 

acontecimento que está expondo, chama a si próprio pelo nome”8. O exemplo dado pelo 

autor também é recorrente. Quando os veículos se chamam pelos nomes, ocorre uma 

embreagem enunciva actancial, na medida em que a 3ª pessoa é utilizada no lugar da 1ª. 

Tanto a debreagem quanto a embreagem enuncivas actanciais mantêm a enunciação 

                                                 
8 Um exemplo desse recurso é o clássico teaser “Leia amanhã, no Globo”. 
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afastada do discurso, criando os efeitos de sentido de objetividade, neutralidade, 

imparcialidade e isenção. A debreagem enunciva espacial contribui igualmente para a 

manutenção desses efeitos no jornal, permitindo a construção de uma ilusão de 

distanciamento. Dizemos “ilusão”, porque a enunciação necessariamente está presente, 

“lá, filtrando por seus valores e fins tudo o que é dito no discurso” (BARROS, 2005, p. 

54, grifos do autor). 

Finge-se distanciamento da enunciação, que, dessa forma, é “neutralizada” e 

nada mais faz que comunicar os “fatos” e o modo de ver de outros. Além de 

produzir efeito de verdade objetiva, o jornal, com a aparência de afastamento, 

evita arcar com a responsabilidade do que é dito, já que transmite sempre a 

opinião do outro, o saber das fontes. (ibidem, p. 55) 

 

 O “eu” projetado no enunciado é diferente do “eu” pressuposto. Este é o 

enunciador e aquele, o narrador, que conduz a narração. O uso de debreagem enunciva 

cria uma narrativa em que o narrador se ausenta daquilo que diz. É como se os fatos 

narrassem a si mesmos. Por sua vez, o narrador pode dar a palavra a personagens, que 

são os interlocutores. E, da mesma forma que o enunciador se dirige a um enunciatário 

e o narrador a um narratário, o interlocutor “conversa” com um interlocutário, o que 

configura um jogo de vozes (cf. FIORIN, 2005). 

A delegação de voz é outro recurso comum no discurso jornalístico, expresso 

pelo uso do discurso direto. Essa estratégia é chamada de debreagem interna. No jornal, 

é usada para apresentar várias opiniões discordantes, diferentes versões e interpretações 

dos fatos narrados. Assim, constrói-se uma ideia de “cobertura completa”. Além disso, 

atribui-se ao outro a responsabilidade discursiva. A debreagem interna também cria um 

efeito de sentido de realidade, como examinaremos a seguir. Barros (2005) explica que: 

O jornal (...) utiliza a delegação do saber com um duplo efeito, o de 

objetividade e o de “dono da verdade”. Seu discurso transmite, com 

“imparcialidade”, o saber de várias “fontes”, e o jornalista-observador 

congrega o conhecimento de todas elas e obtém, assim, a verdade ilimitada e 

absoluta. (p. 57) 

 

1.5. A construção de um simulacro do mundo: o efeito de verdade 

 “Hoje, não é raro ouvir que, não existindo nem verdade nem objetividade, o 

jornalismo como busca da verdade não passa de uma utopia. É um entendimento 

equivocado” (MARINHO, João; MARINHO, José; MARINHO, R., 2011, p. 3). As 

Organizações Globo defendem em seus princípios editoriais a existência da verdade, 

valor que deve ser buscado incessantemente, embora seja “inesgotável, inalcançável em 

sua plenitude” (ibidem). Já Lage (1999, p. 22) afirma que “o universo das notícias é o 

das aparências do mundo; o noticiário não permite o conhecimento essencial das coisas 
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(...)”. Para a semiótica, da mesma maneira que a objetividade, a neutralidade, a 

imparcialidade e a isenção, a verdade é um efeito de sentido depreendido do texto. Por 

isso, dizemos que o discurso jornalístico constrói um simulacro do mundo: 

Simulacro é “quase-sinônimo de modelo” (Greimas/Courtés, 1896:206). Por meio 

do simulacro, a semiótica (re)constrói o sentido, para descrevê-lo. Simulacro é, em 

princípio, construção. Construímos simulacros também para “dar conta das 

condições e das precondições da manifestação do sentido e, de certa maneira, do 

seu ‘ser’” (Greimas e Fontanille, 1993:12). (DISCINI, 2013, p. 71) 

 

 Barros (2005, p. 62, grifos do autor) esclarece que “o enunciador não produz 

discursos verdadeiros ou falsos, mas fabrica discursos que criam efeitos de verdade ou 

de falsidade, que parecem verdadeiros ou falsos e como tais são interpretados”. Assim, 

por trás de uma ilusão de verdade testemunhada pelo jornalista, o enunciador do jornal 

procura fazer o enunciatário assumir os assuntos e fatos veiculados como verdadeiros. 

Para tanto, utiliza-se de estratégias nos planos de conteúdo e de expressão. 

 Quanto ao plano de conteúdo, no que diz respeito à sintaxe discursiva, vimos 

que a debreagem interna cria um efeito de sentido de “cobertura completa” dos fatos, 

uma vez que diferentes vozes e pontos de vista são explicitados no texto pelo discurso 

direto, o que também gera um efeito de sentido de isenção da responsabilidade do jornal 

sobre o que é dito. Além disso, a operação contribui fundamentalmente para a produção 

de um simulacro de realidade. Segundo Barros (ibidem, p. 58), as notícias e entrevistas 

fazem bom uso desse procedimento: “quando, no interior do texto, cede-se a palavra aos 

interlocutores, em discurso direto, constrói-se uma cena que serve de referente ao texto, 

cria-se a ilusão de situação ‘real’ de diálogo”. Outro recurso da sintaxe discursiva 

empregado no discurso jornalístico com essa finalidade é a embreagem enunciativa 

temporal. Os títulos das manchetes e matérias normalmente são escritos com verbos no 

presente no lugar do passado, na medida em que “falam do momento, do que acabou de 

ocorrer e talvez não se repita mais nem perdure” (PEREIRA JUNIOR, 2009, p. 150). 

Criam-se então os efeitos de sentido de aproximação, de atualidade e de realidade. 

 Barros (2005, p. 58) ressalta, porém, que a construção do efeito de sentido de 

verdade se dá, mais frequentemente, pela semântica discursiva. É a semântica discursiva 

que concretiza os esquemas narrativos, recobrindo-os por temas e figuras. Há dois 

níveis de concretização: a tematização e a figurativização. Em um primeiro momento, 

todo texto apresenta uma organização narrativa tematizada. Temos, então, os textos 

temáticos, compostos por termos mais abstratos, com função de explicar e interpretar o 

mundo. Esse primeiro nível pode ou não ser figurativizado posteriormente. Se a 
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concretização alcançar o segundo nível, temos os textos figurativos, compostos por 

termos mais concretos, que simulam e descrevem o mundo. Essas classificações dizem 

respeito à dominância de elementos, isto é, os textos são predominantemente e não 

exclusivamente temáticos ou figurativos (cf. FIORIN, 2011). 

 O recurso semântico usado para a construção dos efeitos de sentido de realidade 

e de referente chama-se ancoragem. “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” 

(BARROS, 2005, p. 58). Ao fazer descrições minuciosas dos fatos noticiados, 

mencionar os nomes completos, as idades, as profissões e outros traços dos envolvidos, 

usar demarcações temporais e espaciais precisas e apresentar dados, o discurso 

jornalístico emprega essa estratégia. De acordo com Barros (ibidem, p. 59), “esses 

elementos ancoram o texto na história e criam a ilusão de referente e, a partir daí, de 

fato verídico, de notícia verdadeira”. Ou seja, se são de “carne e osso” os personagens, 

reconhecíveis os locais e exatos os momentos em que o fato ocorre, torna-se igualmente 

verdadeiro o texto que o descreve. Lage (1999) ressalta a importância da ancoragem: 

Não basta ser verdadeiro; é preciso parecer. Daí a aversão a referências 

imprecisas. Não se escreve alguns manifestantes mas, sempre que possível, 

10, 12 ou 15 manifestantes. Não se diz que uma vila está perto de uma 

cidade; antes, procura-se informar qual a distância em quilômetros ou tempo 

de viagem. A placa do carro, a hora exata do desastre, o número de 

desabrigados pela enchente cumpre, no veículo de massa, um efeito de 

realidade. (p. 26, grifos do autor) 

 

A ancoragem, no limite, resulta de uma iconização, caracterizada como “o 

investimento figurativo exaustivo final, isto é, a última etapa da figurativização, com o 

objetivo de produzir ilusão referencial” (BARROS, 2005, p. 69). Nesse caso, temos o 

enunciador do jornal utilizando-se ao máximo de figuras, a fim de levar o enunciatário a 

reconhecer imagens do mundo natural projetadas no texto, e, a partir daí, crer na 

verdade do discurso. Quanto mais figurativizado o texto, maior o efeito de sentido de 

realidade criado. A iconização vai ao encontro de uma tendência no jornalismo de 

“visualidade” da informação, expressa não só pelos conteúdos verbais, como também 

pelos visuais – em que a fotografia ocupa um lugar privilegiado (cf. GOMES, 2008). 

Cada vez mais bem produzidas, as fotografias são “provas irrefutáveis” dos 

fatos, uma vez que remetem a figuras do mundo natural, facilmente reconhecíveis. 

Como explica Gomes (ibidem, p. 31), mais do que “ilustrar” as notícias, elas constroem 

“a ilusão de que o jornal é fiel ao real e de que deixa pouca margem para a interferência 
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de seu produtor”. Esse efeito de sentido de verdade é criado tanto pela publicação de 

fotos que dão uma visão geral do episódio narrado – imagens aéreas de catástrofes 

naturais, por exemplo –, quanto pela divulgação de retratos de personagens, porta-vozes 

ou consultores das matérias, que funcionam como referentes. 

A importância da fotografia na representação do real também se estende ao 

plano de expressão. Floch (cf. 1985) propõe que a análise do plano de expressão se dê 

pela descrição de seus componentes a partir de categorias cromáticas (cores), eidéticas 

(formas), topológicas (posição e orientação das formas e do movimento no espaço) e 

matéricas (suporte e maneira de usar tinta e pincel). Estas se organizam em hierarquias, 

cujas combinações designam os efeitos plásticos. De acordo com Gomes (2008, p. 70), 

determinadas convenções, como tipos de enfoque, jogos de luz e sombra, perspectivas, 

distribuição de figura e fundo, etc. “confirmam a relação de analogia, no nível 

semântico, entre as figuras do mundo e a imagem fotográfica”. 

Em resumo, ao recorrer aos procedimentos apresentados neste tópico, “o texto 

jornalístico evidencia sua pretensa vocação para a representação fiel e verdadeira da 

realidade enunciada” (ibidem, p. 69-70). No entanto, vimos que a imprensa não veicula 

a verdade, mas a produz como um efeito de sentido, a partir da construção de um 

simulacro do mundo. Dessa forma, o enunciador do jornal procura fazer o enunciatário 

aderir ao discurso e, consequentemente, confiar no veículo. Afinal, como destaca 

Furtado (2014)9, “o produto do jornalismo não é a informação, é a credibilidade”. Ao 

leitor, por sua vez, cabe aceitar ou recusar essa manipulação, estabelecendo ou 

rompendo o contrato fiduciário proposto, consumindo ou não o jornal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 “O produto do jornalismo não é a informação, é a credibilidade”. Zero Hora, 9 de agosto de 2014. 

Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2014/08/o-produto-do-jornalismo-nao-e-

a-informacao-e-a-credibilidade-4571253.html>. Acesso em: 26 de janeiro de 2015. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2014/08/o-produto-do-jornalismo-nao-e-a-informacao-e-a-credibilidade-4571253.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2014/08/o-produto-do-jornalismo-nao-e-a-informacao-e-a-credibilidade-4571253.html
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2. OS ESTILOS ENUNCIATIVOS NA COBERTURA DA MORTE 

 

 No capítulo 1, apresentamos uma caracterização geral do discurso jornalístico, 

com base nos pressupostos teóricos da semiótica francesa e de seu desdobramento 

tensivo. Mostramos que o jornal, embora não reconheça explicitamente sua natureza 

argumentativa – como faz a publicidade, por exemplo –, não se limita a informar. Como 

todo ato de comunicação, o discurso jornalístico também exerce um fazer persuasivo, a 

fim de captar e manter o interesse do leitor nos assuntos e fatos narrados e de levá-lo a 

acreditar na veracidade do que é noticiado. Com esse programa de manipulação, a 

imprensa difunde valores, crenças e ideologias e direciona o fazer interpretativo do 

público (cf. GOMES, 2008). Além disso, é assegurada a lucratividade das empresas 

jornalísticas. Essa persuasão inclui a adoção de diversos procedimentos linguísticos. 

Um deles é o gerenciamento do nível de atenção do leitor, expresso pelo uso de 

estratégias de arrebatamento, de sustentação e de fidelização (cf. HERNANDES, 2006). 

