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SINOPSE 

 

Análise de textos verbais e não verbais das capas dos 
jornais Meia-Hora e O Globo, com foco em questões 
relativas a componentes de natureza verbal e não verbal, 
com base em teorias da Psicologia Social, da Linguística do 
Texto e da Comunicação Social. Elaboração de quadro de 
critérios de orientação para o planejamento de atividades 
centradas no ensino de leitura.  
 



 

 

RESUMO 

 

 

Os jornais fazem circular cotidianamente novas informações, selecionando e 

representando, com palavra e imagem, o que ocorre nas esferas local, nacional e 

internacional. As manchetes e chamadas das capas dos periódicos constituem uma 

boa amostra dos universos neles configurados em função dos perfis dos leitores por 

eles pretendidos. Observar como determinado jornal tece, em sua primeira página, 

esses dois gêneros, com recurso a componentes verbais e não verbais, permite-nos 

entrever sua inserção no mundo e o perfil de seu leitor virtual. Com base em 

pressupostos da Psicologia Social, da Linguística do Texto e da Teoria das 

Representações Sociais, analisamos comparativamente manchetes e chamadas 

sobre um mesmo fato, publicadas entre março de 2009 e março de 2010, nas capas 

do jornal de referência O Globo e do jornal popular Meia-Hora de Notícias, 

focalizando os temas dominantes, os recursos verbais e imagéticos utilizados, os 

traços de humor e de sensacionalismo manifestados, com o objetivo de estabelecer 

divergências e convergências entre os textos dos dois jornais examinados, que 

pudessem resultar em guia de orientação para professores de Língua Portuguesa do 

ensino médio e fundamental interessados em desenvolver atividades de leitura 

crítica de periódicos dessa natureza, para que possam expandir o conhecimento 

linguístico e de mundo de seus alunos.  

 

Palavras-chave: jornal popular e de referência; manchete; chamada; leitura; 

representações sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

Los periódicos hacen circular diariamente nuevas informaciones, seleccionando y 

representando, con palabra e imagen, lo que ocurre a nivel local, nacional e 

internacional. Los titulares y los copetes de los diarios son una buena muestra de 

universos en ella configurados de acuerdo a los perfiles de los lectores que desean. 

Observar cómo cierto periódico teje, en su portada, esos dos géneros, con 

componentes verbales y no verbales, nos permite vislumbrar su integración en el 

mundo y el perfil de su lector virtual. Con base en estudios de la Psicología Social,  

Lingüística del Texto y la Teoría de las Representaciones Sociales, se analizan 

comparativamente los titulares y copetes  sobre un mismo tema, publicados entre 

marzo de 2009 y marzo de 2010, en las portadas del periódico de referencia O 

Globo y del  periódico popular Meia-Hora de Notícias, centrándose en los temas 

dominantes, como los recursos y las imágenes verbales utilizados, la presencia de 

humor y de sensacionalismo, a fin de establecer las diferencias y similitudes entre 

los textos de los dos periódicos analizados, de modo que puedan resultar en originar 

guía de orientación a los profesores de portugués de la primaria y secundaria 

interesados en desarrollar actividades de lectura crítica de periódicos como esos, de 

manera que puedan ampliar los conocimientos lingüísticos y de mundo de sus 

alumnos. 

 

Palabras-clave: periódico popular y de referencia; titular; copete; lectura; 

representaciones sociales. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

 É próprio da natureza do jornal participar da vida social de uma comunidade. 

Ao levar a informação, o jornal realiza seu compromisso de ser o que é e nada mais 

que isso, na opinião de alguns. Contudo, numa visão cética, não passa de um 

simples comércio, escorado em técnica e arte. Para outros, representa um 

instrumento de (in)formação com forte poder ideológico e político, ou seja um 

instrumento de manipulação da opinião pública – razão suficiente para os que 

defendem a censura – em que se encontram embutidos determinados olhares sobre 

a realidade social. 

 Seja qual for a posição assumida, é necessário admitir-se que sobre os 

jornais podem ser observadas nuances no tratamento da linguagem e organização 

da informação por eles veiculada, a começar pelas primeiras páginas (ou capas). 

Isso porque o jornal só é jornal junto ao seu leitor, como duas metades que se 

aproximam, pois, se assim não o fosse, não passaria de tinta e papel. E se o jornal 

se constrói na relação com o seu público-alvo, não pode ser confundido com um 

aglomerado de signos linguísticos e visuais dispostos a noticiar fatos ou a prestar 

serviços, sem considerar os perfis identitários de sua audiência. Tem-se a ideia de 

que tudo no jornal acena para o leitor: o texto, a imagem, as propriedades 

pragmáticas, o formato, a área da página, o papel, tudo isso clama pela manipulação 

do leitor (MOUILLAUD, 2002:174). 

Ao circular pela região metropolitana do Rio de Janeiro como simples cidadão 

e ao atuar como professor de língua portuguesa em escolas públicas desse espaço, 

observamos que os periódicos populares1 são de grande circulação na periferia, 

entre leitores menos escolarizados, e que os convencionais ou de referência2 

predominam nos locais com população de poder aquisitivo e grau de escolaridade 

mais alto, cada modalidade de mídia utilizando a linguagem que supõe estar 

sintonizada com os interesses, conhecimento de mundo e repertório linguístico da 

maioria de seus leitores.  

                                                
1Segundo Amaral (2006:16), são “jornais baratos, com baixa paginação, vendidos em bancas, que abrigam 

publicidades de produtos destinados a um público de baixa renda”. Podem ou não ser sensacionalistas.  
2Utilizamos o termo, neste estudo,  como relativo a  jornais mais caros, com alta paginação, vendidos por 

assinatura ou em bancas, que veiculam publicidades destinadas a um público de alto ou médio poder aquisitivo.    
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 Dessas reflexões – não só sobre a variedade de jornais que circulam 

atualmente, com propósitos e focos distintos, a partir da heterogeneidade de 

públicos de classes econômicas diferentes, mas também sobre o perfil de nosso 

alunado nas escolas públicas de periferia – nasceu o interesse pela pesquisa em 

questão. Algumas peculiaridades que distinguem os jornais populares dos 

convencionais destinados a estratos sociais mais elevados despertaram nossa 

curiosidade, posteriormente, transformada em investigação sistemática desse objeto 

de estudo.  

Indagamo-nos se os professores de língua portuguesa não poderiam, da 

leitura crítica de periódicos populares e convencionais, tirar partido para a 

observação de universos linguísticos e culturais diferentes porém complementares e 

ainda para o desenvolvimento das habilidades dos alunos relativas à leitura e à 

produção de textos. Não poderiam os professores estabelecer pontes entre esses 

dois universos de linguagem, que contribuíssem para proporcionar aos estudantes 

uma visão ampliada de sua realidade e dos usos de sua língua materna, instrumento 

básico de construção de conhecimento e identidade?    

Buscando respostas para essas indagações, começamos a observar mais 

detidamente a configuração dos jornais populares e dos jornais convencionais em 

circulação na região metropolitana do Rio de Janeiro.   

 Como cidadão, impressionaram-nos o contraste entre as primeiras páginas3 

dos tabloides populares e dos jornais convencionais e os diferentes perfis de leitores 

que deixam entrever e podem contribuir para reforçar. Como professor, estimulou-

nos a associação da pequena extensão desses textos (por exemplo, manchetes e 

chamadas) à grande quantidade de recursos (linguísticos, tipográficos, imagéticos) 

mobilizada para construir sentido de forma impactante. Considerando a duração dos 

tempos de aula de língua portuguesa no contexto das escolas da região, o impacto 

das tecnologias na configuração dos textos contemporâneos e a multiplicidade dos 

recursos mobilizados para conferir sentido aos textos da capa de jornal, 

encontramos um nicho para o desenvolvimento de nossa pesquisa de doutorado.  

Decidimos que, num primeiro tempo, iríamos identificar em jornais em 

circulação no Rio de Janeiro o que distingue objetivamente os textos verbais e não 

verbais das capas de periódicos populares daqueles das capas dos jornais de 

                                                
3Para este trabalho, tomaremos como sinônimas as expressões “capa” e “primeira página”.  
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referência. Feito esse confronto, paralelo à prospecção da representação dos 

leitores nos dois jornais pesquisados,  tentaríamos estabelecer parâmetros gerais 

que pudessem orientar a elaboração por professores de português e autores de 

livros didáticos de atividades orientadas e escalonadas de leitura crítica dos gêneros 

textuais presentes nesse segmento do jornal.  

Escolhemos como material para a análise o jornal O Globo e o jornal Meia-

Hora de Notícias, mais conhecido como “Meia-Hora”, em suas versões impressas. 

Restringindo-nos às edições relativas ao período de março de 2009 a março de 

2010, após examinarmos 730 capas (365 de O Globo e 365 do Meia-Hora), 

selecionamos para esta análise 31 páginas de abertura do jornal O Globo e um 

número equivalente do Meia-Hora, totalizando 62 capas ou primeiras páginas que 

veiculavam uma mesma notícia num mesmo gênero (por exemplo, manchete) ou em 

gêneros diferentes (por exemplo,  manchete/chamada). 

 A partir de análise da linguagem verbal e não verbal desses gêneros da mídia 

impressa popular e convencional do Rio de Janeiro, esta pesquisa pretende levantar 

dados que fundamentem a elaboração de um quadro de critérios gerais orientadores 

de leitura de periódicos dessa natureza. Esse quadro, por sua vez, poderia 

possibilitar a professores de língua portuguesa dessa região, sobretudo aqueles  

atuantes em comunidades com reduzidas oportunidades de contato com a norma 

culta, elaborar atividades que, a partir do repertório linguístico e cultural dos alunos, 

pudessem ampliá-lo, contribuindo para a formação de leitores críticos e atuantes.   

À medida que fomos organizando o corpus, desenvolvemos, entre outros,  

estudos acerca da Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2007; 

JODELET, 2001), sentimos a necessidade de incluir, nos fundamentos teóricos da 

pesquisa, estudos de Linguística do Texto (BAKHTIN, 2000; MARCUSCHI, 2006, 

2007 e 2008) e de Comunicação Social (AMARAL, 2006; RABAÇA e BARBOSA, 

2001; LAGE, 2006), relativos a questões como representações sociais, textualidade, 

componentes verbais e não verbais, gêneros e modos de organização do texto, 

gêneros do domínio jornalístico, tipografia das primeiras páginas de jornal impresso. 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, organizamos o conteúdo do trabalho da 

forma que se segue.  

Nos segundo, terceiro e quarto capítulos, estão apresentados os 

pressupostos teóricos fundamentais para o embasamento da pesquisa: noções de 

representações sociais, estereótipos, ideologia; questões relativas à textualidade, 
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aos gêneros e tipos textuais, aos suportes e domínios discursivos, à estrutura do 

jornal impresso, aos componentes verbais e não verbais, aos gêneros do domínio 

jornalístico e a outros elementos, como sensacionalismo e comicidade. 

 Nos quinto, sexto e sétimo capítulos, descrevem-se a composição do corpus 

e os procedimentos adotados para sua análise; apresentam-se, respectivamente, a 

análise das capas selecionadas para o corpus, os resultados e as discussões 

decorrentes da análise e uma proposta de aplicação pedagógica com base nos 

resultados obtidos na pesquisa. 

 Arrematando o texto, temos o capítulo relativo às conclusões, e ainda as 

referências relacionadas à pesquisa.  

 Por fim, temos de salientar a possibilidade de aplicação dos resultados deste 

estudo no ensino de leitura crítica de textos verbais e não verbais do domínio 

jornalístico, com consequente  ampliação do conhecimento linguístico e de mundo 

do estudante do ensino fundamental e médio.  
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2. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, ESTEREÓTIPOS E IDEOLOGIA 

  

O processo de elaboração de um texto é perpassado pela forma com que seu 

produtor, com sua bagagem pessoal e cultural, configura a realidade em uma dada 

linguagem. Ao ser lido por outros indivíduos, esse texto vai ser reconfigurado no 

quadro de referências de cada um, também marcado pela experiência pessoal e 

pela inscrição do leitor em um contexto social.     

Nesta pesquisa, enfocando a elaboração e a leitura de textos de periódicos 

populares e convencionais que circulam no contexto do Rio de Janeiro, 

consideramos fundamental, para compreender como os textos das capas dos jornais 

são tecidos e como podem ser lidos,  recorrer às noções de  representações sociais, 

estereótipos e ideologia, apresentadas, em seguida.    

 

2.1. Representações Sociais  

 

Há algumas décadas, no campo das Ciências Humanas, mais propriamente, 

no campo da Psicologia Social, temos observado o surgimento de inúmeros 

trabalhos em torno das representações sociais.  

Atualmente, muitos domínios compartilham os estudos das representações 

sociais, como o domínio científico, o cultural, o social, o institucional e aquele da 

produção. Entre os  domínios perpassados ou tangenciados pelos estudos das 

representações sociais está o da linguagem.  

 Esses diferentes campos do conhecimento aplicam os estudos das 

representações sociais, tomando como aparato diferentes métodos de investigação, 

entre os quais se destacam as pesquisas em laboratório, os questionários, as 

técnicas de associação de palavras, a observação participante e a análise 

experimental do discurso. 

Esse “movimento”, como rotula Jodelet (2001), teve seu despontar na França, 

durante a década de 1960, tomando por base os estudos de Serge Moscovici – o 

qual inciou os trabalhos a partir de 1954 – no âmbito da Psicologia Social, que se 

configura na relação estabelecida entre a Psicologia e a Sociologia. Trata-se de uma 

ciência mista, motivada, atualmente, pela volta ao conceito de “representação”, 

proposto, inicialmente, por Durkheim. 
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Durkheim, no final do século XIX, em seu afã de tornar a Sociologia uma 

ciência autônoma, com fronteiras bem definidas, quando comparada à Psicologia, 

procurou distinguir as representações individuais – aquelas que se referem  aos 

indivíduos em sua particularidade – das representações coletivas – que tocam os 

seres enquanto grupos – defendendo que à Psicologia cabem as representações 

individuais, ao passo que à Sociologia, as coletivas.  

Com base na herança durkheimiana, Moscovici retomou o estudo das 

representações coletivas, porém alargando seus conceitos e reformulando ideias. A 

primeira das mudanças foi conceber as representações como um processo 

dinâmico, contrariando o caráter fixo atribuído por Dukheim, o que levou Moscovici a 

sugerir o termo “social” em lugar de “coletivo”, por aquele marcar a dinamicidade da 

natureza das representações. 

Para Durkheim (2001/1982), as representações são formas estáveis de 

compreensão coletiva. Moscovici (2001) prefere partir da variação e da diversidade 

de ideias coletivas presentes nas sociedades modernas. Essa diversidade reflete 

uma sociedade heterogênea, com diferenças na distribuição do poder, o que, 

consequentemente, engendrará uma variedade de representações. Isso é notado 

nos pontos de tensão que há em cada cultura e que permitem, assim, novas formas 

de representação. 

Mas, o que vem a ser a Teoria das Representações Sociais? Para Jodelet 

(2001:22), as representações sociais podem ser compreendidas como “uma forma 

de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e 

que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”, 

definição, a seu ver, compartilhada pela comunidade científica. 

Trata-se, em sua visão, de um “conhecimento”, quer dizer, algo inteligível, 

advindo da cognição humana,  isso porque representar se traduz num ato em que o 

sujeito se reporta ao seu objeto por intermédio do pensamento, do intelecto.  

Mas, ao mesmo tempo, configura-se num saber “prático”, o que nos remete 

aos “mitos” – cuja função era a de orientar o homem, sendo este desprovido do 

conhecimento filosófico/científico, em suas ações diárias – às “ideologias” e aos 

“estereótipos”.  

Essas conclusões não estão longe do que acrescenta Jodelet (2001:22): 

“Igualmente designada como saber de senso comum ou ainda saber ingênuo, 

natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento 
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científico”. Nesse sentido, as representações sociais, enquanto sistemas de 

interpretação, são balizadoras e orientadoras de nossas expressões comunicativas e 

de nossas condutas. 

Alguns pontos ainda se destacam na definição da autora: as representações 

são “socialmente elaboradas e partilhadas”, ou seja, o indivíduo se reconhece como 

parte de uma sociedade, tem seu sentimento de “pertença social”, uma vez que 

colabora para a construção dessas representações (elaboradas) e, obviamente, 

toma posse delas (partilhadas). Essas considerações, portanto, nos levam a concluir 

que as representações sociais estão mais próximas (se já não o são propriamente) 

de um artefato cultural, criado e manipulado por uma comunidade social e 

transmitido, em sua herança social, para as próximas gerações. 

Moscovici (apud DUVEEN, 2007:10), a seu modo, destaca as representações 

sociais como entidades tangíveis. De acordo com ele, 

 
Elas se circulam, se entrecruzam e se cristalizam continuamente, através 
duma palavra, dum gesto, ou duma reunião, em nosso mundo cotidiano. 
Elas impregnam a maioria de nossas relações estabelecidas, os objetos que 
nós produzimos ou consumimos e as comunicações que estabelecemos. 
Nós sabemos que elas correspondem, dum lado, à substância simbólica 
que entra na sua elaboração e, por outro lado, à prática específica que 
produz essa substância, do mesmo modo como a ciência ou o mito 
correspondem a uma prática científica ou mítica. 

 

 Mais à frente, Moscovici (apud DUVEEN, 2007:21) define-as como: 

 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro, 
estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu 
mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que 
a comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 
fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os 
vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social (apud 
DUVEEN, 2007: 21). 
 

Notamos que a proposta de Jodelet (2001) se ancora na conceituação 

oferecida por Moscovici. Ambos consideram que as representações sociais regulam 

nossa práxis diária (“Elas impregnam a maioria de nossas relações estabelecidas, 

os objetos que nós produzimos ou consumimos e as comunicações que 

estabelecemos”, MOSCOVICI, op. cit.), e estão socialmente presentes no cotidiano 

de uma comunidade. 

Se as representações participam da comunicação de um grupo, isso 

explicaria as inúmeras formas de manipulação da linguagem, que resultam em 
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provérbios, ditos populares, clichês, metáforas e, evidentemente, no processo de 

gramaticalização de alguns itens linguísticos. 

Um clichê ou lugar comum é nada mais que uma expressão do pensamento 

cristalizada (“...se cristalizam...”), como uma “forma”, disponível no léxico, “pronta” 

para a comunicação, que circula na fala social de uma comunidade e por ela é 

criada (“...socialmente elaborada e partilhada...”, (JODELET, 2001:22), fruto, então, 

do modo como representamos uma ideia, do ponto de vista linguístico-discursivo. O 

mesmo se diz dos ditos, dos provérbios e das metáforas. 

Ainda há dois aspectos mencionados por Moscovici que merecem atenção 

com vistas a esta investigação: as representações estão presentes em nossa 

comunicação e correspondem à substância simbólica que as elabora. Isso significa 

que em nossos dicursos se refletem as crenças, os valores, os preconceitos, as 

ideologias, os estereótipos, enfim, um conjunto de conhecimentos que, mais uma 

vez, desemboca na cultura de um povo. Não há como pensar diferentemente, até 

porque as representações correspondem à substância “simbólica” (e símbolo é um 

artefato cultural) que as elabora. A esse respeito, Doise (2001:193) contribui com a 

seguinte afirmação: “As representações sociais são sempre tomadas de posição 

simbólica, organizadas de maneiras diferentes”. Nesse rol, para a autora, 

encontram-se as opiniões, as atitudes  e os estereótipos. 

 Moscovici (2001:47), ainda na busca por diferenciar as representações 

coletivas das representações individuais, propõe considerar aquelas como algo 

homogêneo e vivenciado por todos os membros de um grupo, semelhante ao modo 

como partilham de uma mesma língua. Considera, igualmente, que o papel das 

representações é o de manter uma certa unidade, um vínculo entre os membros de 

um grupo, preparando-os para pensar e agir de um modo uniforme.  

 Por isso, Jodelet (2001:22) concebe as representações sociais como 

intervenientes em diferentes processos como a difusão e a assimilação dos 

conhecimentos, o desenvolvimento individual e coletivo, e também na definição das 

identidades pessoais e sociais, bem como nas expressões dos grupos humanos e 

até nas transformações sociais. 

 É necessário salientar ainda, nessa tentativa de definir o que são as 

representações sociais, o que concerne ou não ao seu domínio. Para tanto, Jodelet 

(2001:27-28) estabelece características, que configuramos no quadro a seguir: 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: CARACTERÍSTICAS 

Configuram e revelam características de algo (objeto) ou de alguém (sujeito). 

Mantêm uma relação de simbolização com seu objeto (substituindo-o) e também 

de interpretação (atribuindo-lhe significados). 

Integram a pertença e participação do sujeito em sua sociedade e cultura. 

São uma forma de conhecimento. 

Constituem um saber prático, ligado à experiência a partir da qual é produzido. 

Constituem-se em um modo de agir sobre o mundo e sobre o outro. 

Quadro 1 – Características das Representações Sociais  
Base: Jodelet, 2001.  

 

 Levando em consideração o quadro acima e as propostas dos autores sobre 

representações, é vísivel a recorrência à ideia de um “saber prático”. Assim, com 

base nos diferentes pontos de vista até então apresentados, concluímos que as 

Representações Sociais podem ser compreendidas como um conhecimento prático, 

adquirido e transmitido socialmente, capaz de gerar um sentimento de pertença nos 

indivíduos de uma comunidade, resultando numa unidade (ou “uniformidade”, para 

Moscovici) de pensamento. Além disso, é importante ter em mente que a 

representação é uma relação estabelecida entre um sujeito e um objeto e que este é 

simbolizado e interpretado por aquele. Por fim, deve-se considerar as 

representações como algo vivenciado e partilhado pelos grupos sociais, um saber 

com propósitos práticos e que contribui na construção de uma realidade comum a 

um grupo social,  materializado em crenças, valores, estereótipos, senso comum, 

ideologias e refletido em nossas produções linguístico-discursivas. 

 

2.2. Estereótipos 

 

  É corrente o clichê “mulher ao volante, perigo constante”. Mais que um 

aparente lugar-comum, a expressão, já cristalizada pelo uso, atesta, para alguns, o 

pensamento de uma sociedade machista que desqualifica a capacidade da mulher 

como condutora de automóveis, enquanto, para outros, ressoa como uma máxima. 
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Se para a mulher cabe-lhe a ideia de má condutora, para o homem a ideia de 

condutor desregrado – aquele que dirige em alta velocidade, não obedece às leis de 

trânsito e está sempre envaidecido pelo veículo potente e moderno que possui. Em 

ambos, nota-se a configuração de imagens pré-determirnadas, preconcebidas, 

adquiridas, e que regulam nossas ações sociais – os estereótipos.  

  “Estereótipo” (em francês, stéréotype) provém do grego (stereos = sólido) e, 

inicialmente, designava uma espécie de forma ou uma placa de metal pela qual 

eram obtidos, pelo processo de estereotipia, textos e imagens, por meio da prensa 

tipográfica. Substituindo os caracteres móveis, o estereótipo ou clichê permitiu a 

reprodução de textos de forma mais otimizada e em larga escala. Nesse sentido, o 

termo, desde a sua origem, já aponta para o caráter de rigidez do estereótipo. 

  Por conta dessa acepção, o termo acaba por associar-se a algo pré-

determinado, cristalizado, ou seja, de uma ideia ou pensamento que foi se 

solidificando ao longo do tempo. Para muitos, a designação “estereótipo” evoca 

preconceitos, ideias infundadas, originadas do senso comum. No entanto, para as 

ciências, a noção de estereótipo pode variar. 

  Para Henry e Pêcheux, sob o ponto de vista discursivo, falar de estereótipo é 

falar de algo pré-construído (LYSARDO DIAS, 2007); nesse sentido, ele aparece à 

luz da ideologia (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2006). Para os analistas do 

discurso, baseados na perspectiva sociológica de Durkheim, o estereótipo pode ser 

considerado como representação coletiva cristalizada:  

 

Para a análise do discurso, ele constitui, com o topoi ou lugares-comuns, 
uma das formas adotadas pela doxa, ou conjunto de crenças e opiniões 
partilhadas que fundamentam a comunicação e autorizam a interação verbal 
(CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, op. cit.: 215). 

 

  No âmbito da Sociologia, com base no conceito de representações coletivas, 

de Durkheim, o estereótipo é compreendido como uma “imagem mental coletiva que 

determina formas de pensar, agir e mesmo sentir do indivíduo” (LYSARDO-DIAS, 

2007:27). O fundamento dessa concepção encontra-se na tese sociológica da 

“mentalidade coletiva”, sustentada por sociólogos como o próprio Durkheim. 

  De acordo com essa tese: 

   

(...) a sociedade não é simples soma de indivíduos, e sim sistemas 
formados pela sua associação, que representa uma realidade específica 
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com seus caracteres próprios. Sem dúvida, nada se pode produzir de 
coletivo se consciências particulares não existirem; mas esta condição 
necessária não é suficiente. É preciso ainda que as consciências estejam 
associadas e combinadas de determinadas maneiras; é esta combinação 
que resulta a vida social e, por conseguinte, é esta combinação que a 
explica. Agregando-se, penetrando-se, fundindo-se, as almas individuais 
dão nascimento a um ser, psíquico se quisermos, mas que constitui 
individualidade psíquica de novo gênero (...) o grupo pensa, sente, age 
diferentemente da maneira de pensar, sentir e agir de seus membros, 
quando isolados. Partindo, pois, desses últimos, não poderíamos 
compreender nada do que se passa no grupo (DURKHEIM, 2001). 

   

  É como se os valores, crenças, opiniões individuais cedessem lugar a um 

modo de pensar comum que facilita as nossas interações e comunicações dentro da 

comunidade. Para essa postura, os estereótipos se constituem, pois, em imagens 

que reforçam a unidade do grupo, o sentimento de pertença dos indivíduos em 

relação ao próprio grupo social, a integração de seus membros. 

  Para a perspectiva da Psicologia Social, particularmente sob o enfoque da 

Teoria das Representações Sociais – adotada como uma das bases para esta 

investigação – o estereótipo relaciona-se com as imagens preconcebidas as quais 

se cristalizam em um grupo social e que interferem na relação entre os componentes 

desse grupo (LYSARDO-DIAS, 2007:27). Atualmente, não há como tratar do 

processo de estereotipia e de suas funções sem passar pela Psicologia Social, já 

que esse tem sido o campo científico que mais se debruça sobre a questão 

(AMOSSY e PIERROT, 2004).  

  Com o objetivo de estudar as relações e interações sociais, a Psicologia 

Social trata de estudar as imagens que os membros de um grupo social fazem de si 

mesmos e dos outros. Para Ferrés (1998:135), os estereótipos: 

 

(...) são representações sociais, institucionalizadas, reiteradas e 
reducionistas. São representações sociais porque pressupõem uma visão 
compartilhada que um coletivo social possui sobre outro coletivo social. São 
reiteradas porque são criadas com base na repetição... A base de rigidez e 
de reiteração, os estereótipos acabam parecendo naturais; seu objetivo é, 
na realidade, que não pareçam formas de discurso e sim formas da 
realidade. Finalmente são reducionistas porque transformam uma realidade 
complexa em algo simples. 
 

  Essa noção compreende o estereótipo como fenômeno que opera com a 

generalização, categorização e previsão, o que, de acordo com Lysardo-Dias (2007), 

são mecanismos que se encontram na origem da discriminação. Como essas 

imagens passam por categorias veiculadas por nós, não será difícil, reconhecer-se 

como alemão, italiano, brasileiro, esquerdista etc., segundo Amossy (2004). 
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  Há quem reconheça o estereótipo como sinônimo de “preconceito”, por criar 

categorias, classificações. No entanto, a maioria dos psicólogos sociais tende a 

distinguir a dimensão classificatória, da dimensão emocional. A esse respeito, 

declara Amossy (2004:39): “Assim, o estereótipo aparece como uma crença, uma 

opinião, uma representação relativa a um grupo e a seus membros; ao passo que o 

preconceito designa a atitude adotada para com os membros desse grupo.4” De 

acordo com essa concepção, será considerada como estereótipo a imagem coletiva 

que se constrói e que circula sobre, por exemplo, gays, bem como o conjunto de 

traços característicos que os identifica como tais; enquanto, por preconceito, a 

tendência a julgar desfavoravelmente a um indivíduo gay, ou a desqualificá-lo, 

simplesmente por fazer parte desse grupo. 

  Embora o estereótipo não corresponda à ação discriminatória ou ao 

preconceito propriamente dito, ele pode contribuir, a nosso ver, para tais atitudes, o 

que explica o fato de muitos o considerarem como a fonte de preconceitos e 

discriminações (SANTOS, 2009), uma vez que categoriza e classifica em grupos 

uma sociedade. Sendo assim, é de se esperar que seja um aspecto da realidade 

negativo. Mas, como parte da realidade, os estereótipos são verdadeiros ou falsos? 

De acordo com Ferrés (1998:136): 

 
(...) são verdadeiros porque costumam basear-se em aspectos parcialmente 
verdadeiros, extraídos efetivamente da realidade. Sempre poderão ser 
encontrados na realidade vestígios que confirmem o estereótipo. Mas são 
falsos porque toda generalização simplificadora pressupõe uma traição a 
uma realidade que é necessariamente complexa, contraditória, dual. 
 
 

Um dado bastante curioso que pode corroborar essa dualidade do 

estereótipo, concebida por Ferrés, encontra-se em um dos exemplos aduzidos no 

começo desta seção, quando expusemos, entre os estereótipos masculinos, o do 

homem como condutor desregrado, por desrespeitar as sinalizações, o limite de 

velocidade da via etc. Entre os penalizados por dirigir em excesso de velocidade, os 

homens aparecem entre os 81,4% dos infratores, ao passo que as mulheres, entre 

os 18,6%5. Esses dados não trazem qualquer justificativa, do ponto de vista 

                                                
4 Así, el estereotipo aparece como una creencia, una opinión, una representación relativa a un grupo y sus 

miembros; mientras que el prejuicio designa la actitud adoptada hacia los miembros del grupo en cuestión 

(AMOSSY, 2004:39).  
5 Dados obtidos pelo jornal “O Globo” de 12/06/2008 e divulgados pelo Sindicado de Centros de Formação de 

Condutores de Santa Catarina. Disponível em: 

http://www.sindemosc.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=5348&Itemid=92. Acesso em: 02 de ago de 2009. 

http://www.sindemosc.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=5348&Itemid=92
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científico, para considerarmos o estereótipo como verdade, no entanto, corroboram 

a afirmação de Ferrés, que salienta, por um lado, a existência de fragmentos 

verdadeiros de uma realidade na raiz do estereótipo e, por outro, a falsidade do 

próprio estereótipo, já que existe uma parcela masculina que escapa dessa 

estatística. 

  A esse ponto, não poderíamos deixar de comentar que os meios de 

comunicação, há décadas, vêm-se revelando os maiores difusores de estereótipos 

sociais. Quando se trata de publicidade, os processos de estereotipagem 

relacionados a gêneros (masculino/feminino) são os mais produtivos (SANTOS, 

2009). No entanto, entre os gêneros do texto e os suportes do domínio jornalístico, 

observa-se uma profusão de discursos que se valem da estereotipia. Constata-se 

isso, principalmente, em seções do jornal como o fotojornalismo, as charges 

(impressas ou virtuais), as manchetes e as chamadas. Posteriormente, neste estudo, 

discutiremos com maior profundidade as relações que se estabelecem entre esses 

gêneros de capa e o processo de estereotipia. 

  Na mídia, segundo Croll (1999 apud LYSARDO-DIAS, 2007:29), os 

estereótipos cumprem três funções:(i) função cognitiva, por serem mobilizados na 

transmissão da informação; (ii) função social, como forma de apropriação cultural do 

real; (iii) função comunicativa, por instalarem uma relação entre os conhecimentos e 

os seus sujeitos. Conclui-se, portanto, que a mídia se vale dos estereótipos por 

serem fontes de informação e de domínio da realidade e por congregarem os 

indivíduos que compartilham de uma mesma visão social, em termos de valores 

humanos. 

  Na mídia (impressa ou não), a divulgação de estereótipos não é uma 

atividade exclusiva de textos verbais. É importante frisar que as imagens 

(fotografias, desenhos, caricaturas) tornam-se colaboradoras dos elementos verbais 

para processos de estereotipagem (como se observa na publicidade, SANTOS, 

2009). Em capas de jornais, as fotografias também têm cumprido essa função, a 

partir dos chamados “estereótipos visuais”, que em Sousa (2011) podem ser 

conceituados como:  

(...) imagens que contribuem para associar pessoas a ideias simplistas e 
pré-concebidas sobre a idade, a nacionalidade, a etnia, a proveniência 
geográfica, o sexo, a orientação sexual, o estatuto econômico, as 
deficiências físicas e mentais, etc. Essa associação algumas vezes é 
verdadeira, mas muitas vezes é infundada e falsa, contribuindo para a 
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dissociação entre uma realidade e as cognições pessoais e sociais sobre 
essa realidade. 

   

  Sousa salienta que  as fotografias podem assumir um papel relevante na 

fixação de estereótipos e que seu conteúdo é tão relevante quanto o do texto escrito 

ao qual se associam. Para a nossa pesquisa, consideraremos o cruzamento de 

informações geradas pela linguagem verbal e não verbal como um fator importante 

para os resultados pretendidos, por acreditarmos que os sentidos criados pelos 

textos dos gêneros presentes nas capas dos jornais só podem ser desvelados com 

maior plenitude por esse encontro. Por isso, dedicamos, mais adiante, uma 

subseção exclusiva para a questão. 

Se alinhavarmos essa discussão acerca do processo de estereotipia realizada 

até o momento, não será difícil concluir que, na realidade, o estereótipo é, entre o 

repertório de saberes de uma comunidade, uma forma de conhecimento 

compartilhado, que atua na identificação sociocultural dos indivíduos que compõem 

um determinado grupo social e reforça o elo coesivo entre esses indivíduos. Trata-se 

de um saber “coletivo”, ou seja, não há estereótipos para indivíduos, mas para 

grupos: família, escola, vizinhança, comunidade religiosa etc. Um saber que, embora 

seja pré-determinado, fixado, não é estático. Cada grupo social tem os seus 

estereótipos que, com o passar do tempo, são reforçados, transformados e até 

rejeitados.  

 Mas falar de estereótipos é falar de imagens mentais, de processo de 

conceituação e generalização responsáveis pela criação dessas imagens. A 

“imagem” é um modo de representar um dado objeto de modo a torná-lo conhecido. 

Assim, o que está por trás do estereótipo é o modo, encontrado pela sociedade, de 

representar perfis humanos que resultem numa identificação imediata pela 

“comunidade” ou “grupo social”. Essas imagens funcionam como formas de 

identificação daquilo que é “nosso”, ou seja, do “grupo”.   

  Compartilhamos do ponto de vista da Psicologia Social que, nas palavras de 

Lysardo-Dias (2007:27), resume-se assim:  

 

Consolidado pelo uso e marcado pela convencionalidade, ele[o estereótipo] 
é uma representação fixada e partilhada por uma coletividade que depende 
dele para interagir verbalmente e para gerenciar as relações sociais.  
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  Equivale a dizer que os estereótipos se constituem em meios para a 

realização de nossas interações comunicativas e sociais.  

  

2.3. Ideologia 

 

 O termo “ideologia” teve sua origem no século XIX, na França; cunhado por 

Destutt de Tracy, filósofo e político, serviu para nomear a ciência das ideias. Seus 

discípulos ficaram conhecidos, pejorativamente, como “ideólogos” por Napoleão 

Bonaparte; eram materialistas e, como tais, rejeitavam qualquer explicação de cunho 

metafísico ou teológico para a explicação dos fatos, ou seja, as causas para as 

ações humanas ou para a formação das ideias deviam ser explicadas a partir de 

conhecimentos científicos e em experimentação. Ao discursar para o Conselho de 

Estado, em 1812, Napoleão atribuiu aos ideólogos a causa de todas as desgraças 

na França, chegando ao ponto de taxá-los de “tenebrosos metafísicos”, exatamente, 

o inverso do que eram. Marx mantém o valor original do termo napoleônico, quer 

dizer, “o ideólogo é aquele que inverte as relações entre as ideias e o real” (CHAUÍ, 

2008:30).  

 Ulteriormente, outros pensadores se apropriaram do termo, incorporando-o ao 

seu vocabulário: Comte, Durkheim, Weber e Mannheim, com significados distintos 

de acordo com a doutrina de cada um. Contudo, é com os filósofos Marx e Engels 

que o conceito tornou-se mais conhecido, tendo o seu sentido delineado para o que 

hoje conhecemos: como visão de mundo de uma classe social dominante 

(MONNERAT, 2003:45), como instrumento de dominação de uma classe social 

sobre outra. 

 A ideologia, em sua gênese, com base na visão dos filósofos Karl Marx e 

Friedrich Engels, denota a inversão de uma realidade. A esse respeito vale a 

reflexão de Marx sobre o salário. Aparentemente, trata-se de um pagamento por um 

serviço prestado. No nível da aparência ou superficial (também fenomênico), a 

relação de trabalho é uma troca estabelecida entre indivíduos livres e iguais, quer 

dizer, enquanto livres, significa haver um indivíduo (não-escravo) que vende seu 

trabalho a outro; enquanto seres iguais, significa que podem estabelecer trocas: uns 

vendem seu trabalho para outros que o compram.  

 No nível da essência (profundo ou não-visível), desvela-se um modo de 

produção nada igualitário. O trabalhador, ao final de seu expediente, não receberá 
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todo o valor correspondente às horas de trabalho realizadas para a produção de um 

produto, mas apenas uma parte delas; o valor excedente de produção, das horas 

trabalhadas e não pagas é que gera a “mais-valia” que, por sua vez, gera o capital 

(FIORIN, 2006:27). 

 As relações constituídas no nível superficial aparecem como igualitárias, entre 

operários e patrões; no nível mais profundo, observa-se uma relação entre classes 

sociais, em que uma se apropria da força de trabalho da outra, compra essa força e 

aproveita-se dela, com as horas de trabalho não pago, para enriquecer-se. Nesse 

sentido, o que no nível aparente se mostra de um modo, no nível profundo, o 

inverso. 

 A ideologia terá sua base a partir dessa inversão observada pelos filósofos 

Marx e Engels. Chauí (2008:24) assinala que: 

 

em sociedades divididas em classes (e também em castas), nas quais uma 
das classes explora e domina as outras, essas explicações ou essas idéias 
e representações serão produzidas e difundidas pela classe dominante para 
legitimar e assegurar seu poder econômico, social e político. Por esse 
motivo, essas idéias ou representações tenderão a esconder dos homens o 
modo real como suas relações sociais foram produzidas e a origem das 
formas sociais de exploração econômica e de dominação política. Esse 
ocultamento social chama-se ideologia.  

 

 Por ela, uma classe domina outra; justifica e transmite como verdadeiro e 

justo o modo como domina e explora. No entanto, a ideologia não é um instrumento 

absoluto e inquebrável; na história, percebemos que muitas dessas relações ora são 

mantidas, ora são até rompidas ou transformadas (a Revolução Francesa é um 

exemplo); quando transformadas, segundo Chauí (op. cit.:idem), podem ocorrer de 

forma radical (revolução) ou parcial (reformas). Assim, do ponto de vista da autora, 

“Em outras palavras, uma ideologia não possui um poder absoluto que não possa 

ser quebrado ou destruído”, quando uma sociedade se dá conta de sua realidade 

“pode organizar-se para quebrar uma ideologia e transformar uma sociedade.” 

 Por ideologia, então, podemos entender como um conjunto de ideias, 

representações que “servem para justificar e explicar a ordem social, as condições 

de vida do homem e as relações que ele mantém com os outros homens” (FIORIN, 

2006:28). Configura-se em normas de conduta por meio das quais a sociedade é 

levada a portar-se (pensar, sentir e agir) conforme espera a classe detentora do 

poder político e econômico. Para Fiorin (op. cit.) não é possível afirmar a existência 
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de um conhecimento neutro, isso porque sempre haverá o ponto de vista de uma 

classe a respeito da realidade. 

 Os pensadores atuais reconhecem a contribuição marxista para a 

compreensão do fenômeno da ideologia, a qual poderíamos resumir em uma frase 

típica do nosso discurso cotidiano “nem tudo que parece ser, é”. Por trás do que 

aparentam ser as ideias, ocultam-se a má-fé e os interesses diversos. Contudo, a 

concepção de ideologia foi ganhando novas nuanças, embora mantendo parte da 

visão marxista sobre a questão. Atualmente, segundo Hryniewicz (2001:95), 

“ideologia” denota: 

 

 Conjunto de ideias que indica o modo da representação social. Como uma 

parte da sociedade concebe a realidade social em sua totalidade; quem é 

trabalhador deve conformar-se com o que ganha e com as condições que lhe 

são oferecidas, pois ter emprego é o seu maior benefício, tendo em vista o 

desemprego; a ideia de que religiosos não devam se envolver em problemas 

políticos e sociais são alguns dos exemplos. 

 

 Conjunto de ideias que, fundamentadas em uma concepção específica de 

justiça, avaliza o funcionamento de uma determinada ordem social, de modo 

a conceber o que é ou não justo. É justo, por exemplo, que alguém com baixa 

escolaridade viva em condições econômicas precárias6. 

 

 Conjunto de ideias que justifica as relações entres os indivíduos, reguladas 

pelo Direito. As ideologias servem para indicar direitos e deveres, o limite da 

soberania do Estado, pôr ordem nas relações de trabalho e de propriedade. 

Com isso, pode-se chegar à conclusão (infundada) de que o que é legal é 

incontestavelmente justo. 

 

 Conjuntos de ideias que indica a maneira como membros de uma sociedade 

devem pereceber a realidade externa a partir de sua realidade interna. A 

ideologia cumpre o papel de interferir no modo como os indivíduos devem 

                                                
6Em jornais populares, como o Meia-Hora, a morte de traficantes (e até de suspeitos!) é vista como justa pelo 

ponto de vista que se entrevê (do editor) na construção do discurso das manchetes e das chamadas, como se 

observa na capa MH7, do corpus de pesquisa. 
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pensar e conceber os fatos; quando devem sentir alegria, tristeza, satisfação 

ou não, medo ou segurança entre outros. 

 

 A ideologia não só se manifesta nessas quatro formas, como pode ser 

medida, diríamos, em níveis ou escalas, apontadas por Hryniewicz (2001:95), a 

saber: a ideologia geral e a ideologia particular. 

 A ideologia geral tem por meta atingir a todos os membros de uma sociedade. 

O discurso ou pronunciamento de um representante político é um exemplo de como 

ela se manifesta. A ideologia particular, em contrapartida, desenvolve-se em 

determinados grupos sociais: sindicatos, partidos políticos, grupos religiosos, entre 

tantas outras minorias.  

 O jornal impresso, a despeito de ser um suporte para tantos discursos (em 

gêneros diversos), parece-se situar no nível geral, pela sua natureza, ou seja, porta-

voz do fato, dos acontecimentos para qualquer indivíduo que acessá-lo. No entanto, 

um jornal, qualquer que seja, tem um identidade, um perfil e, por extensão, uma 

“postura ideológica”. Uma vez que seu perfil é construído a partir da visão de um 

grupo (proprietários e editores), o seu discurso revelará, ainda que implicitamente, o 

ponto de vista adotado por esse grupo o que, de certo modo, traz ideologias 

particulares subjacentes. 

 A mídia ou mass media tem sido a grande fonte de divulgação ou de 

disseminação  de ideologias. O jornal e a publicidade/propaganda incorporam essa 

atitude, elemento do próprio fazer comunicativo.  

 A publicidade, por exemplo, não é só mera transmissora de ideologias, mas 

encontra nelas e nos estereótipos os ingredientes para a construção de sua 

mensagem. Por meio de uma variada gama de agências competentes, dispõe em 

suas peças publicitárias o resultado da produção de empresas e indústrias 

concorrentes. Frente à essa disputa que, como consideram os próprios profissionais 

do ramo, “é o que movimenta o negócio”, despertar necessidades artificiais e 

desejos no consumidores tem sido uma arte de publicistas e empresários. A 

persuasão e a sedução7 atuam de modo que não só produtos e serviços são 

vendidos, mas ideias. Monnerat (2003:47) assinala “Ao contrário do panorama 

negativo apresentado freqüentemente nos noticiários de jornais, a mensagem 

                                                
7Respectivamente, em Charaudeau (1994), a arte de “fazer crer” e a arte de “fazer prazer”. 
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publicitária cria e exibe um mundo perfeito e ideal”, ou seja, projeta, com frequência, 

um mundo de sonhos e até “faz de conta” que vai ao encontro das aspirações do 

destinário da mensagem publicitária. 

 Os jornais, como parte da mídia de massa, configuram-se como um meio da 

ação ideológica. Na produção do discurso jornalístico, ressaltam-se certos fatos e 

omitem-se (intencionalmente, por vezes) outros. Essa espécie de recorte revela 

muito mais do que a escolha do público-alvo, mas da linha editorial e da postura 

política e ideológica do jornal. Esse fato tornou-se claro durante a ditadura da 

segunda metade do século XX no Brasil, em que as manifestações populares e as 

greves não eram noticiadas, revelando a manipulação da imprensa pela força 

ideológica, neste caso, do governo. 

 As capas de jornais (corpus desta investigação), quando apresentam ao leitor 

o repertório de fatos do dia, em destaque, não o fazem simplesmente por interesse 

exclusivo da audiência, embora se leve em consideração também esse aspecto. Há 

uma identidade ideológica, do modo como jornal julga os acontecimentos, o que 

reflete nessas escolhas. É bem verdade que a imparcialidade é um mito e que os 

discursos não são neutros, isto é, não se constroem isentos do olhar de quem os 

produz, isso porque, segundo Bakhtin (1986), a palavra está constantemente 

carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial.  

 Com isso, não há como negar a contribuição (ou a forte influência) da mídia 

(especialmente, a impressa) para a formação da opinião pública e para a criação e 

instauração de atitudes e hábitos. Ao comparar jornais de linhas editorias distintas 

(um de cunho popular em contraste com um jornal convencional ou de referência) de 

certo modo, contribuímos para desvelarmos a diversidade de posicionamentos 

acerca de um mesmo fato, ou seja, as diferentes posturas ideológicas adotadas pelo 

jornal e que terão reflexos na representação que cada veículo faz de sua audiência, 

do seu alvo: o leitor.   

 Por fim, uma ação pedagógica de incentivo à leitura crítica baseada nessa 

confrontação, que é a proposta desta pesquisa, pode contribuir, igualmente, para a 

formação de leitores capazes de se posicionarem  conscientemente perante esses 

veículos, realizando, com autonomia, uma reflexão mais ampla sobre os fatos 

noticiados e construindo sua opinião de forma mais independente.   
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3. TEXTO: NOÇÕES DE BASE 

 

Trataremos, neste capítulo, das características dos gêneros manchete e 

chamada, presentes na capa de periódicos impressos, porém, antes de focalizá-las, 

vamos abordar alguns tópicos pertinentes ao nosso estudo, como as noções de 

texto, fatores de textualidade, gêneros, tipos, suportes e domínios.      

 

3.1. Concepções de texto  

 

De origem latina – “textum, -i” (tecido, pano) – a palavra texto evoca vários 

sentidos e conceitos para os pesquisadores da Linguística. Dubois e colaboradores 

(1978:586) compartilham da seguinte ideia de texto: chama-se texto ao “conjunto de 

enunciados lingüísticos submetidos à análise: o texto é então uma amostra de 

comportamento linguístico que pode ser escrito ou falado”. Na concepção adotada 

por esses linguistas, o  texto seria constituído de uma soma de enunciados, sem 

consideração para com os componentes  que extrapolam os limites do texto, como o 

contexto. 

Halliday e Hasan (1976:293) vão mais além, levando em conta o aspecto 

interativo do texto e entendendo-o como “uma unidade de uso da língua em uma 

situação de interação”. Segundo esse autores: 

 
Um texto é mais bem pensado não como uma unidade gramatical, mas 
antes como uma unidade de tipo diferente: uma unidade semântica. A 
unidade que o texto tem é uma unidade de sentido em contexto, uma 
textura que expressa o fato de que ele se relaciona como um todo com o 
ambiente no qual está inserido8. 
 

 

 Extrapola-se, de acordo com suas palavras, o componente gramatical. Já se 

nota um outro direcionamento para a compreensão de texto, que será mais alargada 

e discutida pelos estudiosos da Linguística Textual. 

Ainda em nossa discussão, a partir da proposta apresenta por Dubois e 

colaboradores, Marcuschi (2008:72) entende o texto não apenas como um 

“comportamento linguístico”, mas uma “ação linguística”, em que suas fronteiras 

estão vinculadas ao mundo em que surgem e funcionam, quer dizer, não pode ser 

                                                
8A text is best thought of no a grammatical unit at all, but rather as a unit of a different kind: a semantic unit. The 

unity that it has is a unity of meaning in context, a texture that express the fact that it relates as a whole to the 

environment in which it is placed. 
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analisado basicamente pela frase em si (morfossintaxe), mas deve, na concepção 

do autor, levar em consideração os elementos que envolvem a sua produção, nesse 

caso, o contexto e os interlocutores.  

 Marcuschi (2008:72) adota e transcreve a definição de Beaugrande (1997:10): 

“O texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e 

cognitivas”. Nesse tripé, podemos destacar um elemento importante considerado 

pelo autor: “ação social”. Numa perspectiva sociodiscursiva, a que é adotada por 

Marcuschi, isso significa que o texto nasce das relações que travamos uns com os 

outros, ou seja, não é um produto da linguagem desvinculado do meio, mas é fruto 

do meio em que se encontram seus interagentes 

 Em seu conceito, a “ação cognitiva” também tem espaço, o que vale dizer, 

que não se pode negar o conhecimento enciclopédico/de mundo tanto de quem 

produz quanto de quem recebe o texto. 

A postura de Beaugrande revela alguns pontos-chave para a nossa pesquisa 

– o que nos leva a tomar sua definição como a que atende às necessidades deste 

trabalho. Marcuschi (2008:80) apresenta algumas implicações da visão de 

Beaugrande sobre texto, sumarizada a seguir: 

 

 

TEXTO 

 Sistema de conexões entre sons, palavras, enunciados, significações, 

participantes, contextos, ações etc. 

 Evento interativo, não processado de forma monológica e solitária, mas 

em um processo de co-produção. 

 Construção que implica aspectos linguísticos e não-linguísticos, em 

geral multimodal. 

 Composição de elementos multifuncionais (som, palavra, significação, 

instrução etc.), que deve ser processada com esta multifuncionalidade. 

Quadro 2 – Implicações da concepção de texto de Beaugrande. 

 

A partir do quadro, não se nega a possibilidade de analisar as partes formais 

– como enfatizaram Dubois e colaboradores (1978) – visto que, na própria trama do 

texto, há elementos de ordem gramatical que trabalham a favor da tessitura, que vão 
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desde o nível fonêmico ao morfossintático. Porém, considerar o texto apenas sob 

esse ponto de vista seria negar a existência de aspectos de sua própria natureza, 

como por exemplo, as circunstâncias de produção e os produtores, a possibilidade 

de que se materialize fora do binômio oral/escrito –  já que há textos imagéticos que 

dispensam o recurso verbal (tal como ocorre na publicidade) – os elementos de 

ordem pragmática, como a sua significação e recepção.  

É importante destacar que o texto é uma unidade linguística de qualquer 

extensão (VAL, 2006:03), de modo que uma palavra pode ser suficiente para 

estabelecer a comunicação entre os interagentes da troca comunicativa, pois 

equivale a outros textos, dotada de “textualidade” ou “textura”, quer dizer, do 

ingrediente necessário à existência do texto. 

Koch e Travaglia (1993) dizem ser a “textualidade” ou “textura”: “(...) o que faz 

de uma sequência linguística um texto e não uma sequência ou um amontoado 

aleatório de frases ou palavras”, portanto, a responsável pelo fato de o texto ser 

aquilo que é. 

Val (2006:05) compartilha da mesma ideia e acrescenta, com base em 

Beaugrande e Dressler, que a textualidade implica sete fatores, a saber: a 

intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade, a coesão, a 

coerência e a intertextualidade, conhecidos como os “fatores pragmáticos da 

textualidade”, dos quais trataremos na sequência. 

 

3.2. Fatores de textualidade 

 

Para a formação da “textualidade” ou “textura” concorrem sete princípios, 

também chamados fatores “pragmáticos”, que entram em jogo na produção e na 

compreensão do texto. Pragmáticos por levarem em consideração o funcionamento 

do texto enquanto entidade atuante na informação e na comunicação.  

Esses fatores podem ser divididos em grupos, como os que focalizam o 

produtor e seu projeto de comunicação (a intencionalidade), os que dão mais ênfase 

ao receptor da mensagem (a aceitabilidade), os que tratam do texto em sua 

superfície (a coesão), os que vão às camadas mais profundas do texto e à interação 

entre os interlocutores (a coerência, a informatividade, a intertextualidade e a 

situacionalidade). A seguir, apresentamos, de forma resumida, cada um desses 

fatores. 
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A intencionalidade é o fator que se liga diretamente ao elaborador da 

mensagem. O produtor (falante/escritor), em seu projeto de comunicação, planeja o 

seu texto, buscando apresentá-lo de forma coesa/coerente, a fim de que seja aceito 

por seu receptor (ouvinte/leitor).  

Por exemplo, ao editar uma notícia, o jornalista normalmente considera as 

características de seu público-alvo, leitor da informação, como o nível de linguagem 

e a classe a que pertence. 

Na aceitabilidade, focaliza-se o destinatário do texto. Trata-se da atitude do 

receptor (ouvinte/leitor) frente ao texto (ouvido/lido), isto é, da sua recepção 

(boa/má/indiferente). Sua aceitação depende da relevância ou utilidade para aquele 

que o recebe (VALENTE, 2002:179). Em relação aos leitores de jornais, pode-se 

dizer que normalmente procuram, entre os periódicos do mercado, aqueles cujos 

textos retratem seu mundo, seu modo de interpretá-lo e sua linguagem. 

A coerência, de acordo com Koch e Travaglia (1991:21), é o princípio da 

interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto numa situação comunicativa. Diz 

respeito à possibilidade de o leitor estabelecer o(s) sentido(s) para o texto que lê. 

Para que haja a coerência, torna-se imprescindível que o produtor e o receptor 

compartilhem de um universo de referências comuns, dividam o saber 

enciclopédico/de mundo que possuem. A manchete seguinte, extraída do jornal “O 

Dia” em 13/02/2012, em sua versão online ilustra esse fator: 

 

(01) Gianecchini já está se exercitando em casa9 

 

Para que a mensagem do texto seja alcançada plenamente pelo leitor, é 

necessário que ele saiba que Reynaldo Gianecchini é um ator, conhecido pela sua 

participação em telenovelas de sucesso, que fez recentemente um tratamento para 

curar-se de um câncer linfático. Sem esses dados, abre-se a possibilidade de 

construção de diferentes mensagens para o texto, quer dizer, um leitor que não 

compartilhasse do mesmo universo de referências com o seu produtor poderia 

entender que alguém simplesmente se exercita (pratica atividade física, treina, 

estuda) na própria casa e não em outro local (academia, ginásio esportivo, 

                                                
9 Disponível em: http://odia.ig.com.br/portal/diversaoetv/gianecchini-j%C3%A1-est%C3%A1-se-exercitando-

em-casa-1.406050.  Acesso em: 13/02/2012. 

http://odia.ig.com.br/portal/diversaoetv/gianecchini-j%C3%A1-est%C3%A1-se-exercitando-em-casa-1.406050
http://odia.ig.com.br/portal/diversaoetv/gianecchini-j%C3%A1-est%C3%A1-se-exercitando-em-casa-1.406050
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instituição de ensino) traindo, desse modo, o fato e, com isso, o propósito 

comunicativo do produtor.  

A coesão é normalmente conhecida como sendo um mecanismo (ou vários) 

que promove(m) a tessitura de um texto, ligando os seus elementos ou as suas 

partes. Diferentemente da coerência – que é subjacente ao texto – a coesão está na 

superfície textual, e é revelada “explicitamente” através de marcas linguísticas, 

índices formais (KOCH e TRAVAGLIA, 1991:40), o que lhe vale o nome de 

“concatenações frásicas lineares” (FÁVERO, 1995:13). 

O exemplo que se segue, retirado da manchete do jornal O Globo (G1), de 

02/03/09, remete ao tipo de coesão “lexical”, em que se empregam palavras 

sinônimas ou quase-sinônimas na retomada ao referente: 

 

(02) Botafogo conquistaTaça Guanabara. 

(Equipe derrota o Resende por 3 a 0 e decide o título estadual pela terceira 

vez consecutiva).  

(Grifos nossos) 

 

Nesse caso, “equipe” faz referência a “Botafogo”, a forma verbal “decide” 

substitui  “conquista”  e o “título estadual” remete à “Taça Guanabara”. 

A informatividade corresponde ao grau de informação nova e informação já 

conhecida em um texto. O produtor deve, com base no conhecimento compartilhado 

com o seu receptor, dosar as informações que são ou não do repertório de ambos. 

Para Val (2006:14), “diz respeito à medida na qual as ocorrências de um texto são 

esperadas ou não, conhecidas ou não, no plano conceitual e no formal”. O ideal, 

segundo a autora, é que o texto se mantenha num nível mediano de informatividade, 

ou seja, no qual a informação nova e a conhecida se alternem.  

No exemplo (02), notamos uma preocupação por parte do editor da manchete 

em esclarecer para o leitor mais um motivo para a comemoração dos torcedores: é a 

terceira vez que o clube ganha o mesmo título, daí o porquê de acrescentar à 

manchete a informação “(...) pela terceira vez consecutiva”. A informatividade é o 

equilíbrio entre o que se sabe e o que não se sabe. 

A situacionalidade diz respeito à situação comunicativa. Para que um texto 

seja bem produzido e interpretado é necessário que os interlocutores compartilhem 

a mesma situação comunicativa. De acordo com Marcuschi (2008:128), “o critério da 
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situacionalidade refere-se ao fato de relacionarmos o evento textual à situação 

(social, cultural, ambiental) em que ele ocorre”. Para ele, a situacionalidade pode ser 

vista como um “critério de adequação textual”.  

No gênero “manchete”, por exemplo, haverá alguns requisitos determinados 

situacionalmente para defini-la como sendo esse gênero e não uma chamada. Na 

produção desse gênero, o editor cuidará tanto de critérios tipográficos (em tabloides 

populares as manchetes normalmente são coloridas, enquanto em outros jornais 

utiliza-se predominantemente a cor preta) quanto da localização  espacial (na parte 

superior central da primeira página do jornal) e do conteúdo (o fato que se julgue 

mais relevante para o leitor). 

No que se refere à intertextualidade, a definição que julgamos mais 

apropriada está  em Valente  (2002:179):  

 

A ‘intertextualidade’ refere-se às citações de outros textos feitas pelo autor 
do texto, que, conscientemente, intenta fazer o destinatário perceber as 
conexões semânticas entre o texto por ele produzido e outro(s) texto(s) 
anteriormente produzido(s). 

 

Trata-se da relação dialógica entre os textos. Assim, um texto pode abrigar 

um ou mais textos em si. A manchete, retirada do jornal Meia-Hora (MH22), de  

15/09/09, ilustra esse princípio. 

 

(03) Foi para o outro lado da vida. 
 
(Câncer de pâncreas mata ator Patrick Swayze aos 57 anos, nos Estados 

Unidos) 

 

Parte do título do filme “Ghost – Do outro lado da vida” é tomada para fazer 

menção à morte do protagonista do filme, uma vez que “o outro lado da vida” é uma 

forma eufemística para nomear a “morte”, daí a relação intertextual da informação 

com o título do filme e com uma expressão popular. 

 Por fim, temos de ressaltar que, ao lermos um texto, nem sempre 

encontraremos o encadeamento entre os fatores de textualidade. Muitas vezes, 

haverá textos que não apresentam qualquer marca ou elo coesivo, mas que terão 

coerência e vice-versa. Nem sempre será fácil identificar a presença de outro texto 

ou de seus reflexos no texto que estamos lendo. Isso porque a intertextualidade 
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poderá se manifestar de forma implícita e, neste caso, resultará num grande esforço 

do leitor para operar com as associações possíveis. De algum modo, esses fatores, 

alguns mais outros menos, estão presentes em nossos textos nos mais diversos 

gêneros. 

 

3.3. Gêneros textuais10 
 

 
 Como seres, dotados de competência linguística, em nossas interações diárias, 

estamos a todo instante produzindo e interpretando textos, caracterizados por 

diferentes estilos, propósitos, modos de organização, conteúdo e formatos. No 

entanto, não efetivamos nossa troca comunicativa de forma aleatória. Seguimos, 

basicamente, um cabedal, diríamos, de formas ritualizadas, porém, ao mesmo 

tempo, com certo grau de dinamicidade, construídas sócio-historicamente, 

conhecidas como gêneros textuais. 

  É na Antiguidade, com os filósofos gregos, Platão e seu discípulo Aristóteles, 

que se encontram as primeiras tentativas de organizar e classificar as diferentes 

formas como moldamos nossa comunicação diária. As primeiras noções acerca dos 

gêneros do texto estão vinculadas aos estudos dos gêneros literários, ganhando 

autonomia a partir de Bakhtin e de outros teóricos modernos. 

 Platão foi o primeiro, de que se tem relato, a tratar da questão. Sua proposta, 

inicialmente, baseava-se numa classificação binária, em que sob o “gênero sério” 

abrigavam-se a epopeia e a tragédia, ao passo que a comédia e a sátira 

compunham o “gênero burlesco” (MACHADO, 2005:151). No entanto, em A 

República, refaz sua proposta de classificação e concebe, a partir de uma tríade 

genérica, a organização das tradicionais formas poéticas: gênero mimético ou 

dramático (tragédia e comédia); gênero expositivo ou narrativo (ditirambo, nomo e 

lírica) e gênero misto (epopeia).  

 Com base na classificação platônica, Aristóteles lança em sua obra – Poética – 

a tríade narrativo, épico e dramático, a qual se consolidou no âmbito dos estudos 

literários e se tornou o fundamento de análise da compreensão dos gêneros. Com 

base na representação mimética, Aristóteles classifica os gêneros como obra da 

“voz”. Assim, a poesia de primeira voz é representação da lírica; a de segunda voz, 

                                                
10 Por não fazermos distinção entre “gêneros do texto” e “gêneros do discurso”, tomaremos essas expressões 

como correlatas. 
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da épica; a de terceira voz, do drama. Trata-se, de acordo com Machado (op. cit.: 

idem), de uma “classificação paradigmática e hierárquica, facilitada pela observação 

das formas no interior de um único meio: a ‘voz’”.  

 A busca por criar um sistema que pudesse classificar os gêneros não foi 

exclusiva da poética como até então visto. Em, A Arte Retórica, notamos o esforço 

de Aristóteles por categorizar as outras formas de manifestação do processo 

comunicativo humano sob o domínio da oratória. Em sua obra, considera que no 

domínio da retórica havia três gêneros identificáveis: o jurídico, o deliberativo e o 

epidítico. O jurídico, baseado na acusação ou na defesa, configurava-se num 

discurso pronunciado por um advogado, na ocasião do julgamento de processos 

penais, realizado com o intuito de persuadir os membros de um tribunal. Já o 

deliberativo, consistia numa espécie de discurso com vistas a aconselhar ou 

desaconselhar, tal como realizam os líderes partidários a grupos ou assembleias 

populares. Por sua vez, o epidítico – ou demonstrativo – caracterizava-se no 

discurso que tinha por finalidade o elogio ou a censura, normalmente, realizado em 

cerimônias festivas, cujos alvos eram pessoas dignas de louvor ou de crítica/injúria. 

 A proposta aristotélica teria se mantido se não fosse o surgimento da prosa 

comunicativa. Com a prosa, houve a necessidade de reformular os parâmetros de 

análise das formas interativas do discurso (MACHADO, 2005:152). Com Bakhtin, o 

estudo dos gêneros não se desenvolve sob o foco da classificação das espécies, 

mas sob o processo dialógico. Os gêneros passam a ser compreendidos a partir de 

outra perspectiva: a das esferas de uso da linguagem verbal. 

 A esse respeito, Bakhtin (2000:280) declara que, por fim, houve a preocupação 

de se estudarem os “gêneros do discurso cotidiano”, de modo particular, o da réplica 

do diálogo cotidiano. Ele recorda toda a trajetória por que passou o estudo dos 

gêneros, começando pelos “gêneros literários” (voltados para os aspectos artístico-

literários e despreocupados com a linguagem), passando pelos “gêneros retóricos” – 

com pouca diferença dos mencionados anteriormente, porém mais atentos à 

linguagem oral – e desembocando nos “gêneros do discurso cotidiano” – com mais 

atenção ao componente linguístico.  

 Do ponto de vista histórico, parecia que os “gêneros do discurso cotidiano” 

(estudados pelos estruturalistas, os behavioristas americanos, os discípulos de 

Vossler) enfim simbolizavam o auge dos estudos dos gêneros, depois de um largo 
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percurso de propostas e discussões teóricas pelo tempo. No entanto, Bakhtin (2000: 

281) ressalta que: 

Mas, também nesse caso, o estudo não podia conduzir à definição correta 
da natureza linguística do enunciado, na medida em que se limitava a pôr 
em evidência a especificidade do discurso cotidiano oral, operando no mais 
das vezes com enunciados deliberadamente primitivos (os behavioristas 
americanos). 

 

 Para Bakhtin é necessário considerar a heterogeneidade dos gêneros do 

discurso e as dificuldades de definir a natureza genérica do enunciado. Segundo ele, 

os gêneros se dividem em primários (considerados simples, e nesse grupo se insere 

a réplica do diálogo cotidiano, a carta) e secundários (considerados complexos, 

como o romance, o teatro, o discurso científico, ideológico etc.) e que aqueles 

absorvem e transmutam estes. Nesse caso – aqui se instala a crítica de Bakhtin – 

quando uma carta (gênero simples), por exemplo, é assimilada por romance (gênero 

complexo), embora seu conteúdo e significado retratem a realidade cotidiana, não é 

parte da realidade exterior/cotidiana, mas sim parte da vida literário-artística.  

 Portanto, a solução encontrada por Bakhtin (2000:282) está em relevar a 

relação entre os gêneros primários e secundários e o processo histórico da 

composição dos gêneros secundários no estudo dos gêneros, e não somente como 

faziam os behavioristas, analisar o fenômeno dos gêneros sob o ângulo exclusivo 

dos gêneros primários. Assim, é possível explicar a crise pela qual passaram as 

bases oferecidas por Aristóteles, com o surgimento do Romantismo, e o porquê de 

as teorias mais modernas considerarem o gênero como uma categoria fluida 

(MARCUSCHI, 2006:23), ou seja, de natureza híbrida. 

 Vem de longa data o interesse em analisar e compreender os diferentes modos 

pelos quais o processo comunicativo humano se efetiva, isso porque já eram 

percebidas as diferentes formas como interagimos. Se variam nossas formas de 

interagir, também variam as esferas da atividade humana, porque dependem, como 

nota Bakhtin (2000: 279), dos modos de utilização da língua. Isso ressalta o caráter 

dinâmico da língua e suas modalidades (oral e escrita). O uso da língua cria 

enunciados concretos e únicos projetados pelos participantes das diferentes esferas 

de atividade humana, revelando as finalidades e condições dessas esferas, levando 

Bakhtin (op. cit.: idem) a concluir que: 

 
Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas 
cada esfera de utilização da língua elabora seus ‘tipos relativamente 
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estáveis’ de enunciados, sendo isso que denominamos ‘gêneros do 
discurso’. 
 

  Dois pontos devem ser destacados da declaração de Bakhtin: o 

“relativamente” e o “estáveis”, que, de acordo com Marcuschi (2006:15), levaram a 

posições diferentes entre os estudiosos. Segundo ele, para muitos a noção de 

estabilidade é relevante se o foco estiver na forma, enquanto sob o olhar da 

enunciação e do enquadre histórico-social da língua, “a relatividade parece 

sobrepor-se aos aspectos estritamente formais e captar melhor os aspectos 

históricos e as fronteiras fluidas dos gêneros” (MARCUSCHI, 2006:15).  

 Para Bakhtin (1986), o uso da língua está relacionado com as diferentes 

esferas da atividade humana; assim o caráter e as formas desse uso acabam por 

também ser variados. O uso da língua realiza-se em forma de enunciados (orais e 

escritos) concretos e singulares. Na totalidade do enunciado, encontram-se 

articulados três elementos: conteúdo (temático), estilo (recursos linguísticos, lexicais 

e fraseológicos) e construção composicional. Se os enunciados estão, de certo 

modo, determinados pelas diversas esferas da atividade humana, logo tais 

elementos também estão, uma vez que se encontram articulados no todo do 

enunciado. A produção e a circulação de tais enunciados (“relativamente estáveis”), 

nas diferentes esferas da atividade humana é o que Bakhtin entende como sendo os 

“gêneros do discurso”. 