A primeira e a segunda são observadas na interação leitor-capa, em que parte-se de um 

impacto inicial principalmente sensível e, aos poucos, caminha-se para um nível de 

inteligibilidade maior, o que entendemos ser um movimento de desaceleração e de 

atonização. Já a terceira visa a cativar o público e a desencadear um hábito de leitura. 

A adesão do enunciatário ao discurso jornalístico depende ainda da seleção dos 

conteúdos que ganham status de notícia. Ao problematizarmos os critérios de 

noticiabilidade, salientamos que esse procedimento não leva em conta apenas a 

relevância social dos episódios narrados. Também são considerados uma lógica de 

mercado – sob a qual a notícia é compreendida como um produto a ser consumido – e 

os mecanismos operacionais de controle trans-organizacional e intraorganizacional (cf. 

FISHMAN, 1980; SOLOSKI, 1993 apud CASTILHO, 2005). 

 Finalmente, vimos que é imprescindível para a eficácia do fazer persuasivo no 

jornal a reiteração dos princípios de objetividade, neutralidade, imparcialidade e isenção 

e da noção de jornalismo como a busca pela verdade dos fatos. Porém, esses pilares da 

atividade se configuram, na prática, como ilusões construídas textualmente, conforme 

evidenciamos ao descrevermos os mecanismos dos planos de conteúdo e de expressão 

empregados para a criação desses efeitos de sentido. Grosso modo, são eles o uso de 3ª 

pessoa, o jogo de vozes, a ancoragem e a iconização produzida verbal e visualmente (cf. 

BARROS, 2005; GOMES, 2008). 
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 Feito o mapeamento desses procedimentos gerais, no capítulo 2 partiremos para 

uma definição do perfil aspectual canônico da linguagem jornalística. Para tanto, nos 

ancoraremos novamente na abordagem tensiva da semiótica, mais especificamente, no 

conceito de elã, que será apresentado a seguir. Após a delimitação dessa identidade 

mais abrangente, caracterizaremos os diferentes estilos enunciativos dos jornais, 

determinantes para a eficácia do fazer persuasivo do discurso jornalístico. 

Descreveremos então as principais marcas da imprensa dita “séria” e da considerada 

sensacionalista. Cabe ressaltar que essa distinção precisa é estabelecida para fins de 

análise. Trabalhamos com uma gradação qualitativa de efeitos de sentido, a fim de 

identificar o lugar de O Globo em um continuum traçado dos modos mais aos menos 

apelativos de enunciar. Como pontuamos na introdução desta pesquisa, os estilos 

moderado e sensacionalista são menos delimitados do que se imagina ou do que se 

espera a partir do próprio discurso dos jornais sobre si mesmos. 

 Na sequência do capítulo, levantaremos algumas reflexões importantes sobre a 

cobertura de mortes trágicas e/ou violentas. Abordaremos a relevância atribuída pelo 

público a esse tipo de noticiário e os diferentes tratamentos dados ao tema pelos jornais. 

Veremos ainda que o limite entre a divulgação do trágico como um “paliativo”, uma 

maneira de prevenir a ocorrência de episódios semelhantes – o que se alinha ao papel 

social do jornalismo – e a redução à exploração do seu aspecto sensacional – 

respeitando puramente uma lógica de mercado – também nem sempre é bem definido. 

 

2.1. O elã da linguagem jornalística 

A semiótica tensiva parte do pressuposto de que variações e vicissitudes de toda 

espécie afetam a significação. Essas interferências decorrem do fato de que o sentido 

está mergulhado na instabilidade, na imprevisibilidade, em suma, na foria, elemento que 

garante vitalidade aos textos (cf. ZILBERBERG, 2011). A foria se analisa em três 

grandezas, denominadas foremas: “balizas aspectuais (...) que organizam os 

movimentos tensivos responsáveis pelas primeiras, e mais abstratas, organizações da 

significação” (MANCINI, 2008). São eles a direção e a posição (ou intervalo) – termos 

pressuponentes – e o elã – elemento pressuposto. Os foremas transformam o enunciado 

em uma práxis, em suma, em um processo enunciativo. 
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São eles [os foremas], portanto, que determinam o contorno do movimento 

do fluxo fórico, dado que garantem a análise de seu movimento (elã), de seu 

intervalo percorrido (intervalo) e direcionamento (direção). Assim, do 

entrecruzamento entre as subdimensões e os foremas resultam as 

subvalências cuja interação delineia os movimentos, o ritmo que constrói um 

dado discurso. (MANCINI, 2007, p. 88, grifos do autor) 

 

A intersecção de um forema com uma das subdimensões da intensidade – 

andamento e tonicidade – ou da extensidade – temporalidade e espacialidade – origina 

uma valência. Por conseguinte, o cruzamento dos três foremas com as quatro 

subdimensões resulta em 12 pares de valências, conforme elenca o quadro a seguir 

(QUADRO 1). A noção de ritmo está diretamente ligada ao andamento, que, segundo 

Zilberberg (2006, p. 168), “é senhor, tanto de nossos pensamentos, quanto de nossos 

afetos, dado que ele controla despoticamente os aumentos e as diminuições constitutivas 

de nossas vivências”. Por isso, na definição do perfil aspectual da linguagem 

jornalística, nos ateremos especificamente ao par de valências rapidez vs. lentidão. 

 

Dimensões 
Intensidade 

(regente) 

Extensidade 

(regida) 

          Subdimensões 

 

Foremas 
Andamento Tonicidade Temporalidade Espacialidade 

Direção 

aceleração 

vs. 

desaceleração 

tonificação 

vs. 

atomização 

foco 

vs. 

apreensão 

abertura 

vs. 

fechamento 

Posição 

adiantamento 

vs. 

retardamento 

superioridade 

vs. 

inferioridade 

anterioridade 

vs. 

posterioridade 

exterioridade 

vs. 

interioridade 

Elã 

rapidez 

vs. 

lentidão 

tonicidade 

vs. 

atonia 

brevidade 

vs. 

longevidade 

deslocamento 

vs. 

repouso 
 

QUADRO 1: Declinação das subdimensões. Fonte: Adaptado de idem, 2011, p. 74. 

 

Podemos afirmar que, canonicamente, a linguagem jornalística se caracteriza 

pelo elã da lentidão, isto é, tem um perfil aspectual com andamento por si só 

desacelerado. O jornal privilegia a inteligibilidade na veiculação dos conteúdos, 

evitando deixar brechas para desvios de interpretação, na medida em que busca fornecer 

informações precisas sobre os fatos narrados. Também apresenta uma certa 

previsibilidade, expressa pela construção de uma identidade visual, pela padronização 

da diagramação, pela escolha vocabular, pela recorrência de temas e pontos de vista no 

noticiário, entre outros elementos. Por conta disso, encaminha um percurso mais linear 
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de leitura, de acordo com certas expectativas, o que desenha um ritmo mais lento de 

interação. A delimitação desse perfil fica evidente em uma breve comparação entre a 

linguagem jornalística e a linguagem dos quadrinhos, por exemplo. Inversamente, esta 

se caracteriza pelo elã da rapidez, visto que é rica em hipérboles e em sobreposições 

visuais e verbais, se abstém do excesso de narração, demanda o preenchimento de 

muitas lacunas de sentido – catálises – e possui um ritmo de leitura mais entrecortado, 

imprevisível e dinâmico. 

Porém, essa generalização do elã da linguagem jornalística se desdobra em uma 

categorização mais complexa, se considerarmos a incidência do forema direção. Quanto 

mais o jornal cria os efeitos de sentido de objetividade, neutralidade, imparcialidade e 

isenção, menores são as parcelas de manipulação sensível e de apelos passionais 

empregados pelo enunciador em seu fazer persuasivo. Nesse caso, temos o elã da 

lentidão desacelerado. Predomina a lógica implicativa (“se... então”), do programado, da 

rotina. Ao nos debruçarmos sobre nosso objeto de estudo, veremos que este é O Globo 

da sobriedade, da “justa medida”, que procura apresentar uma cobertura completa e 

manter um certo distanciamento acerca dos fatos narrados. 

Por outro lado, quando as estratégias enunciativas priorizam a construção de um 

simulacro do mundo pintado com cores fortes – a partir de uma iconização que exacerba 

os aspectos dramáticos dos fatos narrados, construída verbal e sobretudo visualmente –, 

a manipulação envolve principalmente procedimentos que tangem ao sensível. Nesse 

caso, o forema direção incide sobre o elã da lentidão acelerando-o. Como explica 

Mancini (2007, p. 89, grifos do autor), “parte-se de um ‘estado’ cujo andamento é, por 

definição, lento e se desenvolve em um movimento ascendente que, no limite, 

transforma o estado em acontecimento”. Predomina a lógica concessiva (“embora...”), 

do inesperado, da surpresa, que arrebata o enunciatário. Como mostraremos, assim 

ocorrem os “gritos do discurso” (cf. DISCINI, 2013) em O Globo. 

São essas inflexões geradas a partir da incidência do forema direção sobre o elã 

da lentidão característico da linguagem jornalística que configuram os diferentes estilos 

enunciativos dos jornais. No discurso dito moderado, temos o elã da lentidão 

desacelerado e uma manipulação regida preferencialmente pela extensidade, pelo 

conforto do conhecido. Já no discurso considerado sensacionalista, identificamos o elã 

da lentidão acelerado e uma manipulação regida prioritariamente pela intensidade, pelo 

impacto do insólito. Ao longo deste capítulo, nos aprofundaremos na caracterização 
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desses dois modos de enunciar, mais ou menos apelativos. Contudo, antes, é importante 

definirmos mais precisamente como se constitui um estilo. 

 

2.2. A constituição dos estilos 

 Até esta etapa do trabalho, vimos que todo jornal tem por norma a construção 

textual dos efeitos de sentido de objetividade, neutralidade, imparcialidade, isenção e 

verdade. Porém, dentro dessa identidade mais abrangente, há modos de enunciar 

específicos, que constituem os diferentes estilos. E como a semiótica caracteriza estilo? 

Discini (2013, p. 7) o define como a “imagem de um sujeito, construída por uma 

totalidade de textos que se firma em uma unidade de sentido”. Ou ainda como a 

“imagem de um sujeito que, depreendida dos textos, supõe saberes, quereres, poderes e 

deveres ditados por valores e crenças sociais; um eu fundado no diálogo com o outro” 

(ibidem, grifos do autor). Em outras palavras, estilo é a recorrência de traços nos planos 

de conteúdo e de expressão que constroem uma individualidade, criando um ethos10. Ao 

analisarmos em conjunto as capas de O Globo, por exemplo, poderemos circunscrever o 

perfil de enunciador do veículo, construído discursivamente. E, como ao construir o 

enunciador o discurso produz também o seu correlato, podemos identificar ainda o 

perfil de enunciatário, ou seja, uma “feição” do leitor almejado pelo jornal. Em resumo: 

a) o estilo é apreensível numa totalidade; 

b) o estilo é um fato diferencial; 

c) o efeito de individualidade permite a construção do ator da enunciação; 

d) o ator da enunciação manifesta-se por um ethos (um caráter, que pressupõe 

um corpo e uma voz); 

e) o estilo é um modo recorrente de referencialização da enunciação no 

enunciado; 

f) o estilo constrói-se sobre outro estilo e, por isso, mostra seu direito e seu 

avesso. (ibidem, p. 31) 

 

No capítulo 1, pontuamos que a eficácia do discurso jornalístico está diretamente 

ligada a sua adesão pelo enunciatário, pretendida pelo enunciador por meio da adoção 

de um programa de manipulação. Vimos também que, embora o leitor possa comprar 

uma edição do jornal motivado pelo impacto inicial sensível da capa e por uma posterior 

curiosidade despertada pelas manchetes do dia, a fidelização envolve, entre outros 

aspectos, uma identificação necessária com o veículo. Como esclarece Fiorin (2004b, p. 

27), “o enunciatário não adere ao discurso apenas porque ele é apresentado como um 

                                                 
10

 De acordo com Maingueneau (1995 apud FIORIN, 2004b, p. 19) o ethos compreende três elementos: 

“o caráter, que é o conjunto de características psíquicas reveladas pelo enunciador (é o que chamaríamos 

o ethos propriamente dito), o corpo, que é o feixe de características físicas que o enunciador apresenta; o 

tom, a dimensão vocal do enunciador, desvelada pelo discurso”. 
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conjunto de ideias que expressam seus possíveis interesses, mas porque se identifica 

com um dado sujeito da enunciação, com um caráter, com um corpo, com um tom”. 

Assim, o discurso não é apenas um conteúdo, mas também um modo de dizer. Daí a 

importância de proceder com a análise dos diferentes estilos enunciativos. 