 Bakhtin (2000:279) ainda salienta outro dado importante sobre a noção de 

gêneros: 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e a cada esfera dessa 
atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa.  

 

 Sendo infinitos, não há como classificar os gêneros de forma rígida, pois não se 

agrupam naturalmente, sim, teoricamente (MARCUSCHI, 2006:16), e menos ainda, 

quantificá-los (MARCUSCHI, op. cit.:idem). Como as esferas humanas tendem a 

modificar-se, conforme declara Bakhtin, os gêneros textuais também surgem e 

desaparecem. 

 Isso explica as mutações por que passaram alguns gêneros como a carta, por 

exemplo, que, no domínio virtual, originou o e-mail. Fato que atinge, inclusive, os 

suportes, como o álbum de fotografias, hoje, transmutado em fotolog ou em seções 
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do Orkut, do Facebook, de blogs etc. Assim, compreende-se o valor histórico-social 

adotado por Bakhtin e outros teóricos para tratar dos gêneros, uma vez que os 

gêneros acompanham o processo evolutivo da sociedade, juntamente com suas 

circunstâncias. 

  A tarefa de teorizar e sistematizar os estudos dos gêneros, realizada por 

esses teóricos, sobretudo por Bakhtin, proporcionou a existência de inúmeras 

pesquisas atuais, voltadas para a compreensão da natureza dos gêneros, 

abrangendo seus aspectos linguísticos, históricos, híbridos, formais etc. É 

expressiva a quantidade de áreas interessadas nessas pesquisas (Sociologia, 

Linguística Computacional, Tradução, Retórica), o que atesta a importância de 

continuar ampliando a discussão sobre o tema.  

  Passamos a enfocar as perspectivas contemporâneas para o estudo dos 

gêneros. Marcuschi (2007:20) reconhece a dificuldade de definir, formalmente, os 

gêneros e assinala que sua compreensão deve partir da observação de como 

atuam, de suas funções comunicativas, cognitivas, institucionais, de como se 

efetivam seus usos e condicionamentos sociopragmáticos. Porém, o autor não deixa 

de evidenciar seu ponto de vista acerca dos gêneros: 

 

Usamos a expressão ‘gênero textual’ como uma noção propositalmente 
vaga para referir os ‘textos materializados’ que encontramos em nossa vida 
diária e que apresentam ‘características sócio-comunicativas’ definidas por 
conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. (op. 
cit.: 22-23). 

 

  Na segunda parte da definição, Marcuschi admite a existência de contornos 

bastante específicos que permitem identificar com certa segurança um gênero 

textual: “‘características sócio-comunicativas’ definidas por conteúdos, propriedades 

funcionais, estilo e composição característica”. Assim, nessa definição, estão 

englobados forma, função, conteúdo e linguagem.  

  Tais características não só compõem a natureza de um gênero, como servem 

de critérios no momento de identificar um gênero, conforme assinala Marcuschi 

(2008:164).  Desse modo, distinguimos, por exemplo, um telefonema de uma 

conversa em chat, uma carta de um sermão e uma lista de compras de um cardápio 

de restaurante. A razão para isso está no fato de descortinarmos os gêneros ora 

pela sua função, ora pela sua forma e, ainda acrescenta Marcuschi (2007:21), pelo 

suporte ou ambiente (do qual falaremos na sequência do trabalho). 
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  Nota-se um acordo entre produtor/falante e leitor/ouvinte, o qual os leva a 

identificar o modo mais adequado para processarem a comunicação entre eles. Para 

Maingueneau (2008:69), há um contrato não explícito entre os interlocutores, 

levando-os a seguir determinadas regras implicadas nesse contrato. Por exemplo, 

ao elaborar um texto de uma notícia, o jornalista deve observar que a informação 

tem de ser verídica, relevante para o seu público e estruturada de modo que 

responda a questões pré-definidas pelo lide, tais como Quem? O quê? Quando? 

Como? Onde? Por que? acerca do fato. 

  Um dado relevante, já tratado por Bakhtin, diz respeito à plasticidade dos 

gêneros. Marcuschi (2008:156) assume que temos de ver os gêneros como 

“entidades dinâmicas”. Uma dinamicidade limitada por restrições e padronizações – 

tal como uma “linguagem estândar” – mas que se abre, segundo ele, para estilos, 

criatividade e variação. 

  Ainda sobre a questão da dinamicidade dos gêneros, ressaltem-se os casos 

de “intergenericidade”, previstos por Bakhtin (2000: 279) e estudados por Marcuschi 

(2008:163ss).  A intergenericidade ocorre na hibridização ou mescla de gêneros, em 

que a função de um gênero passa a ser assumida por outro, como é de praxe 

ocorrer em publicidades e, atualmente, em manchetes de jornais populares (cf. na 

análise do corpus desta pesquisa, a capa MH11, do jornal Meia-Hora, de 15/05/09). 

Na mesma esteira bakhtiniana está Bazerman (2006), outro teórico dos 

estudos dos gêneros. Esse autor que,  de acordo com Marcuschi (2008:153), é de 

orientação sociorretórica/sócio-histórica e cultural, opta por desdobrar a noção de 

gênero textual, focalizando, de modo especial, o produtor. Na parte introdutória de 

sua obra, o autor aborda o gênero como uma questão que ultrapassa a ideia de um 

constructo formal, ou seja, observa-o a partir do ponto de vista da interação, como 

formas tipificadas de ação, imbuídas de agência, e dinâmicas (em constante 

mudança), convergindo, nesse ponto, com a noção bakhtiniana do “relativamente 

estável”:  

Gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, modos de 
ser. São ‘frames’ para a ação social. São ambientes para a aprendizagem. 
São os lugares onde o sentido é construído. Os gêneros moldam os 
pensamentos que formamos e as comunicações através das quais 
interagimos. Gêneros são os lugares familiares para onde dirigimos para 
criar ações comunicativas inteligíveis uns com os outros e são os modelos 
que utilizamos para explorar o não-familiar. 
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  A definição abrange aspectos mais gerais sobre gêneros. Embora comece 

afirmando que “os gêneros não são apenas formas”, sua visão, ao que parece, 

enfatiza mais o seu caráter formal – como se nota no emprego frequente de 

expressões de mesmo campo semântico, como “formas”, “modos”, “frames”, 

“construído”, “moldam”, “formamos” e “modelos”. No entanto, um dado novo se 

destaca no pensamento de Bazerman: a função pedagógica dos gêneros.  

 Como se dedica a tratar da ação pedagógica dos gêneros no âmbito 

escolar/acadêmico, para ele, os gêneros assumem um papel importante na prática e 

no desenvolvimento do letramento. São eles que moldam nossa forma de pensar e 

nossas comunicações. Se de tal modo se configuram os gêneros em nossas 

práticas sociais, não deveríamos ser indiferentes quanto à sua escolha para a 

prática pedagógica. Voltando-se para a sala de aula, o autor adverte sobre o uso 

ritualístico que assumem os gêneros no ensino, ou seja, não passando de meras 

proposições padronizadas, e, ao mesmo tempo, destaca a importância de considerá-

los como ferramentas capazes de descortinar as experiências trazidas por 

estudantes à sala de aula. 

  Apesar de vincular o gênero ao ensino, a noção proposta por Bazerman está 

mais atenta para uma concepção sociohistórica dos gêneros e de sua relação com 

as instituições que os produzem – como as universidades, por exemplo. 

  Baseando-se no aspecto social como algo inerente ao gênero, porém 

despreocupada com a questão da forma, encontra-se a posição de Maingueneau 

(2008:65): 

Os gêneros do discurso não podem ser considerados como formas que se 
encontram à disposição do locutor a fim de que este molde seu enunciado 
nessas formas. Trata-se, na realidade, de atividades sociais que, por isso 
mesmo, são submetidas a um critério de êxito. 

 

  Há um corte quase epistêmico entre o pensamento de Maingueneau e o dos 

demais autores estudados até aqui, incluindo os teóricos para os quais no gênero 

havia algo de “relativamente estável”. Sob esse ponto de vista, não se pode admitir a 

existência de modelos pré-construídos e disponíveis para quem se comunica. Para 

nós, é difícil conceber tal ideia, pelo fato de termos ciência de que nossas trocas 

comunicativas são mais otimizadas e organizadas graças à disponibilidade de certos 

moldes mais ou menos fixos, de natureza sociohistórica, capazes de dar forma ao 
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nosso enunciado. Essa visão é corroborada, inclusive, por Azeredo (2008:84), em 

sua declaração: 

Eis por que produzimos textos segundo modelos social e historicamente 
construídos a que damos o nome de gêneros textuais. De certo modo, eles 
nos são impostos por uma espécie de convenção consagrada, inerente ao 
ritualismo da vida social. (Grifo do autor). 

 

  Trata-se de uma “convenção consagrada”, ou seja, já conhecida, sabida, 

divulgada. Não se nega a existência de certos modelos pré-construídos. Um dos 

argumentos oferecidos por Azeredo (2008) está no fato de o gênero predispor o 

ouvinte ou leitor para o processamento adequado do texto.  

  Da mesma visão compartilham Mari e Silveira (2004:65): “alguma coisa deve 

estar moldada e plenamente disponível para os usuários, pois é isso que torna o 

gênero algo fascinante em termos de economia no processamento da informação”, 

quer dizer, seria caótico, sempre que tivéssemos de discursar, criar novos gêneros. 

  Não importa qual seja a perspectiva teórica assumida, é fato que, entre os 

gêneros e os tipos textuais, há fronteiras perceptíveis. A esse respeito, preferimos a 

orientação de Marcuschi (2007:22) a respeito da noção de “tipo textual” (por alguns 

reconhecidos como “modo de organização textual/do texto”, “sequências textuais”, 

“modos de organização do discurso”, “tipologias textuais”, “modalidades discursivas”, 

“estruturas”): 

Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de sequência 
teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição 
{aspectos lexicais semânticos, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas}. 
Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias 
conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. 
 

  Desse modo, identificamos o tipo narrativo a partir da predominância de 

emprego de verbos nos pretéritos perfeito, mais que perfeito e imperfeito do 

indicativo, enquanto o tipo argumentativo, por exemplo, prefere o emprego de 

formas verbais no presente do indicativo, lança mão de estruturas linguísticas 

capazes de estabelecer contrastes (de ideias) ou relação de causa e efeito. 

  Um aspecto que deve ser esclarecido diz respeito à presença do tipo textual: 

os gêneros, comumente, não trazem consigo a exclusividade de um tipo, mas um 

encontro de tipos textuais com a predominância de um tipo entre os demais, quer 

dizer, no gênero “notícia”, embora, em grande parte, predomine o tipo narrativo, 

encontram-se, com certa frequência, passagens descritivas, expositivas e até 

injuntivas. 
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 Conforme a orientação teórica adotada, os tipos podem variar entre três (os da 

tradição escolar – narração, descrição e dissertação) e mais tipos textuais, como os 

reconhecidos por Marcuschi (2008): narração, descrição, exposição, argumentação 

e injunção.  

 Outro aspecto relevante diz respeito às esferas em que se encontram os 

gêneros do texto. Como não há comunicação (verbal) sem gênero, este, por sua 

vez, não pode estar solto, ao contrário, é parte de um domínio específico, de uma 

das esferas da atividade humana, mencionadas por Bakhtin, é parte, portanto, de 

um “domínio discursivo”, pois aponta para a instância discursiva em que se insere. A 

esse respeito, justifica-se o nosso estudo também sobre os gêneros do domínio 

jornalístico, por entendermos que determinado grupo de gêneros encontra-se na 

esfera da comunicação jornalística (notícia, reportagem, charge, manchete, 

chamada etc.) e não em outra (domínio médico, jurídico, religioso, escolar entre 

outros).  

 Os gêneros são gerados graças às condições específicas de cada campo da 

comunicação verbal, isto é, os gêneros são enunciados criados a partir dos 

diferentes meios da atividade humana em que a língua atua. Os domínios 

discursivos “constituem práticas discursivas nas quais podemos identificar um 

conjunto de gêneros textuais que às vezes lhes são próprios ou específicos como 

rotinas comunicativas institucionalizadas e instauradoras de relações de poder” 

(MARCUSCHI, 2008:155). Isso atesta a função social do gênero, já que emerge das 

instâncias sociais humanas, isto é, emerge da realidade social humana, das 

diferentes instâncias de relacionamento entre as pessoas. 

  Já tendo enfocado questões relacionadas a gêneros, tipos e domínios, 

faremos, em seguida, considerações sobre a noção de suporte, também pertinente 

para este estudo.  

No meio acadêmico é vasta a referência bibliográfica disponível sobre 

gêneros e tipos textuais. Contudo, quando comparamos o desenvolvimento de 

estudos sobre esses assuntos com aqueles sobre o tema “suporte”, notamos que 

em relação a este último  ainda não há uma produção considerável. Como a questão 

dos suportes ainda é algo que gera dúvidas, além de carecer de estudos que 

precisem suas fronteiras com os gêneros textuais, torna-se necessário, para os 

objetivos desta pesquisa, elucidar o significado de suporte, de modo que não se 

confunda sua noção com a dos gêneros. 
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Para Marcuschi (2008:174), o suporte é entendido como “(...) um ‘locus’ físico 

ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do 

gênero materializado como texto”, ou seja, trata-se de um “lugar” com dimensões 

determinadas e com a função de fixar ou mostrar o texto.  

Quando físico, podemos pensar nos jornais, revistas, livros, outdoors e outros 

materiais impressos; quando virtuais, nos sites da internet ou na televisão, todos 

com formatos delimitados. 

Aplicando a definição de Marcuschi ao domínio jornalístico, podemos dizer 

que o jornal – considerando-o suporte – é um exemplo típico. Apresenta-se na 

modalidade impressa, virtual/digital (pela internet) e televisiva. Em se tratando do 

jornal impresso – objeto de interesse de nossa pesquisa – este se caracteriza por ter 

um formato padronizado (conforme as dimensões pode ser um tabloide ou não), 

apresentar-se fisicamente (o papel, as tintas), prender e mostrar uma diversidade de 

gêneros (manchete, charge, editorial, obituário, notícia, reportagem, charada, edital 

de concorrência etc.).  

Embora seja a função do suporte “prender/mostrar” um texto, isso não 

significa que ele seja neutro, ao contrário, interfere na funcionalidade de um gênero 

(MARCUSCHI, 2008:174). Maingueneau (2008:71) compartilha dessa ideia ao 

afirmar que: 

Hoje, estamos cada vez mais conscientes de que o mídium não é um 
simples “meio” de transmissão do discurso, mas que ele imprime um certo 
aspecto a seus conteúdos e comanda os usos que dele podemos fazer. O 
mídium não é um simples “meio”, um instrumento para transportar uma 
mensagem estável: uma mudança importante do mídium modifica o 
conjunto de um gênero de discurso.  

 

Desse modo, uma reportagem exibida em uma revista ou jornal impressos, e 

outra, em uma televisão, embora se igualem quanto ao gênero – ambas são 

“reportagens” – diferenciam-se. A primeira limita-se a apresentar imagens 

fotográficas, sem qualquer movimento, e texto escrito; a segunda, por sua vez, 

apresenta as imagens em movimento, obtidas por gravação em vídeo e áudio, 

normalmente, com o texto oralizado, narrado por um repórter ou âncora. 

Nos estudos dos gêneros e do suporte, comumente, aparecem dúvidas 

quanto a outros aspectos como, por exemplo, ao material utilizado na produção de 

um gênero e o transporte. Uma ilustração clara e sucinta pode ser observada no 

material coletado para o nosso corpus, composto de capas de jornais impressos. Em 
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cada capa, aparece uma diversidade de gêneros, tais como, a “manchete”, a 

“chamada”, o “anúncio publicitário”, em alguns, a “charge” etc. O suporte, para esses 

gêneros, é o jornal impresso.  

É importante ressaltar que o suporte nem sempre será previsível. Por vezes, 

encontramos determinados gêneros fixos em lugares inusitados (exemplo: cartazes 

de convocação de greve presos a troncos de árvore, orelhões etc.). Aos suportes 

ocasionais, imprevisíveis, tais como os mencionados, Marcuschi (2008:117) propõe 

chamá-los de “incidentais”. São assim chamados por fixarem ou mostrarem de forma 

corriqueira ou inesperada, certos gêneros, além de não serem destinados para tal 

fim. 

 Em oposição aos incidentais, o autor, apresenta os “convencionais”, ou seja, 

os que são “previsíveis”, aqueles que já são destinados a serem suportes, tais como 

o rádio, a televisão, o livro didático, o outdoor e a revista ou jornal impressos. 

Consideramos o jornal impresso como um exemplo de suporte convencional, 

capaz de abrigar uma variedade de gêneros do domínio jornalístico, entre os quais, 

estão as manchetes e as chamadas, objetos de nosso estudo. 

 Apresentamos e discutimos, nesta seção, alguns pontos em torno dos 

estudos dos gêneros, com destaque para a perspectiva de Bakhtin (2000) e 

Marcuschi (2008), que adotamos como base neste estudo.  
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4. JORNAL IMPRESSO  

 
 

 Ler uma notícia, reportagem ou textos de outros gêneros do jornal não exige 

somente saber decodificar códigos linguísticos ou saber contextualizar fatos, 

relacioná-los ou confrontá-los. O leitor deve ser alguém que ultrapasse o código 

linguístico escrito, percebendo nas cores, nas imagens, na tipografia, no humor, ou 

seja, em elementos extralinguísticos, informações que ampliem a mensagem 

configurada pela linguagem escrita. 

A tecnologia, a concorrência, as exigências de público impõem aos jornais 

uma produção cada vez mais sofisticada, moderna, capaz de aproximar ainda mais 

o leitor dos fatos. Nesse sentido, imagens, como fotografias, tabelas, gráficos, 

desenhos, caricaturas, tornaram-se primordiais para esse tipo de suporte. 

Nas últimas décadas, o jornal impresso vem-se fazendo presente, mesmo no 

cotidiano de pessoas de grau de escolarização e poder aquisitivo menor, o que vem 

merecendo estudos como os de Amaral (2006) e outros autores. Esse momento 

vivido atualmente pelo jornal impresso brasileiro, comparado a períodos anteriores, 

deixa-nos claro o processo evolutivo da imprensa ou, para alguns, sua expansão. 

Disso resulta a diversidade de jornais que encontramos hoje, que vão dos 

convencionais ou de referência aos populares, alguns mantendo um perfil clássico e 

outros, um mais moderno, ao abordarem, entre outros, conteúdos como os citados 

por Melo (1977:141): política internacional e nacional, administração, cultura, 

religião, economia, esportes, sociedade, trabalho, meios de informação, conflitos 

sociais e informações práticas.  

 

4.1. Origens e formatos 
 
 

A notícia esteve sempre presente no decorrer do desenvolvimento da 

comunicação escrita, em diferentes suportes (em paredes de caverna, papiro, 

pergaminho, pedra, argila). De algum modo, houve a preocupação por parte do 

homem em relatar fatos (sobre a vida de reis e poderosos [FARIA, 2001:47]) e de 

disseminá-los, ou seja, em criar um veículo comunicativo para os membros da 

própria comunidade. 
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Pelas terras da antiga Penísula Ibérica, o papel dos “juglares” era 

fundamental na construção da informação, uma vez que eles se encarregavam de 

levar as notícias de um povoado a outro. Lage (2006b:8) comenta que, também 

durante a Idade Média, as informações disponíveis para o povo estavam inseridas 

em decretos, exortações e nos sermões das igrejas. Com as grandes navegações, 

informações relativas a espaços distantes também começaram a circular em escritos 

de viajantes como o veneziano Marco Polo, com histórias mirabolantes sobre a 

Pérsia, China, Japão.  Segundo Lage (2006b:9), com a expansão do comércio, as 

fontes de informações não ficaram mais restritas às autoridades do governo e da 

igreja, pois banqueiros e comerciantes faziam circular informação nos chamados 

avvisi, afixados  em muros e portas, que podiam ser lidos pela fração da população 

alfabetizada, que já aumentara.  

Com o nascimento da imprensa, no século XV, a divulgação da informação 

foi-se ampliando até deixar de ser veiculada exclusivamente pelos  meios  impressos 

e, nos tempos atuais, passar a ser difundida também pelo rádio, televisão e, mais 

recentemente, pela internet. No decorrer dessas etapas, a notícia ganhou 

significativo espaço com o surgimento dos primeiros jornais – na Alemanha em 

1609; na Inglaterra, em 1621; e na França, em 1631, com a conhecida Gazette de 

France, jornal similar (no formato) aos nossos jornais atuais. 

Historiando a origem dos primeiros jornais, Lage (2006a:18) recorda o fato de 

os primeiros periódicos impressos serem semelhantes, quanto ao formato, a livros: 

 
Primitivamente, nos séculos XVII e XVIII, eles [os jornais] pareciam livros, 
com quatro ou mais páginas: a primeira imitava uma folha de rosto, com o 
título e, às vezes, data e nome do impressor; a segunda ficava em branco; a 
terceira começava com título genérico e capitular (letra maior que marca o 
início de capítulo ou tópico). A composição tomava toda a largura da página 
ou duas colunas, sem divisões entre as diferentes notícias, avisos ou 
comentários. 
 

Com a criação dos diários, no século XVIII, o tamanho da página e o número 

de colunas foram aumentando. O formato grande só se fixou no século XIX, com a 

invenção da rotativa.  

 Com isso, dois formatos passaram a coexistir na produção do jornal impresso:  

 

 o padrão ou standard – com 32cm de largura por 56cm de altura, segundo 

Rabaça e Barbosa (2001:403), ou com 38cm por 58cm, de acordo com Lage 

(2006b:75);  
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 o tabloide, com 28cm de largura por 32cm de altura, segundo Rabaça e 

Barbosa (2001:704), ou com 29cm por 38cm, conforme Lage (2006b:75). 

 

Diferentemente do que muitos pensam, o jornal não se define por suas 

dimensões, mas pela sua natureza: a de ser um veículo de comunicação, de 

informação e de interação, e que pode, sim, aparecer em formatos variados 

(standard, tabloide ou intermediário11), de acordo com Lage (2006b:72). Considerar 

o formato tabloide como característico de jornais populares e o formato standard 

como exclusividade dos jornais convencionais revela uma visão fragmentada e até 

reducionista desse aspecto. 

Segundo Rabaça e Barbosa (2001:704), essa visão talvez se explique pelo 

fato de que, na história do jornalismo impresso, o formato tabloide – pela sua 

facilidade de manuseio, sobretudo, nos diversos meios de transporte – tenha sido o 

adotado por grande parte da imprensa avulsa inglesa, em publicações populares e 

sensacionalistas.  

Enfim, o formato tabloide não é privativo de jornais populares e constitui  o 

formato de muitos jornais de referência em outros países do mundo (Espanha, El 

País/ Argentina, El Clarin/ Itália, La Reppublica) e mesmo no Brasil, como é o caso 

do jornal Zero Hora e até, mais recentemente, o caso dos últimos exemplares 

impressos do Jornal do Brasil. Acrescente-se que os jornais que não optaram pelo 

tabloide costumam oferecer ao leitor seus suplementos (diários ou semanais) nesse 

formato, o que indica que essa é mais uma questão de forma do que uma marca 

indicativa de jornal popular.  

 

4.2. Sensacionalismo 
 
 
 Para muitos, jornal popular é sinônimo de jornal sensacionalista com 

coberturas de tragédias, violência, sexo, inoperância do poder público, escândalos, 

dramas humanos, entre outros temas, em contraponto com o jornal convencional ou 

de referência. Para as manchetes sanguinolentas, popularizou-se a expressão 

“espreme que sai sangue”, título, inclusive, de uma das obras de Angrimani (1995), 

autor pioneiro no Brasil, no estudo da imprensa sensacionalista. Não estão 

                                                
11 Podemos citar como exemplos, respectivamente, os jornais O Globo, o Meia-Hora de Notícias e O Dia. 
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equivocados aqueles que entendem ser essa a verdadeira natureza do 

sensacionalismo, até porque, de acordo com alguns teóricos, entre os objetivos do 

sensacionalismo está o de promover sensações, “pulsar leitores”. No entanto, o 

problema é atribuir, com exclusividade, à imprensa popular a adjetivação 

“sensacionalista”. 

 Não propomos, nesta seção, apenas discorrer sobre o sensacionalismo como 

um fenômeno ou tendência midiática, mas (i) compreender quando, de fato, se pode 

aplicar o termo “sensacionalista” a um determinado produto jornalístico, e, nesse 

sentido, (ii) justificar o fato de não rotularmos qualquer jornal popular como 

“sensacionalista”, por entendermos que esse designativo não é exclusivo de jornais 

desse segmento. 

 “Sensacionalismo”, pelo próprio sema do vocábulo, conota valores como 

“sensação” (física ou psicológica), “sensacional”, ou seja, o que ultrapassa os limites 

da normalidade, do comum, do sóbrio, capaz de produzir sensação intensa. Tem a 

ver com o espetacular, o admirável e até com o fantástico, a ponto de até 

transcender a realidade física. Quando se trata de imprensa, o termo adquire uma 

conotação negativa e pejorativa, pela frequência como é usado para desqualificar 

certos canais de informação ou para reprovar determinadas publicações 

jornalísticas.  

Seja como for, ainda é notada uma certa vaguidão, inexatidão quanto ao 

significado da palavra “sensacionalismo”. Entre os teóricos da Comunicação Social, 

a compreensão desse fenômeno é ainda controversa, polêmica e, para alguns 

estudiosos, até duvidosa, o que explica, provavelmente, o fato de esse termo soar-

nos como impreciso. As exigências de uma fundamentação consistente nos levam a 

confrontar as diferentes visões de alguns especialistas para desenvolvermos uma 

base comum, sólida e adequada – capaz de balizar nossas análises. 

 Os primeiros registros acerca das origens do sensacionalismo remontam aos 

séculos XVI e XVII. O “Gazette”, um dos primeiros jornais franceses, foi um dos 

pioneiros na publicação de fait divers12 fantásticos e notícias sensacionais, muito 

similares às matérias sensacionalistas atuais. Ainda na França, durante o século 

XIX, entram em circulação jornais populares, de uma página, compostos por título, 

                                                
12Lage, na obra Linguagem Jornalística  (2006a:58),  defne fait divers como “a matéria jornalística que não se 

situa em campo de conhecimento preestabelecido, como a política,a economia ou as artes. Eventos sem 

classificação,  mas ainda assim notáveis por alguma relação interior entre seus termos.   
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ilustração e texto: os “canards” (=folhetim ilustrado). Neles, a publicação dos fait 

divers ganhou força, com exibição de imagens de cadáveres esfacelados, com 

publicações de notícias sobre mortes, catástrofes e cometas. 

 Segundo Amaral (2006:17), no primeiro jornal norte-americano, intitulado 

Publick Occurrences, já se identificavam características sensacionalistas. O marco 

do jornalismo sensacionalista americano, no entanto, veio a ocorrer com a 

publicação dos jornais New York World e o Morning Journal, de Joseph Pulitzer e 

William Randolph Hearst em 1880. Manchetes escandalosas, em corpo tipográfico 

grande, em cor vermelha, ilustrações, quadrinhos, entrevistas falsas e fatos 

irrelevantes como notícia eram algumas das peculiariedades desses jornais, cujo 

público leitor compunha-se de setores populares da sociedade como operários e 

imigrantes. 

 A “imprensa amarela” nasce desse contexto. A expressão é referência à cor 

do pijama do personagem das histórias em quadrinhos do jornal New York Work, 

conhecido como “Yellow Kid”. Em substituição aos balões, a roupa do personagem 

servia de suporte para os textos da história. No Brasil, supostamente, por influência 

do termo francês, popularizou-se a expressão “jornalismo ou imprensa marrom” para 

referir-se à mídia com pouco ou sem crédito.  

Segundo a afirmação de  Alberto Dines, a expressão tornou-se conhecida no 

jornal Diário da Noite (RJ), na década de sessenta. Nessa época, o jornalista, ao 

tomar ciência da morte de alguém que tinha se matado por ser chantageado por 

uma revista de escândalos, produziu uma manchete e nela comentava-se que a  

imprensa amarela tinha levado um cineasta à morte; Calazans Fernandes, chefe de 

reportagem, decidiu trocar a expressão “imprensa amarela” por “imprensa marrom” 

(referência à “cor de merda”). A partir de então, revistas e jornais de escândalos 

passaram a ser designados por essa expressão (AMARAL, 2006:19). Atualmente, 

no Brasil, ainda é costume tachar de “jornalismo marrom” os veículos de 

comunicação pouco confiáveis ou com total descrédito. 

 Para Angrimani (1995:16), “sensacionalismo” deve ser compreendido como “a 

produção de noticiário que extrapola o real, que superdimensiona o fato”, chegando 

a casos em que não há qualquer relação com qualquer fato, sendo a notícia apenas 

uma atividade de ficção. Para o autor, inadequações entre manchete e texto, texto e 

foto, ou manchete e foto são circunstâncias que marcam um jornal sensacionalista 

resultando no descrédito do público leitor. 
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 Angrimani salienta que, na elaboração de um perfil sensacionalista, as 

manchetes devem cumprir um papel determinado: chocar, comover e “despertar a 

carga pulsional dos leitores”. Fait divers convertem-se em fontes para esse tipo de 

imprensa, bem como lendas, crenças populares e heróis olimpianos (personalidades 

de cinema e televisão). Para o autor, a linguagem tem uma significativa participação: 

deve ser exageradamente coloquial, com apelos a gírias e até palavrões. 

Em perspectiva similar, Marcondes Filho (1989) coteja o envolvimento de 

aspectos emotivos na configuração da prática sensacionalista. Para ele, o jornal 

sensacionalista obtém da notícia a sua carga emotiva e apelativa e a enaltece. 

Trata-se de um nutriente psíquico, desviante ideológico e descarga de pulsões 

instintivas. O sensacionalismo “é o grau mais radical de mercantilização da 

informação: tudo o que se vende é aparência e, na verdade, vende-se aquilo que a 

informação não irá desenvolver melhor do que a manchete”. Na produção 

jornalística, o sensacionalismo sentimentaliza questões sociais, penaliza e 

particulariza os fenômenos sociais. 

 Enne (2007:71), para quem o sensacionalismo é herdeiro de certas matrizes 

culturais da modernidade ocidental, levanta os pontos convergentes entre os 

conceitos estabelecidos por estudiosos da questão, indentificados em seis aspectos, 

a saber: 

a) a ênfase em temas criminais ou extraordinários, enfocando 
preferencialmente o corpo em suas dimensões escatológica e sexual; 
b) a presença de marcas da oralidade na construção do texto, implicando 
em uma relação de cotidianidade com o leitor; 
c) a percepção de uma série de marcas sensoriais espalhadas pelo texto, 
como a utilização de verbos e expressões corporais (arma “fumegante”, voz 
“gélida”, “tremer” de terror etc.), bem como a utilização da prosopopéia 
como figura de linguagem fundamental para dar vida aos objetos em cena; 
d) a utilização de estratégias editoriais para evidenciar o apelo sensacional: 
manchetes “garrafais”, muitas vezes seguidas por subtítulos jocosos ou 
impactantes; presença constante de ilustrações, como fotos com detalhes 
do crime ou tragédia, imagens lacrimosas, histórias em quadrinhos 
reconstruindo a história do acontecimento etc.; 
e) na construção narrativa, a recorrência de uma estrutura simplificadora e 
maniqueísta; 
f) relação entre o jornal sensacionalista e seu consumo por camadas de 
menor poder aquisitivo, que, por diversas razões, seriam manipuladas e 
acreditariam estar consumindo uma imprensa “popular” (conceito ao qual 
voltaremos no fim deste artigo) quando, no fundo, estaria consumindo um 
jornalismo comercial feito para vender e alienar. 
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No tocante à linguagem, valem algumas considerações de Angrimani 

(1995:39) que, embora se detenha a tratar da linguagem dos telejornais e 

radiojornais, expõe alguns pontos também aplicáveis ao jornal impresso. Segundo 

ele, o sensacionalismo não admite distanciamento e neutralidade, ao contrário, 

funciona como provocador das emoções da audiência: “é preciso chocar o público. 

Fazer com que as pessoas se entreguem às emoções e vivam com os personagens” 

(1995:40), impacto e choque devem ser suscitados sem moderação. Para alcançar 

esse artifício, o repórter, no caso do telejornal ou radiojornal, deve narrar a notícia 

em tom dramático; a edição não deve poupar o público de imagens chocantes: a 

morte de alguém deve ser noticiada sem cortes, ou seja, imagens do corpo 

ensanguentado, declarações emocionantes e lamentos de parentes da vítima, por 

exemplo.  

Apesar de se destinar ao humor, o jornal “Sensacionalista: um jornal isento de 

verdade”, produzido e exibido pelo canal de tevê “Multishow”, constitui um exemplo 

de que não está na exclusividade do uso linguístico a questão prática do 

sensacionalismo. Tanto nas matérias televisionadas (com artistas simulando a 

apresentação de  telejornal real, com bancada, estúdio, trajes convencionais e 

linguagem formal), quanto nas publicadas pela internet chegam a gerar dúvidas, 

acerca da credibilidade da informação para um telespectador ou leitor desavisado. O 

texto seguinte, obtido pela página oficial na internet, ilustra nossos comentários: 

Cientistas descobrem que ver fotos de comida nas redes sociais também engorda 

O que mais tem nas redes sociais é fotografia de comida, certo? Pois esta epidemia 

pode estar com as horas contadas. Um grupo de cientistas americanos acaba de descobrir que 

ver fotos de comida na internet também engorda. A experiência foi feita nos últimos dois 

anos, com fotos do instagram. Cerca de 100 pessoas participaram da pesquisa, comendo a 

mesma coisa por todo o período. Mas metade delas olhava fotos de comida nas redes sociais 

todos os dias. O resultado é que estas ganharam muito mais peso do que as que não olharam. 

A conclusão do estudo deverá resultar em políticas públicas contra as fotografias de 

doces, bolos, muffins, feijoadas, caldeiradas e, principalmente, de garrafas de cerveja nas 

redes sociais. Com isso, estima-se que 55% das postagens de imagens vão sumir, já que a 

maioria das pessoas só consegue publicar fotos deste tipo. 