Discini (2013, p. 7) ressalta que descrever um estilo é, portanto, “reconstruir 

quem diz pelo modo de dizer”. A autora ensina que a identificação de sua constituição 

na materialidade discursiva deve levar em conta em que medida as relações sintáticas e 

semânticas do plano de conteúdo – que, juntamente com o plano de expressão, constrói 

o sentido global de cada texto – podem determinar o sentido do feixe de vários textos. 

Segundo ela, deve-se verificar também “se as relações de sentido se solidarizam entre 

si, de um texto para outro e, se o fazem, como e por que o fazem” (ibidem, p. 36). No 

que diz respeito especificamente ao discurso jornalístico, Fiorin (2004b) dá pistas de 

que marcas permitem a circunscrição do perfil de enunciador do veículo: 

(...) procuram-se recorrências em qualquer elemento composicional do 

discurso ou do texto: na escolha do assunto, na construção das personagens, 

nos gêneros escolhidos, no nível de linguagem usado, no ritmo, na 

figurativização, na escolha dos temas, nas isotopias etc. Num jornal, a 

imagem do enunciador se mostra até mesmo no tamanho das letras utilizadas, 

no número de colunas ocupadas pela manchete e assim por diante. (p. 21) 

 

 Será principalmente com base nas marcas composicionais e estilísticas citadas 

pelo autor que delimitaremos, a seguir, os principais traços dos estilos enunciativos 

moderado – elã da lentidão desacelerado – e sensacionalista – elã da lentidão acelerado 

– dos jornais. No primeiro, como antecipamos no tópico anterior, prevalecem os efeitos 

de sentido de objetividade, neutralidade, imparcialidade e isenção, com um tom mais 

clássico e sóbrio na divulgação dos fatos. É o jornalismo da “justa medida”. Já no 

segundo, constrói-se um simulacro discursivo que visa a transportar o leitor até o 

momento em que ocorreu o episódio narrado. Predominam a espetacularização, o drama 

e o apelo às sensações, que chocam o público. É o jornalismo “espreme que sai sangue”, 

que estampa nas páginas do jornal a verdade “nua e crua”. Vejamos em mais detalhes. 

 

2.2.1. O estilo moderado: a justa medida 

 A orientação geral do discurso jornalístico dito moderado é seguir as normas de 

conduta da atividade, cumprir “as regras do jogo”. Assim, como já pontuamos algumas 

vezes ao longo deste trabalho, esse estilo enunciativo caracteriza-se principalmente pela 

construção dos efeitos de sentido de objetividade, neutralidade, imparcialidade, isenção 

e verdade. Com isso, busca-se exercer um jornalismo “sério”, comprometido com seu 
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papel social de prestar serviço à população e de informá-la com correção, clareza e 

agilidade sobre os assuntos e fatos mais “importantes” do dia. De acordo com Fiorin 

(2004b, p. 22), o perfil de enunciador desse tipo de veículo é “sutil, fino, busca 

compreender o mundo em que vive, apresenta-se como alguém, aparentemente isento; 

confiável, porque transmite um saber englobante do mundo”. 

 O principal traço do estilo moderado é o apagamento das marcas da enunciação 

no enunciado, criando um distanciamento acerca dos fatos narrados. “É como se as 

notícias se enunciassem a si mesmas, o que gera um efeito de sentido de verdade” 

(ibidem, p. 21). Com o estabelecimento de um jogo de vozes, no caso de o enunciador 

optar por delegar a voz internamente no discurso direto, por exemplo, ao “ouvir os dois 

lados da história”, produz-se ainda um efeito de isenção. Além desses mecanismos, já 

mapeados no capítulo anterior – assim como a ancoragem e a iconização –, esse modo 

de enunciar abrange a adoção pelo enunciador do jornal de outras estratégias. Elas 

incluem, em relação ao conteúdo verbal, a ocorrência de lides11, o uso da norma culta da 

língua e o veto a gírias, palavras de baixo calão ou qualquer escolha vocabular que 

denuncie uma visão passional ou subjetiva dos episódios noticiados. Nas palavras de 

Gomes (2008, p. 35), “o emprego de uma linguagem culta, ‘refinada’, nos jornais 

‘sérios’, aliado a um afastamento elegante do sujeito da enunciação em relação aos fatos 

narrados, opõe-se aos procedimentos de aproximação dos jornais ditos ‘populares’”. 

Tomando por base a análise semiótica feita por Discini (cf. 2013) dos jornais O 

Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo em contraposição ao Notícias Populares, Fiorin 

(2004b, p. 21) ressalta que os temas privilegiados na seleção do material noticioso pela 

imprensa tida como sóbria são “a política nacional, a economia, a política internacional; 

o primeiro caderno trata das notícias políticas. Seu domínio narrativo é o público. Por 

isso, as notícias policiais, por exemplo, são dadas com muita discrição”. Angrimani 

(1995, p. 54) reitera essa preferência por temas políticos, econômicos e internacionais, 

“que servem de estímulo predominante ao jornal informativo comum”. 

 No que diz respeito ao conteúdo visual, Gomes (2008, p. 35) observa que a 

chamada “grande imprensa” não costuma publicar “fotos muito chocantes, escandalosas 

ou brutais, que causem asco ou rejeição, em vez de aguçar a curiosidade e convidar à 

leitura, enquadrando-se em padrões éticos e morais específicos”. Já quanto ao plano de 

expressão, esse tipo de veículo normalmente apresenta uma diagramação equilibrada, 

                                                 
11 Chama-se lead ou lide a abertura da notícia, que relata as principais informações do fato narrado. Deve 

responder fundamentalmente seis perguntas básicas: O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? 



44 

 

padronizada em colunas e com uma distribuição simétrica entre os componentes verbais 

e visuais. Os títulos das manchetes não são escritos em fontes exageradamente grandes e 

não identificam-se diferenças destoantes de tamanho ou grandes contrastes cromáticos – 

além do estabelecido entre o branco e o preto – entre os elementos constituintes das 

páginas. Como bem resume Fiorin (2004b, p. 21), “nada nesses jornais é hiperbólico”. 

 A conjugação dessas “estratégias de sobriedade” garantem a manutenção do elã 

da lentidão característico da linguagem jornalística, constituindo o estilo moderado de 

enunciar. A manipulação é regida preferencialmente pela extensidade, pelo conforto do 

conhecido, e predomina a lógica implicativa (“se... então”). Temos o jornal que procura 

apresentar uma cobertura completa e distanciada dos fatos narrados. Segundo Fiorin 

(ibidem, p. 22), “seu corpo é sóbrio e contido, seus gestos são calculados. O tom de sua 

voz é sério, mas brando, é uma voz que não se eleva, pausada e ritmada, sua expressão é 

equilibrada. É um ethos de reserva e elegância, um ethos da ‘justa medida’”. 

 

2.2.2. O estilo sensacionalista: a verdade nua e crua 

O Novo Dicionário da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2009, p. 1829) traz as 

seguintes definições de sensacionalismo: “1. Divulgação e exploração, em tom 

espalhafatoso, de matéria capaz de emocionar ou escandalizar. 2. Uso de escândalos, 

atitudes chocantes, hábitos exóticos etc., com o mesmo fim (...)”. Em sintonia com essas 

formulações, no que concerne à prática jornalística, Pedroso (1983 apud ANGRIMANI, 

1995) explica como esse tipo de narrativa, de maneira geral, se apresenta para o leitor: 

A narrativa (sensacionalista) transporta o leitor; é como se ele estivesse lá, 

junto ao estuprador, ao assassino, ao macumbeiro, ao sequestrador, sentindo 

as mesmas emoções. (...) A humanização do relato faz com que o leitor 

reviva o acontecimento como se fosse ele o próprio autor do que está sendo 

narrado. (p. 17) 

 

Trazendo a noção de sensacionalismo para a semiótica, Discini (2013, p. 129) 

define o estilo enunciativo como “uma voz discursiva que grita”. Além da característica 

inerente ao discurso jornalístico de apresentar um grande efeito de sentido de verdade, 

nos veículos considerados sensacionalistas, identifica-se o uso exacerbado de estratégias 

de aproximação, com uma forte iconização produzida verbal e, principalmente, 

visualmente, que exacerba a dramaticidade dos conteúdos abordados. Busca-se levar o 

enunciatário até o momento em que ocorreu o episódio narrado, a partir da construção 

de um simulacro discursivo. O enunciador desse tipo de jornal também se vale de 

recursos para criar efeitos de sentido de choque, espanto, comoção. O emprego desses 
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procedimentos à exaustão torna as histórias mais dramáticas, espetaculares, e gera um 

apelo emocional excessivo. Angrimani (1995, p. 17) ressalta que “é na exploração das 

perversões, fantasias, na descarga de recalques e instintos sádicos que o 

sensacionalismo se instala e mexe com as pessoas”. 

Ao contrário do que observamos na caracterização do estilo moderado, no 

sensacionalista “não se apagam todas as marcas da enunciação no enunciado” (FIORIN, 

2004b, p. 22), fazendo transparecer os valores, crenças e pontos de vista do jornal. 

Gomes (2008, p. 35) afirma que julgamentos parciais e envolvimentos passionais se 

tornam explícitos. Em relação ao conteúdo verbal, nesse tipo de veículo é recorrente o 

emprego da linguagem coloquial, oralizada, marcada pelo uso de gírias e, no limite, de 

expressões vulgares, “de mau gosto”. Quanto à definição dos assuntos e fatos que 

ganham status de notícia, priorizam-se os fait divers12, os temas da morte e da violência, 

escândalos e relatos pessoais comoventes, com vista a garantir audiência. “Buscam-se 

os eventos mais extravagantes e trágicos da vida privada” (FIORIN, 2004b, p. 21). 

O principal traço do estilo sensacionalista é um amplo uso de fotografias, como 

já mencionamos, “provas irrefutáveis” dos fatos. As capas dos jornais considerados 

populares geralmente são estampadas por uma única foto ampliada, que ocupa a maior 

parte da página. É o que Ferreira Junior (cf. 2003) chama de capa-pôster. Ao retratar a 

morte, por exemplo, as imagens enfatizam seu aspecto mais brutal. Temos o jornalismo 

“espreme que sai sangue”. Segundo Gomes (2008, p. 35), nesses veículos, voltados a 

um público tomado pelo senso comum como “não civilizado” e “inculto”: 

(...) a dramaticidade causada pelas imagens que mostram a violência e o 

erotismo, em toda a sua crueza, geralmente expostas nas bancas em locais 

visíveis ao passante, é o apelo utilizado para reter o olhar desse destinatário e 

mobilizá-lo para a aquisição e leitura do jornal. (ibidem) 

 

No que diz respeito ao plano de expressão, além de imensas, as fotografias 

usadas pelos jornais tidos como sensacionalistas normalmente apresentam um contraste 

cromático extremamente forte. Nas páginas, há muitas imagens e poucos elementos 

verbais. Os títulos das manchetes são escritos em fontes enormes, em negrito, mais 

espessas do que o padrão dos jornais moderados, também ocupando um grande espaço. 

Fiorin (2004b, p. 22) destaca que, aqui, inversamente do que vimos ao traçarmos as 

principais marcas da imprensa considerada sóbria, tudo é hiperbólico. Identifica-se um 

perfil de enunciador mais “rude”, que “fala com franqueza”: 

                                                 
12 Chamam-se fait divers ou “fatos diversos” os episódios que são publicados pelos jornais apenas por 

serem curiosos, inusitados, bizarros, pitorescos. 
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É um ator redundante, “espaçoso”, impaciente, o que se nota na enunciação 

acelerada. Esse ator tem um corpo avesso à contenção, seus gestos são 

atabalhoados. Ele não fala, grita. Seu tom de voz nada tem da intensidade das 

vozes consideradas bem educadas. (FIORIN, 2004b, p. 22) 

 

Conforme evidencia o autor, em conjunto, essas estratégias aceleram o elã da 

lentidão característico da linguagem jornalística. Constitui-se então o estilo 

sensacionalista de enunciar. A manipulação é regida preferencialmente pela intensidade, 

pelo impacto do insólito, e predomina a lógica concessiva (“embora...”). O fazer 

persuasivo do enunciador envolve principalmente procedimentos que tangem à 

dimensão sensível. Temos o jornal que se comove junto com o leitor, leva-o a “reviver 

os fatos” narrados e mostra a ele “a verdade nua e crua”. 

 

2.3. A cobertura de mortes trágicas e/ou violentas 

Até esta etapa do capítulo, definimos de maneira abrangente o perfil aspectual da 

linguagem jornalística e suas inflexões, que resultam nos estilos enunciativos moderado 

– elã da lentidão desacelerado – e sensacionalista – elã da lentidão acelerado. Antes de 

partirmos para a análise de como ocorrem esses movimentos em O Globo, porém, cabe 

levantarmos uma breve discussão sobre a abordagem da morte feita pelos jornais. 

Afinal, como pontuamos na introdução deste trabalho, ela faz parte do cotidiano e está 

presente quase diariamente no noticiário, seja dos veículos ditos “sérios”, seja dos 

considerados populares. Como destaca Barbosa (2004, p. 3), “a profusão de mortos na 

cena midiática faz dela ato corriqueiro”. Nos jornais chamados “espreme que sai 

sangue”, o tema costuma virar manchete, muitas vezes exclusiva. Dessa forma, a 

valorização da cobertura de mortes trágicas e/ou violentas – fatos sensacionais por si só 

– se revela uma importante estratégia mercadológica para as empresas jornalísticas 

garantirem uma ampla audiência e, consequentemente, uma grande lucratividade. 

Poucos gostam de falar sobre a morte, mas ela é presença obrigatória nos 

veículos informativos e, além disso, estímulo de venda para o jornal 

sensacionalista, que faz com que o leitor saia de sua casa, atravesse a rua e vá 

até o jornaleiro comprar um jornal que traz em suas páginas cadáveres 

perfurados com bala, decepados, atropelados, perfurados, ensanguentados. 

(ANGRIMANI, 1995, p. 53) 

 

Com base nesses apontamentos iniciais, neste tópico, levantaremos algumas 

questões importantes sobre a cobertura de episódios como massacres, execuções, 

acidentes fatais em larga escala e catástrofes naturais. Consideraremos a relevância 

atribuída a esse tipo de noticiário por diferentes perfis de enunciatário. Veremos 

também algumas características da chamada morte midiática, “sempre fortuita, 
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imprevisível, violenta, representando inegavelmente uma ruptura” (BARBOSA, 2004, 

p. 4). Finalmente, buscaremos elucidar a fragilidade do estabelecimento de um limite 

preciso entre a veiculação de tragédias como um “sistema de alarme preventivo da 

sociedade” (DINES, 1996)13 – evitando que os episódios narrados se repitam – e a mera 

exploração do seu caráter sanguinário e bárbaro – pautada em uma lógica de mercado. 

 

2.3.1. A morte midiática 

Comecemos refletindo sobre a relevância atribuída pelo público ao noticiário de 

mortes, de acordo com diferentes perfis de enunciatário. Angrimani (1995, p. 54) afirma 

que o tema “interessa a todos, igualitariamente, independente do nível cultural ou 

econômico de cada pessoa”. Tomando semioticamente a perspectiva do autor, podemos 

dizer então que, entre a cobertura feita pela imprensa tida como sóbria e a considerada 

sensacionalista, há, sobretudo, diferentes modos de dizer. Essas maneiras distintas de 

abordar o assunto são identificadas pelas estratégias que vimos anteriormente, na 

constituição dos estilos enunciativos. Entre elas, estão a produção textual dos efeitos de 

sentido de aproximação ou de afastamento, a escolha vocabular denunciando ou não 

uma visão passional ou subjetiva do fato narrado, a seleção e o tratamento visual dado 

às fotografias e o grau de iconização construído verbal e visualmente. 

Na sustentação de seu argumento, Angrimani se baseia em Baudrillard (1976 

apud ibidem, p. 56), que toma a morte do outro “saboreada como espetáculo”. Quando 

associada à ausência de um “ente querido”, o tema costuma ser vinculado a sentimentos 

fúnebres, de perda, saudade, dor, sofrimento e inconformismo. No entanto, ao estampar 

as páginas dos jornais, ganha um efeito de sentido de “compensação”, de preservação da 

vida do leitor, já que é o outro que morre no lugar dele. 

Pensamos imediatamente em Bataille e na sua afirmação de que o cadáver 

impressiona por lembrar aos vivos “a imagem de seu destino”. O leitor, 

então, recebe um choque, imaginando que amanhã poderá ser a vez dele. Mas 

ao mesmo tempo que se produz este impacto (a morte ilustrada, ampliada, 

por um recurso de linguagem editorial sensacionalista), vem também o alívio. 

O jornal atende a uma necessidade inconsciente, onde o cadáver “ilustrado” 

morre “por procuração” no lugar do leitor. (ibidem) 

 

 Em sua discussão sobre o sensacionalismo, Angrimani (ibidem) também atenta 

para a morte noticiada como possibilidade transgressora e como proposta de 

advertência. “Transgressora, porque o jornal ‘mata’ alguém que o leitor gostaria de ter 

                                                 
13 “O senso trágico deve funcionar ANTES, como alarme, ou depois, como lamento?”. Observatório da 

Imprensa, 5 de novembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/imprimir/47922>. Acesso em: 28 de janeiro de 2015. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/imprimir/47922
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ele mesmo matado (a mulher infiel, o ‘bandido’)”. Advertência, pressupondo a 

existência de determinadas regras de comportamento que, desobedecidas, levam a uma 

punição. Aqui, temos, nos termos da semiótica, a inscrição no enunciado de um valor 

eufórico da morte em uma acepção de “justiça feita”, no nível fundamental do percurso 

gerativo de sentido. No nível narrativo, esse valor é sobremodalizado pela sanção 

negativa do sujeito da ação, ou seja, pela punição do algoz. 

Ainda em relação à abordagem da morte pelos veículos informativos, Barbosa 

(2004, p. 3) destaca que, na mídia, o tema se configura como um “espetáculo banal, 

mesmo que os gestos ritualizados devam ser dramáticos. O que importa são os instantes 

que antecedem ao desfecho previsível”. Dessa forma, a tranquilidade do leito da morte 

“é substituída pela cena pública, onde o excesso é a palavra de ordem” (ibidem). 

Alinhado à discussão levantada pela autora, Castilho (2005) traça algumas 

características da morte midiática, em que prevalecem o tom de tragédia, o excesso e a 

dramatização dos episódios noticiados: 

Essa lógica narrativa é construída no sentido de capturar a adesão do 

telespectador ou do leitor para a celebração fúnebre. Obedece também aos 

prazos de produção da televisão e dos jornais. Não há mais tempo para os 

rituais nem o leito de morte. Em troca, os produtores de notícias reforçam o 

impacto e o sentido de comoção pública. (p. 32) 

 

 Outra especificidade da morte midiática, segundo o autor, é o “fascínio que as 

perdas violentas ou inesperadas, aquelas que tomam de assalto uma trajetória e 

interrompem ações e projetos de vida, exerce na imprensa” (ibidem). Com base em 

Mouillaud (2002 apud ibidem, p. 33), Castilho também destaca que, nos jornais, os 

mortos ganham status distintos. O “morto banal e inominável” é o que aparece no 

noticiário diariamente, anônimo, vítima da violência cotidiana, cujo falecimento importa 

somente como parte de um balanço de perdas e ganhos, “mais um” para compor o 

índice de mortalidade. Como também explica Barbosa (2004), nesse caso: 

Os corpos, vitimados, jazem nas ruas, insepultos, cadáveres do mundo 

contemporâneo, cuja trajetória foi interrompida. A mídia, diante da violência, 

banaliza o corpo insepulto. A proliferação da morte violenta, fruto da guerra 

urbana e da desigualdade social, faz com que para os meios de comunicação 

neste caso seja importante não a morte em si mesmo, mas o espetáculo da 

brutalidade quotidiana. (p. 2) 

 

Já o “morto notável” é digno de biografia e de homenagens póstumas. Pode 

ganhar destaque suficiente para sobrepor outros assuntos no jornal, chegando a se tornar 

a única manchete do dia. Além disso, de um assunto único, muitas vezes acaba se 

desdobrando em matérias secundárias, publicadas até mesmo em outras edições. 
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“Enquanto aquele se mantém anônimo nos hospitais e velórios, este é reconduzido ao 

mundo dos vivos, via meios de comunicação”, conclui Castilho (2005, p. 32-33). 

Barbosa (2004, p. 1) cita como exemplo a morte de ídolos nacionais, personalidades 

públicas, “publicizadas através das imagens da mídia”, em que: 

(...) observa-se um ritual de celebração, de despedida, que inclui o cortejo 

fúnebre pelas principais vias da cidade, em carro aberto, ornado pelos 

símbolos da pátria, de tal forma, que a imagem do morto é substituída pela 

imagem do seu cortejo e do público que dele participa. (ibidem) 

 

2.3.2. O tratamento dado às tragédias 

 Já sabemos que a cobertura de mortes trágicas e/ou violentas costuma despertar 

um grande interesse do leitor, independentemente dos diferentes perfis de enunciatário 

do jornal. Sendo assim, a opção pela publicação desse tipo de episódio representa uma 

importante estratégia na garantia da eficácia do fazer persuasivo do enunciador. Mas 

será que a valorização do assunto respeita apenas uma lógica de mercado, funcionando 

como um estímulo de venda? Ou leva em conta também o papel social do jornalismo? 

Para Dines (1996), a divulgação desse tipo de informação deve ter como função 

principal preparar a sociedade para evitar que episódios semelhantes aconteçam: “a 

percepção da tragédia iminente deve anteceder e substituir-se à comoção desmedida 

pela tragédia acontecida”. O autor defende, portanto, que a imprensa se assuma como 

um “sistema de alarme preventivo”. Mas, ao nos debruçarmos na materialidade do 

discurso jornalístico, vemos que nem sempre é esse o tratamento dado ao trágico. 

 Pereira Junior (2009, p. 73) afirma que a cobertura de tragédias deve considerar 

como “fator vital” o entendimento que se faz do contexto e das circunstâncias em que 

acontece cada episódio. Segundo ele (ibidem, p. 75), é preciso avaliar a relevância 

social do fato, questionar se a publicação de fotografias ou a descrição verbal de cenas 

chocantes pode dar margem a outros significados e interpretações não amparadas no que 

foi registrado pelo jornal e “intuir” (sic) o impacto provável junto ao público. 

 O autor acredita que apresentar a verdade “nua e crua” pode ter um efeito 

“paliativo”. Aprofundemo-nos em alguns exemplos citados por ele. Para Pereira Junior, 

a clássica foto difundida na cobertura da Guerra do Vietnã de uma menina queimada 

com napalm correndo nua pela rua “denunciou as atrocidades do exército americano no 

Vietnã, o que para muitos precipitou o fim da guerra” (ibidem, p. 73). Já as imagens dos 

massacres na Bósnia divulgadas repetidamente pela rede norte-americana CNN, “com 

mortos esparramados numa feira livre, em meio a pedaços de corpos e sangue” 
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(PEREIRA JUNIOR, 2009, p. 73), teriam ajudado a mudar o posicionamento dos 

americanos diante do conflito. Da mesma maneira, “cenas de gente esquálida e corpos 

em valas mostradas sem pudor” (ibidem) surtiram efeito contra o holocausto. No Brasil, 

as imagens que marcaram o massacre do Carandiru, dos 111 corpos enfileirados após a 

invasão policial, segundo ele, por si só eram a notícia. “Não fosse o explícito, talvez o 

desdobramento fosse outro, para a polícia (que levou os envolvidos ao tribunal) e 

política prisional (Casa de Detenção fechada)” (ibidem, p. 74). O autor acredita que, em 

episódios como esses, a revelação da dimensão dos fatos só fica suficientemente clara a 

partir de um detalhamento exaustivo. 

 Criando um contraponto, Pereira Junior também dá exemplos de coberturas que 

considerou exageradas. Um dos casos citados é o do jornal norte-americano Boston 

Phoenix, que em 2002 publicou a foto da cabeça decepada e disponibilizou na internet 

um vídeo que retratava a morte de Daniel Pearl, repórter do Wall Street Journal, três 

meses após o seu assassinato por fundamentalistas no Paquistão. Para o autor, as 

imagens não preenchiam “nenhuma urgência informativa, pois a ciência de sua morte 

ocorrera meses antes” (ibidem, p. 75). Outro episódio notável no Brasil foi a iniciativa 

do jornal Notícias Populares, que comprou um pacote de fotos que retratavam os corpos 

dos integrantes da banda Mamonas Assassinas, mortos em um acidente de jatinho em 

1996, quando voltavam de Brasília. Como descreve em detalhes o autor (ibidem, p. 74), 

“a imagem de corpos desfigurados, nacos de couro cabeludo, membros espalhados pelo 

topo de um terreno rochoso, foram recusadas por jornais como O Estado de S. Paulo, 

pelo mau gosto, mas publicadas pelo NP na semana do sepultamento”. Nos dois 

exemplos, Pereira Junior afirma que a informações sobre as mortes já haviam sido 

registradas pela população e provocado uma grande comoção. Além disso, segundo ele, 

é possível entender a execução de um indivíduo e as consequências de um acidente de 

avião sem a necessidade de expor o leitor às cenas, fazendo-o “reviver os fatos”. 

 Em suma, Pereira Junior (ibidem) defende que “a censura a um fato trágico é 

engodo inadmissível para uma imprensa comprometida com a sociedade”, mas que a 

sua veiculação deve levar em conta o contexto e as circunstâncias que envolvem cada 

caso. Ao dar exemplos do que seriam coberturas “apropriadas” e “inapropriadas”, o 

autor tenta traçar parâmetros gerais para um tratamento editorial adequado de tragédias. 