 

Desiree Aparecida 

 Quadro 3 – Texto do jornal Sensacionalista 
 Fonte: “Sensacionalista: um jornal isento de verdade. Disponivel em: 
http://www.sensacionalista.com.br/2012/04/12/apostadores-temem-que-aproximacao-com-politicos-

acabe-com-credibilidade-dos-bicheiros/ Acesso em: 16 de abr. de 2012. 
 

http://www.sensacionalista.com.br/2012/04/12/apostadores-temem-que-aproximacao-com-politicos-acabe-com-credibilidade-dos-bicheiros/
http://www.sensacionalista.com.br/2012/04/12/apostadores-temem-que-aproximacao-com-politicos-acabe-com-credibilidade-dos-bicheiros/
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Não há qualquer apelo a vulgarismos, palavras de baixo calão ou similares, 

ao contrário, o emprego da linguagem formal é característica das (falsas) matérias. A 

percepção do leitor, após alguns segundos ou minutos, de que se trata de um 

programa de humor acontece pela falta de logicidade ou pelo exagero 

(intensificação) constatados em coberturas como essa, o que significa que, nem 

todo tempo, a linguagem será um componente exclusivo para designar a prática 

sensacionalista. 

 Por fim, devemos ressaltar que compartilhamos o ponto de vista de Enne 

(2007) sobre as características de um texto sensacionalista e adotamos suas 

descrições acerca da prática sensacionalista para nossas análises. Consideramos, 

igualmente, o ponto de vista de Angrimani (1995:39), que concebe o fato de o 

sensacionalismo não admitir distanciamento e neutralidade do jornal com o público 

leitor e de que a prática sensacionalista funciona como provocadora das emoções 

da audiência. Para um jornal ser considerado como tal, dependerá de como esse 

veículo utiliza  certos artifícios para a captação e sedução da audiência. Desse 

modo, o uso de determinados artifícios, já mencionados por Enne, servirá, para nós, 

como divisor de águas quando se pretender estabelecer a diferença entre um jornal 

“sério” e um “apelativo ou sensacionalista”.  

 

4.3. Comicidade e humor 

 

Na leitura cotidiana de um jornal impresso, podemos nos deparar com a 

comicidade/humor, que nos é trazida, em doses variáveis, por textos de certos 

gêneros, localizados em determinadas seções e cadernos. A dosagem da 

comicidade/ humor e sua localização no jornal estão relacionadas, entre outras 

coisas, ao fato de o jornal ser popular ou de referência. 

Estabelecer o que entendemos por comicidade e humor torna-se, então, 

necessário para o desenvolvimento da análise dos periódicos a ser empreendida 

nesta pesquisa.  

Nesta seção, vamos abordar os conceitos de comicidade e humor, relevantes 

para a análise de nosso corpus, apresentando perspectivas de Almeida (1999, 2001, 

2005), Freud (2000) e Bergson (2007) sobre essa questão.  

O termo “comicidade” tem sua origem no adjetivo “cômico”, relativo à 

comédia, designando aquilo que é ridículo, burlesco, que faz rir. A raiz desse 
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adjetivo encontra-se na forma latina “comicus”, derivada da forma grega “komikós” 

13(CUNHA, 1986).  

 A origem do termo “cômico” e das expressões a ele relativas tem seu 

fundamento no teatro, na representação humana da realidade. Hoje, compreende-se 

que é cômico o que é capaz de qualificar atos que provoquem riso ou, pelo menos, 

motiva-o. E assim, “comicidade”, como um substantivo plenamente aceito, passou a 

referir-se a esses atos. 

 Almeida (1999:41) declara que “o cômico decorre de um processo 

interpretativo individual”, a nosso ver, ligado à subjetividade humana, por ser 

individual, “em que a qualidade cômica atribuída a um indivíduo, além de ser 

formulada por uma instância externa a ele e além de possuir um caráter 

depreciativo, está relacionada à obtenção de prazer”, ou seja, no contrato da 

comicidade, haverá um indivíduo, em posição superior que, beneficiar-se-á da 

humilhação do outro, que, evidentemente, estará numa posição inferior. 

 O autor ainda acrescenta que o “efeito cômico” é consequência de um desvio 

de comportamento, graças ao enrijecimento e à falta de consciência de um 

personagem no momento em que se torna ridículo. O enrijecimento é fator para a 

existência da comicidade que, naturalmente, vem acompanhada do riso. Um 

indivíduo ridículo é, segundo suas conclusões, um indivíduo isolado. 

Esse “enrijecimento” é causa da existência do cômico, segundo Bergson 

(2007), pois nasce de um automatismo incorporado ao indivíduo, que, perante as 

situações, demonstra falta de controle ou inadequação. Para ele, “O enrijecimento 

do indivíduo é cômico, e o riso é o seu castigo”. Um exemplo dado pelo autor é o de 

um homem que, no percurso de uma corrida, tropeça e cai numa estrada. Os que 

passam próximo a ele, riem. A atitude de rir, naquele instante, explica o autor, é 

possível, porque o motivo do riso é decorrente de uma ação involuntária, ou seja, o 

tropeço e a queda não foram planejados ou intencionalmente desejados pelo 

                                                
13 Do mesmo radical também procede “comédia”, do latim “comoedia”, que significa “obra ou representação 
teatral em que predominam a sátira e a graça” (CUNHA, 1986). O vocábulo “comedia” remonta ao grego 

clássico que o interpretava como uma “canção para a festa, de festa”, por ser formado de “kômos (= banquete) + 

“ode” = (= ode = canção), significando formas de representação teatrais com uma visão satírica da realidade 

(ALMEIDA, 1999:41). A mesma “ode”, usada na formação do vocábulo “comédia”, é, curiosamente, usada para 

outra expressão que, de certo modo, compartilha do mesmo sema: “paródia” (para = ao lado de, contra, + ode = 

canção – como uma espécie de contracanto), um texto, seja ele escrito ou imagético, que tem a função de 

deturpar o sentido de um texto primeiro (texto-base), com intuito de instalar uma crítica, porém de forma 

burlesca, com graus variados de comicidade e ironia (SANTOS, 2008:21). 
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corredor. Se, em vez de cair, ele se sentasse naturalmente na rua ou na calçada, 

não haveria causa para o riso, uma vez que não teria havido uma quebra ou desvio 

no comportamento padrão do indivíduo.  

Não é uma atitude brusca a causa do riso, mas o “mau jeito” frente às 

situações; e quanto mais for inconsciente e mecânico, maior será o efeito cômico. O 

desvio, quando observado, desencadeia o riso, que é um modo de torná-lo evidente 

e de corrigi-lo socialmente. Para o autor, o cômico se associa à capacidade humana 

de pôr em evidencia e identificar o ridículo humano que transparece no exagero da 

caricatura (por exemplo, nas charges), na encenação do automatismo extremado 

(como fazem os programas humorísticos). 

O humor, etimologicamente falando, correspondia “a um líquido contido num 

corpo organizado, umidade” – “umor” – com origem no século XIV (CUNHA, 1986). 

Conforme os estudos da medicina do século XIII, tratava-se de cada um dos quatro 

principais fluidos do corpo, que se julgavam determinantes das condições físicas e 

mentais do indivíduo. Durante o século XVI, com Ben Johnson, a terminologia 

ganhou espaço fora do rol das ciências médicas, dirigindo-se para a literatura 

inglesa, aproximando-se da comicidade. Esse autor, aproveitando-se da teoria 

humoral, caracterizou vários de seus personagens teatrais. Por extensão, o termo 

passou a significar “disposição do espírito, boa disposição do espírito, veia cômica, 

ironia”, tendo sua raiz na forma latina “humor”, “humoris” (CUNHA, 1986).  

 Almeida (1999:43), comparando o humor ao cômico, declara: 

 
A visão humorística é, portanto, mais complexa, dinâmica e libertadora do 
que a visão cômica, que ela inclui e ultrapassa ao redimensionar o 
isolamento cômico, reconhecendo nesse isolamento uma característica de 
todo homem. Ela aparece como um terceiro movimento que ‘revigora’ o 
processo de identificação entre os homens, depois de tê-lo inicialmente 
‘reconhecido’ (piedade) e, em seguida, ‘anulado’ (distanciamento). 

 

Volta-se à questão trazida pelo autor, quando se referiu ao cômico, dizendo 

tratar-se de um processo individual, subjetivo. Tal como ocorre na comicidade, o ser 

humano é convidado a reconhecer-se no outro, porém, como bem expressa o autor, 

distanciando-se dele. É como se fosse um jogo antitético de aproximação 

(semelhança) e afastamento (dessemelhança). 

 Para Freud (2000), o humor relaciona-se ao modo como o homem procura 

distanciar-se do sofrimento e da dor, simbolizando a vitória do prazer sobre o 

sofrimento: 
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o humor é um meio de obter prazer apesar dos afetos dolorosos que 
interferem com ele; atua como um substantivo para a geração destes 
afetos, coloca-se no lugar deles. As condições para seu aparecimento são 
fornecidas se existe uma situação na qual, de acordo com nossos hábitos 
usuais, devíamos ser tentados a liberar um afeto penoso e então operam 
sobre estes motivos que o suprimem in statu nascendi. Nos casos ora 
mencionados a pessoa que é vítima da ofensa, dor etc. pode obter um 
prazer humorístico, enquanto a pessoa não envolvida ri sentindo um prazer 
cômico.  

 

Assim, em lugar da ira, instala-se o humor. No lugar do outro, objeto da 

depreciação cômica, entra o meu “eu”. Passa-se da relação “eu-outro” para a do “eu-

eu”, isto é, “o eu do indivíduo se aloja num ponto de onde lhe é possível se 

relacionar com o seu ‘eu’, do mesmo modo que o adulto se relaciona com a criança 

que já foi..." (FREUD, 2000). Freud, ainda, compreende o humor como uma atitude 

defensiva e não nociva, como acontece no recalque. Assim, parece-nos que, numa 

perspectiva freudiana, comicidade e humor diferem, pois este está na relação do eu 

consigo mesmo, em outras palavras, de um indivíduo, que, numa linguagem popular, 

“tira vantagens” de si mesmo, como vítima, enquanto a comicidade baseia-se na 

relação do eu com o outro, em que um indivíduo se aproveita do sofrimento do outro. 

Não poderíamos discutir sobre a noção de humor sem o ponto de vista 

freudiano, uma vez que sua perspectiva não só é amplamente difundida entre os 

estudiosos do fenômeno humorístico, como é a base para uma diversidade de 

trabalhos relativos à questão. No entanto, para esta pesquisa, não tomaremos como 

fundamento principal a distinção entre o humor e a comicidade realizada por ele. 

Desse modo, tomaremos “humor” e “comicidade” como expressões correlatas, no 

decorrer deste trabalho, para designar o mesmo fenômeno (a produção do efeito 

humorístico – do que é engraçado, risível). 

 Almeida (1999, 2001 e 2005) dedicou-se ao estudo do humor em textos de 

diferentes gêneros, focalizando os aspectos linguísticos e interacionais envolvidos 

em muitas produções discursivas. Dos trabalhos realizados e publicados pelo autor, 

destacam-se, principalmente, os estudos em torno do “cálculo interpretativo” e dos 

“desvios”. Esses trabalhos têm servido de base a muitos pesquisadores 

comprometidos a investigar, pelos prismas da linguagem e da interação humana, o 

fenômeno do humor.  

 Durante o processo interativo, é comum que um dos participantes, integrante 

do grupo da troca comunicativa, realize atos que desencadeiem surpresa ou 
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estranhamento nos outros interagentes da troca. A esse estranhamento ou 

“surpresa” associa-se um valor positivo ou negativo. 

 Essa surpresa ou estranhamento é consequência de algum “desvio” no 

processo comunicativo-interacional. Por desvio, o autor compreende uma série de 

procedimentos, como: a ambiguidade, a contradição, a polifonia, a intertextualidade. 

Define o “desvio” como “um conjunto de procedimentos que resultam em um jogo 

construído no âmbito do enunciado ou da enunciação” (ALMEIDA, 2001:01-04). É 

desse jogo que nascem ambiguidades, contradições, alusões, citações e confusão 

de vozes. 

 O termo “desvio” quer pressupor a existência de um comportamento padrão 

violado, infringido. É daí que decorrem os valores de que falávamos. Quando uma 

ação provoca estranhamento ou efeito “surpresa”, é necessário saber se tal surpresa 

ou estranhamento adquiriu um valor positivo ou negativo. Quando há valor positivo, 

dir-se-á que o “desvio” também é positivo, o que não resultará em danos à imagem 

social do interlocutor envolvido. Assim, o “desvio” poderá ser interpretado como um 

gracejo espirituoso, rapidez nos reflexos, capacidade de produzir inferências etc., 

demonstrando habilidade por parte do locutor. Contrariamente, o valor negativo 

resulta num “desvio” também negativo e, nesses casos, atesta-se a ineficiência ou 

pouca habilidade do locutor, sendo as suas atitudes interpretadas como um “mal-

entendido”, ou um “equívoco”, ou, provavelmente, uma “gafe”. 

 Um elemento do discurso humorístico que interfere no “desvio” é a 

“economia”, “capacidade que um enunciado tem de remeter a outros enunciados, 

sejam estes virtuais ou efetivamente proferidos”. A paródia é um exemplo de 

“economia” no discurso. 

 Bergson (2007), na obra O Riso: Ensaio sobre a significação da comicidade, 

apresenta um estudo sistemático sobre a comicidade, estabelecendo uma 

classificação sobre os tipos de comicidade – de palavras, de situação, de caráter.  

 Ao analisar o fenômeno da comicidade, o autor salienta um aspecto 

fundamental para a existência do cômico: a mecanicidade das atitudes humanas 

observada pela rigidez no comportamento, pois “As atitudes, os gestos e os 

movimentos do corpo humano são risíveis na exata medida em que esse corpo nos 

faz pensar numa simples mecânica” (BERGSON, 2007:22).  Nessa falta de 

elasticidade de determinada ação, de acordo com o autor (op. cit.:15), está a 

provável causa daquilo que é cômico, tanto que, ao referir-se ao desejo que a 
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sociedade tem de ver os seus membros livres dessa rigidez do corpo, do caráter e 

do espírito, de modo a obter maior elasticidade e com isso maior sociabilidade, 

chega a declarar que “Essa rigidez é a comicidade, e o riso é seu castigo”.  

No entanto, não podemos pensar nessa rigidez fora do rol do que seja 

essencialmente “humano”, pois, para ele: “não há comicidade fora daquilo que é 

propriamente humano” (BERGSON, op. cit.:02). Assim sendo, rimos de certos 

objetos ou animais pelo fato de trazerem alguma característica humana ou por 

alguma atitude que reporte à ação humana. Logo, para Bergson, a natureza humana 

é ingrediente fundamental na constituição do cômico. 

No começo de sua obra, ele cita três possíveis modos de revelação da 

comicidade: nas formas, nas atitudes e nos movimentos em geral.  

Nas formas, há a caricatura como exemplo. Embora a fisionomia humana 

apresente traços harmoniosos,  de acordo com Bergson (op. cit.:19), seu equilíbrio 

não é perfeito. Para o caricaturista, haverá sempre algum ponto em desarmonia, 

pronto para ser ampliado aos olhos humanos. Daí o nariz alongado, o cabelo 

comprido, a barriga saliente, o rosto achatado ou alongado etc. ou seja, as 

deformações humanas em destaque nos desenhos ou caricaturas, como se nota nas 

charges e em fotografias de pessoas-alvo das notícias e reportagens de jornal e de 

certas revistas de informação. 

Quanto à comicidade das atitudes e dos movimentos, o autor (op. cit.:22) 

ressalta que “as atitudes, os gestos e os movimentos do corpo humano são risíveis 

na exata medida em que esse corpo nos faz pensar numa simples mecânica”. Um 

exemplo bastante claro e simples dado pelo autor está nos gestos de um orador que 

se repetem à medida que expõe suas ideias. Há uma série de movimentos que se 

repetem e que nos fazem suspeitarmos de um mecanismo que funcione por trás 

deles. Para sermos ainda mais claros, poderíamos imaginar tais gesto desprovidos 

da fala, como uma gravação em vídeo, em que retirássemos o áudio e deixássemos 

apenas os movimentos do corpo da pessoa gravada. Com isso, perceberíamos 

como esses gestos se repetiriam o que tornaria a cena mais risível que em conjunto 

com a fala. Isso ocorre porque, segundo Bergson (2007:33), há uma comicidade 

latente em nossas atividades cerimoniosas da vida social. Talvez, esse seja o motivo 

principal que nos faz rir de algumas cenas da nossa vida social cotidiana – em 

princípio, nada cômicas – como certas cerimônias religiosas (casamentos, bodas, 
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batizados, missas, cultos) e festas (apresentação teatral, dança, formatura etc.) 

explorados em programas de tevê – como as Videocassetadas, por exemplo. 

Além desses meios de manifestação da comicidade, Bergson ainda apresenta 

três formas de evidência do cômico com base na rigidez das ações humanas: a que 

parte da palavra, ou seja, originada na linguagem; a que se revela na situação em 

que a ação acontece; e a que está infundida na própria identidade humana, ou seja, 

em seu caráter.  

Para explicar o que vem a ser a comicidade de palavras, ele compara tal ideia 

ao palhaço de mola, aquele que se esconde em uma caixinha e que se revela 

quando a abrimos, movimentando-se, repetidamente, para dentro e fora da caixa, 

por conta da mola. Segundo ele, “numa repetição cômica de palavras há geralmente 

dois termos presentes: um sentimento comprimido que se estira como uma mola e 

uma ideia que se diverte a comprimir de novo o sentimento” (BERGSON, 2007:54). 

Desse modo, admite-se a interferência da linguagem na construção do humor. Um 

vocábulo ou expressão algumas vezes carregados de sentido pode estirar-se para o 

seu sentido abstrato e voltar para o seu sentido concreto.  

            Ao tratar da comicidade de situação, o autor mostra três pontos básicos na 

construção do cômico: a repetição, a inversão e a interferência das séries. O 

primeiro é exemplificado com o caso de dois conhecidos que, coincidentemente, 

encontram-se por várias vezes na rua, sem combinarem. A própria repetição da 

cena é causa para o riso. Na inversão, pode-se imaginar a troca de papéis entre os  

interagentes de uma cena: um ladrão que tenta assaltar uma velhinha, mas acaba 

sendo por ela assaltado. Para a interferência das séries, o autor declara que uma 

situação é sempre cômica quando “pertence ao mesmo tempo a duas séries de 

acontecimentos absolutamente independentes e pode ser interpretada ao mesmo 

tempo em dois sentidos diferentes”(BERGSON, op. cit.:71). Aduz ao exemplo de 

dois personagens, em séries distintas, ou seja, um que se encontrava no castelo, 

enquanto outro, em viagem dentro de um trem e que, ao final, encontram-se na 

prisão. 

 Enfim, ao tratar da comicidade de caráter, o autor novamente volta à questão 

do enrijecimento humano, tocando-o desde um ponto de vista mais social. O 

indivíduo, para Bergson, torna-se cômico à medida que segue seu próprio caminho 

sem o contato com o outro, fecha-se em seu mundo e torna-se, de algum modo, 

insociável. Por isso, o avarento é motivo de riso, exatamente, pelo seu enrijecimento 



63 

 

social, ou seja, por andar em descompasso com os valores construídos por uma 

comunidade humana. A isso, ele considera como uma distração, e que o riso é uma 

forma de “alerta” ou “punição”. Contudo, cabe salientar que não só apenas os vícios 

ou os maus hábitos que geram a comicidade de caráter. O enrijecimento também 

atinge os virtuosos, lembra o autor (2007:103): “E, afinal, é preciso confessar – 

embora custe um pouco dizer – que não rimos apenas dos defeitos de nossos 

semelhantes, mas também, às vezes, de suas qualidades”. Ao final do texto 

complementa: “um vício flexível seria menos fácil de ridicularizar que uma virtude 

inflexível”. 

Seja qual for o modo de manifestação do cômico, o que estará sempre em 

jogo – e isso parece ser a tese central de Bergson – é a mecanicidade de nossas 

ações, a rigidez de nossos atos, a falta de elasticidade para moldar-se aos 

ambientes, aos hábitos e à cultura dominantes, o que gera o isolamento social. 

A comicidade/humor permeia muitos gêneros rotineiramente inscritos nos 

jornais impressos, como as charges, as tirinhas e algumas crônicas e colunas 

assinadas. Nos jornais de referência, esses gêneros que recorrem à comicidade 

costumam se restringir a espaços bem definidos: se as charges podem estar numa 

primeira página ou em páginas internas, as tirinhas, as crônicas e colunas assinadas 

só têm lugar nessas últimas. Nos jornais populares, a comicidade, além de estar 

nesses gêneros e nessas localizações, também marca presença nos textos das 

capas, nosso objeto de estudo, geralmente tecidos no entrecruzamento das 

manchetes e chamadas com as fotografias.       

 

4.4. Texto jornalístico: tessitura  

 

Tecido com o fio da palavra alinhavada à imagem, o texto jornalístico, de 

forma geral, apresenta algumas regularidades no que diz respeito à utilização dos 

componentes verbais e aos não verbais. Observando-se textos desse domínio, de 

uma forma mais específica – aqueles dos jornais impressos, populares e 

convencionais – encontraremos, além das regularidades, diversas  peculiaridades de 

uso da palavra e da imagem em função da proposta do periódico. Na seção que se 

segue trataremos dessas regularidades e peculiaridades.  
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4.4.1. Componente verbal  

 

O texto jornalístico é tecido na tensão entre a tradição e a inovação. Segundo 

Lage (2006a: 49-50), é  “basicamente constituído de palavras, expressões e regras 

combinatórias que são possíveis no registro coloquial e aceitas no registro formal”. 

Dependendo do tipo de periódico em que se inscreve – popular ou de referência – o 

recurso à inovação e à coloquialidade, à tradição e à formalidade, vai se dar em 

diferentes proporções.  

Observa-se, por um lado, uma linguagem mais “distensa”, ou seja, mais 

próxima da fala, em textos de jornais populares. Por outro, uma linguagem mais 

cuidada e formal nos jornais de referência, os quais atingem a públicos mais 

escolarizados. Mas até para este útlimo tipo de periódico, a realidade da variação 

linguística é fato e deve ser considerada na relação com o leitor. A esse respeito 

vale citar o exemplo do jornal “Folha de São Paulo” que, em seu “Manual da 

Redação”, orienta aos seus editores a usarem o verbo “chegar” (e formas verbais 

correspondentes) como é frequente no uso coloquial, ou seja, seguido pela 

preposição “em” e não “a”. 

 Desse modo, resulta uma linguagem jornalística que se equilibra entre a 

permanência e a mudança, a rigidez e a flexibilidade. O jornal, mais que um espaço 

para o diálogo entre as diferentes formas de abordagem de um fato, é igualmente 

um espaço para o contato entre ideias, culturas e linguagens. Para compreendermos 

o papel da linguagem em gêneros contidos nesse suporte, sobretudo em manchetes 

e chamadas, é importante que repassemos alguns conceitos sobre linguagem 

formal, culta ou padrão, termos, correntemente, tomados como sinônimos. 

A língua não é um conjunto homogêneo, embora persista o mito da unidade 

linguística do Brasil. Desse modo, o português “não é um bloco compacto, sólido e 

firme, mas sim um conjunto de ‘coisas’ aparentadas entre si, com algumas 

diferenças. Essas ‘coisas’ são chamadas variedades” (BAGNO, 2000:19). Assim, 

“existem, portanto, várias ‘línguas portuguesas’14, cada uma das quais é uma 

variedade do português” (OLIVEIRA, 2003:84). 

 Azeredo (2008:63) assinala que a língua é um sistema abstrato, concretizado 

pelos seus enunciadores ou destinatários, de forma individual, histórica e social. 

                                                
14 “Várias línguas portuguesas” enquanto código, e “um português”, enquanto “instituição social” (OLIVEIRA, 

2003:85). 
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Socialmente, tem-se a ideia de que “pertence a todos”, resultando numa pressão 

padronizadora sobre o uso da língua. É daí que nasce a “norma”.  

Por “norma”, compreende-se o “conjunto de realizações fonéticas, 

morfológicas, lexicais e sintáticas produzido e adotado mediante um acordo tácito 

pelos membros da comunidade” (AZEREDO, 2008:63). É o resultado dos usos15 

consagrados e adotados em/por uma comunidade como padrão que frequentemente 

se repete. Baseadas na concepção de “norma”, advêm propostas como “gramática 

normativa” ou “norma culta” e fala-se em “língua culta”.  

Já na década de 1980, Pinto (1986:47), em estudo sobre linguagem 

jornalística, baseado em um corpus de matérias retiradas de periódicos  brasileiros, 

destaca que cada veículo de comunicação, dentre os recursos oferecidos pela 

língua, seleciona vocábulos e construções condizentes com seus propósitos 

específicos, estabelecendo a comunicação com seus  leitores, inscritos em 

determinado contexto sociocultural.  

Mais adiante, a autora (op. cit.:51), restringindo seu campo de observação a 

um jornal de referência ou convencional – Folha de São Paulo – enfoca as 

características da linguagem nele utilizada, naquela década,  tanto no plano do 

léxico quanto da gramática.   

No campo do léxico, menciona a presença, nos textos desse periódico, de 

palavras de uso cotidiano e aponta a possibilidade da utilização de gírias em textos 

assinados ou pouco censurados como reportagens. 

No que se refere à gramática, a autora ressalta (op. cit.:51-58): “...a norma 

adotada não rejeita as prescrições mas as restringe, veiculando apenas as mais 

concordes com o uso atual da língua, sobretudo em nível culto”.   

Exemplifica constatando a presença de:  

a)  mais-que-perfeito do indicativo, em sua forma simples e composta; 

b) futuro do presente e futuro do pretérito em suas formas sintéticas e 

também  em locuções com o auxiliar ir, muito usadas na oralidade;  

c) uso regular do verbo haver impessoal, com uns poucos desvios de 

pessoalização;  

d) concordância de acordo com a norma, com raros deslizes registrados em 

contextos em que o verbo está anteposto ao sujeito ou dele distanciado;  em 

                                                
15Por “uso”, entenda-se “o ato concreto de falar/ouvir ou escrever/ler a língua” (AZEREDO, 2008:63). 
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construções frasais em que o sujeito é coletivo;  em frases em que se usa a passiva 

com o pronome se; 

e) regência verbal e nominal por vezes em desacordo com as prescrições 

gramaticais e afinadas com o uso comum, como, no caso da verbal, o emprego dos 

verbos assistir, atender, visar e implicar, seguidos das preposições utilizadas na fala 

do cotidiano.  

f) pronomes oblíquos usados com flexibilidade de colocação nas formas 

verbais compostas e locuções com infinitivo; mesóclise restrita a uns poucos textos 

assinados; presença regular das formas  o, a, lhe, lo, la. 

g) irregularidades na combinação da preposição de com o pronome sujeito de 

infinitivo;    

h) uso amplo do pronome se como índice de indeterminação do sujeito ou 

apassivador, ocorrendo ou não, neste caso,  a concordância regular. 

i) uso regular dos pronomes relativos, com eventuais confusões no emprego 

de onde e aonde. 

Mesmo considerando que o estudo de Pinto sobre a linguagem jornalística 

tenha sido realizado há quase 30 anos e a identificação de características referentes 

ao léxico e à mofossintaxe tenha se restringido a um periódico convencional de 

circulação nacional, o que foi observado e continua válido nos tempos atuais é a 

articulação, na linguagem dos jornais, do respeito à norma com a acolhida a usos 

cotidianos, “calibrada” de acordo com o público de  leitores visado.  

Na contemporaneidade, considerando dois polos, o dos jornais de referência, 

com circulação nacional, ligados a grandes empresas de comunicação, e o dos 

jornais populares, de circulação local e, por vezes, publicados pela mesma empresa 

que edita um jornal convencional, pode ser observado um balanceamento da norma 

com o uso cotidiano, sempre em consonância com o contexto linguístico e 

sociocultural dos leitores visados.      

As sociedades se transformam, os leitores também mudam, a informação 

sofre o impacto de novos tempos, tecnologias e necessidades, e a linguagem 

jornalística, no difícil equilíbrio entre a inovação e a tradição, ajusta-se à nova 

realidade.   

Outro aspecto que merece destaque nesta discussão é a relação que se 

estabelece entre formalidade e escrita, e informalidade e oralidade. É comum a 

associação que se faz entre a linguagem formal e o texto escrito e a informal e o 
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texto oral, como se houvesse uma correspondência indissociável entre esses pares, 

o que não corresponde à realidade, opinião compartilhada por Oliveira (2000:68) ao 

afirmar que “a dicotomia correta é formal versus informal e não escrito versus 

falado”. 

Com isso, não se nega que a tendência à formalidade seja mais recorrente na 

escrita que na oralidade, até porque fazê-lo seria desconsiderar um fato evidente: 

aprendemos a conhecer e a dominar o sistema da escrita na escola, e começamos 

por vivenciar essas experiências exatamente pela língua culta ou padrão. 

O que existe, de fato, é uma maior durabilidade e manutenção de certos usos 

linguísticos  do passado na linguagem formal do que na informal. Entre as razões 

para isso está a escola, como sistema que atua na preservação desses usos 

linguísticos, cerceando nossas práticas de comunicação, impondo-nos as 

prescrições de determinados modelos linguísticos.  

No que diz respeito ao registro informal (ou coloquial), trata-se de um registro 

espontâneo, distenso “reflete a realidade comunitária, regional, imediata; alguns de 

seus acometimentos são passageiros e outros terminam por se formalizar, 

incorporando-se à literatura e à escola” (LAGE, 2006a:48). 

 Entre a formalidade e a informalidade encontramos o texto jornalístico. Sua 

descrição não “se pode limitar ao fornecimento de fórmulas rígidas porque elas não 

dão conta da variedade de situações encontradas no mundo objetivo e tendem a 

envelhecer rapidamente” (LAGE, op. cit.:idem). Em outras palavras, tal como se 

renova a linguagem, igualmente se renova a linguagem jornalística. Seu texto não se 

compõe de fórmulas estanques, como é de praxe encontrar, por exemplo, na 

linguagem de documentos cartoriais, mas, pelo contrário, tem um dinamismo próprio. 

 Atualmente, com a variedade de jornais impressos em circulação e com a 

quantidade de gêneros presentes nesses jornais, torna-se difícil reconhecer certos 

textos como sendo puramente formais ou informais. O que se encontra na redação 

jornalística parece mais uma mescla de registros do que o predomínio de um deles. 

A esse respeito, valem as seguintes palavras de Lage (2006a:50):  

 

A conciliação entre esse dois interesses (formalidade/coloquialidade) – de 
uma comunicação eficiente e de aceitação social – resulta na restrição 
fundamental a que está sujeita a linguagem jornalística: ela é basicamente 
constituída de palavras, expressões e regras combinatórias que são 
possíveis no registro coloquial e aceitas no registro formal. 
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Essa questão já vem sendo observada por alguns teóricos que  ampliam a 

noção de formalidade em graus, o que possibilita análises mais seguras e precisas 

que aquelas fundamentadas no binômio formal/informal. 

Lage (2006a:50) afirma, referindo-se às ocorrências do quadro abaixo, que  

“O jogo das interdições da norma culta e dos interesses de comunicação se 

manifestará, então, em séries como esta, em que a forma indicada na coluna central 

é usualmente preferível.”  

 

FORMAL NEUTRO COLOQUIAL 

Próximo a 

Perto de 

Perto de Perto de 

Mora à Rua X Mora na Rua X Mora na Rua X 

Vereador, edil Vereador Vereador 

Concomitante Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo 

Quadro 4 – Registros de linguagem 
Base: Lage (2006a: 50) – adaptado 

 

Segundo Lage (2006a:49), em questão de eficiência da comunicação, o 

registro informal é o preferível, pelo fato de muitos (escolarizados ou não) terem 

acesso a ele e por permitir “mais rápida fruição e maior expressividade.”  

Essa afirmação pode ser a chave para a compreensão do que ocorre na 

construção do texto jornalístico. O que se observa, em certos gêneros do jornal 

impresso, como a manchete e a chamada (gêneros de primeira página ou da capa) 

é a oscilação entre os registros formal e informal, inclusive, em jornais destinados a 

camadas socialmente mais escolarizadas. Trata-se de alguns dos poucos gêneros 

que, nas bancas de jornais, oferecem-se ao leitor, digamos, “de graça” (sem custo 

ou pagamento). São eles que vão intermediar ou seduzir o leitor16 para os demais 

gêneros que não estão à mostra, mas dentro do jornal impresso. 

Portanto, numa era em que a informação é processada tão rapidamente, a 

informalidade, nesse caso, pode garantir essa rápida fruição, eficiência e 

expressividade de que trata o autor e que homem moderno, principalmente o da 

metrópole, espera.  

                                                
16 Pensemos, sobretudo, no transeunte, aquele que ligeiramente passa pelas bancas de jornais para ler as 

manchetes e chamadas da edição do dia. 
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Outra postura teórica que dialoga com as considerações de Lage a respeito 

da linguagem jornalística e que colabora para o estabelecimento de uma base 

comum para este estudo encontra-se em pesquisas de cunho sociolinguístico 

realizadas por Preti (1982). Embora se trate de uma perspectiva teórica 

desenvolvida no começo dos anos 80,  seu conteúdo ainda oferece suporte a uma 

diversidade de pesquisas atuais no âmbito das variações linguísticas, sendo assim, 

capaz de sustentar teoricamente nosso trabalho. 

Preti (1982:29) observou, com base em estudos sobre os dialetos sociais, a 

existência de duas linguagens: a “culta” ou “padrão”,  e a “popular” ou “subpadrão”.  

A primeira é de maior prestígio social e é usada em situações de maior formalidade;  

a segunda, de menor prestígio, aparece  em situações coloquiais ou de menor 

formalidade. O que marca, de acordo com esse autor, o dialeto social culto são fatos 

relacionadas à gramática culta. Elaboramos um quadro a partir das considerações 

do autor acerca dos critérios que regem os limites dos dialetos sociais culto e 

popular. 

 

DIALETOS SOCIAIS  

CULTO POPULAR 

Indicações de marca de gênero, 

número e pessoa. 

Economia nas marcas de gênero, número 

e pessoa. 

Uso de todas as pessoas gramaticais 

do verbo, exceto, às vezes, a 2ª do 

plural, relegada a determinados 

discursos, como os sermões. 

Mistura da 2ª com a 3ª pessoa do singular 

(“tu”/ “você”). Uso intenso de a “gente”, em 

lugar de “eu” e “nós”. 

Emprego de todos os modos e 

tempos verbais. 

Redução de tempos verbais e de certas 

pessoas, a perda do futuro do presente  e 

do pretérito; do infinitivo pessoal. 