Contudo, os casos citados mostram, mais uma vez, que a linha que separa os veículos 

entre moderados e sensacionalistas é difusa. Isso ficará mais claro a partir de agora, 

quando nos ateremos ao nosso objeto de estudo, O Globo. 
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2.4. O lugar de O Globo  

 Como já mencionamos algumas vezes ao longo deste trabalho, na cobertura de 

casos de grande comoção pública, sobretudo envolvendo mortes trágicas e/ou violentas, 

nem sempre é possível estabelecer um limite preciso entre os jornais que apenas relatam 

os fatos e os que exploram o apelo imanente a eles. De acordo com Gomes (2008, p. 

35), “a dramatização, espetacularização ou sensacionalismo, apesar de serem a marca 

registrada dos jornais ditos ‘populares’, não estão, todavia, totalmente ausentes, mesmo 

que de forma mais sutil, na ‘grande imprensa’”. Angrimani (cf. 1995) também admite 

que, em alguns momentos, os jornais chamados “sérios” podem se render ao estilo 

sensacionalista. Mas o autor não considera a prática comum. Sobre a discussão, Discini 

(2013, p. 139) acredita que ambos os estilos enunciativos procuram submeter o leitor. O 

sensacionalista atua por meio dos chamados gritos do discurso, “sem reserva e no modo 

da verdade (...), enquanto os outros jornais o fazem com discrição e em segredo”. 

 Embora ressaltemos a vulnerabilidade do estabelecimento de categorizações 

duras entre os modos de enunciar moderado e sensacionalista dos jornais, não deixamos 

de admitir que a constituição de um estilo gera expectativas no público. Afinal, 

conforme evidenciamos ao tratarmos da estratégia de fidelização, com a criação de um 

hábito, o leitor elege o “seu” jornal, o veículo em que encontra todas as informações a 

que deseja/precisa ter acesso, contadas do modo que ele deseja/precisa saber. Assim, 

quando um veículo se distancia desse perfil esperado, há uma quebra de expectativa. Foi 

o que identificamos em O Globo, na pesquisa que deu origem a este trabalho. Como já 

citamos, ao descrevermos como 12 jornais repercutiram o Massacre de Realengo nas 

capas do dia seguinte ao fato, observou-se a proximidade do veículo ao polo mais 

apelativo de um continuum traçado com as capas (ANEXO 1), em uma gradação 

qualitativa de efeitos de sentido (cf. GAMA; MANCINI, 2015, no prelo). 

Conforme prescrevem os Princípios Editoriais das Organizações Globo 

(MARINHO, João; MARINHO, José; MARINHO, R., 2011) – que ditam normas e 

condutas a serem seguidas pelos veículos de comunicação ligados ao grupo –, esse 

“desvio” de linha editorial não deveria, pelo menos em tese, ocorrer: 
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Nenhum veículo das Organizações Globo fará uso de sensacionalismo, a 

deformação da realidade de modo a causar escândalo e explorar sentimentos 

e emoções com o objetivo de atrair uma audiência maior. O bom jornalismo é 

incompatível com tal prática. Algo distinto, e legítimo, é um jornalismo 

popular, mais coloquial, às vezes com um toque de humor, mas sem abrir 

mão de informar corretamente; 

 

A sensibilidade do público será levada em conta. Cenas chocantes receberão 

o tratamento devido de acordo com as características do público-alvo. Quanto 

mais indistinto o público, mais cuidados são necessários. Nesses casos, o 

público deve ter sempre a confiança de que não será surpreendido por cenas 

que afrontem os valores médios presumidos da sociedade. A título de 

exemplo, talvez seja necessário mostrar o vídeo ou a foto de um homem-

bomba explodindo, mas a cena pode ser congelada segundos antes do 

dilaceramento. Em resumo, a decisão de publicar ou não cenas 

potencialmente chocantes e de como tratá-las deve sempre levar em conta a 

sua relevância para o entendimento da questão abordada. A melhor saída é 

submeter a decisão à opinião do maior número de jornalistas de uma redação. 

De um grupo, sempre emerge mais facilmente o bom-senso (...) (MARINHO, 

João; MARINHO, José; MARINHO, R., 2011, p. 19-20) 

 

 O documento ressalta ainda que as Organizações Globo se preocupam com os 

efeitos que uma notícia pode causar à sociedade. Por isso, a publicação de determinada 

informação deve sempre levar em conta uma análise do contexto. Mas as “regras de 

ouro” são: não fazer restrições a temas, “na suposição de que a sociedade é adulta e tem 

o direito de ser informada” (ibidem, p. 20) e de que “o menos culto dos homens é capaz 

de decidir o que é melhor para si, escolhe visando à qualidade e entende tudo o que lhe 

é relatado de forma competente” (ibidem, p. 19); e só divulgar o que realmente for 

relevante. Veremos como (ou se) isso ocorre na prática. 

A partir das reflexões levantadas até este ponto do trabalho, no próximo capítulo 

investigaremos se, no noticiário de mortes trágicas e/ou violentas, O Globo mantém 

uma cobertura de acordo com esse estilo moderado que diz assumir, praticando um 

jornalismo que busca alcançar a objetividade, a neutralidade, a imparcialidade, a isenção 

e a verdade dos fatos. Para tanto, analisaremos 12 capas do jornal – do primeiro caderno 

e de cadernos especiais publicados nos dias seguintes aos fatos selecionados. Partiremos 

da hipótese inicial de que, em algumas edições, o veículo acaba se rendendo 

preferencialmente a marcas textuais e a apelos estéticos característicos do jornalismo 

dito sensacionalista. Nesses casos, ele abandona o seu perfil inicial de enunciador, do 

jornal sóbrio, que mantém um certo distanciamento acerca dos fatos – elã da lentidão 

desacelerado –, para se projetar como “uma voz discursiva que grita” (DISCINI, 2013, 

p. 129) – elã da lentidão acelerado. Vamos às análises. 
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3. A MORTE ESTAMPADA NAS CAPAS DE O GLOBO 

 

No capítulo 2, delimitamos os diferentes estilos enunciativos na cobertura de 

mortes trágicas e/ou violentas. A partir do mapeamento feito no capítulo 1 das 

estratégias que configuram o fazer persuasivo no jornal, definimos o perfil aspectual da 

linguagem jornalística. Canonicamente, ela se caracteriza pelo elã da lentidão, ou seja, 

seu andamento é, por si só, lento. Isso fica expresso na medida em que o jornal 

privilegia a inteligibilidade na veiculação dos conteúdos, apresenta uma boa dose de 

previsibilidade e possibilita uma leitura mais linear, entre outros aspectos. 

Com o detalhamento dessa identidade mais abrangente, partimos para uma 

descrição dos principais traços da imprensa dita “séria” e da chamada “espreme que sai 

sangue”. A primeira constitui o estilo enunciativo moderado e se caracteriza, grosso 

modo, pelo apagamento das marcas da enunciação no enunciado; pelo uso da norma culta 

da língua e o veto a escolhas vocabulares que denunciem uma visão passional ou 

subjetiva; pela preferência ao noticiário político, econômico e internacional; e por uma 

composição visual mais sóbria. Inversamente, a segunda constitui o estilo sensacionalista 

e é marcada, de maneira geral, pelo uso exacerbado de estratégias de aproximação, com a 

construção de uma iconização que exacerba o aspecto dramático dos episódios; pela 

explicitação de julgamentos parciais e envolvimentos passionais; pelo emprego da 

linguagem coloquial; pela preferência ao noticiário de fait divers, mortes, violência, 

escândalos e relatos pessoais comoventes; e por uma composição visual hiperbólica. 

Na sequência, fizemos uma reflexão sobre a morte midiática. Salientamos que o 

tema desperta um grande interesse do público, independentemente dos diferentes perfis 

de enunciatário. Ressaltamos também que, ao estampar as páginas dos jornais, a morte é 

“saboreada como espetáculo” (BAUDRILLARD, 1976 apud ANGRIMANI, 1995, p. 

56). Prevalecem então o tom de tragédia, o excesso e a dramatização dos episódios. Por 

fim, em relação ao seu aspecto trágico, levantamos uma discussão sobre o limite entre a 

veiculação do tema motivada pelo papel social do jornalismo ou por um fundamento 

puramente mercadológico. Vimos que, por mais que se tente traçar regras gerais para 

um tratamento editorial adequado das tragédias, o limite entre sua divulgação como 

“paliativo” e a redução à exploração do seu aspecto sensacional nem sempre é bem 

definido. Mais uma vez, evidenciamos a dificuldade de se estabelecer uma distinção 

precisa entre os veículos moderados e sensacionalistas. 
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A partir dessas discussões, no capítulo 3 passaremos a nos concentrar em O 

Globo. Motivados pela quebra de expectativa quanto à postura editorial do jornal 

identificada no trabalho que deu origem a esta nova pesquisa – sobre a qual falamos no 

último tópico do capítulo anterior –, nos aprofundaremos na cobertura feita pelo jornal 

do massacre de Realengo e de outros casos envolvendo mortes trágicas e/ou violentas. 

Faremos uma descrição minuciosa de 12 capas do primeiro caderno e de cadernos 

especiais publicados nos dias seguintes aos fatos, distribuídas em dois grupos. Com essa 

divisão, buscamos demarcar O Globo da sobriedade e os gritos do discurso no jornal. O 

primeiro grupo (ANEXO 2) incluirá as coberturas do massacre do Colorado, que 

ocorreu nos EUA, na pré-estreia do filme “Batman – o Cavaleiro das Trevas ressurge”, 

e da catástrofe que atingiu a Região Serrana do Rio de Janeiro em 2011. O segundo 

(ANEXO 3) será composto por capas sobre o massacre de Realengo, nos permitindo um 

adensamento da cobertura do episódio, e a morte do líder líbio Muamar Kadafi. 

Ao nos atermos às capas, procuraremos identificar algumas características da 

linguagem sensacionalista, já pontuadas. Quanto aos planos de conteúdo verbal e visual, 

descreveremos, principalmente, a construção de uma iconização que explora o aspecto 

brutal dos episódios. Consideraremos também a predileção pelo detalhamento da 

sequência dos fatos noticiados. No que diz respeito ao nível narrativo, como explica 

Fiorin, (2011, p. 33), “um jornal sensacionalista, ao contar um assassinato, narra em 

geral a performance: como foi o crime, quem o realizou, quem era a vítima, etc.”. Com 

isso, o leitor acompanha “minuto a minuto” o caso, como se estivesse presente na cena, 

testemunhando tudo. Será levada em conta ainda a inscrição de um valor eufórico 

atribuído à morte em algumas coberturas, dado pela sanção negativa do sujeito da ação, 

pela punição do algoz (cf. ANGRIMANI, 1995). 

 Em relação ao plano de expressão, utilizaremos categorias cromáticas, eidéticas 

e topológicas (cf. FLOCH, 1985) para analisar, sobretudo, as fotografias que compõem 

as capas, a manifestação escrita das manchetes, a diagramação das páginas e possíveis 

correlações entre infográficos, charges, molduras e outros elementos visuais. 

Observaremos que componentes expressivos mobilizam o leitor a se envolver 

afetivamente com os fatos narrados e quais recursos contribuem para a construção de 

uma identidade visual própria de O Globo. Conforme já vimos, a distribuição e a 

conjugação das unidades constituintes da página do jornal, bem como a focalização, o 

enquadramento e outros efeitos aplicados às fotos, não são insignificantes na produção 

de um todo de sentido final. Ao contrário, constituem uma “necessidade”, uma 
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“presença que se impõe” (GOMES, 2008, p. 143). Essas estratégias levam o leitor não 

só a tomar conhecimento dos fatos noticiados, mas também a senti-los. 

Com uma articulação entre os dois planos, também será central a noção de ritmo 

do discurso proposta pela abordagem tensiva da semiótica. O conceito nos permitirá 

mergulhar no universo sensível e identificar movimentos de aceleração e desaceleração, 

tonificação e atonização nos enunciados de O Globo, nos ajudando a mapear quando o 

veículo se mantém sóbrio – elã da lentidão desacelerado – e quando se rende 

preferencialmente ao sensacionalismo – elã da lentidão acelerado. Vamos às análises. 

 

3.1. O Globo da sobriedade 

 

3.1.1. O massacre do Colorado 

A primeira cobertura analisada refere-se ao massacre do Colorado, que ocorreu 

no dia 20 de julho de 2012. Na ocasião, o estudante de neurociências James Holmes, de 

24 anos, invadiu um cinema da cidade de Aurora, no estado americano, durante a pré-

estreia de “Batman – o Cavaleiro das Trevas ressurge” e atirou contra espectadores do 

filme. No total, 12 pessoas morreram e 59 ficaram feridas. O assassino foi preso em 

seguida. O assunto foi capa de O Globo no dia seguinte (FIGURA 1) e, novamente, 

quatro dias após o episódio, depois da primeira audiência judicial sobre o massacre 

(FIGURA 2). Juntas, as duas capas formam o que chamaremos de conjunto A. 

Comecemos por uma descrição de como as capas se organizam topologicamente. 

Uma diagramação mais canônica equilibra os conteúdos verbais e visuais. Apesar de 

ocupar um espaço de destaque, o fato concorre com outras notícias, principalmente na 

segunda página (FIGURA 2), que já repercute o desfecho do massacre, quatro dias mais 

tarde. É interessante notar que, nas duas capas, os títulos referentes ao episódio estão em 

posições laterais e em fontes menores que os das manchetes emolduradas “Prazo vence 

e 12 tribunais não revelam seus salários” (FIGURA 1) e “Ditadura síria ameaça usar 

armas químicas” (FIGURA 2). Quanto à categoria cromática, predominam nas páginas 

o fundo branco e o preto da manifestação escrita. Não há grandes contrastes, a não ser o 

alaranjado dos cabelos do atirador e da explosão retratados na edição do dia 24 de julho 

(FIGURA 2), que se assemelham também quanto ao formato. A composição das capas 

constitui a identidade visual padrão de O Globo. Essas observações sumárias já nos 

permitem inferir que, nesse caso, o conteúdo é apresentado para o enunciador do jornal 

de maneira átona, sem causar um grande impacto no enunciatário. 
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Conjunto A 

                     

FIGURA 1: Capa do primeiro caderno de 21/07/12.    FIGURA 2: Capa do primeiro caderno de 24/07/12. 

Fonte: Acervo O Globo      Fonte: ibidem 

 

Nas duas capas, O Globo procura oferecer aos leitores uma cobertura factual, 

bem ancorada actancial, temporal e espacialmente e com a presença de uma pluralidade 

de vozes. O jornal descreve a ação de James, dá informações sobre as vítimas e 

apresenta os posicionamentos do presidente Obama, da associação de cinemas dos 

EUA, da promotora responsável pelo caso e da defesa do atirador. Ouvem-se todos os 

lados da história. Busca-se um apagamento das marcas da enunciação no enunciado, o 

que cria um efeito de sentido de afastamento diante do episódio. Tais traços nos ajudam 

a identificar o elã da lentidão característico da linguagem jornalística. 

Uma antropomorfização das vítimas, que deixam de ser figurativizadas apenas 

como números – 12 mortos e 59 feridos –, acontece em ambas as capas. Na primeira 

(FIGURA 1), duas fotos retratam o sofrimento de pessoas ligadas aos espectadores do 

filme. Com a ajuda das legendas, descobrimos que a mulher amparada – na imagem em 

destaque – e o homem que parece esbravejar – na imagem abaixo – são a mãe e o pai de 

duas pessoas que estavam presentes no cinema durante o tiroteio. Mas não fica claro 

inicialmente se estas morreram, se estão feridas ou desaparecidas. Só ao lermos a 

chamada, descobrimos que o homem pede informações sobre o paradeiro do filho. 

Também é confirmada a identidade de um dos mortos: “Jéssica Ghawi, de 24 anos, que 
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escapara de tiroteio num shopping, no Canadá, há menos de dois meses”. Na segunda 

página (FIGURA 2), essa humanização é expressa pela chamada “Grávida baleada não 

perde bebê, mas vê filha de 6 anos morrer”. Como vemos, dá-se destaque ao infortúnio. 

Outra característica comum às duas edições é a evidência dada ao autor das 

mortes, ao algoz. As páginas trazem fotos de James, logo após a ação, sorrindo e como 

se encarasse os leitores (FIGURA 1) e, quatro dias mais tarde, já com uma expressão 

menos expansiva e um olhar desviado (FIGURA 2). Na primeira capa (FIGURA 1), há 

uma pequena ênfase na performance do atirador, que, na hora do crime, estava “armado 

com um rifle, uma escopeta e uma pistola”, “usava capacete, máscara contra gás e 

colete à prova de balas” e, “após jogar dois artefatos de fumaça, começou a disparar 

contra a plateia”. Já na segunda (FIGURA 2), o foco é na descrição do comportamento 

dele durante a audiência, “calado”, com “face indiferente” e “olhar distante”. 

 A partir dessa breve análise, reconhecemos um esforço por parte de O Globo 

para fazer uma cobertura completa do massacre do Colorado, com uma apresentação 

geral do fato, das vítimas e do atirador e a divulgação das posturas do governo, de uma 

entidade representativa dos cinemas americanos e da justiça diante do episódio. Esses 

valores constroem-se na arena perceptiva do enunciatário do jornal em um andamento e 

uma tonicidade compatíveis com a intelecção, sem causar espanto, susto ou 

arrebatamento, apesar da intensidade do fato por si só: o assassinato de 12 pessoas 

durante uma sessão de cinema. Dessa forma, temos o elã da lentidão desacelerado, com 

a adoção pelo enunciador de uma estratégia de manipulação regida predominantemente 

pela extensidade, segundo uma lógica implicativa. 

É importante destacar, porém, que há uma preocupação do enunciador do jornal 

em “dosar” a atonização do conteúdo, mantendo o enunciatário “cevado” e evitando que 

ele perca o interesse pela notícia. Isso ocorre, por exemplo, pela figurativização das 

vítimas, pela pequena ênfase dada à performance de James e, ainda, pela construção de 

uma isotopia cinematográfica. Chamamos de isotopia a reiteração de traços semânticos 

ao longo do texto. Com função de redundância, a operação garante coerência semântica, 

determina um plano de leitura (cf. FIORIN, 2011). Nas capas sobre o massacre do 

Colorado, ela é produzida pela recorrência de expressões como “vilão da vida real”, 

“telas”, “superprodução” e “pré-estreia”, a imagem da camisa com o símbolo do 

Batman e o próprio nome do filme, o que cria uma oposição entre ficção e realidade e 

dramatiza o episódio. Mas a dimensão sensível da morte não é tão explorada. 
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3.1.2. A catástrofe da Região Serrana do Rio 

Ainda a fim de caracterizar esse enunciador mais sóbrio de O Globo, nos 

aprofundemos no episódio considerado a maior tragédia climática da história do país. 

Estamos falando da catástrofe que aconteceu na Região Serrana do Rio de Janeiro, 

provocada pelas chuvas de verão de 11 e 12 de janeiro de 2011. Foram registrados mais 

de 800 mortos no desastre, mas acredita-se que o número de vítimas tenha sido muito 

maior. Analisaremos quatro páginas. Três delas são capas do primeiro caderno de O 

Globo, dos dias 13 (FIGURA 3), 14 (FIGURA 4) e 15 de janeiro (FIGURA 6). 

Consideramos também a capa do suplemento especial veiculado na edição de 14 de 

janeiro (FIGURA 5). Tomaremos essas páginas como conjunto B. 

 

Conjunto B 

                      

FIGURA 3: Capa do primeiro caderno de 13/01/11.    FIGURA 4: Capa do primeiro caderno de 14/01/11. 

Fonte: Acervo O Globo      Fonte: ibidem 
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FIGURA 5: Capa do caderno especial de 14/01/11.     FIGURA 6: Capa do primeiro caderno de 15/01/11. 

Fonte: Acervo O Globo      Fonte: ibidem 

 

Um contato inicial com as capas já nos permite antever que as manchetes do dia 

se referem a um desastre climático. O tema é concretizado, primeiramente, pelo 

conteúdo visual das fotos, que retratam encostas, lama, deslizamento, inundação e 

soterramento. A figurativização também se dá pelo conteúdo verbal dos títulos “Estado 

não tem sistema de alerta contra catástrofes” (FIGURA 4) e “Colapso na serra” 

(FIGURA 6). Esses elementos são os que mais sobressaem em uma leitura sumária das 

páginas. Especificamente em relação às fotografias, na primeira (FIGURA 3) e na 

segunda capa (FIGURA 4), as imagens centralizam o tema principal da cobertura, com 

a definição de figuras e a delimitação de um cenário que permite uma contextualização 

do fato, indicando o espaço e as condições em que se deu. A tomada de cima, a uma 

distância que garantiu um enquadramento amplo das cenas registradas, nos dá a 

dimensão dos estragos causados pelas chuvas. Essa conjugação de figuras que já se 

associam tradicionalmente ao tema da catástrofe natural torna possível uma apreensão 

imediata do assunto. Estamos, portanto, no campo do inteligível. 

A relevância atribuída pelo jornal ao episódio é explicitada pelo componente 

topológico, pelo espaço destinado ao fato nas capas, quase dominadas pelo assunto. Essa 

postura é reiterada pela iniciativa de O Globo de publicar um caderno exclusivo (FIGURA 
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5) sobre o incidente. Os termos “descaso” (FIGURA 3) – que denuncia uma visão subjetiva 

– e “Estado” (FIGURA 4) nos títulos das duas primeiras capas ainda nos dão outra pista 

sobre a abordagem feita pelo veículo. Vemos que constrói-se ao longo da cobertura uma 

isotopia da omissão do poder público, a partir de menções aos governos federal e estadual – 

figuras Dilma Rousseff e Sérgio Cabral – e às esferas municipais dos locais atingidos; ao 

não-repasse de recursos; e à falta de um sistema de alerta, de infraestrutura urbana e de 

abastecimento para os desabrigados. Enfim, para O Globo, foi “uma sucessão de falhas”. O 

enunciador do jornal vai nutrindo seu enunciatário com essas informações, em um 

movimento natural de desaceleração do conteúdo e, consequentemente, de aumento do que 

Bertrand (2003, p. 210) chama de “densidade sêmica”. 

No que diz respeito à categoria cromática, nas quatro capas, saltam aos olhos 

tons de ocre, que compõem as figuras da lama (FIGURAS 3 e 4), do barro sobre o qual 

foram abertas as covas (FIGURA 5) e dos caixões (FIGURA 6). A cor também está 

presente na charge do Chico (FIGURA 4). Uma associação desse elemento expressivo 

aos conteúdos que manifesta nos permite atribuir a ele um valor disfórico. Na segunda 

capa (FIGURA 4), é interessante notarmos também o laranja vivo que contrasta com os 

demais elementos, criando uma isotopia cromática, presente nos coletes usados pelo 

governador Sérgio Cabral e pela presidente Dilma Rousseff, e no box que toma toda a 

parte inferior da página, um comunicado do Itaú apoiando os clientes de seguros do 

banco afetados pela enchente. São as instituições que oferecem ajuda após a catástrofe. 

Essas observações nos permitem supor o direcionamento principal de O Globo 

na cobertura do episódio: em síntese, um desastre natural causou mortes, mas ele 

poderia ter sido evitado, ou, pelo menos, minimizado, pela ação do poder público, que 

foi negligente. As estratégias usadas para a criação desse todo de sentido final são 

prioritariamente da ordem do previsível, não ferem o contrato fiduciário estabelecido 

entre o enunciador do jornal e seu perfil de enunciatário esperado, um leitor que busca 

informação e prestação de serviço. A construção de um percurso de disforização dos 

governos federal, estadual e municipal é o foco da abordagem. Com isso, O Globo 

busca cumprir o papel social universal do jornalismo. Novamente, identificamos o elã 

da lentidão desacelerado. 

Mas, em uma comparação com as capas sobre o massacre do Colorado, aqui, a 

dimensão sensível da morte é consideravelmente mais explorada. Há uma isotopia da 

morte fortemente marcada no visual pelas fotos das covas abertas com cruzes ao lado 

(FIGURA 5) e de pessoas chorando ou atônitas diante dos caixões fechados (FIGURA 
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6) e, no verbal, pela constante recontagem do número de mortos e por trechos como: 

“oito pessoas de uma mesma família, além da babá de uma das crianças, foram vítimas 

das águas que atingiram uma casa de classe média alta inundada no Vale do Cuiabá, em 

Itaipava – Petrópolis” (FIGURA 3). As fotografias, em seu caráter icônico, contêm a 

dimensão trágica da catástrofe da Região Serrana, comovem, afetam sensorialmente. 

Sem isso, a cobertura perderia o impacto. Mas há um esforço para a apresentação do 

desastre em sua totalidade. O sangue, os rostos dos mortos e a dor estampada nas 

fisionomias são ocultados e ficam pressupostos. O enunciador do jornal opta por 

elementos verbais e visuais que não chocam tanto, convidando o enunciatário mais a 

uma reflexão acerca do ocorrido e a uma adesão aos valores postos em jogo do que à 

emoção e a um envolvimento passional e afetivo. 