Correlação verbal entre tempos e 

modos. 

Falta de correlação entre os tempos 

verbais. 

Maior uso da voz passiva. Maior emprego da voz ativa, em lugar da 

passiva. 

Largo emprego de preposições nas 

regências. 

Predomínio das regências diretas nos 

verbos (“assistir o jogo” em lugar de 
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“assistir ao jogo”) 

Organização gramatical cuidada da 

frase. 

Simplificação gramatical da frase, emprego 

de “bordões”, do tipo “então”, “aí” etc. 

Variedade de construções da frase. Emprego dos pronomes pessoais retos 

como objetos (“Vi ele”). 

Quadro 5 – Gramática dos dialetos sociais culto e popular 
Base: Preti, 1982.  

 

 Em relação ao léxico, Preti observa que na linguagem culta, há maior 

incidência quanto ao uso de vocábulos técnicos e maior precisão  no emprego dos 

significados, enquanto na popular o vocabulário é de uso restrito, de uso muito 

amplo nos mais diversos sentidos, com certo predomínio da gíria e de recursos  

enfáticos, como termos obscenos. No âmbito lexical, Preti (1982:29) apresenta 

exemplos, em um quadro comparativo, do vocabulário culto e do popular: 

 

 

VOCABULÁRIO CULTO 

 

VOCABULÁRIO POPULAR 

Tênue, fraco Fraco 

Penumbra, sombra Sombra 

Sair, ausentar-se Sair  

Diálogo, conversa Conversa, “papo” 

Ociosidade “Gandaia” 

Assistir, ver, presenciar Assistir, ver 

Cheio, repleto, saturado Cheio 

Bofetada, pancada Bofetada, pancada, “porrada” 

Quadro 6 – Vocabulário culto e vocabulário popular 
Fonte: Preti (1982:29) – adaptado 

 
O autor questiona o fato de que alguns vocábulos como “fraco”, “sombra”, 

“sair”, “conversa” tanto podem pertencer ao vocabulário culto quanto ao popular. A 

solução para a questão está em considerar um dialeto social intermediário entre  o 

culto e o popular, denominado por ele como “linguagem comum”.  

 Partindo dessa questão, a proposta de Preti (op. cit.) é a de considerar 

variedades nos níveis de fala ou níveis de linguagem (ou registros), de acordo com 

diferentes situações. Partindo do exposto, ele concebe que os registros “formal” e 
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“informal” (ou “coloquial”) tendem, respectivamente, a se aproximarem, um da 

linguagem culta e o outro da linguagem popular. Do mesmo modo que os dialetos 

sociais, o autor (op. cit.:35) prevê a existência de um registro comum, uma espécie 

de meio-termo entre os registros formal e informal (coloquial), por conta de, em 

certos momentos, tornar-se difícil determinar os limites de cada um dos registros: 

 

Mas é praticamente impossível determinar as fronteiras entre essas 
gradações. Poderíamos, porém como já o fizemos com referência aos 
dialetos sociais, estabelecer um nível de fala ou registro intermediário entre 
o formal e o coloquial, também hipotético e que funcionaria como integração 
entre os dois, recebendo contribuições de um e de outro. Seria um registro 
comum e que corresponderia, a grosso modo, à teoria do dialeto social 
comum, antes citado.  

 

No registo “formal” identificam-se situações de formalidade, predomínio da 

linguagem culta, comportamento linguístico mais refletido, mais tenso, vocabulário 

técnico entre outros. No registro “informal” ou “coloquial”, estão as situações 

familiares ou de menor formalidade, predomínio de linguagem popular, 

comportamento linguístico mais distenso, gíria, linguagem afetiva, expressões 

obscenas etc. 

Consideramos o quadro dos registros estabelecidos por Preti (1982) como o 

mais adequado às nossas investigações, por poder abarcar os diferentes modos de 

apresentação da linguagem em textos de manchetes, chamadas e lides de jornais 

de referência e populares. Por razões metodológicas, adotaremos apenas o binômio 

“formal”, “informal ou coloquial” nas considerações sobre os aspectos linguísticos 

presentes em textos dos jornais Meia-Hora e O Globo.  

 

4.4.2. Componente não verbal  

 

As seções seguintes apresentam questões teóricas relativas a aspectos não 

verbais do texto, como cores, fotografia, tipografia entre outros, por entendermos 

que esses componentes colaboram para a construção da mensagem jornalística em 

conjunto com elementos de natureza verbal. 
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4.4.2.1. Projeto gráfico   

 

O projeto gráfico dos jornais passou por etapas evolutivas até chegar ao 

modelo que temos atualmente. Lage (2006a:16ss) recorda que, entre os séculos 

XVII e XVIII, os jornais assemelhavam-se a livros: dividiam-se em quatro ou mais 

páginas, sendo a primeira página semelhante a uma folha de rosto, com título, data 

e nome do impressor, com a segunda página em branco e a terceira com título 

genérico e “capitular” (letra em tamanho maior que marca o começo do capítulo). A 

composição tomava toda a largura da página ou duas colunas, sem divisões entre 

as diferentes notícias. Com a aparição dos diários, no século XVIII, o tamanho da 

página e o número de colunas aumentaram.  

Com a Revolução Industrial, os ingleses ampliaram as colunas para dez 

paicas (4,23cm) ou até menos, nos tabloides. Também verticalizaram a composição 

e adotaram títulos irregulares. Foram eles que estabeleceram a dominância gráfica 

das matérias principais, com manchetes ocupando o alto das páginas. Os franceses, 

por sua vez, cuidaram de distribuir a ênfase gráfica por várias matérias, dando-lhes 

títulos estreitos, de duas ou três colunas, em várias linhas. Os alemães preferiram 

títulos padronizados, em geral compostos em corpos pequenos, com poucas 

ilustrações e cuidado no acabamento. 

 O planejamento gráfico dos jornais brasileiros encontrou sua passagem para 

a modernidade com o escultor neoconcretista Amílcar Castro. No novo projeto 

gráfico dos jornais, adotaram-se os títulos em caixa-baixa, com a padronização do 

desenho das letras e de seu tamanho. É nessa fase que o material fotográfico 

ganhou valor. Havia uma preocupação na distribuição dos elementos da página a 

fim de tentar traduzir uma pretensa imparcialidade do editor. Desse modo, assinala 

Lage (2006a:20):  

 
Excetuando a colocação mais acima ou mais abaixo na página, a fotografia 
grande e a eventual (não-obrigatória) e a manchete, o que se tinha era a 
igualização das matérias, como se o editor se isentasse da 
responsabilidade de avaliar a importância relativa dos conteúdos. Esse 
encargo transferia-se, presumivelmente, ao leitor, cuja emoção deveria 
despertar-se após a leitura, e não antes dela. 

 

 Baseado nos princípios construtivistas, o novo projeto gráfico recomendava 

que os tipos de manchete deviam ser de médios para leve, em vez de médios para 

negrita ou supernegrita. Ressalta que em poucas ocasiões as manchetes deviam ser 
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pesadas ou “à moda antiga”. O apelo à dramaticidade já era conhecida e, portanto, o 

conselho dado aos editores era o de utilizar fotografias nitidamente verticais ou 

horizontais para alcançar o efeito dramático, uma vez que as fotografias quadradas 

podem fastidiar (LAGE, 2006a:21). 

Porém, segundo Lage (op. cit..:22), a diagramação adotada sob os moldes 

construtivistas ou concretistas não se manteve, já que os leitores permaneceram 

sensíveis às manchetes fortes. Embora desnecessárias, pela via da razão, as 

manchetes fortes demonstravam o contrário pela via da emoção. O mesmo autor 

declara que “Isso faz crer que a questão se relaciona à representação mais ampla 

que as pessoas fazem do mundo e à dinâmica das classes sociais” (op. cit.:22). 

Na composição gráfica, os tipos escolhidos pelos diagramadores para os 

jornais modernos são os “romanos”, em cuja família estão os bodoni, garamond, 

times, caslon, baskerville, para os jornais considerados respeitáveis e confiáveis. 

Embora entre os tipos esteja o helvético – que permite uma boa leitura a distância – 

os romanos ainda são os favoritos na composição dos textos, até porque “as serifas 

dos pés dos caracteres ajudam o olho a acompanhar o alinhamento da composição” 

(LAGE, 2006a:25). 

Cabe-nos, ainda, nesta parte, tratar de outro aspecto que, mais que compor o 

desenho gráfico jornalístico, permite a ampliação do texto além da escrita: as cores. 

Para um leitor descuidado, a cor pode ser apenas um aspecto chamativo, de 

destaque de uma parte do texto ou de realce de partes de uma fotografia. Sua 

presença, porém, pode cooperar, em conjunto com outros signos linguísticos, para a 

construção da informação do texto. 

Dizia Bakhtin (1986) que todo signo é ideológico, uma vez que nele se 

concentram crenças, cultura, juízos de valor, quer dizer, tudo que ultrapassa os 

limites de um significante. Nos textos, portanto, nenhuma palavra é neutra. 

No texto jornalístico isso pode ser observado, havendo ainda determinados 

aspectos que, somados às palavras, contribuem importantemente para a construção 

do sentido, como a diagramação, as ilustrações e o recurso às cores.   

No quadro de cada cultura, as cores também significam, trazendo consigo um 

repertório de informações que (in)conscientemente construímos. 

As primeiras investigações sobre a simbologia das cores, de cunho filosóficas 

ainda, datam do século IV a.C., com Platão e Aristóteles, de acordo com Guimarães 

(2000). Segundo esse autor, no século XIV, com Leon Battista Alberti e Da Vinci, as 
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cores tornam-se objeto de estudo científico, fato que se repetirá nos séculos XVI, 

com Fluvio Pellegrino Morato;  XVII, com estudos da Física; XVIII, com Jacob 

Christoph Le Blon e, assim, até chegar o século XX, com os sistemas de 

mensuração e catalogação das cores criados por Albert Henry Musell, Wilhelm 

Ostwald e Faber Birren.  

Atualmente, há dicionários, artigos e livros que abordam a temática sob 

diversas perspectivas, em geral, de base semiótica. No entanto, para esta pesquisa, 

propomos abordar a questão das cores com base em trabalhos publicados na área 

da Semiótica da Cultura, mais especificamente, os de Guimarães (2000 e 2003). 

É indiscutível o papel que a cor (ou croma) representa no processo de 

comunicação das mídias. Na publicidade, por exemplo, Santos (2009:87-95) 

examina a construção de perfis identitários masculinos e femininos pela relação que 

as cores mantém entre si e com os signos de natureza verbal e não verbal.  

No jornalismo, Guimarães (2003:21) salienta que “A cor é, certamente, um 

dos mediadores sígnicos de recepção mais instantânea na comunicação 

jornalística”, desse modo, compreende que a cor, mais que simbolizar, “comunica”, 

“informa”, ou seja, participa da construção da notícia. 

 No entanto, o autor (op. cit.:24) chama atenção para o fato de, por vezes, os 

aspectos cromáticos, em lugar de agirem a favor da informação, servirem a 

finalidades que estão fora das intenções primeiras de informar ou de comunicar, 

motivando distorções, exageros, preconceitos nas notícias publicadas. A nosso ver, 

a cor pode sugerir ideologias, reforçar pontos de vista e cooperar na formação de 

identidades e estereótipos. 

É de praxe ocorrer em jornais populares o uso exagerado das cores, de modo 

a exceder os limites do registro fotográfico e a invadir a tipografia das manchetes, 

das chamadas e de outros elementos da primeira página, como fundos e bordas.  

Em textos de jornal, Guimarães (2003:30) salienta que as cores 

desempenham funções específicas, a saber: organizar, chamar a atenção, destacar, 

criar planos de percepção, hierarquizar informações, direcionar a leitura etc. A cor, 

como informação, será entendida, na concepção do autor, toda vez que, aplicada, 

organize, hierarquize informações ou atribua significado, seja de forma 

individual/autônoma, seja de forma integrada/dependente de outros recursos visuais, 

como formas, figuras, texturas, textos, sons, movimentos. 
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 Sabemos, então, da possibilidade de atuação da cor quando aplicada a 

veículos da mídia, como o jornal impresso, por exemplo. Contudo, o poder adquirido 

pelas cores é constituído pelo repertório de informações que temos sobre elas: 

simbologia, significados etc. Por exemplo, é graças ao repertório que adquirimos em 

nosso contexto cultural que identificamos o branco como símbolo da paz, o preto 

como símbolo de luto, dor, tristeza ou protesto, o verde como sinal de esperança, a 

relação rosa/azul com os sexos feminino e masculino e assim por diante.  

A partir disso, Guimarães (2003:42) conclui que: 

– a cor atua mais plenamente na informação quando o repertório é totalmente 

compartilhado; 

– o repertório é alimentado e alterado pela história e pela natureza dinâmica das 

cores; 

– a mídia forma o repertório do receptor. 

 No quadro de uma cultura, a mídia contribui para a construção do repertório 

das cores, atuando como propagadora de símbolos já existentes e sugerindo novos. 

Em seguida, vamos tratar dos valores cromáticos, ou seja, da capacidade das 

cores em representar os objetos que denotam/conotam, apresentando 

peculiaridades relacionadas a determinados aspectos culturais. Por exemplo, na 

liturgia das religiões, as cores têm uma rica simbologia relacionada aos ritos. 

Simbolicamente, igrejas cristãs tradicionais convocam, pela cor roxa, seus fiéis à 

penitência, sobretudo em épocas que antecedem o Natal e a Páscoa (advento e 

quaresma); utilizam-se do branco/dourado para realizar suas festas; do verde, para 

manter viva a esperança da volta de Cristo; e do vermelho para representar a paixão 

de Cristo, rememorar seus mártires e simbolizar as chamas do fogo divino. Também 

nas culturas religiosas orientais, as cores têm papel importante: o verde evoca 

fortemente a cultura islâmica e a representa (o que talvez se explique a presença da 

cor verde em muitas das bandeiras de países de origem árabe); já na fé budista, as 

cores representativas são: azul, branco, amarelo, vermelho e laranja.  

Culturalmente, as cores constroem significados que, ao longo do tempo, 

podem se diferenciar, e que colaboram com a construção de marcos culturais e com 

a divulgação da informação. Desse modo, com base em Guimarães (2000), Lage 

(2006) e Pastoreau (1993), tentaremos apresentar algumas representações das 

cores no contexto político e socioculturalbrasileiro, confrontando-as, por vezes, com 

suas representações em contextos diferentes do nosso.  



76 

 

 Comecemos pelo preto. Assim como o vermelho, o preto (ou negro) é uma 

das cores que mais carrega nuanças de sentido em nosso contexto.  Politicamente, 

está associado a “protesto”, “negação da autoridade”, como pôde ser notado no 

famoso “Domingo Negro”, em que a população, vestida de preto, foi às ruas pedindo 

o  impeachment do ex-presidente da República “Fernando Collor”. O colorido, 

estampado nas roupas, bandeiras e símbolos da campanha de apoio a Collor (= cor, 

colorido), deu lugar ao preto, da negação, da insastifação, do protesto. 

 Além de denotar protesto, o preto é capaz de traduzir valores de ordens 

diversas: o luto/morte, a autoridade (a cor das togas dos magistrados, das becas dos 

acadêmicos, dos uniformes dos árbitros do futebol), o terror e as trevas (demônios, 

vampiros, lobisomens,  monstros), a ignorância. Pela associação com a morte, com 

o terrror e as trevas, o preto passa, então, a simbolizá-los, estabelecendo com a cor 

branca, análoga à luz – origem de todas as coisas – uma relação binária de morte-

vida, ignorância-conhecimento, em que se atribui valor negativo ao preto e positivo 

ao branco (GUIMARÃES, 2000:91-92). A representação negativa da cor preta é 

vísivel em frases feitas e expressões de nossa língua, como: “A coisa está preta”, 

“Humor negro”, “Ovelha negra”, ”Câmbio Negro”.  

 Guimarães (2000:97) recorda que a cor preta em nossa cultura já foi inserida 

em situação em que essa coloração não é habitual – o carnaval. No desfile do 

carnaval carioca de 1997, a Unidos do Viradouro, apresentou-se no com o enredo 

“Trevas! Luz! A explosão do Universo”, trazendo  a comissão de frente toda vestida 

de preto. Embora essas vestimentas simbolizassem as trevas que antecederam a 

criação do mundo, o colorido habitual das vestes carnavalescas cedeu lugar, num 

contexto inusitado, à monotonia do preto. 

 O branco, além de associar-se à luz, à vida, é símbolo, de acordo com 

Pastoureau (1993:42-43), da pureza, da castidade, da inocência, pois trata-se da cor 

das vestes eclesiásticas, do batismo (sinal da purificação da alma do pecado 

original), do cordeiro (símbolo de Cristo).  Ao mesmo tempo é a cor da 

higiene/limpeza (alvejante, sabão, papel higiênico), do frio (neve), da paz (bandeira 

da paz; pomba branca), da sabedoria e da velhice (dos velhos sábios, dos cabelos 

brancos, dos mágicos), da aristocracia (golas e punhos brancos), do sobrenatural 

(fantasmas, aparições), do divino (anjos, eternidade, nuvens).  

 Semelhante ao preto/branco, o par preto/vermelho exemplifica outro caso de 

binariedade entre as cores, porém, sem os atributos de valor positivo e negativo. A 
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referência é aos gêneros. A evidência se encontra na arte pictográfica. De acordo 

com Guimarães (2000:93), nas pinturas das cavernas de Lascaux, as cabeças dos 

animais  estão pintadas de vermelho, no grupo esquerdo, e de preto, no grupo 

direito, sendo as características femininas representadas pelo vermelho e as 

masculinas, pelo preto. Desse modo, “o contraste entre vermelho e preto diferencia 

também as representações de cavalos e bisões que provavelmente simbolizavam os 

sexos” (GUIMARÃES, op. cit.). 

Vale lembrar que durante séculos o vermelho era a cor dos vestidos de noiva, 

embora o branco simbolizasse a pureza e a virgindade. Nota-se que, a partir do 

século XVIII, com a reafirmação desses valores por parte da Reforma Protestante e 

da Contrarreforma, é que o branco passou a colorir os vestidos de noiva. Até então, 

o vermelho foi a cor mais expressiva para representar o feminino, que, hoje, vem 

cedendo lugar ao rosa, uma espécie de “quase-vermelho” ou um “vermelho 

esmaecido”. 

O vermelho, valendo-nos de expressões da linguística, é uma cor, diríamos 

bastante “polissêmica”. São muitos valores agregados e amalgamados em uma 

mesma cor. A ela se associam ideias como: realeza e glamour (dos tapetes 

vermelhos, do veludo que preenchia o vão de algumas coroas reais). Na Idade 

Média, o vermelho era cor dos nobres, enquanto o azul, a dos servos17. O vermelho 

é uma cor de de extremos contrários, trata-se de uma cor, conforme se lê em Lage 

(2006a:25), controversa: “(...) o mesmo tom que forra o chão para que pisem os 

poderosos tinge a bandeira dos que pretendem destroná-los”.  

Trata-se da cor da proibição e do perigo (do semáforo, da sinalização das 

estradas, ferroviária, marítima, aérea), da correção/disciplina (da correção de 

trabalhos e provas), do amor/erotismo/paixão (vermelho dos lábios, dos abajures, 

dos prostíbulos – “casa da luz vermelha” – da roupa interior, do ramalhete de rosas), 

da guerra, do sangue (de Cristo, da menstruação) da vingança (do carrasco), do 

ódio (dos campos de batalha, das arenas romanas), do fogo (dos carros de 

bombeiros, dos extintores, do fogo do Espírito Santo, das chamas do Inferno), 

embora as labaredas azuis, tenham mais calor (LAGE, 2006a:25). É também a cor 

do déficit financeiro (“estar no vermelho”), da medicina curativa (Cruz Vermelha 

                                                
17 O vermelho, o branco e o preto eram, nessa época, as cores predominantes. Não é difícil pensar na busca 

desenfreada por pau-brasil durante os séculos de nossa colonização, beirando a um colapso da madeira. Segundo 

botânicos, a extinção dessa espécie da flora brasileira só não ocorreu, graças à possibilidade de se obter o 

vermelho por meios artificiais, o que nos faz pensar no valor atribuído à essa cor. 
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Internacional) e também da preventiva (fita vermelha representando a luta contra a 

Aids. Na cultura carioca, denota marginalidade (Comando Vermelho) e, por 

extensão, violência (os jornais populares destacam suas manchetes em vermelho 

quando o assunto é ou tangencia a violência). 

Oposto ao vermelho, encontra-se o verde. Segundo Guimarães (2000:115), 

“A oposição original e clássica do verde-vermelho está na relação água-fogo.” 

Quando não oposto ao vermelho, o verde o complementa. Assim, “o verde, cor da 

água, estava consagrado a Vênus-Afrodite, nascida das águas”, personificação e 

feminilidade da natureza (GUIMARÃES,op. cit.:idem). Hefaísto (conhecido também 

como Hefestos ou Vulcano), deus do fogo, cria Pandora, que traz em sua caixa 

todos os males da humanidade, porém, entre eles, encontra-se a esperança (o 

verde). Além de representar a esperança, o verde é percebido como a cor da 

permissão/liberdade (semáforo). 

O verde também se associa aos jogos (do gramado do estádio de futebol, da 

quadra de tênis, de vôlei, das mesas de bilhar e de cartas, do tênis de mesa), 

simboliza a fortuna (das famosas “verdinhas” [dólar], da esmeralda) e a 

natureza/ecologia (por exemplo, nas publicidades da Fiat Adventure Sol e da Fiat 

Adventure Beija-Flor, apresenta-se a boa convivência dos automóveis dessa marca 

com a natureza, conforme Santos (2009:93). O verde é também visto como cor 

“calmante”; na cultura europeia (LAGE, 2006a:26), o verde comunica “tranquilidade” 

e “segurança”, razão por que se pintam dessa cor paredes de escolas e escritórios 

(Pastoureau, 1993:159).  

Sob o amarelo, abrigam-se sentidos, como: calor (sol, fogo), prosperidade e 

riqueza (espigas de trigo, cereais, ouro, tesouros, moedas, da coroa real), alegria, 

energia (medicamentos tônicos, fortificantes de cor amarela), doença e loucura (a 

partir do século XIII), a mentira, a traição (cor de Judas e da Sinagoga na Idade 

Média), da exclusão e reprovação (a estrela de Davi nos uniformes impostos ao 

judeus condenados pelo nazismo), cor da advertência (do semáforo), cor também do 

uniforme dos condenados pela inquisição), do maduro (das frutas), da tropicalidade 

e da nossa bandeira. Politicamente, simbolizou a luta do povo brasileiro por eleições 

presidenciais diretas (“Diretas Já”). Para a heráldica (ciência dos brasões), o 

amarelo é a cor da inveja, da inconstância, do adultério e da traição (GUIMARÃES, 

2000:89). 
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Quanto ao azul18, Pastoureau (op. cit.:23ss) considera que se trata da cor 

favorita de mais da metade da população ocidental. Para o autor (op. cit.:idem), 

trata-se da cor que simboliza o infinito, o longínquo, o sonho (o céu, o horizonte, o ar 

são azuis). Assim, como verde, o azul acalma (como é visto em paredes de clínicas, 

hospitais, creches). O autor menciona que o azul é a cor do amor fiel, por oposição 

ao verde, que representa o amor infiel. Cor da Virgem Maria (a partir do século XII) 

e, por extensão, da pureza. Também associa-se a estados emocionais, como a 

frieza e a depressão (SANTOS, 2009:95). Quando em contraponto com o rosa, 

remete ao gênero masculino. 

Lage (2006a:26) acrescenta que ao violeta associa-se a melancolia, 

incomodidade; ao laranja, advertência, impacto; e ao dourado, riqueza. 

A partir das cores mencionadas e dos valores por elas representados, na 

perspectiva dos autores acima citados, propomos, para embasar nossa análise,  o 

quadro que se segue.  

 

 

COR 

 

POLO POSITIVO 

 

POLO NEGATIVO 

 

POLO NEUTRO 

 

 

Amarela 

Calor, prosperidade, 

riqueza, alegria, 

energia, maturidade, 

tropicalidade, lutas, 

luminosidade, 

políticas. 

Doença, loucura, 

mentira, traição, 

exclusão, reprovação, 

advertência, inveja, 

inconstância, 

adultério e traição. 

 

 

– 

 

Azul 

Infinito, lugar 

longíquo, sonho, 

calma, amor fiel, 

pureza. 

 

Frieza e depressão. 

 

Gênero masculino. 

 

 

Branca 

Luz, pureza, 

castidade, inocência, 

higiene, limpeza, frio, 

  

 

Ausência de cor. 

                                                
18 Na Idade Média, o azul era a cor que pintava os quadros nobres, antes que o vermelho ocupasse o seu lugar; os 

tecidos eram tingidos pelo pigmento obtido pela planta “ísatis”, também conhecida como “pastel-de-tintureiro”. 

Para se obter essa tinta era preciso deixar a planta fermentando em urina humana. Depois de certo tempo, 

observaram que o álcool acelerava o processo, o que fez muitos tintureiros ingerirem bebidas alcoólicas com a 

desculpa de que a urina já sairia enriquecida de álcool (SANTOS, 2009:94). 
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paz, sabedoria, 

velhice, aristocracia, 

eternidade. 

Dourada Riqueza. - - 

Laranja Advertência, impacto. Advertência, impacto. - 

 

Preta 

Protesto, autoridade, 

alegria. 

Protesto, luto, 

desconhecido, medo, 

ignorância, morte, 

fim, trevas. 

 

Gênero masculino. 

 

Verde 

Esperança, jogos, 

fortuna, natureza, 

ecologia, calma, 

permissão, liberdade. 

 

 

Amor infiel. 

 

 

– 

 

 

 

Vermelha 

Glamour, realeza, 

correção, disciplina, 

amor, erotismo, 

paixão, sangue, fogo, 

medicina curativa, 

medicina preventiva. 

Proibição, perigo, 

erotismo, paixão, 

guerra, sangue, 

vingança, ódio, fogo, 

marginalidade, 

violência. 

 

 

Gênero feminino. 

Violeta - Melancolia, 

incomodidade. 

- 

Quadro 7 – Simbologia das cores 

 
 

Ao concluirmos, torna-se importante frisar que os valores simbólicos 

atribuídos fundamentam-se no repertórto cultural de cada sociedade. Não tentamos 

chegar (tampouco prentendíamos) a uma taxonomia exaustiva das cores, mas 

apenas delinear algumas funções cromáticas reconhecidas (in)conscientemente por 

nós e que compõem a nossa base cultural, o nosso conhecimento de 

mundo/enciclopédico. Até porque tal atitude seria desastrosa, visto que a 

dinamicidade da simbologia das cores é uma constante. Desse modo, restringimo-

nos a apresentar os significados mais expressivos das  cores, fundamentais para 

atender às necessidades desta investigação. 
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4.4.2.2. Fotojornalismo  

 

 Ao longo da história, a imagem permeou o processo comunicativo humano; 

aliás, ela foi um marco nesse processo: as pinturas nas cavernas, deixadas pelas 

civilizações antigas, atestam esse fato. Durante a Idade Média, esculturas e pinturas 

buscavam representar o contato entre o homem e Deus. No Renascimento, com o 

patrocínio dos mecenas, a imagem tornou-se parte do mercantilismo europeu, 

levando à ascensão artistas e galerias.  

Na atualidade, a imagem, seja de forma mais perene, seja de forma mais 

transitória, continua integrando as trocas comunicativas humanas, inscrevendo-se 

em textos que circulam em diferentes suportes. Fixas, no papel do periódico e do 

livro ou no tecido da camiseta; fixas ou móveis, na tela da tevê, do computador, do 

celular, do outdoor, as imagens nos informam, nos seduzem, nos comovem e nos 

movem, de forma consciente ou inconsciente, em diferentes direções. Na atualidade, 

as linguagens da mídia são fortemente apoiadas na imagem, ou seja, no 

componente não verbal, impactando-nos a cada instante.  

 A imagem se caracteriza por ser “(...) basicamente uma síntese que oferece 

traços, cores e outros elementos visuais em simultaneidade” (NEIVA JUNIOR, 

1994:05). Assim, na contemplação de uma imagem, os olhos se voltam para a 

síntese daquilo que representa, em seguida, realizam uma análise mais apurada e 

lenta sobre seus elementos, para voltar-se à contemplação de sua totalidade.  

 Quando observamos uma imagem em uma tela pintada ou de um computador 

ou tevê, criamos a ilusão de estarmos próximos à realidade ali reproduzida tal qual 

é. Essa sensação só é possível pelo fato de as imagens nos darem a impressão de 

“profundidade de campo” (ESTRELA, TRINDADE E BONORA, 2006:11). Por conta 

disso, entre os séculos XV e XVI, período do Renascimento, os métodos de 

aprimoramento da arte imagética ganharam uma nova dimensão, com o 

desenvolvimento de uma técnica antiga, conhecida por “perspectiva” (termo de 

origem latina que significa “ver através de”).  

 Com essa técnica, o artista produz a imagem (pintada ou desenhada) de uma 

cena como se estivesse frente a uma janela, a qual lhe permite, por meio de sua 

visão monocular e imóvel, captar a distância de um espaço a fim de poder 

representar um objeto qualquer, em sua pintura ou desenho, tudo isso calculado 
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matematicamente, tomando como base a sua aparência diante do olhar imóvel do 

espectador. 

 Para Neiva Junior (1994:10), a “imagem, enquanto tal, dispensa a 

semelhança”. Segundo o autor, a busca que se faz entre imagem e objeto é a 

mesma que se faz entre o signo linguístico e o que ele evoca ou representa. No 

entanto, há uma diferença básica entre a língua e a imagem. Para os atos 

linguísticos há um número finito de elementos disponíveis para a sua representação, 

ou seja, ao falarmos estamos continuamente repetindo os mesmos sons produzidos 

anteriormente; a imagem, por sua vez, “caracteriza-se por proliferar sem que haja 

um horizonte que limite sua ocorrência” (NEIVA JUNIOR, 1994:13). 

 Um ponto ressaltado por esse autor é a forma pela qual construímos a 

representação de um objeto, quer dizer, como esse objeto é visualizado. Para ele, a 

veracidade de uma imagem é ela própria, pois as modificações de luz e sombra 

tornam impossíveis a reprodução fiel de um fato a ser representado. O que se 

consegue é, no máximo, uma transposição, mas nunca uma cópia. Com isso, em 

qualquer tipo de representação (fotografia, desenho, pintura, escultura) o que se 

encontra é um recorte de uma realidade, não sua réplica. Esse recorte é subjetivo, 

ou seja, depende da intenção de quem a faz. É o produtor da imagem quem define o 

ângulo, ajusta o foco, dimensiona o tamanho, seleciona as cores e os seus tons, 

enfim, deixa a marca de sua autoria na própria imagem produzida. Tudo se organiza 

conforme a intencionalidade do produtor, com a possibilidade de se reorganizar pelo 

olhar do observador.  

 No jornal impresso, uma notícia, digamos, de repercussão local, não é 

reproduzida do mesmo modo nas capas dos jornais que circulam naquele contexto. 

Alguns optam – conforme veremos na análise do corpus – por ocupar a primeira 

página com fotografia(s)19, enquanto outros preferem apenas dar “zoom” aos 

caracteres do texto da manchete. Há os que não apresentam fotografia alguma, 

enquanto outros apostam na imagem para despertar o interesse do leitor. 

 De um modo ou de outro, é importante saber que toda imagem jornalística é 

planejada, é cuidadosamente preparada, não sendo meramente elaborada. Seu 

                                                
19

Os primeiros registros sobre a invenção da fotografia datam do século V a.C., a partir das observações do 

chinês Mo Tsu sobre os fenômenos luminosos. No entanto, a primeira fotografia da história é atribuída ao 

francês Joseph Nièpce, em 1827. Nesse começo, os recursos eram limitados e, por essa razão, ainda não era 

possível registrar nada que estivesse em movimento, já que as chapas fotográficas eram pouco sensíveis e 

levavam um grande período de exposição (OLIVEIRA, 2000:219). 
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projeto envolve a escolha adequada de signos hábeis à construção de textos 

“sedutores”. Tais signos se organizam em três tipos definidos: “icônicos”, “plásticos” 

e “linguísticos”. Os icônicos são as figuras obtidas pela fotografia, por conta de sua 

semelhança com objetos reais. Os plásticos se referem aos aspectos da imagem 

(traços, grafismos, textura e cor), não representados por semelhança. Já os 

linguísticos são os textos verbais presentes na variedade dos gêneros jornalísticos; 

são eles que direcionam o olhar do leitor para os elementos contidos na imagem, 

quer dizer, permitem ao leitor alcançar o(s) sentido(s) produzido(s) pela imagem, 

aproximando o leitor ao projeto comunicativo do autor. Os signos linguísticos, de 

algum modo, fixam esse(s) sentido(s), pois selecionam os elementos mais 

importantes a serem destacados, evitando que o leitor flutue ou se disperse em 

outros detalhes da imagem.  

 Chegamos à conclusão de que a imagem, em grande parte, atua como 

protagonista na ação de convencer ou seduzir o leitor, já que assume uma postura 

ideológica e não neutra em relação ao fato, mesmo que o autor não o faça 

conscientemente. De acordo com Bakhtin (1986), todo signo é “ideológico” – por 

estar carregado de significado e por remeter a algo exterior a si mesmo. A produção 

de textos imagéticos ou não verbais, assim como a de textos verbais, é marcada, 

por crenças, valores, opiniões, desejos, intenções, posições políticas, doutrinas. 

 Sendo de naturezas distintas, as linguagens verbal e não verbal normalmente 

se entrecruzam na produção discursiva. Na publicidade, a relação entre a imagem e 

a escrita confere mais força, plenitude e clareza à mensagem (SANTOS, 2009:82). 

No jornal, não é diferente; nele a imagem se articula com a escrita não só para 

construir a representação de um fato, mas para conferir fidedignidade a ele, ou seja, 

não são apenas as palavras de um jornalista que constroem um acontecimento, as 

fotografias tentam documentar  essa construção. Outro efeito produzido pelo recurso 

à imagem é o do impacto; o leitor é atraído, comovido, persuadido, levado a 

posicionar-se diante dos fatos. Isso porque as imagens são tão portadoras de 

sentido quanto a palavra. 

 O fotojornalismo ou fotografia jornalística veio a despontar com a primeira 

reportagem fotográfica feita na Europa no decorrer da guerra da Crimeia, em 1855. 

Mas é durante o século XX que se observa o seu desenvolvimento, com a evolução 

dos aparelhos fotográficos (a partir de então, menores e portáteis). 
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 Segundo Lage (2006a:28), o fotojornalismo, inicialmente, tinha como intenção  

“(...) romper a monotonia gráfica das páginas cheias de texto do que para informar 

alguma coisa. O nome ‘ilustração’ dá bem ideia desse papel secundário atribuído à 

foto diante do texto.” Oliveira (2000:221) inclusive comenta que “(...) devido à baixa 

qualidade da impressão, o público leitor ainda dava preferência à ilustração.”  

 Foi na imprensa sensacionalista que o fotojornalismo revelou sua 

potencialidade, conquistando outros espaços a partir dos anos 20, época em que o 

cinema surgiu como fenômeno de massa (LAGE, 2006a:28). Assim, foi durante o 

período da Primeira Guerra Mundial que o fotojornalismo atingiu seu apogeu, pois, 

nessa época, acelerou-se o aprimoramento técnico e químico de impressão de 

fotografias em jornais, surgiram revistas especializadas em reportagens fotográficas 

(na Alemanha), criaram-se grupos especializados em fotojornalismo e reconheceram 

os fotógrafos como profissionais (FARIA ; ZACHETTA JÚNIOR, 2007:130-131). 

 No Brasil, o fotojornalismo conquistou seu espaço na década de 20, nas 

revistas ilustradas. Em 1928, com a criação da revista O Cruzeiro, criada por Assis 

Chateaubriand, o fotojornalismo começou a experimentar suas primeiras inovações, 

com a publicação de fotografias de página inteira, razão de ser da matéria e da 

revista. A revista Manchete, lançada em 1954, por Adolfo Bloch, também publicava 

fotografias desse tipo. Nessa mesma década, com a criação das agências nacionais 

e com a reforma gráfica e editorial do Jornal do Brasil, realizada sobretudo por 

Amílcar de Castro, o fotojornalismo ganhou destaque e ênfase na primeira página do 

jornal (OLIVEIRA, 2000:224). 

 Com o desenvolvimento das agências de fotojornalismo e a profissionalização 

dos fotógrafos, a fotografia jornalística ganhou um perfil em sua apresentação: em 

sua publicação os “créditos” da foto se tornaram um componente obrigatório. Com 

isso, as fotografias passaram a trazer certas indicações como nome do fotógrafo e 

nome/sigla da agência de notícias responsável, em tipos pequenos colocados em 

cima, embaixo ou em um dos lados da foto. Quando a fotografia era feita pela 

própria agência do jornal, como acontece hoje no jornal “O Globo”, é comum a 

indicação apenas do nome do fotógrafo.  

 Nos anos seguintes, o fotojornalismo passou a dividir espaço com outros 

recursos visuais: a imagem em movimento (na televisão, no vídeo, mais à frente, no 

computador). Esse fato colaborou para que o fotojornalismo viesse a se consolidar 

como um gênero específico de informação, de acordo com Zanchetta Jr. (2004:80), 
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embora ocupando um espaço menor – o que gerou a seguinte regra: “menos 

fotografias, porém mais contundentes.” 

 Desse modo, o cenário do texto jornalístico passa a se constituir das relações 

entre as liguagens (verbal e imagética).  Contudo, a imagem, na visão de alguns 

estudiosos, deve ser entendida como algo dotado de autonomia. Na fotografia, por 

exemplo, elementos como luz, cor, enquadramento, angulação e plano podem 

interferir na construção do sentido. A esse respeito, Faria e Zanchetta Jr. (2007:92) 

defendem a ideia de que uma fotografia é “um texto visual” ou “não verbal”, como 

uma escrita, o qual exige uma “alfabetização” específica. Para outros teóricos, a 

imagem deve apoiar-se na escrita, “pois, sozinha, ela torna-se vaga e dispersa, em 

lugar de concentrar e organizar os sentidos sobre os fenômenos reportados” 

(ZANCHETTA JR., 2004:80). A esse respeito, acreditamos no poder de significação 

de muitos recursos visuais observáveis na elaboração da imagem; no entanto, 

compartilhamos da visão de que a escrita pode não só hierarquizar, destacar ou 

realçar informações, como também dar “voz” à imagem, como se nota nas 

fotolegendas dos jornais impressos. 

Nesse contexto, um aspecto a ser ressaltado e que envolve a leitura e análise 

da fotografia é a legenda – texto verbal curto que acompanha a fotografia em jornais 

impressos, normalmente localizado na parte inferior da imagem. Para alguns 

estudiosos, é um item essencial, já que “uma foto jornalística tem pouco valor 

informativo se não for acompanhada de sua respectiva legenda, pois em toda 

informação há elementos abstratos que não podemos visualizar” (FARIA e 

ZANCHETTA JR., 2007:111). Retornamos à discussão sobre a interação entre as 

linguagens e autonomia do texto não verbal. Para nós, vale a seguinte conclusão de 

Bahia (2009:147): 

A máquina fotográfica fornece ao público do jornalismo as notícias visuais 
que se complementam com as palavras e os efeitos das mensagens faladas 
e escritas. Às vezes elas dependem de complemento, como as legendas 
que formam o contraponto verbal das imagens. Outras vezes, na maioria 
delas, prevalece a linguagem fotográfica com seu poder de resumir o 
pensamento. 

 

 Consideramos o fato de que uma fotografia deve ser compreendida não como 

um complemento da escrita, mas como um texto a ser lido, com linguagem própria, a 

“linguagem fotográfica”, segundo LAGE (2006a), capaz de codificar informações. 

Porém, sua leitura não é linear, como é de praxe em um processo habitual de leitura 
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de um texto escrito qualquer, em que o nosso olhar transita da esquerda para a 

direita e percorre linha por linha: ao contrário, os olhos se perdem pelos diversos 

elementos do quadro imagético, sendo guiados pelos elementos formais da imagem.  

 Independente de qual gênero for (documentário, memória, ilustração, notícia), 

a fotografia é uma “representação plástica” (BAHIA, 2009:34), “um recorte de um 

cenário inserido em outro” (ZANCHETTA JR., 2004:82). No entanto, isso não é feito 

de forma aleatória. Ao contrário, segue parâmetros de apresentação de acordo com 

o perfil ideológico-político de um jornal e com o seu projeto de comunicação, ou seja, 

para cumprir seu papel, a fotografia deve se ajustar da melhor forma, assumindo 

modelos ou tipos determinados, entre os quais, apresentamos os três mais 

recorrentes no jornal impresso, identificados por Faria e Zanchetta Jr. (2007:96-98), 

indicados no quadro a seguir: 

 

TIPOS DE FOTOGRAFIAS NO JORNAL IMPRESSO 

 

 

 

Retrato 

O retrato tem caráter “funcional”, limitando-se a dar 

informações sobre a personalidade da pessoa. Alguns 

jornais optam pelo retrato no modelo do tradicional 

“medalhão”, uma espécie de foto similar a de santinhos 

ou de documento de identidade; serve de canal de 

expressão de determinadas concepções ideológicas ou 

simplesmente para produzir humor. É comum a 

apresentação de fotos de políticos.   

 

 

Instantâneo 

Foto tomada de uma cena em movimento, que 

possibilita ver gestos ou certos movimentos corporais 

não captados pelo nosso olhar. Assemelha-se, em 

muitos casos, com as imagens captadas pela super 

câmera lenta. 

 

 

Sequência de 

cenas 

 

Fotos pouco comuns nos jornais impressos, por não 

terem a mesma potencialidade das imagens em 

movimento divulgadas em telejornais. Para mostrar a 

notícia em vários momentos, aparece uma sucessão de 

cenas acompanhadas de legendas. 

Quadro 8 – Tipos de fotografias no jornal impresso  
Base: Faria e Zanchetta Jr. (2007) 
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A fotografia jornalística é o resultado da convergência de diversos 

componentes específicos da imagem, com os recursos materiais empregados no 

registro fotográfico. É importante frisar que, com a tecnologia atual, torna-se possível 

apagar, acrescentar, adulterar, escurecer, clarear dados da fotografia sem deixar 

marcas. Sobre os recursos formais, Zanchetta Jr. (2004:83) esclarece que se trata 

do “(...) conjunto de expedientes mobilizados pelo fotógrafo para delinear a imagem 

pretendida”. Esses aspectos formais podem ser identificados de acordo com dois 

grupos específicos: o dos valores cromáticos e o dos valores espaciais. 

Os valores cromáticos são responsáveis pela expressividade da foto e são 

eles: a cor, com toda a sua simbologia, e a iluminação, responsável pela produção 

de claridade e sombra. A esse respeito  é  importante  destacar que contrastes      

“(...) entre claro e escuro, a simbologia das cores, o uso da nitidez ou do 

desfocamento dos motivos, a localização dos focos de luz e particularmente o jogo 

de luz e sombra dizem muito sobre a notícia estampada” (FARIA e ZANCHETTA 

JR., 2007:99).  Para cenas que retratem drama ou sugestionem reflexão, é preferível 

o uso do preto e do branco. Por sua vez, para cenas alegres ou cotidianas não 

dotadas de dramaticidade intensa, o colorido é mais expressivo. A iluminação 

também participa desse processo de significação. Em documentos ou fotos 

referenciais, a luz deve ser difusa, com iluminação de toda a cena, sem que haja 

sombra. Quando posta por detrás ou de lado de um  dos elemento da fotografia, ela 

cria não só uma aura para aquele objeto como passa a trazer conotações para a 

imagem, traduzindo posições ideológicas ou opiniões sobre o fato. 

No grupo dos valores espaciais, destacamos alguns componentes da 

fotografia jornalística, responsáveis pela dinâmica e localização dos elementos no 

espaço e tempo. Baseando-nos em Faria e Zanchetta Jr. (2007:110), apresentamos 

alguns desses valores e sua participação na construção do texto. 

 

 Formato – Trata-se de um recorte, o qual revela a posição assumida pelo 

produtor da imagem. No jornal impresso, as formas retangulares (eixos 

horizontais ou verticais) são mais comuns. 

 

 Enquadramento –  É a delimitação de uma imagem. Ao ser recortada, opta-se 

por uma parte de seus elementos, ficando a outra parte de fora da cena. Por 
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conta disso, alguns elementos da fotografia, por vezes até inexpressivos, 

ganham foco ou destaque. 

 

 Ângulo de tomada – Relaciona-se com a posição do elemento fotografado. O 

motivo principal pode estar centrado, frontal ou oblíquo. Pode ser tomado de 

cima para baixo (Plongé ou câmera alta) ou de baixo para cima (mergulho 

invertido ou câmera baixa). Quando se pretende sobressair ou avantajar uma 

pessoa, a foto é tirada de baixo para cima, quando se pretende reduzi-la, 

realiza-se o inverso. 

 

 Planos – Os planos podem ser de vários tipos. O “plano geral” dá foco aos 

personagens dentro de um lugar determinado da ação, apresentando grande 

parte do cenário ou paisagem. O “plano médio”, comum nas fotografias, 

normalmente frontal, capta pessoas de corpo inteiro. O “plano americano” 

acontece na captação do meio-corpo de uma pessoa. Por último, o “close”, 

responsável por enquadrar somente uma parte do corpo (rosto, mãos, 

pernas). 

 

 Profundidade de campo – Refere-se à faixa de nitidez que se estende aquém 

e além do elemento registrado. Nessa técnica, o fotógrafo pode criar na 

imagem a impressão de profundidade com nitidez em todos os planos e fazer 

o inverso, dar foco e nitidez a um dos componentes imagéticos em primeiro 

plano, desfocando o fundo. 

 

 Movimento – Relaciona-se com a própria dinâmica da foto. As linhas 

sobressalentes nas fotos podem criar na imagem o efeito de movimento ou 

estaticidade. O movimento é obtido a partir da predominância de linhas 

curvas. Para o alcance dessa técnica, alguns fotógrafos movimentam o zoom 

da câmera no momento da tomada, criando um efeito similar ao de um 

rodamoinho ou furacão. É comum esse tipo de técnica em fotos de esporte, 

desfocando o fundo da cena a fim de recortar com nitidez os movimentos do 

jogador. 

 

 Fundo – Quando preenchido em cores neutras (cores discretas ou com cenas 

desfocadas) acabam por dar relevância ao tema da foto. 
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 Outro aspecto diz respeito às intenções trazidas pelas fotografias jornalísticas. 

Zachetta Jr. (2004:87-90) aponta e descreve quatro delas: 

 

 Entretenimento: quando a intenção da foto é a de ilustrar, decorar ou entreter; 

um recorte pontual, sem grande interesse em informar, comum em fotos que 

informam menos que a legenda ou texto escrito da matéria. Fotos esportivas 

são alguns dos exemplos. 

 

 Descrição: quando a foto facilita a composição do contexto noticiado, situando 

o leitor quanto ao fato. Não só apresenta os elementos contextuais, como dá 

dimensão e dinâmica a eles. Nessa função, a fotografia pode servir de 

coadjuvante ao lide. 

 

 Narração: quando os elementos da fotografia favorecem a um encadeamento 

da história noticiada. Quanto maior a disponibilidade de dados  na fotografia, 

maior a possibilidade de entendimento da história por parte do leitor. Essa 

característica faz com que o leitor não só observe o acontecimento do fato 

narrado, como suas consequências. 

 

 Expressividade: quando a fotografia, por ela mesma ou por ação do fotógrafo, 

faz predominar sua habilidade de sensibilizar o leitor. O dado que impressiona 

encontra-se na fotografia. Flagrantes do drama humano, como choro, dor, 

sangue, são exemplos.  

 
 

Essas intenções são geralmente reguladas não só pelo assunto da matéria, 

mas, sobretudo, pelo perfil ideológico, político e cultural de cada jornal. Tal como 

ocorre na construção do texto escrito, a fotografia se reveste, opinião nossa, de 

(in)formalidade. Nota-se que, na chamada “grande imprensa”, em que circulam os 

jornais convencionais ou de referência (O Globo, por exemplo), há uma certa 

ausência de fotos chocantes, escandalosas ou brutais. Em jornais populares (como 

o Meia-Hora de Notícias), imagens que retratam a miséria humana em sua rudeza, 

tipicamente, como as de sexo e violência, convertem-se num chamariz para a 

aquisição do periódico e sua leitura.  
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Conclui-se que, longe de ser uma simples reprodução de um acontecimento 

qualquer, a fotografia (des)constrói e, por vezes, reforça padrões sociais, ideologias, 

estereótipos e posições políticas, ou seja, o fotojornalismo tem o poder de expor – 

de forma impactante e convincente – realidades tecidas com imagem e palavra.  

 

4.5 . Gêneros do domínio jornalístico  

 
 
 O jornal impresso moderno conta com uma quantidade significativa de 

gêneros textuais (notícia, reportagem, charge, editorial, carta do leitor etc.). Quando 

se trata de capa de jornal, isto é, a primeira página ou página de abertura, há uma 

quantidade limitada de gêneros, sendo alguns fixos – os que sempre aparecem na 

capa de determinado periódico – e outros móveis20 – os que podem aparecer.  

Os tipos de gêneros presentes na capa podem variar de acordo com o 

periódico. Por exemplo, nos exemplares diários do jornal O Globo, a charge é um 

gênero fixo nas capas, enquanto nas capas do Meia-Hora não se registra. A seguir 

realizamos um estudo acerca de alguns desses gêneros mencionados. 

 

4.5.1. Manchete  

 

A manchete21, título em destaque na composição da primeira página de um 

jornal impresso ou digital, sintetiza as informações principais,  oferecendo ao leitor 

um panorama das matérias mais relevantes do dia, na perspectiva da editoria de 

determinado periódico.  

 Lage (2006b:72) descreve a manchete como: “Título principal de um jornal ou 

de uma página. Eventualmente pode ocorrer uma ‘manchete fotográfica’, foto que 

domina a página.” A manchete ocupa, tanto em jornais de referência como em 

jornais populares, o maior espaço das capas. Ela estabelece o primeiro contato 

entre o leitor e a notícia. Inclusive, é costume, em muitas bancas de jornal, que os 

jornais à venda sejam expostos dobrados, de modo que o leitor possa visualizar as 

manchetes e assim optar pelo que mais o interesse. 

                                                
20 Adotamos as nomenclaturas fixos e móveis para traçarmos o perfil de capa de cada editora, de modo que 

possamos visualizar, em grupos, gêneros que aparecem com maior ou menor frequência.  
21 Segundo Lage (2006:17), a partir da Revolução Industrial, na Inglaterra, as manchetes passaram a se localizar 

na parte alta e central da página dos jornais.   
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A esse respeito, podemos refletir sobre a importância da manchete para uma 

capa de jornal. Entre as várias matérias divulgadas, uma, somente, é destacada pela 

manchete. É importante ressaltar algo importante: as manchetes divulgam 

reportagens ou notícias22, e não informes, editoriais, classificados, charges etc., ou 

seja, em poucas palavras, resumem para o leitor aquilo que, de acordo com Bahia 

(2009:62), é a essência do jornalismo – a reportagem. 

Um ponto a ser destacado na descrição de manchete feita por Lage  é a 

presença da foto. Segundo o autor, a fotografia pode ser o primeiro elemento da 

capa vizualizado pelo leitor que, dessa forma, tem contato com a informação. Muitas 

vezes, isso ocorre pela grande dimensão da fotografia.  

Pela descrição de Lage, entedemos que as  manchetes podem ser formadas, 

em certas ocasiões, por imagem, assim, os títulos ficariam em segundo plano. No 

entanto, temos de admitir que é no cruzamento entre as linguagens verbal e não 

verbal que, normalmente, nascem as manchetes de jornal, pelo menos as que 

compõem o corpus desta investigação. 

Faria (2001:26) compreende a manchete como: “uma variedade dos títulos”. 

No entanto, adota o conceito que consta no Dicionário de Comunicação de Rabaça 

e Barbosa (2001:451), por nós encampado neste estudo:  

 

Título principal, composto em letras garrafais e publicado com grande 
destaque, geralmente no alto da primeira página de um jornal ou revista. 
Indica o fato jornalístico de maior importância entre as notícias contidas na 
edição. Em Port., diz-se tb. Parangona. P. ext., título de maior destaque 
(em tamanho ou importância jornalística) no alto de cada página de notícias. 
Do fr. Manchette. (Grifos do autor). 
 

Até o momento, tratamos da manchete como um enunciado único, algumas 

vezes acompanhado de uma imagem. No entanto, deve ser ressaltado que, nas 

manchetes atuais, o texto verbal normalmente não se configura apenas em uma 

frase curta localizada na parte superior da primeira página de um jornal. Na estrutura 

da manchete, observam-se elementos que complementam, ou melhor, desdobram a 

informação divulgada (LAGE, 2006b:68), a saber, o “antetítulo” (ou “sobretítulo”) e o 

“subtítulo”.  

                                                
22 Para Bahia (2009:61-64), toda reportagem é notícia, mas não o contrário. Segundo ele, a notícia passa à 

reportagem quando salta os limites da simples notificação de um fato. Na reportagem, buscam-se os detalhes, a 

causa e o feito do fato e as diferentes versões, o que não ocorre com a notícia. Assim, o autor conclui que a 

reportagem  não se limita a uma notícia, mas a várias. 
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Compreende-se por “antetítulo”, segundo palavras de Faria e Zanchetta Jr. 

(2007:12): 

a frase colocada acima do título. Sua função é complementar a informação 
do título, antecipando genericamente ao leitor dados que serão postos no 
lide (lead) e no corpo da matéria (quem – o quê – quando...). Acompanha 
geralmente as manchetes e os principais títulos dos cadernos específicos 
dos jornais (...) ocupa o espaço de uma linha. 

  
 

Lage (2006a:81) afirma que a função do antetítulo é, entre as de ajudar a 

indicar o assunto ou complementar informações, a de fornecer dados até mais 

específicos ao leitor, como o local, por exemplo. Ele ressalta que o antetítulo 

aparece quando o “título”, nesse caso a manchete, é necessariamente breve. 

Já por “subtítulo”, Faria e Zanchetta Jr. (op. cit.:12) entendem que se trata de 

uma frase posta abaixo do título – nesse caso, da manchete – com as mesmas 

características do antetítulo. 

Quando se trata de manchete, não podemos considerar que os antetítulos e 

subtítulos se limitem ao espaço de uma linha. Tanto em O Globo, quanto em o Meia-

Hora, sobretudo neste, encontramos antetítulos e subtítulos que ultrapassam o 

espaço de uma linha, conforme pode ser observado em várias peças selecionadas 

para o corpus desta investigação.  

Por fim, no que diz respeito ao conceito  de “manchete”, para este trabalho, 

cruzaremos a descrição de Lage (2006b:72) com a definição do Dicionário de 

Comunicação, de Rabaça e Barbosa (2001:451), uma vez que ambas não se 

contradizem, ao contrário, complementam-se. Desse modo, por manchete, 

compreenderemos o título principal (em negrito e com letras garrafais), publicado, 

com maior destaque, comumente, na parte superior da primeira página (capa) de um 

jornal, que aponta o fato jornalístico mais relevante daquela edição, e, em alguns 

casos, pode se configurar em uma fotografia (“manchete fotográfica”) 

complementada por texto. 

Para uma melhor compreensão de como se distribuem esses elementos no 

corpo do jornal, apresentamos alguns exemplos retirados de nosso corpus:  
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Figura 1 –– Exemplo de manchete com antetítulo, subtítulo e fotolegenda no Meia-

Hora  

Fonte: Meia-Hora de Notícias, ano 04, nº 1.335, 02 de jun. 2009.  (MH13) 

 

Subtítulo 

Antetítulo 

Manchete 

Fotolegenda 
 



94 

 

 

Figura 2 – Exemplo de manchete com antetítulo, subtítulo e fotolegenda em O 

Globo 

Fonte: O Globo, ano LXXIV, nº 27.695, 4 de jun. de 2009. (G15) 

Subtítulo 

Manchete 

Antetítulo 

Fotolegenda 
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4.5.2. Chamada 
 

 A chamada cumpre uma papel similar ao da manchete, embora não tão 

relevante, ou seja, destaca – não um, mas alguns – fatos importantes considerados 

pelo jornal. Ou seja, entre as matérias jornalísticas oferecidas pela edição, algumas 

são selecionadas para serem indicadas na primeira página ou capa do jornal. 

 Por chamada, o Dicionário de Comunicação de Rabaça e Barbosa (2001: 

124) considera: 

 
um pequeno título e/ou resumo de uma matéria, publicado geralmente na 
primeira página de jornal ou na capa de revista, com o objetivo de atrair o 
leitor e remetê-lo para a matéria completa, apresentada nas páginas 
internas. (Grifo do autor). 

 

  As chamadas são formadas por um parágrafo e são distribuidas ao longo da 

primeira página do jornal, algumas acrescidas de fotos, outras não. Normalmente 

funcionam como um pequeno lide23, trazendo o resumo das informações para o 

leitor e remetendo-o à página em se encontra a cobertura mais extensiva. Em O 

Globo, as chamadas aparecem, algumas vezes, acompanhando as manchetes, 

abaixo do subtítulo. 

 Segundo o Manual da Redação (FOLHA DE SÃO PAULO, 2010: 59), o qual 

orienta a edição desse jornal, a composição da chamada deve ser feita por frases 

curtas, secas, substantivas, evitando palavras como “ontem”, “que”, “segundo”, 

“afirmou”. A chamada deve oferecer ao leitor uma ideia de completude. 

 A figura que se segue ilustra a configuração e a posição das chamadas:  

                                                
23 “Lide” (ou “cabeça”),  provém do inglês – lead – sob o significado de “guiar”, “encabeçar”, “conduzir”, 

“induzir”, trata-se das primeiras informações encontradas num texto de notícia, ou seja, as que aparecem nos 

primeiros parágrafos. Num lide considerado “integral” (FARIA E ZANCHETTA JR., 2007:29), típico da 

imprensa brasileira, o texto é construído com base em respostas às perguntas quem?, o quê?, quando?, onde?, 

como? e por quê?. 
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Figura 3 –Exemplo da configuração e posição das chamadas no Meia-Hora 

Fonte: Meia-Hora de Notícias, ano 04, nº 1.343, 10 de jun. 2009. (MH16) 
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Figura 4 – Exemplo da configuração e posição das chamadas em O Globo 

Fonte: O Globo, ano LXXIV, nº 27.604, 5 de mar. de 2009. (G2) 
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4.6.  Textos jornalísticos como janelas para o mundo   

 

A partir da  segunda metade do século XX, no Brasil, o texto jornalístico veio 

ganhando espaço nos livros didáticos de língua portuguesa do ensino fundamental e 

médio e merecendo  publicações e pesquisas voltadas para sua utilização  em sala 

de aula de língua materna, como as de Herr (1997),  Faria (2001), Faria e Zanchetta 

Jr.  (2007), Gadotti (2008), Baltar (2003), Aguilera (2006),  entre outras.    

Gêneros do domínio jornalístico, como notícias e reportagens, têm a 

vantagem de se situarem em um patamar de linguagem mais próximo àquele do 

aluno, pois mesclam elementos da linguagem do cotidiano com outros de uma 

linguagem mais cuidada, contribuindo para facilitar, a médio e longo  prazo, o 

trânsito do aprendiz entre o  texto falado no seu dia a dia e o texto escrito culto.  

A inclusão desses gêneros em páginas de livros didáticos promove, todavia,  

uma espécie de aprisionamento desses textos fortemente datados, fazendo com que 

percam rapidamente sua atualidade, relacionada à sua função social básica de 

trazer, a cada dia, ao leitor as novidades do mundo.    

Se nesse espaço eles fenecem, no contexto urbano, em que vive grande 

parte da população brasileira, os textos dos jornais, impressos ou digitalizados, 

vivem – nas bancas, nos transportes coletivos, no trabalho, em casa, na tela do 

celular, e a cada dia renovam a curiosidade e a vida, quando o leitor se pergunta “O 

que há no jornal?” “O que ocorre no mundo?”24. No processo de leitura cotidiano, as  

informações, à medida que são lidas, perdem o seu frescor, mas simultaneamente 

um saber se acumula. Destaca Mouillaud (2002:175):  

 
Se a informação é um capital que se gasta na medida em que prossegue a 
leitura (empobrece-se até que o jornal se torne, no fim, um conjunto vazio), 
o ato de leitura é, ao mesmo tempo, acumulação de um capital, um saber 
que está a salvo do tempo.   
 

Os jornais impressos, por serem de baixo custo e facilmente encontrados nas 

bancas de qualquer bairro da cidade, alguns deles dispondo até de versão on line, 

podem ter entrada frequente na sala de aula, sem a perda da atualidade e de sua 

função social  básica – informar o cidadão sobre os acontecimentos diários.       

Sua textura – linguagem e recortes do mundo – é configurada em 

conformidade com o público leitor visado, ou seja, o leitor em potencial, que se 

                                                
24 Hoje, para responder a essas perguntas, o jovem estudante  recorre, via de regra, à internet.   
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revela na trama dos textos que compõem o corpo do jornal. Mouillaud  (2002:174) 

destaca um outro ângulo da questão – se o jornal toma forma em função desse leitor 

em potencial é verdade também que o jornal funciona como uma matriz que dá ao 

leitor seu formato, embora raramente tenha ele  a consciência desse processo.  

Numa sociedade como a nossa, marcada profundamente por diferenças entre 

os universos dos que têm e dos que nada têm, há jornais direcionados a esses 

grupos distintos, configurando via imagem e palavra determinadas representações 

de mundo. E as representações de mundo, os estereótipos apresentados e a 

ideologia que perpassam os textos de cada periódico, quando determinado jornal  é 

a única fonte de informação, também podem aprisionar o leitor neste mundo. 

A leitura crítica na sala de aula de variados jornais que dialogam com 

diferentes públicos, trazendo diferentes representações de mundo e discursos, 

configurados em distintas linguagens, pode ampliar os horizontes dos aprendizes e 

suas possibilidades de inscrição como cidadãos mais conscientes no contexto em 

que vivem.    

No primeiro semestre de 2012, começamos a levar essa reflexão para nossa 

prática na Escola Municipal Padre José Maurício (município do Rio de Janeiro), na 

qual ensinávamos língua portuguesa no 7º ano do Ensino Fundamental, cujo 

programa bimestral abarcava gêneros do domínio jornalístico – notícia, reportagem, 

manchete e chamada. Naquela ocasião,  tivemos oportunidade de desenvolver com 

nossos alunos, cuja idade variava entre 12 e 15 anos, algumas atividades de leitura 

e produção, utilizando manchetes e chamadas de jornais populares e de referência 

como textos de partida e julgamos que essa prática foi animadora.   
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5. METODOLOGIA 
 
 

Neste capítulo, vamos apresentar os procedimentos realizados para a 

constituição e a organização do corpus da pesquisa, os objetivos visados, as 

questões que pretendemos responder, os critérios de análise do material 

selecionado e as diretrizes para a construção do quadro que visa oferecer apoio a 

professores de língua portuguesa e autores de materiais didáticos da área 

interessados em explorar gêneros da capa de jornal em práticas de ensino de 

leitura.     

 É importante ressaltar que os dados obtidos em  nossa  pesquisa foram 

organizados em tabelas e gráficos e que, embora nossa análise seja sobretudo de 

base qualitativa, nela também ponderamos os resultados obtidos pela quantificação 

desses dados como premissas para algumas considerações. 

 

5.1. Constituição e organização do corpus 

 

 O corpus, recolhido entre março de 2009 e março de 2010, foi composto por 

31 pares de capas de jornal – cada par formado por uma capa do jornal  Meia-Hora 

de Notícias e uma de O Globo, publicadas no mesmo dia, e focalizando, com 

recurso à linguagem verbal e não verbal, um mesmo fato sob a forma de manchete 

ou chamada.  

 As capas do jornal Meia-Hora foram rotuladas pelas iniciais MH, seguidas de 

seu número na série (de 1 a 31) e as do jornal O Globo pela inical G, também 

seguidas de numeração (de 1 a 31). Após a identificação de cada capa, foram 

formados os pares (MH1 com G1; MH2 com G2 etc.), que reuniram textos (um de 

cada jornal) sobre o mesmo fato25. 

  

5.2. Objetivos e questões da pesquisa  

 

Nesta pesquisa, focada na análise comparativa de manchetes e chamadas de 

de um jornal popular e de um jornal de referência do Rio de Janeiro 

(respectivamente Meia-Hora e O Globo) ao noticiarem um mesmo fato, objetivamos 

                                                
25 Cabe ressaltar que há pares que compartilham mais de um fato. Para estes casos, só consideramos, para a 

análise, a matéria que aparece no gênero manchete em uma das capas. 
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examinar os recursos verbais e não verbais mobilizados para configurar as 

informações levadas aos leitores em potencial dos dois periódicos, e, a partir dos 

achados, propor um quadro destinado a orientar a elaboração de atividades de 

leitura crítica voltadas para estudantes de ensino médio e fundamental.    

Pretendemos ainda fazer uma prospecção da presença de traços de humor e 

sensacionalismo e dos recortes de mundo feitos pelas capas dos dois jornais.  

Recorrendo a pressupostos da Teoria das Representações Sociais e da 

Teoria do Texto, a estudos sobre os componentes verbais e não verbais da 

linguagem jornalística e ainda sobre comicidade/humor e sensacionalismo  

buscamos, com a análise do corpus mencionado, respostas para as seguintes 

questões:   

 Quais os temas compartilhados por notícias que, num mesmo dia, figuram 

tanto nas capas do jornal popular Meia-Hora quanto do jornal de 

referência O Globo? 

 Como cada um desses periódicos as distribui por manchetes e chamadas, 

conferindo-lhes graus de importância diferentes?  

 Que componentes verbais e não verbais foram mobilizados por cada um 

desses jornais na elaboração dessas notícias?    

 Considerando as manchetes e chamadas já distribuídas por áreas 

temáticas, que componentes verbais e não verbais se destacam na sua 

configuração em cada jornal pesquisado? 

 Que efeitos de comicidade e de sensacionalismo podem ser observados 

nas manchetes e chamadas em cada área temática?  

 Que representações de mundo podem ser observadas nas capas dos dois 

tipos de periódicos e como se relacionam com os perfis de seus leitores 

virtuais? 

 É possível organizar, a partir dos achados da pesquisa, um quadro que 

possa ser utilizado para desenvolver atividades de ensino de leitura 

destinadas a estudantes do ensino fundamental e médio?    

5.3. Procedimentos de análise das capas de Meia-Hora e O Globo   

 

Considerando os propósitos comunicativos dos elaboradores dos textos, o 

contexto em que tais textos se configuram, o público a que se destinam, realizamos 
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os procedimentos de análise, que, a seguir, expomos. Buscando convergências e 

divergências entre as capas dos dois periódicos, primeiramente examinamos 

detalhadamente cada um dos 31 pares de capas e, em seguida, focalizamos as 

notícias das capas dos dois jornais agrupadas por áreas temáticas.   

 

a) Identificação dos temas  

Para caracterizar os conteúdos  ou temas dos fatos noticiados nas capas dos 

dois periódicos de acordo com áreas temáticas, recorremos a um quadro de rubricas 

estabelecido por Melo (1977:141), adaptando-o.  

 

 

CONTEÚDOS NOTICIADOS 

ÁREAS TEMÁTICAS DESCRIÇÃO 

Política internacional Notícias sobre outros países, questões diplomáticas, 

de relações internacionais, guerras etc. 

 

Política nacional 

Notícias ligadas à luta pelo poder político no país; 

questões relacionadas às atividades partidárias e 

atuaçãos de seus líderes; movimentos eleitorais. 

 

Administração 

Informações sobre o funcionamento dos órgãos da 

administração pública nacional (dos poderes 

executivo, legislativo e judiciário) 

Cultura Ocorrências de caráter educacional, científico, 

artístico, literário. 

Religião Informações referentes às atividades dos diversos 

credos religiosos. 

 

Economia 

Fatos relacionados com a produção, distribuição e 

consumo de bens e serviços, ou melhor, atividades 

industriais e comerciais. 

Esportes Notícias sobre clubes e competições esportivas. 

Sociedade Fatos relacionados à “alta sociedade”, campanhas 

filantrópicas e Personalidades. 

Trabalhismo Questões sobre a relação entre patrão e empregado. 

Meios de informação Notícias sobre atividades e programações da 
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imprensa, rádio, televisão e cinema. 

Informações práticas Previsões meteorológicas, roteiros turísticos/de 

viagens, conselhos domésticos etc. 

 

 

Conflitos sociais 

 

 

Fatos que representam ou produzem o desequilíbrio 

entre os membros de uma sociedade, por questões 

acidentais ou incidentais; violação às normas 

jurídicas (Fatos Policiais), Desastres, desintegração 

racial ou ideológica. 