Recorramos ao gráfico tensivo e ao forema posição – que indica o intervalo 

percorrido – para explicitar de maneira mais clara essa comparação entre as coberturas 

feitas por O Globo descritas até aqui. Podemos dizer que o conjunto de capas referentes 

ao massacre do Colorado (A) está em uma posição de retardamento em relação às capas 

sobre a catástrofe da Região Serrana (B), conforme mostramos a seguir: 

 

 

GRÁFICO 2: O Globo da sobriedade. 

 

Posicionamos esse primeiro grupo de capas na metade inferior do gráfico, pois, 

nos dois episódios analisados, identificamos a predominância da adoção de estratégias 

de manipulação regidas pela extensidade, pelo conforto do conhecido, segundo uma 

lógica implicativa, com conteúdo e expressão partindo de um andamento já 

desacelerado e de uma tonicidade já átona e seguindo em direção descendente. Em 

ambas as coberturas, O Globo busca dar ênfase ao factual, abordar os assuntos sob 
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diversos ângulos e, consequentemente, prestar serviço à sociedade, não rompendo o 

contrato fiduciário estabelecido com o enunciatário do jornal. Em resumo, o veículo 

procura levar o leitor a “saber informações de uma dada realidade”, o que, conforme já 

pontuamos, é o programa narrativo de base do fazer midiático de qualquer jornal (cf. 

DISCINI, 2013). Esse posicionamento é adotado apesar de os episódios narrados 

envolverem um componente afetivo, dado o caráter sensacional das mortes noticiadas. 

Assim, caracterizamos o perfil do enunciador de O Globo. É o jornal da sobriedade, da 

contenção, da “justa medida”, que mantém um certo distanciamento acerca dos fatos. 

No entanto, veremos a seguir que esse discurso moderado não é uma constante. 

 

3.2. Os gritos do discurso em O Globo 

 

3.2.1. O massacre de Realengo 

Nesta segunda etapa do capítulo, como antecipamos, buscaremos identificar 

momentos em que O Globo se rende a características da linguagem sensacionalista, 

abandonando o seu perfil inicial de enunciador. Para tanto, vamos começar pela análise 

mais aprofundada de um ato de violência sem precedentes no Brasil, que mobilizou a 

população e a imprensa: o massacre de Realengo. Na manhã do dia 7 de abril de 2011, o 

ex-aluno Wellington Menezes de Oliveira entrou na Escola Municipal Tasso da Silveira, 

no bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, matou 12 estudantes e se suicidou. O 

ineditismo do caso levou O Globo – assim como outros veículos – a fazer uma densa 

cobertura. Selecionamos as capas dos primeiros cadernos e dos cadernos especiais 

publicados nos dois dias seguintes ao fato. Agruparemos as páginas no conjunto A’. 
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Conjunto A’ 

                      

FIGURA 7: Capa do primeiro caderno de 08/04/11.     FIGURA 8: Capa do caderno especial de 08/04/11. 

Fonte: Acervo O Globo       Fonte: ibidem 

 

                      

FIGURA 9: Capa do primeiro caderno de 09/04/11.   FIGURA 10: Capa do caderno especial de 09/04/11. 

Fonte: ibidem      Fonte: ibidem 
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 A capa do dia 8 de abril (FIGURA 7) já começa a impactar pelas imagens e pelo 

título. Uma foto central ocupa a maior parte da página, retratando uma criança 

amparada por um adulto. A legenda esclarece que se trata de uma das sobreviventes do 

massacre, Jady Lima, de 12 anos, abraçada pela mãe. No alto da página, há outras três 

imagens, na sequência: um frame de um vídeo publicado na internet, em que uma aluna 

foge da escola, suja de sangue; uma foto do cadáver de Wellington, o algoz que foi 

punido com a própria morte; e a figura do policial que baleou o atirador, “impedindo 

uma tragédia maior”, conforme destaca a legenda. As quatro fotos concretizam, 

respectivamente, os temas comoção, desespero, suicídio e heroísmo, todos 

inerentemente apelativos. Nota-se, ainda, um forte contraste no vermelho das duas 

primeiras fotos do alto da página, cor que sobressai em relação aos demais elementos. 

Ao contrário do que se pode imaginar em um primeiro olhar sobre a página, a 

coluna da esquerda não é um lide, mas sim um depoimento de Jady, que descreve 

detalhadamente o que ocorreu na escola. O relato é antecipado já no título da manchete, 

em discurso direto – debreagem interna: “Ele atirava na cabeça”. Há uma grande ênfase 

na performance do atirador e uma iconização que exacerba o dramático. É como se o 

leitor estivesse lá, acompanhando toda a ação de Wellington: 

Escutamos muito barulho e a professora disse que era só estouro de bexiga. 

Chegaram duas meninas mandando subir porque um homem estava matando 

pessoas lá embaixo. Todos saíram pisoteando o outro, e alguns desmaiaram 

na escada. Já tinha um monte de gente agonizando no chão. Ele dava tiro nos 

pés das crianças. Mandava virar para a parede e dava tiro. Ele atirava na 

cabeça. Só olhava pra frente e seguia em frente. Ele estava carregando a arma 

e já entrando na sala. A professora trancou a porta e colocou armário. A sala 

ficou suja de sangue. Deu muito, muito, muito tiro. Ele falava: ‘Vira de 

costas pra parede, vira de costas, vou matar vocês.’ Um monte de gente 

gritava ‘não, não atira em mim, não me mata’, mas morreram mesmo assim. 

Tinha muita gente agonizando, muitos amigos. Colegas do meu irmão 

morreram. Meu irmão saiu de porta em porta me procurando, e o atirador 

vivo procurando a gente. Meu irmão conseguiu me pegar. A escada parecia 

uma cachoeira de sangue. Vinha aquele sangue escorrendo feito água. E 

muita gente morta na escada. Tinha mais meninas mortas do que garotos. 

Muita gente entrou em choque e desmaiou na escada. Essas ele matou... 

Achava a escola segura. Agora eu fico com medo. 

 

  O depoimento de Jady chega a gerar incômodo, mobilizando sensorialmente. 

Mais uma vez, o tema desespero é concretizado, nos trechos “todos saíram pisoteando o 

outro”, “alguns desmaiaram na escada”, “já tinha um monte de gente agonizando no 

chão”, “um monte de gente gritava ‘não, não atira em mim, não me mata’”, “tinha muita 

gente agonizando”, “meu irmão saiu de porta em porta me procurando”, “muita gente 

entrou em choque e desmaiou na escada”. A figura sangue aparece em diversos 

momentos: “a sala ficou suja de sangue”, “a escada parecia uma cachoeira de sangue”, 
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“vinha aquele sangue escorrendo feito água”. Jady se refere constantemente aos atos de 

matar e morrer. Há também várias referências à ação de Wellington: “ele dava tiro nos 

pés das crianças”, “mandava virar para a parede e dava tiro”, “ele atirava na cabeça”, 

“só olhava pra frente e seguia em frente”, “ele estava carregando a arma e já entrando 

na sala”, “ele falava: ‘Vira de costas pra parede, vira de costas, vou matar vocês’”, “deu 

muito, muito, muito tiro”, “essas ele matou”. No que se refere ao plano de expressão da 

manifestação escrita, as frases curtas também contribuem para causar impacto.  

No suplemento especial do dia 8 de abril (FIGURA 8), uma única foto estampa a 

página, registrando o estado de choque de uma sobrevivente. O título da manchete foge 

ao canônico, na medida em que é escrito em branco sobre um fundo preto, o que cria 

uma tensão e causa impacto. A manutenção dessa tensão também se dá na articulação 

do contraste entre branco e preto com o tema “pavor”. No conteúdo verbal do caderno, a 

violência chega a ser discutida pela ótica de um problema de ordem pública. Mas é o 

sofrimento da estudante amparada que “grita” para o leitor. 

No dia 9 de abril (FIGURA 9), mais uma vez o enunciatário do jornal é 

surpreendido pelo componente visual. Uma imagem ampliada, no alto da capa do 

primeiro caderno, mostra uma das vítimas em caixão aberto – e não mais fechado, como 

em uma das fotos utilizadas na cobertura da catástrofe da Região Serrana. Articulada 

com o título “Adeus, crianças”, em itálico – recurso que cria um efeito de que é o 

próprio jornal que fala –, a chamada descreve com detalhes o sepultamento dos alunos, 

feito “sob uma comoção coletiva poucas vezes vista”, em que muitas pessoas se 

abraçaram, choraram e passaram mal. A capa também traz, no verbal, o depoimento de 

uma sobrevivente e uma figurativização das vítimas, que tiveram seus “sonhos 

interrompidos” pelo algoz Wellington: 

Milena dos Santos Nascimento, 14 anos, sonhava em servir na Aeronáutica 

ou ser modelo, assim como Larissa Atanásio. Laryssa Martins queria ser 

marinheira. Mariana Rocha de Souza, 12 anos, planejava dar uma casa para a 

mãe. Igor Moraes da Silva, 13 anos, não só queria ser jogador profissional, 

mas com a camisa do Flamengo. Como o garoto, Karine Lorraine Chagas de 

Oliveira queria brilhar no Maracanã, semana que vem, numa prova de 

atletismo no Célio de Barros. 

 

 Por fim, a capa do caderno especial do dia 9 de abril (FIGURA 10) destaca a 

comoção nacional gerada pelo massacre, que “deu lugar (...) a lágrimas de dor por toda 

a cidade”. O recurso da imagem ampliada é usado novamente por O Globo, agora para 

figurativizar o tema do sofrimento. Reiterando essa concretização, também é ampliada a 

fonte do título da manchete, sobretudo na grafia da palavra “chora”. São os gritos do 
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discurso em O Globo. Na página, aparecem novos frames, dessa vez do circuito interno 

de câmeras da escola. Seu caráter “borrado” produz uma ilusão de movimento, criando 

um efeito de sentido de verdade. Assim como o depoimento de Jady, essas imagens 

simulam transportar o leitor até o momento do crime. 

 No que tange às fotografias, observamos em todas as capas a recorrência de 

imagens com um efeito de aproximação exagerado – uma focalização muito próxima 

aos rostos das pessoas retratadas – e uma indefinição dos fundos – branco (FIGURA 7), 

bege (FIGURA 8), preto (FIGURA 9) e desfocado (FIGURA 10), respectivamente – 

que não nos permite identificar um cenário figurativo. Dessa forma, ao contrário do que 

acontece na cobertura da catástrofe da Região Serrana, aqui, as fotos em destaque não 

nos dão uma visão geral do fato noticiado, mas sim uma perspectiva particular. Como 

vimos, essa oposição geral vs. particular é reiterada no plano de conteúdo verbal, pelo 

destaque dado por O Globo às trajetórias de vida interrompidas pela ação de Wellington 

na capa do dia 9 de abril (FIGURA 9). Aqui, os mortos não figuram apenas como 

número. Voltando aos elementos visuais, outra observação interessante é que, em todas 

as fotografias, as pessoas têm os olhos fechados, como se não quisessem ver e acreditar 

na realidade dos fatos, tamanha a brutalidade do massacre. Para além das imagens, O 

Globo mantém uma diagramação mais canônica, em colunas, nas capas do primeiro 

caderno (FIGURAS 7 e 9), contribuindo novamente para a construção de uma 

identidade visual própria do jornal. Porém, o mesmo não ocorre com os cadernos 

especiais (FIGURAS 8 e 10), em que predominam imagens ampliadas e poucos 

elementos verbais, como detalhamos. 

Nas capas sobre o massacre de Realengo vemos que o enunciador de O Globo 

faz a manutenção de um conteúdo acelerado em ambas as linguagens em jogo – verbal e 

visual –, criando um efeito de sentido de choque, espanto, arrebatamento. O foco da 

cobertura é no drama pessoal, nas trajetórias de vida das vítimas e no sofrimento de 

parentes e amigos. Há pouco espaço para o factual e para reflexões mais abrangentes 

sobre o tema da violência. Diferentemente do que ocorre no noticiário da catástrofe da 

Região Serrana, por exemplo, nesse caso, o sangue derramado, as identidades dos 

mortos, a dor estampada nos rostos são projetados, convidando o enunciatário do jornal 

a um envolvimento afetivo, a uma comoção compartilhada. A percepção é manipulada 

principalmente pelo regime da intensidade, segundo uma lógica concessiva. Portanto, o 

elã da lentidão é acelerado, aproximando a linguagem do jornal à sensacionalista. 
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3.2.2. A morte de Muamar Kadafi 

Caminhando para o desfecho deste trabalho, partimos para a análise da cobertura 

feita por O Globo da violenta morte de Muamar Kadafi, em 20 de outubro de 2011. O 

líder líbio foi morto após ser ferido e capturado por rebeldes durante uma fuga da cidade 

de Sirta, na Líbia. Sua execução marcou o fim de uma ditadura de 42 anos. As imagens 

de Kadafi coberto de sangue correram o mundo pela internet. E também pelo jornal, 

estampando as capas do primeiro caderno (FIGURA 11) e do caderno especial 

(FIGURA 12) veiculados por O Globo no dia seguinte ao fato. Tomaremos as duas 

páginas como o conjunto B’: 

 

Conjunto B’ 

                     

FIGURA 11: Capa do primeiro caderno de 21/10/11. FIGURA 12: Capa do caderno especial de 21/10/11. 