  Quadro 9 – Conteúdo das informações jornalísticas 
Base: Melo, 1977. 

 

b) Identificação dos gêneros textuais  

Com base em Marcuschi (2008), Lage (2006 a e b), Faria e Zanchetta Jr. 

(2007), Rabaça e Barbosa (2001), foram observados e identificados os gêneros que 

configuravam o mesmo fato nos dois periódicos. Nessa etapa, verificamos se a 

informação havia sido veiculada pelos mesmos gêneros (manchete/manchete ou 

chamada/chamada) ou por gêneros diferentes (manchete/chamada ou 

chamada/manchete).  

 

c) Análise da linguagem verbal  

Nessa análise, enfocamos a linguagem utilizada, atentando para as 

características linguístico – discursivas dos textos jornalísticos (LAGE, 2006 a e b; 

PINTO, 1986), observando, nas manchetes e chamadas  populares e convencionais, 

o recurso ao discurso indireto e direto, as estruturas frasais selecionadas, o uso de 

substantivos, adjetivos e verbos na configuração de personagens e ação, emprego 

de processos de intensificação, onomatopeias e interjeições.  

Recorrendo à taxonomia estabelecida por Preti (1982), os textos foram 

classificados de acordo o perfil de linguagem (formal ou informal/coloquial). Nesta 

etapa, vale ressaltar que recorremos à análise do léxico, isto é, à observação da 

escolha e dos valores semântico-discursivos das palavras empregadas, bem como 

seus efeitos de sentido na construção do discurso. A esse respeito, nosso olhar se 

voltou, principalmente, para os componentes de natureza substantiva, adjetiva e 

verbal, examinando de que modo configuram os grupos por eles representados.  
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Esses possíveis efeitos normalmente resultam na presença (ou não) da 

comicidade e na configuração do discurso (in)formal. São eles que refletem as 

ideologias, os estereótipos, os preconceitos e outras formas de juízo de valor que 

revelam não só o projeto comunicativo do locutor, mas, sobretudo, as formas de 

representação que esse locutor promove acerca de seu alocutário, o leitor. 

 

d) Análise dos componentes não verbais  

 Foi observado como a  imagem interfere na produção do discurso, ou seja, 

como ela amplia os sentidos do texto escrito e direciona o leitor para as intenções e 

atitudes do autor. Com base em Faria e Zanchetta Jr. (2007) e  Zanchetta Jr. (2004), 

foram examinadas as fotografias que integravam o texto, em relação à localização 

na página, dimensão, tipo, ângulo e plano de tomada e legenda. Foram estudadas 

ainda as características tipográficas das manchetes e chamadas,  como uso de tipos 

e cores. Na análise das cores utilizadas, recorremos a um quadro que elaboramos 

com base em Guimarães (2000, 2003) e Pastoureau (1993). Foi também objeto de 

análise em MH a superposição de outros elementos gráficos às fotos. 

 

e) Prospecção de elementos cômicos e sensacionalistas      

Na interseção do verbal com o não verbal, verificamos a presença ou 

ausência de elementos cômicos no discurso, como os desvios. Tentamos observar 

também, nas manchetes e chamadas analisadas, se havia um viés sensacionalista e 

quais os recursos mobilizados para criar esse efeito.    

 

f) Depreensão da representação de mundo e ideologia do jornal  

Na conjugação de todos esses ângulos de leitura e com a observação dos 

estereótipos veiculados e das representações subjacentes aos textos das capas dos 

dois jornais analisados, tentamos estabelecer os pontos de vista manifestados por 

cada um desses veículos de informação.  

 

g) Estabelecimento de diretrizes para o quadro orientador de atividades  

 Após examinar as categorias que se mostraram produtivas na análise das 

capas de Meia-Hora e O Globo, procedemos à elaboração de um quadro de 

orientação para professores de português como língua materna que desejem 

trabalhar com a leitura de periódicos populares e de referência para desenvolver as 
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habilidades de leitura de seus alunos, sejam eles de escolas localizadas na periferia 

ou em áreas urbanas privilegiadas.  

 Julgando que alguns termos do quadro, correntes em outras áreas de 

conhecimento, porém menos utilizados na área de Letras,  poderiam não fazer parte 

do repertório de professores de língua portuguesa, organizamos um pequeno 

glossário, de fácil consulta, para acompanhar o quadro. A este glossário, anexamos 

ainda uma bilbiografia básica para os professores interessados em ampliar sua 

informação sobre  linguagem jornalística.     

 No capítulo que se segue apresentaremos a análise realizada.  
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6 – ANÁLISE DO CORPUS 

 
 

Considerando as categorias elencadas na Metodologia, procederemos, neste 

capítulo, à análise do corpus, realizando, numa primeira etapa, o exame das 

manchetes e chamadas das capas de Meia-Hora e O Globo com foco nos pares 

(exemplos: MH1 e G1; MH2 e G2 etc.), para pesquisar o tema em que se inscreve o 

fato noticiado em cada par e como esse mesmo fato é abordado em cada jornal. Em 

seguida, prosseguiremos com o estudo do corpus, focalizando os pares agrupados  

pelos temas levantados na etapa.  
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6.1 Análise das capas com foco nos pares 
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– MH1 X G1 

A vitória do Botafogo contra o Resende foi a notícia comum em MH1 e, de 

certa forma, em G1, ou seja, dois periódicos destacam o mesmo tema: “Esporte”. No 

entanto, existem algumas diferenças quanto à divulgação do fato nas capas dos dois 

jornais.  

Em MH1, optou-se por destacar a vitória do clube por meio da manchete que 

ocupa, com a fotografia, quase toda a primeira página; aliás, essa é a única foto na 

capa de MH1. A fotografia aparece como “instantâneo”, em formato retangular, com 

eixo vertical, enquadrando alguns dos jogadores, entre eles o que segura o troféu. 

Nela todos ocupam o quadro fotográfico em plano americano (meio-corpo), com o 

fundo um pouco desfocado, tendo como efeito o destaque dos jogadores, e a partir 

de seus gestos (boca aberta, riso, mãos levantadas), cria-se a impressão de uma 

imagem em movimento, situação típica de fotos de notícias esportivas.  

Quanto às cores, na composição do texto escrito, essas se revezam entre o 

preto (uma das cores do time vencedor) e o vermelho. O preto assume um valor 

positivo, pois é dessa cor o texto que anuncia a vitória do Botafogo – “Fogão furioso 

é campeão!” – enquanto o vermelho, um valor negativo, já que é ele que colore a 

frase “Urubuzada tentou secar, mas ficou no chororô”, evidenciando o opositor, o 

aspecto antagônico do fato.  

Quanto à linguagem, nota-se uma tendência para a informalidade, por utilizar 

um repertório vocabular coloquial (“urubuzada”, “secar”, “chororô”, “mete”, “galera 

não perdoou”).  

Em relação à comicidade, o modo como aparecem os personagens 

(descontraídos), atrelado ao modo como o jornal se refere aos que torciam contra a 

vitória do Botafogo (“Urubuzada tentou secar, mas ficou no chororô”), cria um efeito 

cômico, produzido, pela classificação bergsoniana, de comicidade de “palavra”, pelo 

neologismo usado (“urubuzada”) e pela forma vulgar de se reportar aos adversários 

do time campeão.  

É interessante observar que, ao produzir esse tipo de texto, recorrendo às 

cores dos times, o jornal deixa marcado o seu ponto de vista: comemora ao lado do 

torcedor e ironiza, tal como é de praxe entre os torcedores de um clube futebolístico, 

o adversário. Não podemos deixar de mencionar que a proporção dada à notícia, às 

cores, às características da fotografia, entre outros, colabora para a construção do 

humor e do sensacionalismo. Sobre este último aspecto a presença de uma 
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linguagem oralizada e a jocosidade no antetítulo “Urubuzada tentou secar, mas ficou 

no chororô”, além da própria expressão de euforia dos jogadores nas imagens, 

capaz de provocar a reação dos leitores, colaboram para reforçar o sensacionalismo 

no texto. 

Em G1 o fato vem em uma chamada que, atipicamente, ocupa o espaço que 

é comum às manchetes desse jornal: o centro superior da página. A vitória do 

Botafogo e a conquista da Taça Guanabara estão destacadas em um enunciado 

com caracteres grandes (não maiores que os da manchete), com duas fotografias: 

uma retangular, em que aparece a rede do gol, com a bola, observada pelo goleiro e 

mais dois jogadores, tocando a rede e ainda suspensa no ar, ou seja, uma fotografia 

que cria o efeito de imagem em movimento; a segunda fotografia, por sua vez, 

enquadra grande parte dos jogadores do Botafogo em clima de alegria, com braços 

estendidos para o alto, bocas abertas, como se estivessem gritando/cantando, 

sorrindo, e, no centro, a taça. As duas fotografias foram, conforme observamos, 

produzidas pelo recurso à câmera baixa, avantajando os personagens e os 

elementos das cenas correspondentes às fotos.  

O texto está marcado pela ausência de elementos cômicos, pela linguagem 

formal e pelas cores tradicionais (preta e branca). Ao contrário de MH1, o jornal não 

marca, explicitamente, sua satisfação pela vitória do Botafogo com ironias26 ao 

adversário, mas trata de manter, embora o tema seja de natureza desportiva, o tom 

sério e uma visão imparcial.  

Quanto aos recursos empregados, alguns pontos devem ser destacados 

nessa manchete: linguagem formal, com ausência de elementos cômicos, uso das 

cores tradicionais.  

 Quanto ao aspecto linguístico, algumas questões relacionadas à seleção 

lexical se destacam.  Se para G1, “Equipe derrota o Resende por 3 a 0”, para o 

MH1, “Alvinegro mete 3 a 0”. (Grifos nossos). Para MH1, trata-se da vitória do 

“Fogão furioso”, do “Alvinegro”, enquanto para G1, do “Botafogo”, da “Equipe”. O 

primeiro (MH1) aproxima-se do que seria a fala de um possível torcedor do time 

campeão, enquanto o segundo (G1) matém um discurso mais neutro. 

 A torcida contrária à vitória do Botafogo é apelidada por MH1 como 

“urubuzada” (referência à ave de rapina comum no Brasil); o uso do sufixo “-ada” 

                                                
26Por ironia, entendemos como sendo figura de linguagem “pela qual se diz o contrário do que se pensa, com 

intenção sarcástica” (CHERUBIM, 1989:41). 
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acaba por provocar no leitor o efeito de que havia um contigente amplo de 

adversários.27 Embora seja o urubu o símbolo do Flamengo, com conotação positiva, 

a expressão “urubuzada” traz conotação negativa, sobretudo, ao ser sujeito da 

expressão “tentar secar” (= desejar que alguém ou um adversário não alcance 

determinado objeto ou objetivo).  

Assim, observamos que não só vocábulos, mas expressões cristalizadas e 

frases feitas como “...tentou secar”, “...ficou no chororô”, buscam aproximar o 

discurso do jornal da oralidade e, também, da coloquialidade, distanciando ainda 

mais o texto de MH1 do de G1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27Já  que a esse sufixo se associa a ideia de coletividade ou de grande quantidade como se observa em expressões 

comumente orais: papelada (muitos papéis), garotada/molecada (muitos garotos/moleques), mulherada (muitas 

mulheres). 
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– MH2 X G2 

 

Em MH2 e em G2 a temática comum é “Fatos Policiais”28, focalizando a 

violência contra um casal de namorados que, após ser sequestrado e roubado, é 

empurrado do alto de uma encosta na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro. A 

informação é publicada em gêneros diferentes. 

Em MH2, o fato aparece na manchete que, por sua vez, tem seus caracteres 

em cor amarela e também em duas fotografias, cada qual com a imagem de uma 

das vítimas.  

Numa das fotografias, em que aparece um homem com a camisa manchada 

de sangue, fotografado de frente, a cena é reproduzida em um “retrato” ou 

“medalhão”, tipo de fotografia que é comum em santinhos, o que colabora, em 

articulação com texto verbal, para a dramaticidade do fato e, consequentemente, 

para o sensacionalismo. Na outra foto, aparece uma mulher, tomada de frente, em 

plano americano (meio-corpo) sorrindo e com os olhos voltados para o canto 

esquerdo.  

Quanto ao humor, não encontramos nenhum elemento que fosse significativo 

para atestar a presença de algum aspecto cômico no texto. Em relação à linguagem, 

observamos uma escrita com um repertório lexical marcado pela coloquialidade 

(“Pilantras foram em cana”, “Bando da Rocinha joga...”), portanto, trata-se de uma 

linguagem informal.  

A imparcialidade não se registra no texto da notícia: o jornal julga, 

explicitamente, o fato e deixa entrever sua posição ao qualificar os marginais como 

“pilantras” (vocábulo com conotação vulgar e de valor negativo), ao optar pelo 

coletivo “bando” (de conotação negativa) em lugar de formas mais neutras como 

“grupo”; e também no uso do aumentativo em “covardões”.  

Em G2, embora o fato apareça em uma chamada, ocupa um lugar destacado 

na capa: a parte central superior, um espaço, comumente, da manchete. O texto da 

notícia, cujo título é “Barbárie na Niemeyer”, vem acompanhado de duas fotografias: 

(i) de parte da via e da encosta, onde o casal foi atirado; (ii) do próprio casal (há um 

homem, de frente, ao fundo, com a camisa manchada de sangue e as pernas 

cruzadas, um olhar sério, ao lado de uma mulher, sentada, mais à frente, com as 

mãos juntas). As fotografias criam um efeito de dramaticidade e, claro, um ar 

                                                
28 “Fato policial” é uma sub-rubrica de “conflitos sociais”, ambos estabelecidos por Melo (1977:141). No 

decorrer desta análise, utilizaremos, em nossos comentários, apenas a subrubrica “fato(s) policiais”. 
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sensacionalista sobre o texto. A esse respeito, as fotolegendas cumprem um papel 

importante na narração dos fatos, corroborando a afirmação de Zanchetta (2004:87-

90) de que entre as funções da fotografia jornalística está a de narrar, quando os 

elementos da fotografia favorecem um encadeamento da história noticiada. Em G2, 

não observamos qualquer elemento que produza comicidade; a linguagem 

empregada é a formal; as cores são as tradicionais na tipografia.  

Embora o jornal qualifique o ato como bárbaro (“Barbárie...”, “...ato bárbaro...”, 

“...sem piedade...”), o que evidencia um olhar menos imparcial sobre o 

acontecimento, os agentes da ação (“assaltantes”, “suspeitos”), diferentemente do 

que ocorre em MH2, não são, explicitamente, julgados ou levados ao leitor como 

“réus”. 

 Há alguns aspectos em relação à linguagem, observados no confronto entre 

as capas, os quais merecem alguns comentários.  

Em MH2 o texto da manchete é construído por uma frase verbal, em que o 

sujeito, marcado por uma expressão coloquial, é coletivo – “bando” (de “Bando da 

Rocinha joga casal de barranco na Niemeyer”). O sujeito é retomado outras vezes 

por termos igualmente coloquiais e típicos da oralidade: “pilantras” e “covardões”, 

sendo o último intensificado pelo sufixo aumentativo “-ão”. Além disso, utiliza-se o 

presente do indicativo, na forma verbal “...joga casal...” (grifo nosso), o que torna o 

fato mais próximo do leitor e até instantâneo para ele, como se acontecesse no 

momento da leitura. 

Em G2, por sua vez, o título da chamada é sintético, configurado não por uma 

frase verbal, como em MH1, mas nominal: “Barbárie na  Niemeyer”, sem explicitar 

agressores e vítimas, deixando a cargo do lide esses detalhes.  
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– MH3 X G3  
 

O fato noticiado pelas capas MH3 e G3 é o risco de morte do deputado 

federal Clodovil Hernandes, fato inscrito sob a rubrica “Personalidades". Após sofrer 

um derrame (AVC), o costureiro, apresentador e deputado entrou em coma, fato que 

fez o jornal Meia-Hora expor sua situação como “à beira da morte”. 

 A notícia foi divulgada na capa de MH3 em uma manchete, colorida pelo 

amarelo escuro e o branco. Diferentemente de outras manchetes, nesta, o jornal 

reservou-se a reproduzir a informação sem a irreverência típica de suas capas. O 

mesmo ocorre com a linguagem (neste caso, com características relativamente 

formais, com ausência de expressões e vocábulos coloquiais). Na fotografia, há um 

close para o rosto do personagem, que aparece com a cabeça e os olhos 

ligeiramente voltados para a esquerda, ocupando o canto esquerdo do retângulo da 

fotografia; pela expressão da boca (aberta) e do rosto, cria-se a impressão de que 

está falando ou rindo. O fundo da fotografia é preenchido pela cor preta, cor 

relacionada ao luto, à tristeza, à morte, aspectos que encontram referentes explícitos 

no texto verbal: “à beira da morte”, “sobreviver”. A manchete destaca em letras 

maiores a informação do risco de morte de Clodovil (“à beira da morte) e deixa em 

segundo plano, em caracteres brancos, o fato em si: o AVC e o coma, elementos 

que aumentam a dramaticidade e, por sua vez, contornam de sensacionalismo o 

discurso. 

 Em G3, o fato é divulgado em um texto breve de uma chamada localizada no 

canto direito e inferior da página, em um espaço pouco visível. Não há fotografia; a 

linguagem empregada é a formal; as cores são as tradicionais preta e branca; o 

título da chamada não aparece em negrito, como as outras chamadas presentes na 

mesma capa; as informações sobre o AVC e o coma aparecem em G3, porém 

acrescidas de mais detalhes (o personagem já teve outro AVC em anos anteriores e, 

neste, sofreu uma parada cardiorrespiratória). 

 Quando comparadas as capas, tornam-se ainda mais visíveis as nuances 

linguísticas no texto de cada jornal. Em MH3, por exemplo, Clodovil “sofreu 

derrame”, construção usual na linguagem cotidiana; em G3, ele “tem AVC”, 

expressão menos popular em relação à primeira. As consequências são retradas 

quase no mesmo estilo: em MH3, Clodovil “está internado em coma ”, ao passo que 

em G3, “entra em coma”.  Ambos os periódicos coincidem em noticiar com verbos no 
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presente do indicativo o mesmo acontecimento, sendo o primeiro por uma forma 

verbal composta e de uso mais popular, em contraponto com o segundo, que lança 

mão de uma forma verbal simples.   
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–  MH4 X G4 
 

As capas MH4 e G4 dão notícia sobre a morte de Clodovil, inscrita  na 

temática “Personalidades”,  porém configurada em gêneros diferentes. 

 Em MH4, o falecimento de Clodovil ocupa quase toda a capa do jornal com 

uma foto do estilista tomada com close para o rosto e este levemente inclinado para 

a direita e com o olhar para o centro; pelas expressões faciais, o personagem 

aparece com um sorriso leve; ocupa o canto esquerdo do retângulo da fotografia. A 

manchete vem com uma parte dos caracteres colorida em preto (“virou”), sobreposta 

à fotografia, e outra, colorida em vermelho, dourado, verde e azul (“purpurina”); a 

palavra “purpurina”, situada abaixo do quadro com a foto e a palavra “virou”, aparece 

toda recoberta não somente por cores distintas, como também preenchida pelo 

próprio desenho da purpurina. A expressão – “Virou purpurina” – é corrente entre o 

público gay que a utiliza para se referir à morte.  Em vez de o morto se transformar 

em pó, em cinzas, torna-se purpurina, colorida e relacionada ao carnaval. As cores 

lembram o arco-íris, um dos símbolos mais expressivos de grupos gays.  

 A expressão “Virou purpurina”, de uso coloquial e corrente entre o público 

gay, a informação da causa da morte – “Estava internado por causa de derrame” – e 

e a fotografia do rosto de Clodovil trazem ao texto um aspecto sensacionalista. (Grifo 

nosso). 

O enunciado (“Virou purpurina”) com o colorido provoca o efeito humorístico, 

por quebrar o tom sério que normalmente a notícia de falecimento tem. É importante 

ressaltarmos que Clodovil, apesar de polêmico, era um personagem cuja 

irreverência era uma marca; por isso, “virar purpurina” não apenas caracteriza a 

alegria, atribuída a quem é gay (uma vez que os homossexuais, sobretudo, os 

masculinos, são estereotipados como bem humorados, cômicos, alegres), mas 

também Clodovil, visto como uma figura pública, além de controversa, cômica. Essa 

intertextualidade com um frase de uso corrente produz, portanto, a comicidade de 

palavra no texto. 

Quanto à linguagem, notamos que a coloquialidade apenas se instala em 

“Virou purpurina”,  já que se trata de uma expressão popular. Os antetítulos – 

“Estava internado por causa de derrame” / “Um dos personagens mais queridos e 

polêmicos do Brasil, o estilista e deputado Clodovil morreu ontem aos 71 anos” – 

situam-se na formalidade.  
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 Em G4, a notícia sobre o falecimento de Clodovil aparece em chamada 

situada na seção “Obituário”. Limita-se, em um texto breve, a informar ao leitor a 

respeito da morte de Clodovil, com detalhes sobre sua idade, personalidade e a 

causa do falecimento; acompanha o texto escrito uma fotografia retangular 

horizontal, em que aparece o rosto e parte do tronco do personagem, recostado 

sobre algumas folhagens de uma planta. Não se observa nenhum elemento 

humorístico e a linguagem empregada é a formal. Dá-se um baixo destaque ao 

texto, o qual se encontra na parte inferior do canto esquerdo da página.  

 É importante ainda ressaltar que, do ponto de vista linguístico, as capas MH4 

e G4 realizam escolhas lexicais e sintáticas que colaboram para reforçar diferenças 

entre os textos de cada jornal.  

Em MH4, por exemplo, a manchete é construída a partir de uma oração, cujo 

sujeito não aparece no enunciado, mas é identificado pela fotografia. Ao mesmo 

tempo, a informação sobre a morte do artista é transmitida ao leitor pela manchete 

por meio de uma frase feita extraída do vocabulário conhecido do público gay; a 

informação sobre a morte do estilista só é explicitada no antetítulo – “...Clodovil 

morreu ontem aos 71 anos”. (Grifo nosso). Já em G4, a morte do artista é 

apresentada com mais discrição, pois, nessa capa, deixa-se essa informação a 

cargo do título da seção – “Obituário”. 

Quanto ao léxico ainda, é importante ressaltar o uso, em MH4, da expressão 

“derrame” – “Estava internado por causa de derrame” – em contraponto com o uso 

da sigla “AVC” por G4 – “Clodovil, o estilista das polêmicas, aos 71 anos após sofrer 

AVC”. O termo “derrame” é de uso mais popular, o que favorece uma aproximação 

do jornal Meia-Hora com o público leitor, se comparado a “AVC”, que é empregado 

com menos frequência na fala popular. 
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– MH5 X G5 
 

Nas capas MH5 e G5 a temática é “Fatos Policiais”. O assunto é a invasão da  

Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, pelos traficantes; o problema acabou por 

atingir outros bairros, também na Zona Sul. Para a divulgação da notícia, ambos os 

jornais compartilham do mesmo gênero: a manchete. 

 A capa de MH5 noticia o fato em uma manchete com ares de 

sensacionalismo. A manchete se divide em duas partes: uma parte do texto vem em 

letras brancas e em caracteres com tamanho menor (“Polícia arregaça o tráfico da 

Zona Oeste à Zona Sul” / “Homens da lei deitam cinco em Copacabana, após 

invasão de bando da Rocinha à Ladeira dos Tabajaras. Em Padre Miguel, três vão 

pro inferno”) e a outra parte com letras maiores, sobretudo, com o número “8” 

ocupando um pouco mais de 1/3 da página (“8 mortos”). As cores colaboram para a 

construção da mensagem, uma vez que, no texto, o vermelho colore o número das 

vítimas (“8”) e, sobretudo, a palavra “mortos”; a ação policial resultou em mortes 

violentas, sangrentas. O que está em branco, embora trate também de ações 

violentas, tem um lado positivo: a ação da policial contra o tráfico de drogas, 

informações de interesse do leitor. 

 Em MH5, a dramaticidade e o sensacionalismo tomam conta não só do texto 

da manchete, como vimos, mas também da fotografia: nela aparecem, em fileira, 

cinco dos suspeitos presos, estando à frente deles, um policial. A foto (um 

instantâneo) é retangular horizontal, com o ângulo de tomada frontal e em plano 

médio (grande parte do corpo aparece).  

 Pelo fato de grande parte de o repertório vocabular ser marcado por palavras 

expressões populares (“20 no xilindró”, “homens da lei”, “deitam”, “três vão pro 

inferno”) e de baixo calão29 (“arregaça” que, nesse contexto, foge da ideia de 

“levantar”, como em “arregaçar as mangas”, e se ancora no uso coloquial de “sexo 

brutal”, “violento”, semelhante ao “estupro”), a linguagem é informal. O jornal não 

menciona o fato apenas, mas deixa explícito seu ponto de vista valorativo acerca da 

ação policial. O primeiro enunciado é uma prova disso (“Polícia arregaça...”), já que 

é um enunciado construído na voz ativa, em que o agente da ação é a “polícia”; a 

forma verbal “arregaça” (do verbo “arregaçar”, tomado, nesse contexto, traduz a 

ideia de forte violência). O mesmo ocorre em “Homens da lei deitam cinco”, em que 

                                                
29Tomamos, aqui, como expressões ou palavras de “baixo calão” as que têm conotações sexuais e que, ditas, 
poderiam criar constrangimento ou ofensa. 



122 

 

o sujeito agente da ação de “deitar” é a própria corporação policial. O uso dessas 

expressões acaba não só por imprimir ao jornal esse caráter (de uma instituição 

despreocupada com a imparcialidade) como traduz a própria realidade do leitor: 

alguém já familiarizado com o léxico do texto. O uso excessivo de termos vulgares 

(“20 no xilindró”, “arregaça”, “deita”) acaba, de certa forma, provocando o humor; um 

humor, a nosso ver, de “palavra”. 

 Em G5, a notícia é também divulgada em manchete que ocupa a parte central 

e superior da página e vem acompanhada de fotolegenda. A fotografia (instantâneo), 

em formato retangular horizontal, enquadra os suspeitos envolvidos na invasão, 

porém deixa em primeiro plano não eles (os quais estão ao fundo da fotografia, 

sentados ao chão), mas armas, munições e aparelhos capturados pela polícia 

durante a ação. O texto da manchete de MH5 difere do texto da manchete de G5 em 

alguns pontos: 

 O tráfico é o agente  (“Tráfico em guerra aterroriza...”); 

 Não há, como se vê em MH5, menção à Zona Oeste, região onde o jornal é 

bastante vendido; 

 Não se fala sobre as vítimas; 

 As vítimas da ação (o objeto direto) não são os traficantes, como em MH5, 

mas os moradores de “cinco bairros da Zona Sul”, bairros onde o jornal tem 

recorde de venda. 

 

Nesse caso, o jornal opta por: tratar de apreensões; detalhar parte do conflito, 

com foco nas vítimas (“helicóptero sobrevoando coberturas; e colégios e creches 

fechando às pressas... levou terror a cinco bairros da Zona Sul... Num deles, o 

comércio fechou as portas... o vigia de um prédio também foi ferido. Cinco operários 

no Humaitá foram feitos reféns... um apartamento foi atingido por bala perdida”). 

 Inscrita no mesmo quadro em que se encontram a manchete e as fotos de 

G5, está uma, chamada para notícia sobre o tráfico, despertando a atenção para a 

sua expansão  no contexto mundial, o que reforça a importância do combate a esse 

tipo de crime. Quanto à linguagem, o texto em G5 se caracteriza pela formalidade; 

não notamos a presença do humor; e as cores para produção da notícia são as 

clássicas: preta e branca. 
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 É importante confrontarmos os aspectos lexicais e sintáticos evidenciados em 

MH5 e G5. Nas duas capas, a informação aparece em manchetes apresentadas em 

frases verbais.  

Em MH5, o sujeito da oração ativa é a “polícia”, responsável por ações 

descritas com expressões chulas como “arregaçar” e “deitar”.  À polícia, de modo 

menos direto, é também atribuída a ação de mandar traficantes para o “inferno” – 

“Homens da lei deitam cinco em Copacabana... Em Padre Miguel, três vão pro 

inferno”. (Grifo nosso). Nesse enunciado, os policiais são rotulados como “Homens 

da lei”, ou seja, quem executa seu trabalho em nome de um bem comum – a “lei”. 

Além disso, fica a cargo do leitor, de acordo com o contexto, recuperar o objeto de 

“deitam cinco (traficantes)”. Ressalte-se ainda o uso de expressão monossilábica 

como “pro” e de construções vulgares para referir-se à prisão como “xilindró” – “20 

no xilindró” – que colaboram para o repertório lexical de MH5. 

 A manchete de G5 também é construída com frase verbal. No entanto, o 

sujeito da oração é o “tráfico” que, inclusive, é visualizado por meio de um grupo de 

homens presos, na fotografia abaixo da manchete. A ação dos traficantes é 

apresentada por expressão neutra como “aterroriza”, e todo o enunciado é 

construído de forma mais transparente e objetiva – “Tráfico em guerra aterroriza 

cinco bairros da Zona Sul”. Em MH5, o tráfico também é mencionado, porém com 

expressão coloquial, como “bando da Rocinha”. (Grifo nosso). 

 Outro detalhe importante é que MH5 menciona que a ação policial também 

ocorreu na Zona Oeste – “...da Zona Oeste à Zona Sul” / “Em Padre Miguel, três vão 

pro inferno”. (Grifos nossos). Em G5, há apenas a informação pela manchete e o 

subtítulo da ação policial na Zona Sul. Além disso, o subtítulo de MH5 especifica os 

locais da ação, nesse caso, comunidades como “Ladeira dos Tabajaras”, “Padre 

Miguel”, enquanto G5 apenas menciona bairros nobres em sua manchete e 

subtítulo, como “Copacabana, Lagoa, Humaitá, Jardim Botânico e Botafogo”. 
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– MH6 X G6 

As capas MH6 e G6 compartilham da mesma temática: “Fatos Policiais”. A 

ação da polícia na favela da Rocinha, que resultou na morte de suspeitos, ganhou 

destaque nos dois jornais. 

 Na capa de MH6, a notícia foi manchete e ocupou quase toda a página. O 

texto da manchete “Poliçada baixa o sarrafo na vagabundagem” aparece em cor 

branca (símbolo da “paz”, da “tranquilidade”). Porém, o antetítulo da manchete vem 

em vermelho: “Inferno na Rocinha”. Como o vermelho lembra fogo e fogo 

caracteriza, simbolicamente, o “inferno”, daí se entende o porquê de essas cores 

(branca e vermelha) participarem da construção da mensagem. A manchete vem 

acompanhada de uma fotografia (instantâneo) em formato retangular horizontal; 

nela, enquadram-se dois policiais (de costas) e, no meio deles, apenas os pés do 

cadáver de um dos suspeitos, vítima do confronto. O ângulo de tomada da fotografia 

é de baixo para cima, ou seja, os policiais têm o corpo mais elevado, mais alto, 

contrastando com a suposto marginal que está abaixo deles. 

 O jornal é jocoso ao utilizar uma expressão popular em um balão colorido de 

vermelho e branco “Foi para a terra dos pés juntos”, uma expressão utilizada, em 

nosso contexto, para referir-se à morte. A comicidade, de palavra, é por conta do 

uso da expressão já mencionada e pelo lugar inusitado em que aparece no jornal: 

em um balão pontilhado que simboliza um som de explosão, tudo isso sobreposto à 

fotografia. Quanto à linguagem, podemos caracterizá-la como informal; o uso 

recorrente de expressões vulgares (“poliçada”, “baixa o sarrafo”, “vagabundagem”) e 

de determinados neologismos (“poliçada”) acaba por configurar o discurso como um 

discurso distenso, popular e informal. 

 É interessante notarmos que a própria capa de MH6 realiza uma espécie de 

balanço, um saldo da ação: três mortos e seis presos. Esse detalhe somado à 

fotolegenda, além do antetítulo (“Inferno na Rocinha”), dá à notícia um zoom que 

acaba, de certo modo, apagando as demais informações da capa e aumentando a 

dramaticidade do acontecimento e, claro, contribuindo para o sensacionalismo. É 

importante ressaltar que esse antetítulo aparece de forma incomum, ou seja, com 

uma tipografia maior, não em cor branca sobre um fundo vermelho, como é de 

praxe, mas em cor vermelha sobre um fundo preto. 

Outro aspecto que merece ser considerado é de cunho sintático: a manchete 

é construída na voz ativa, e o sujeito agente é, tal como analisamos em capas 
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anteriores, a polícia. O paciente da ação (o objeto) é a vítima, um suposto marginal. 

Ao analisarmos esse dado, consideramos que “baixa o sarrafo” (expressão de uso 

vulgar para caracterizar atitudes de agressão) pode ter conotações positivas para o 

praticante da ação (quando se refere a um revide merecido), o jornal, mais uma vez, 

enaltece a polícia militar carioca, e vitima, em grande proporção, os que são alvo da 

ação policial, especialmente, pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Desse modo, 

notamos certa insistência desse periódico em não se comprometer quanto à 

produção de notícia em linguagem objetiva e imparcial. É notório, por sua vez, que 

essa prática ideológica do jornal entende o leitor como alguém que compartilha a 

visão dos fatos por ele apresentada. 

 Em G6, a notícia é apresentada em uma chamada que ocupa o centro 

superior da página. No entanto, o foco do jornal não é apenas na ação da polícia 

como em MH6. O título da chamada “Choque de ordem duplo na Rocinha” diz 

respeito à ação da Prefeitura do Rio em derrubar um prédio irregular construído 

naquela comunidade, conhecido como “Minhocão”, e da ação policial na mesma 

favela, que culminou com o estouro de um local de refino de cocaína.  

As fotolegendas, em formato retangular horizontal, apresentam, de um lado, a 

derrubada do Minhocão pela Prefeitura, e, do outro lado, uma bacia de alumínio com 

parte da droga apreendida, tendo, ao fundo, um policial militar despejando outra 

parte. O texto foi redigido em linguagem formal, com as cores tradicionais e com a 

ausência de humor. Não se observa, explicitamente, a posição do jornal quanto aos 

fatos.  

 Alguns aspectos lexicais e sintáticos assinalam diferenças entre os textos de 

MH6 e G6 no plano da linguagem. 