Fonte: Acervo O Globo     Fonte: ibidem 

 

 Não fosse a presença do logo de O Globo no alto das páginas, o primeiro 

impacto causado pela edição do dia 21 de outubro poderia nos levar ao questionamento 

imediato se realmente estamos diante de um exemplar do jornal. Fotos ampliadas do 

corpo de Kadafi, sem camisa e coberto de sangue, estampam as duas capas. E, como se 

já não bastasse constatar pelas imagens que o ditador realmente está morto, o leitor 

ainda tem à disposição diversos ângulos do cadáver – uma foto horizontal, uma vertical, 
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além das imagens desfocadas que aparecem nos visores das câmeras digitais e de 

celulares. A capa do caderno especial (FIGURA 12) traz ainda uma sequência de 

imagens no alto da página que cria uma narrativa de Kadafi, já ferido, sendo levado 

pelos rebeldes. É a verdade “nua e crua”. 

 De maneira ainda mais intensa do que nas capas sobre o massacre de Realengo, 

temos aqui uma grande ênfase dada à performance – com um detalhamento de como o 

ditador foi capturado e executado – e uma iconização que explicita o aspecto mais brutal 

e sórdido da morte. Esses procedimentos arrebatam o enunciatário que, subitamente, se 

vê diante do imponderável. Nesse caso, sem dúvida, a manipulação se dá 

preferencialmente pela intensidade, pelo impacto do insólito, gerado pelo conteúdo 

visual. Predomina a lógica concessiva. A exacerbação do uso de imagens chocantes, que 

nos remetem diretamente ao jornalismo “espreme que sai sangue”, nos permite sugerir 

que este último conjunto de capas (B’) causa um impacto inicial ainda maior do que as 

páginas apresentadas anteriormente (A’). Assim, retomando o gráfico tensivo, podemos 

dizer que a cobertura da morte de Kadafi está em uma posição de adiantamento em 

relação a do massacre de Realengo. Além disso, observa-se que os dois episódios são 

dispostos na metade superior da curva, caracterizando os gritos do discurso em O 

Globo, como ilustra o arranjo abaixo: 

 

 

GRÁFICO 3: Os gritos do discurso em O Globo. 

 

Outro ponto interessante sobre a abordagem feita por O Globo desse episódio 

diz respeito à articulação do conteúdo visual com os títulos. Há uma clara atribuição de 

um valor eufórico à morte de Kadafi, “ditador”, “déspota”, cuja execução marca “o 

início da nova Líbia”. É a morte desejada, do inimigo, a sanção negativa do algoz, após 

42 anos de governo à “mão de ferro”. 
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Para finalizar, e mudando o nível de análise, as páginas referentes à morte de 

Kadafi são um bom exemplo para mostrarmos o movimento naturalmente descendente 

previsto na interação leitor-capa – conforme já pontuamos no capítulo 1 deste trabalho. 

O conteúdo verbal desacelera e atoniza o choque inicial provocado pelo visual. Ao 

longo das chamadas presentes nas duas páginas, O Globo apresenta uma cobertura mais 

aprofundada, narrando como aconteceu a fuga e posterior captura de Kadafi, fazendo 

um breve histórico dos seus 42 anos à frente do governo da Líbia, levantando a questão 

de uma possível execução, entre outras abordagens. Essas informações fazem com que 

os valores veiculados pelo enunciador do jornal ganhem, aos poucos, um nível maior de 

intelecção, já que o movimento de desaceleração e de atonização tem como função 

principal dar um sentido, uma explicação para uma construção inicialmente insólita. 

Portanto, parte-se do impacto para o conforto, com um consequente aumento da 

densidade sêmica do texto. Dessa forma, apesar de sofrer uma forte aceleração, é 

mantido o elã da lentidão característico da linguagem jornalística. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o desenvolvimento de uma caracterização semiótica do discurso 

jornalístico e de seu fazer persuasivo no capítulo 1 e da delimitação dos diferentes 

estilos enunciativos na cobertura de mortes trágicas e/ou violentas no capítulo 2, este 

trabalho se encerra com um desdobramento das descrições das capas de O Globo feitas 

no capítulo anterior. De um lado, tomamos o massacre do Colorado e a catástrofe da 

Região Serrana do Rio, ocorrida em 2011, como O Globo da sobriedade. De outro, 

identificamos os gritos do discurso no veículo, ao nos debruçarmos sobre o massacre de 

Realengo e a morte do líder líbio Muamar Kadafi. A análise do corpus e sua divisão 

nesses dois grupos nos permitiu elencar alguns elementos que predominam nas páginas 

que condizem com o perfil moderado esperado do enunciador do jornal e os que 

quebram a expectativa do enunciatário e aproximam o veículo do jornalismo “espreme 

que sai sangue”. Chamaremos esses componentes de “estratégias de sobriedade” e 

“estratégias sensacionalistas”, respectivamente. 

Em O Globo da sobriedade, temos uma predominância da dimensão inteligível e 

uma manipulação regida preferencialmente pela extensidade, pelo conforto do 

conhecido. O elã da lentidão característico da linguagem jornalística é então 

desacelerado. Nas análises do massacre do Colorado e da catástrofe da Região Serrana, 

esse movimento foi explicitado, no plano de conteúdo pela ênfase dada ao factual, uma 

vez que O Globo buscou apresentar uma cobertura completa dos fatos; pela 

figurativização dos mortos principalmente como número, como vítimas anônimas da 

violência e da tragédia; pelo não rompimento do contrato fiduciário estabelecido com o 

enunciatário do veículo, que busca informações objetivas, neutras, isentas e imparciais; 

pela abordagem dos casos sob diferentes ângulos, produzida pelo estabelecimento de 

um jogo de vozes; e pelo foco na construção de um percurso de disforização dos 

“culpados” pelas mortes noticiadas. 

Quanto ao plano de expressão, entre as “estratégias de sobriedade” identificadas 

nesse grupo, podemos listar, de maneira geral uma maior harmonia buscada entre os 

componentes verbais e visuais na construção das capas, o que incluiu um cuidado no 

tratamento cromático e topológico, contribuindo para a demarcação da identidade visual 

de O Globo; e a opção por fotografias com um enquadramento mais amplo, a definição 

de figuras e a delimitação dos cenários de modo a permitir uma contextualização dos 

fatos narrados, centralizando os temas do massacre e da catástrofe. 
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É importante destacar que não deixamos de considerar as particularidades das duas 

coberturas, identificando no gráfico tensivo suas diferentes inflexões. Assim, como vimos, 

embora ambos os conjuntos de capas configurem o elã da lentidão desacelerado, as do 

massacre do Colorado ocupam uma posição de retardamento na curva em relação às sobre a 

catástrofe da Região Serrana. Ou seja, a abordagem feita por O Globo do episódio que 

aconteceu nos EUA foi menos impactante do que a da tragédia climática brasileira, mesmo 

que os dois noticiários estejam no domínio do conforto, sem quebras de expectativa. 

De forma contrária, em O Globo que “grita”, há um predomínio do componente 

sensível e uma manipulação regida prioritariamente pela intensidade, pelo impacto do 

insólito. Temos então o elã da lentidão acelerado. Nas análises do massacre de Realengo 

e da morte de Kadafi, essa dinâmica foi evidenciada, no plano de conteúdo pela ênfase 

dada às performances do atirador e dos rebeldes e pela produção de uma iconização que 

exacerbou o aspecto dramático e sangrento dos fatos; pela figurativização dos mortos 

como indivíduos, expressa pelo foco dado ao drama pessoal e às trajetórias de vida 

interrompidas em Realengo e pelo fornecimento de um histórico da atuação política de 

Kadafi; pela quebra de expectativa produzida já em um primeiro contato com as capas, 

que arrebatam os leitores; e pela atribuição de um valor eufórico à morte, no caso da 

punição dos algozes – o atirador Wellington e o ditador Kadafi. 

Quanto ao plano de expressão, entre as “estratégias sensacionalistas” observadas 

nesse grupo, podemos ressaltar, principalmente: uma menor harmonia buscada entre os 

componentes verbais e visuais na construção das capas, com a recorrência de imagens 

ampliadas e de maiores contrastes cromáticos – sem, entretanto, “ferir” completamente 

a identidade visual de O Globo; e a opção por fotografias com uma focalização muito 

aproximada às cenas retratadas, uma indefinição de figuras em alguns casos e também 

de um cenário de fundo, não garantindo uma contextualização dos fatos narrados. 

Como trabalhamos sempre com uma gradação qualitativa de efeitos de sentido, aqui 

também levamos em conta as especificidades das duas coberturas, identificando no gráfico 

tensivo suas inflexões. Dessa forma, embora ambos os conjuntos de capas caracterizem o 

elã da lentidão acelerado, as da morte de Kadafi estão em uma posição de adiantamento no 

gráfico tensivo em relação às do massacre de Realengo. Em outras palavras, a abordagem 

feita por O Globo da execução do líder líbio foi mais impactante do que a da tragédia na 

escola brasileira, embora os dois noticiários estejam no universo do insólito. 

A partir das ferramentas conceituais oferecidas pela semiótica francesa e por sua 

vertente tensiva, nos pareceu possível comprovar a hipótese inicial deste trabalho, 
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mostrando que, na cobertura de fatos sensacionais por si só, a linha que separa um 

veículo tido como sensacionalista de um considerado moderado nem sempre é bem 

definida. Como vimos no desenvolvimento da pesquisa, na cobertura de determinados 

episódios envolvendo mortes trágicas e/ou violentas, O Globo abandona o seu perfil 

inicial de enunciador, do jornal “sério”, que busca construir principalmente simulacros 

de objetividade, neutralidade, imparcialidade e isenção. O veículo passa então a 

explorar recursos de chamamento e apelos passionais, rendendo-se preferencialmente a 

estratégias de manipulação que tangem ao universo sensível. E, com preferencialmente, 

queremos dizer que admitimos que o componente afetivo é inerente à cobertura 

jornalística de fatos sensacionais por si só, presente não apenas no discurso que tende ao 

sensacionalismo como também no que tende à objetividade – como vimos nos 

noticiários analisados da catástrofe na Região Serrana em 2011 e do massacre do 

Colorado. A questão central é mostrar que, em um continuum traçado entre os dois 

polos – do menos apelativo ao mais apelativo –, em alguns momentos O Globo se 

aproxima mais do segundo, diferentemente do que se espera a partir da definição do 

perfil do sujeito da enunciação do jornal. 

Por meio desta pesquisa sobre a cobertura de mortes trágicas e/ou violentas feita 

por um jornal com posição de protagonismo no mercado como O Globo, esperamos ter 

colaborado com um olhar mais crítico sobre a atuação da grande imprensa. Esta que, 

tantas vezes, se ampara em clichês que delimitam o “bom jornalismo” como sendo o da 

“justa medida”, mas que, em uma dimensão pragmática, se posiciona em fronteiras 

tênues com o jornalismo considerado sensacionalista. Reconhecer essa permeabilidade 

de maneira embasada nos parece uma grande contribuição a uma discussão em que as 

complexidades desse fazer não podem ser diminuídas por discursos de cunho prescritivo 

ou por interesses meramente mercadológicos. 
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ANEXO 1 

 

Continuum traçado com as capas analisadas no artigo intitulado “A morte estampada nas capas de jornais: uma análise semiótica do Massacre de 

Realengo”, das mais distantes às mais próximas do jornalismo dito sensacionalista, sem O Globo (cf. GAMA; MANCINI, 2015, no prelo). 
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ANEXO 2 

O Globo da sobriedade 

FIGURA 1: Capa do primeiro caderno de 21/07/12 

 



79 

 

FIGURA 2: Capa do primeiro caderno de 24/07/12 
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FIGURA 3: Capa do primeiro caderno de 13/01/11 
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FIGURA 4: Capa do primeiro caderno de 14/01/11 
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FIGURA 5: Capa do caderno especial de 14/01/11 

 



83 

 

FIGURA 6: Capa do primeiro caderno de 15/01/11 
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ANEXO 3 

Os gritos do discurso em O Globo 

FIGURA 7: Capa do primeiro caderno de 08/04/11 
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FIGURA 8: Capa do caderno especial de 08/04/11 
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FIGURA 9: Capa do primeiro caderno de 09/04/11 
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FIGURA 10: Capa do caderno especial de 09/04/11 
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FIGURA 11: Capa do primeiro caderno de 21/10/11 
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FIGURA 12: Capa do caderno especial de 21/10/11 

 