A esse respeito, notamos a preferência de MH6 em construir a manchete com 

frase verbal, tendo como sujeito agente a “polícia”. Os policiais são apresentados 

como grupo, por meio de expressão vulgar, como “poliçada”. “Poliçada” vem de 

“poliça” –  de uso frequente na linguagem coloquial, o qual aparece acrescido do 

sufixo “-ada”. Esse sufixo constrói a ideia de coletivo, em palavras aceitas pela 

linguagem formal, como “boiada” (boi+ada), “criançada” (criança+ada), e deriva 

palavras em uma linguagem mais popular, como em “mulherada” (mulher+ada), 

“rapaziada” (rapaz+i+ada)30. Em outros casos, o jornal lança mão de todo um 

                                                
30 HOUAISS, A.; VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva,  2009. 
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repertório lexical da linguagem coloquial na produção do texto: “baixa o sarrafo”, “foi 

para terra dos pés juntos”, “vagabundagem” (uso do sufixo “-agem” para denotar 

coletividade).  

Em G6, o título da chamada é construído com frase nominal – “Choque de 

ordem duplo na Rocinha”. No subtítulo, observam-se duas informações que 

aparecem paralelas, como a ação da Prefeitura do Rio em derrubar o Minhocão e a 

ação da polícia, que aparece, na sequência – “Polícia fecha dois laboratórios de 

refino de cocaína na favela” – em que, de forma discreta, a polícia aparece como 

sujeito agente de uma oração. Comparada à capa de MH6, G6 constrói seu texto em 

uma linguagem transparente e objetiva, com expressões neutras. 
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– MH7 X G7 

A ação policial, que resultou na morte de quatro pessoas na Ladeira dos 

Tabajaras é manchete em MH7 e chamada em G7. Novamente, os jornais 

analisados optaram por compartilhar “Fatos Policiais”, na edição da notícia, no 

entanto em gêneros distintos. 

MH7 preferiu realçar a ação policial, com manchete e ilustração ocupando 

quase toda a primeira página. Apesar de ter, como matéria principal, um tiroteio com 

mortes, o jornal não poupa o leitor do riso. A comicidade se revela em três 

momentos do texto. O primeiro encontra-se na fala de um (provável) narrador que vê 

como positiva a ação policial e a morte dos suspeitos ao expressar seu desejo –  

“Vai tudo pro coisa-ruim”; o excesso de vulgaridade na construção do enunciado e a 

interferência de alguém que opina sobre o fato, no corpo da manchete, acabam por 

criar o efeito cômico. O segundo momento está no texto da manchete (“Organização 

Tabajaras”) que faz referência ao programa humorístico “Casseta e Planeta”, da 

Rede Globo. O terceiro momento está marcado novamente pela interferência de um 

narrador que, agora, reporta-se diretamente ao leitor – “Seus problemas acabaram”. 

Torna-se cômico por esses motivos e também pelo balão (um dos símbolos do 

programa), o qual ocupa um lugar inusitado (parte da imagem de uma cena 

dramática), ao lado da foto do cadáver do suposto criminoso morto e lembra o som 

de explosão (referência ao título “PM detona a Organização Tabajaras”). (Grifo 

nosso). Predomina, portanto, a comicidade de palavra. A linguagem em MH7 está 

marcada pela informalidade, pois lança mão de um repertório lexical 

acentuadamente popular (“pro”, “Copa”) e não-dicionarizado (“coisa-ruim”, 

“poliçada”, “bandidagem”).  

Observe-se ainda, no início do segundo antetítulo, o uso de “mais 4 mortos...”, 

como indicador de uma estatística representativa do sucesso da polícia no combate 

ao tráfico e defesa da população. Ressalte-se também o uso do termo 

“vagabundos”, talvez para contrastar com “trabalhadores”, que poderia ser 

relacionado pelos leitores ao seu próprio perfil. 

 As cores são significativas em MH7. O vermelho (símbolo do sangue, da 

violência) marca o enunciado que informa sobre as mortes. Como a ação da polícia 

é analtecida pela edição do jornal, o branco sugere valores como “paz” (com a morte 

dos supostos bandidos), de “pureza”, “limpeza” (a polícia retoma do poder do tráfico 

armas e munições).  
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 Um dado que desvela a opinião do jornal sobre os fatos é a imagem. Nela, 

enquadra-se grande parte da cena, com os militares ao centro, deixando à mostra o 

corpo de uma das vítimas carregado por policiais. O ângulo de tomada da fotografia 

é de baixo para cima, o que coloca em evidência a imagem dos militares. A 

visualização quase completa da corporação é alcançada pela opção ao plano geral 

de recorte da foto. Essas marcas icônicas aliadas ao texto verbal levam-nos à 

percepção de que não se trata de uma simples representação de um acontecimento 

dramático qualquer, mas de uma espetacularização semelhante à premiação de 

jogos esportivos, com policiais no “pódio” e vítima como “troféu”, o que reforça o 

sensacionalismo como característica da matéria. 

Em G7, o foco principal está na matéria sobre a ajuda financeira oferecida 

pelo Brasil ao FMI, notado pela manchete, pela exibição de foto e publicação de 

charge a respeito do tema. A divulgação do tiroteio na Ladeira dos Tabajaras 

aparece resumida em uma chamada para uma matéria que dá continuidade a outra 

anterior (ver título iniciado por “Novo tiroteio mata 4 em Copacabana”), sem 

fotografia, sem elementos cômicos, escrita em linguagem formal e com a tipografia 

tradicional dos jornais convencionais, na cor preta sobre um fundo branco. 

É importante ressaltar que algumas questões linguísticas contribuem para 

singularizar os discursos de MH7 e G7, entre elas estão a sintaxe e o léxico.  

Do ponto de vista sintático, em G7, o enunciado que aparece como título da 

chamada tem como sujeito uma ação, isto é, o tiroteio que assusta os moradores da 

Zona Sul – “Novo tiroteio mata 4 em Copacabana” – e os quatro mortos são “quatro 

homens não identificados”. Por sua vez, em MH7, o sujeito da manchete e do 

subtítulo é um grupo humano – “PM detona a organização Tabajaras” – e os quatro 

mortos  são “vagabundos”. (Grifo nosso). 

 Quanto ao léxico, MH7 reforça a ideia de coletivo com derivações não usuais 

na linguagem formal, entre elas estão “poliçada” e “bandidagem”.  

O primeiro exemplo, “poliçada”, é de uso frequente na linguagem coloquial, o 

qual aparece acrescido do sufixo “-ada”. Já “bandidagem”é formado a partir de 

“bandido” com  “-agem”, sendo esse sufixo o responsável por transmitir à base a 

ideia de coletivo, como em “folhagem”, comum na linguagem formal, e em 

expressões informais como visto em MH6, com “vagabundagem”31. 

                                                
31Equivale a “conjunto de vagabundos”, conforme  HOUAISS ( 2009). 
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As capas destoam, ainda no plano do léxico, quanto ao uso das formas 

verbais relacionadas à morte. Em G7, utiliza-se um vocábulo mais neturo com a 

forma verbal “mata” –  “Novo tiroteio mata 4 em Copacabana” – enquanto em MH7, 

a opção é por uma expressão mais informal, como “detona” – “PM detona 

organização Tabajaras” – e “deita” – “Poliçada deita vagabundos do Comando 

Vermelho (...)”. 

 Por fim, os textos das duas capas abrem a possibilidade de o leitor pressupor 

que o fato faz parte de um sequência de ocorrências. Em “Mais 4 mortos” (MH7), 

pressupõe-se que houve outros confrontos anteriores e com mais mortos. Em “Novo 

tiroteio” (G7), pressupõe-se apenas a existência de um confronto anterior, porém 

não de mortos.  
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– MH8 X G8 
 

“Esporte” é a temática comum às capas MH8 e G8. A vitória do Flamengo 

sobre o Botafogo toma grande parte da capa MH8 e G8.  

 Em MH8, a manchete aparece na cor amarela (lembra o amarelo do ouro, 

que, por sua vez, tem a ver com a vitória, a glória, o poder) e com parte do grito da 

torcida rubro-negra, exaltando o seu time: “Ão, ão, ão, o Cuca é Campeão!”. Ao 

mesmo tempo em que o jornal valoriza a vitória flamenguista, ironiza a perda do 

Botafogo: “Botafogo dá a taça na mão do mengão” / “Cachorrada fica no chororô” / 

“Vice é o Ney Franco” (Ney Franco era o técnico na época).  

A ironia e o uso de expressões como “Ão, ão, ão, o Cuca é Campeão!” / 

“Cachorrada fica no chororô”, além da imagem – o desenho de um cachorro 

chorando e vestido com a camisa do Botafogo – proporcionam ao texto um efeito 

cômico do tipo palavra e colaboram para a construção do sensacionalismo. A 

fotolegenda, que toma grande parte da capa, tem, em primeiro plano, um dos 

jogadores do flamengo beijando a taça e, ao fundo, o estádio de futebol. O repertório 

lexical, marcado por expressões tipicamente populares configuram a linguagem 

desse texto como informal. Tal como em outras capas, o jornal se posiciona diante 

do fato: exalta a vitória do flamengo e “ri” da derrota do time rival. 

 Em G8, a notícia da vitória do Flamengo aparece em uma chamada, cujo 

título é “Fla vai atrás do quinto tricampeonato (subtítulo: “Rubro-negro vence 

Botafogo [1 a 0], ganha Taça Rio e decidirá o título estadual”). A fotografia enquadra 

grande parte dos jogadores, os quais riem com a taça da vitória ao centro. 

Ressalvando-se a redução do nome do time vencedor (“Fla”), consideramos o texto 

como sendo formal. Não notamos a presença de elementos cômicos. As cores são 

tradicionais (preta e branca). Além do tom sério, o jornal não se posiciona diante do 

fato, como em MH8.  

 Quanto aos aspectos linguísticos, notamos que tanto MH8 quanto G8 

realizam a redução do nome “Flamengo”, utilizando as formas “Fla” (G8) e “Mengão” 

(MH8), apresentando a última no aumentativo. As duas formas são usuais na fala de 

torcedores de futebol, sendo que a segunda aparenta ser mais informal que a 

primeira.  

 Entre os aspectos lexicais, em Meia-Hora, está ainda a seleção de verbos, 

como em “Botafogo dá a taça na mão do Mengão”,  em que a expressão “dá a taça” 
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vem em lugar de “perder para” ; o uso do sufixo nominal “-ada” marcando a ideia de 

coletividade, em “Cachorrada fica no chororô”; e até a presença de reiteração de 

sonoridade (aliteração), não só nas palavras “cachorrada” e “chororô”, mas  também 

no título, que, nesse caso, aparece como refrão, em “Ão, ão, ão, o Cuca é 

campeão”. (Grifo nosso). Registre-se ainda o uso de frases feitas como “ficar no 

chororô”. 
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– MH9 X G9 

A temática das notícias em destaque em MH9 e G9 é “Esporte”: o 

tricampeonato do Flamengo, após vencer o Botafogo. 

 Em MH9, a notícia do tricampeonato toma conta de quase toda a página, e 

tem como manchete um trocadilho entre as palavras “tricampeão” e “créu”: 

“TRICRÉU”, escrito com as cores do Flamengo, vermelho e preto. Aparecem duas 

fotolegendas; em uma, à esquerda, em formato retangular horizontal, estão três 

jogadores do Flamengo. Destes, dois beijam a taça; a segunda fotografia, de 

tamanho retangular vertical, enquadra parte da torcida, aparecendo em primeiro 

plano uma torcedora loira e botafoguense, tendo por trás um boneco (supostamente, 

um urubu, símbolo do time rubro-negro) vestido com a camisa do Flamengo, 

tocando suas nádegas, criando o efeito, em quem vê, de um ato sexual, daí o “créu” 

(expressão coloquial que pode se referir ao ato sexual, como a tirar vantagem de 

alguém, ou vencê-lo às vezes de forma agressiva). Essa cena e mais as palavras 

utilizadas nos levam a entender que se instalam nesse discurso dois tipos de 

comicidade: a de palavra e a de situação, sendo esta por conta da imagem.  

Quanto à linguagem, notamos que há todo um vocabulário de cunho sexual: 

“créu”, “Flamengo pega o Botafogo de jeito...” (grifos nossos),  e é por ele que o 

jornal, mais uma vez se posiciona a favor do time campeão, ironizando o adversário. 

Curiosamente, o Flamengo tem as cores do jornal, o que talvez o leve a valorizar a 

vitória do time rubro-negro. O emprego de um léxico marcado pela coloquialidade 

(“Flamengo pega o Botafogo de jeito, conquista nos pênaltis o quinto Tricampeonato 

e se consagra campeão absoluto do Rio, com 31 títulos. Para o Alvinegro, sobrou o 

chororô de sempre e a faixa de trivice”) inscreve o texto em uma linguagem informal. 

(Grifos nossos).  

O uso dessas expressões coloquiais, como “pega de jeito”, “Tricréu”, “zoar” 

entre outros, e a  fotografia da torcedora com um boneco – ou seja, detalhe pouco 

relevante para o relato dos fatos – conseguem construir  o sensacionalismo no texto. 

 Em G9, a notícia ocupa mais da metade da primeira página. Além de vir como 

manchete, ocupa o lugar desta com o título, formulado a partir de um neologismo 

(em itálico) composto a partir das palavras “pentacampeão” e “tricampeão”: 

“Pentatri”, caracterizando no texto uma comicidade de palavra. 

 Analisando as fotografias, o que se vê em G9 é uma sequência de fotos, com 

a finalidade de levar o leitor a (re)ver os momentos importantes da partida. No canto 
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esquerdo, há uma série constituída por três pequenas fotos, em que aparece o até 

então goleiro do Flamengo, Bruno, na defesa do gol. Numa foto quadrada, ocupando 

a parte central, observa-se, novamente, o goleiro, suspendendo a taça, e 

acompanhado de outros jogadores, todos enquadrados em plano americano (meio-

corpo). A linguagem é formal; as cores são as convencionais de um jornal clássico: 

preta e branca; o jornal não manifesta sua posição quanto ao fato de o Flamengo ter 

ganhado, tampouco supervaloriza o time vencedor. 

 Confrontando os usos linguísticos dos textos da duas capas, a questão lexical 

distancia os jornais quanto à formalidade na linguagem. A vitória do Flamengo sobre 

o Botafogo é nomeada, coloquialmente, por MH9 como um “Tricréu”, enquanto em 

G9, aparece, formalmente, como um “tricampeonato”. Outro referente para a vitória 

em MH9,  está em frases feitas como “pega de jeito” (“Flamengo pega o Botafogo de 

jeito...”).  

 Nesse contexto, a vitória do Flamengo consiste, também, no fato de ser um 

time com maior número de títulos (31 no total) entre os adversários do futebol 

carioca. Para relatar esse fato, G9 prefere utilizar-se de uma expressão com mais 

formalidade – “...Flamengo garante a hegemonia incontestável...” – em relação a 

MH9 – “Flamengo... se consagra campeão absoluto do Rio...” (grifos nossos).  

 O uso de rótulos para cada um dos times, em MH9, explicita o ponto de vista 

do jornal – a favor do leitor, nesse caso, flamenguista – como reforça a ideia de 

rivalidade entre os times, pois o Flamengo é “Tricampeão” (“Pôster grátis do 

tricampeão”), ao passo que o Botafogo é “Trivice” (“E mais: pôster do trivice para 

zoar botafoguenses”). 
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– MH10 X G10 

O fato comum, noticiado pelas capas MH10 e G10 diz respeito à prisão do ex-

PM e chefe de milícia da Zona Oeste do Rio, Ricardo Teixeira Cruz32, conhecido 

como Batman, ou seja, a temática comum entre os jornais é  “Fatos Policiais”. 

 Em MH10, a notícia ocupou a parte superior da página e foi destacada em 

manchete colorida em amarelo escuro (ou dourado), referência à cor amarela que 

preenche o fundo, de onde sobressai um morcego, do símbolo do personagem de 

histórias em quadrinhos, Batman. A cor não só remete a esse aspecto do símbolo, 

como também é significativa: o amarelo escuro (ou dourado) faz remissão ao poder, 

à glória, à vitória. O texto não poderia ser diferente: “Perdeu, Batman!”, em que o 

verbo “perder” é utilizado, coloquialmente, com o sentido de “dar-se mal” e o ponto 

de exclamação enfatiza a expressão.  

Na própria manchete, é possível notar a posição do jornal: a satisfação pela 

prisão do ex-chefe de milícia. O tamanho dos caracteres, a posição (central com 

ocupação de toda a faixa superior) é um indício para essa conclusão, tudo isso 

somado ao antetítulo da manchete (“Morcegão volta pra gaiola”). Há uma série de 

rótulos utilizada na produção do texto para caracterizar o personagem e para 

evidenciar o olhar do jornal sobre os fatos: “morcegão volta pra gaiola”, “marginal”, 

“chefão da milícia” (aumentativo), sendo este talvez  empregado em correlação com 

o filme norte-americano “O Poderoso chefão”.  

O uso de expressões e palavras, acentuadamente, coloquiais, define a 

linguagem desse texto como informal. O uso de expressões coloquiais, a ênfase que 

o jornal põe sobre esse fato, que é policial, são indícios para que o texto se 

caracterize como sensacionalista. 

O texto da manchete vem acompanhado por um outro pequeno texto e por 

duas imagens, sendo uma delas a do símbolo do personagem Batman, em que 

superpostas à figura do morcego aparecem grades, em referência à cadeia pública, 

e a outra, em forma de medalhão, um retrato (um típico 3x4) do até então chefe da 

milícia. Tudo isso está disposto sobre um fundo preto, a cor que remete à escuridão 

da caverna do Batman, personagem.  

A comicidade ocorre por diversas maneiras: pelo jogo com o nome “Batman” 

(comicidade de palavra); e pelo uso do símbolo do personagem de desenho que cria 

                                                
32 Reproduzimos o nome tal como aparece na notícia. 
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uma trama intertextual entre o Batman real e o ficcional. Essa trama também 

reaparece no texto, logo após a manchete: “Chefão da milícia ‘Liga da Justiça’”. O 

Batman, personagem de quadrinhos e filmes, é um dos personagens que compõem 

o grupo conhecido como “Liga da Justiça”, no qual estão heróis como Super-

Homem, Mulher Maravilha entre outros; a quadrilha chefiada pelo ex-miliciano 

também recebia o mesmo nome. 

Em G10, a notícia é publicada em uma chamada, sem fotografia, no canto 

esquerdo da página, sob o seguinte título: “Chefe de milícia da Zona Oeste é preso”. 

Não há imagem; o texto se atém a dar um pequeno panorama dos fatos: a fuga de 

Batman da cadeia, em 2008, o trabalho da Polícia Civil na captura, o local onde ele 

foi preso e sua ação enquanto fomentador das rivalidades entre seu grupo e outros 

grupos milicianos da região. Não há a presença de humor; o texto é escrito em 

linguagem formal; as cores utilizadas são as tradicionais preta e branca.  

 Ressaltando ainda os aspectos linguísticos das capas, observamos que os 

jornais utilizam rótulos diferentes para designar o miliciano preso em operação 

policial. Para MH10, trata-se do “chefão da milícia”, “marginal mais procurado do 

Rio”, “morcegão”; enquanto para G10, é “chefe de milícia” e “ex-PM Ricardo Teixeira 

da Cruz”. Se em G10, só havia a informação de que o miliciano foi preso em 

Paciência, um dos bairros dominados pela milícia, em MH10 há mais detalhes, 

porém com frases feitas como “estar malocado” (“...estava malocado numa casa em 

Paciência...”), expressão tipicamente coloquial.  
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– MH11 X G11 

As capas MH11 e G11 trazem, novamente, como informação principal, a 

prisão de Ricardo da Cruz Teixeira33, conhecido como “Batman”. Para a divulgação 

da notícia, as capas utilizam-se do mesmo gênero discursivo: a manchete. Optam 

por dar destaque à matéria relativa a “Fatos Policiais”.  

 A ação policial que resultou na prisão do miliciano não foi retratada de forma 

crua e inexpressiva, ao contrário, constatam-se algumas características cômicas em 

seus textos. 

O jornal Meia-Hora prosseguiu explorando a alcunha “Batman” para 

estabelecer a relação intertextual entre o personagem de filmes e quadrinhos e o da 

notícia. O diálogo entre os textos é notado em vários pontos a partir das referências 

feitas ao super-herói, a saber: (i) o símbolo do morcego, que caracteriza o 

personagem fictício; (ii) a expressão “o retorno”, parte do título do filme “Batman, o 

retorno” (Batman returns); (iii) a perífrase “cavaleiro das trevas”; (iv) a menção à 

caverna. O recurso à intertextualidade, nesse contexto, caracteriza-se como um 

desvio para o efeito cômico do texto. Este é um caso típico de duas formas de 

comicidade: o de palavra, por conta do nome “Batman”, responsável por essa 

engenhosidade dialógica; e o de “caráter”, pois, no enredo do filme, Batman, com 

todos os seus poderes, é marcado como um super-herói, inverso do Batman 

miliciano, caracterizado na capa como um anti-herói. Essa inversão de caráter de 

personagens que apresentam o mesmo nome é um aspecto cômico.   

A manchete de O Globo é de cunho referencial, ou seja, a informação é 

transmitida num tom sério, deixando a emotividade à fotografia. O apelo à 

comicidade, neste caso, é observado na foto do secretário de segurança, Mariano 

Beltrame, que, na foto, tem sobre a cabeça um halo luminoso, com referência à 

legenda “ação coroada de êxito”. O determinante “coroada” é tomado, no desenho, 

em seu sentido concreto, ou seja, a “coroa” propriamente dita. Desse modo, a 

comicidade é construída pela palavra, por conta de sua natureza polissêmica.  

 Quanto à linguagem, em G11, não há dúvidas da predominância da 

formalidade na composição do texto, pela escolha lexical: “chefe de milícia”, em 

lugar de outra forma como, por exemplo, “bandidão”. Já em MH11, há um léxico, 

                                                
33 Reproduzimos o nome tal como aparece na notícia. 
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predominantemente, informal (“xilindró”, “moleza”, “bandidão”) o que também 

caracteriza a linguagem desse texto. 

Em se tratando da tipografia, em O Globo, há preferência pelo padrão 

clássico de manchete: uso das letras em arial, em cor negra, com tamanho médio, 

realçadas em negrito, vazadas em fundo branco, na parte superior central da página. 

O Meia-Hora, por sua vez, explora a variedade de fontes, com as cores branca e 

amarela/dourada sobre um fundo nas cores preta e dourada . 

Por simbolizar a paz, tranquilidade, o branco do fundo da fotografia menor é 

bastante sugestivo. O mesmo acontece com o dourado. Em MH11 alude ao poder 

de grupos paralelos, enquanto em G11, ao poder do governo. 

De acordo com a simbologia das cores, o branco traduz paz, entre outros 

significados. Opõe-se ao preto; este, por sua vez, simboliza, entre outros aspectos, 

autoridade, e, também, trevas. Seria de esperar que o suposto “Cavaleiro das 

Trevas” e o seu destino (a “cadeia cavernosa”) viessem marcados pela cor preta. No 

entanto, pelo contexto da notícia, o branco pode implicar dois aspectos: primeiro, a 

captura do marginal é compreendida como um ponto a favor da “paz” (simbolizado 

pelo branco); segundo, a ironia, uma vez que, entre os significados do branco, 

encontra-se a “luz”, contraponto das trevas. Essa ironia é reforçada pelo 

amarelo/dourado presente no brilho emitido pelo morcego e na frase “O retorno para 

o xilindró”, pois simula luminosidade, contrastando com o preto do morcego e dos 

símbolos do personagem do filme. Do ponto de vista dos valores cromáticos, o 

amarelo é a cor da reprovação, da exclusão, da advertência, aspectos que se 

enquadram no contexto da informação divulgada. Além disso, a imagem é outro 

elemento que realça o destaque à notícia e, ao mesmo tempo abriga um conjunto de 

significados.  

No Meia-Hora, a fotografia, em formato retangular, enquadra apenas o 

personagem com um “close” ao rosto. Estampando seriedade e arrogância, o rosto 

do “chefe da milícia” é fotografado sob o ângulo da câmera baixa, ou seja, de baixo 

para cima, o que dá ao personagem “ares” de superioridade e de autoridade 

próprios do estereótipo de “chefe”. Com os olhos não totalmente abertos – efeito 

produzido exatamente pelo ângulo de tomada – o personagem acaba revelando ao 

leitor atitudes de intimidação e ameaça, típicas de um “chefe de milícia”. Toda essa 

conotação é reforçada pelo dourado (simboliza “riqueza”, por extensão, “poder”) do 

fundo da fotografia e da luminosidade das asas do morcego. Observamos, porém, a 
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ironia na articulação da foto com o antetítulo “Cara feia é fome, Batman!”. Todos 

esses aspectos e a própria dimensão dada ao fato na capa colaboram para um 

discurso sensacionalista. 

Já em G11, a notícia é realçada por uma par de imagens, quadradas, sendo, 

aproximadamente, uma em tamanho médio e a outra em tamanho pequeno, todas 

ocupando o centro superior da página. A fotografia da captura de Batman destoa em 

muitos pontos da analisada anteriormente. No enquadramento, aparece em primeiro 

plano o miliciano, algemado, ao fundo, parte do banner com a logomarca da Polícia 

Civil, e um policial. O ar de superioridade e intimidação, presente na fotografia de 

MH11, cede lugar à tranquilidade aparentada pelo marginal, o qual ri, num aparente 

estado de deboche, com a cabeça em direção à foto do secretário Mariano 

Beltrame. Na fotografia menor, o único elemento enquadrado é o secretário de 

segurança, retratado num típico “medalhão”34, em fundo branco, com a cabeça 

ligeiramente voltada para a esquerda, em direção à imagem do preso. Instala-se 

uma certa ironia no contraste entre o riso de Batman e a seriedade de Mariano 

Beltrame.  

No que concerne à questão linguística nos textos analisados, há uma 

tendência, assim como vimos em MH10, em rotular o miliciano preso em ação 

policial, o qual é foco da notícia. Se em G11 se trata de “chefe da milícia”, “ex-PM e 

chefe de uma milícia na Zona Oeste Ricardo da Cruz Teixeira” e “Batman”, em 

MH11, o miliciano é designado como “Batman”, “Cavaleiro das trevas da milícia” e 

“bandidão”. Em MH11, o cárcere é também rotulado irreverentemente como  “cadeia 

cavernosa” e expressões populares como “xilindró”. Se em G11 há opção por uma 

forma mais neutra de linguagem para referir-se à prisão do miliciano – “...preso na 

noite de anteontem...” – em MH11, opta-se por uma linguagem mais coloquial 

“...acabou a moleza do bandidão...”. 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Conforme vimos na seção “fotojornalismo”, o “medalhão” é bastante usado pelos jornais para provocar a 

comicidade, o que reforça, ainda mais, a presença desse aspecto no texto da capa de (G11). 
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– MH12 X G12  
 

A operação policial em favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro foi a notícia 

comum compartilhada pelas capas MH12 e G12. Portanto, a temática presente 

nessas capas é a de “Fatos Policiais”. 

 Na capa MH12, a notícia é manchete, e esta, por sua vez, aparece sob um 

fundo preto (que lembra a escuridão, medo, luto, com toda uma conotação negativa) 

e colorida em vermelho e branco (“Inferno em Copacabana”), em que a palavra 

“inferno” vem em vermelho (cor que remete ao fogo e, por analogia, ao “inferno”), 

enquanto o bairro, vitimado pelo confronto entre a polícia e o tráfico, vem em branco 

(“Copacabana”). Tanto a manchete, quanto as fotolegendas conseguem produzir um 

efeito dramático e sensacionalista sobre os fatos.  Em uma foto, em tamanho 

retangular vertical, aparece um policial, fotografado em plano americano (meio-

corpo) segurando as pernas de um dos criminosos mortos; ao lado, aparece apenas 

a cabeça de outro policial que também observa o corpo da vítima. Os dois foram 

fotografados de baixo para cima, o que dá certa posição de vantagem aos agentes 

quando comparados ao corpo do suspeito, o qual está abaixo, provavelmente, no 

chão. Em outra fotografia, de formato retangular horizontal, aparece somente um 

policial encapuzado, de costas para o leitor, sustentando com as mãos um fuzil, 

apontando para o fundo da imagem. Sobre esta última fotografia, aparece em um 

balão, típico de diálogo dos quadrinhos, porém com formato que lembra explosão, a 

seguinte informação: “Lá dentro (do jornal) tem + fotos”, um apelo para que o 

(provável) leitor possa seguir se inteirando sobre desdobramentos do fato. 

 Quanto à linguagem, observamos o seguinte: o subtítulo da manchete é 

construído na voz ativa (“Polícia Civil chega junto e mata três no Pavão-Pavãozinho 

e no Cantagalo”), em que a polícia é o sujeito agente da ação e o paciente são os 

marginais. O mesmo acontece com o antentítulo da faixa vermelha, logo acima da 

foto em que aparecem os policiais: “Pega um, pega geral”. O verbo “pegar”, nesse 

contexto, é de uso coloquial (equivale, nessa circunstância, a “matar”) e, embora não 

tenha sujeito explícito, ao articular-se com a imagem, deixa a entender que o sujeito 

é também a polícia. Isso demonstra que o jornal foge da imparcialidade, julgando os 

acontecimentos; valoriza o trabalho da polícia e, consequentemente, a própria 

corporação, de forma explícita.  
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 O humor é produzido, nesse discurso, sobretudo pela intertextualidade obtida 

pelo uso da expressão, de uso popular, e que virou refrão da música de abertura do 

filme “Tropa de Elite”: “Tropa de Elite, Osso duro de roer, pega um, pega geral, 

também vai pegar você!”. (Grifo nosso). 

 Não se vê um compromisso com a linguagem padrão na produção do texto 

escrito. Há palavras e expressões coloquiais (“Pega um, pega geral” / “chega junto”) 

no texto que nos leva a concluir que a linguagem empregada nele é a informal. 

 A operação na favela do Pavão-Pavãozinho é divulgada em uma chamada 

em G12, sob o título “Operação em favela assusta Zona Sul.” O subtítulo da 

manchete acrescenta detalhes como o número de vítimas (dois mortos) e como os 

corpos foram resgatados (por helicóptero). A foto, em um formato quadrado, 

ocupando a parte central e inferior da página,  em primeiro plano, uma parte dos 

prédios da Zona Sul, e, com o auxílio de técnica fotográfica conhecida como 

profundidade de campo, é possível observar ao fundo, parte das casas do morro e, 

ao centro, um helicóptero da polícia resgatando um dos corpos. Dá-se um médio 

destaque à notícia, que pode ser observado pela dimensão do texto da chamada e 

da fotografia, dando detalhes sobre a operação.  

 É interessante notar que o título da matéria, construído sintaticamente na voz 

ativa, põe como sujeito agente a “operação” (alusão à polícia, pois é dela que 

decorre tal atividade) e como objeto, ou paciente da ação de “assustar”, a “Zona 

Sul”, a maior região consumidora do jornal na cidade. A própria chamada começa 

com a informação de que “Um intenso tiroteio no Morro Pavão-Pavãozinho, na 

manhã de ontem, assustou moradores de Copacabana, Ipanema e Lagoa”; a vítima 

é a própria população. Ao confrontarmos esses dados com os do Meia-Hora, 

percebe-se o enfoque diferente dos dois periódicos, pois neste último, os marginais 

são tomados como vítimas da ação policial. 

 O texto em G12 não apresenta características cômicas; é escrito na 

linguagem formal; utiliza as cores tradicionais preta e branca; não deixa, 

explicitamente, entrever seu ponto de vista sobre os fatos, mantendo, em seu 

discurso, um tom sério e imparcial. 

 Comparando as capas MH12 e G12, notamos diferenças no plano da sintaxe 

e do léxico. Em MH12, a manchete aparece em uma frase nominal – “Inferno em 

Copacabana” – ao passo que o título da chamada em G12 aparece em um frase 
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verbal – “Operação em favela assusta Zona Sul” – sendo o sujeito desse enunciado 

uma palavra que indica ação. (Grifo nosso). 

 Como tratamos do sensacionalismo, não poderíamos deixar de voltar à essa 

questão após analisarmos o valor semanântico das palavras escolhidas para a 

construção desses enunciados. Há uma diferença contundente entre “susto” e 

“inferno”. G12 classifica a sensação dos moradores da Zona Sul, após a ação 

policial, como um “susto” (“Operação em favela assusta Zona Sul”), ao passo que 

MH12 prefere lançar mão de uma expressão metafórica capaz de ampliar a 

sensação vivida por esses moradores, ou seja, não era simplesmente algo para 

“assustar”, mas algo que criou uma sensação de se estar no “inferno”. 

 MH12 constrói o subtítulo da manchete a partir de uma oração na voz ativa, 

cujo sujeito agente é a polícia, sendo o objeto da ação os suspeitos das favelas 

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo: “Polícia chega junto e mata três no Pavão-

Pavãozinho e no Cantagalo”. Já G12 opta por enfatizar as vítimas do confronto por 

meio de uma oração na voz passiva analítica, sem mencionar a polícia: “Dois corpos 

de vítimas de confronto no Pavão-Pavãozinho são resgatados por helicóptero”. 
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– MH13 X G13 
 

O desaparecimento de uma aeronave da Air France, com 228 pessoas, a qual 

realizava um voo de Rio a Paris, o voo 447, em junho de 2009, foi noticiado pelos 

principais jornais brasileiros e foi manchete, na ocasião, tanto no jornal Meia-Hora 

(MH13) quanto em O Globo (G13). Os dois jornais compartilharam, nesse caso, da 

mesma temática: “Desastres”.  

 Na capa MH13, o fato foi destacado na manchete do seguinte modo: “Avião 

lotado some no meio do oceano”, escrito em cor vermelha e com destaque na parte 

central e superior da página. Escrito em linguagem formal, o texto da manchete se 

compõe de dois antetítulos (“Tragédia no ar” / “Voo seguia do Rio para Paris”) e de 

um subtítulo (“Aeronave transportava 228 pessoas, entre elas um bebezinho e 

outras sete crianças. Parentes dos passageiros ficam desesperados”), todos escritos 

em cor branca sobre um fundo preto. Notamos certo sensacionalismo ao destacar 

não só em vermelho (cor do sangue, por extensão, da morte) o enunciado principal 

da manchete, como também ao listar os desaparecidos no subtítulo: “... 228 

pessoas, entre elas, um bebezinho e outras sete crianças...” (grifos nossos), opta-se 

por recortar não as celebridades presentes no avião, mas as vítimas que poderiam 

atrair mais a atenção do leitor (um bebê, escrito no diminutivo, “bebezinho” e outras 

“crianças”). Não há imagem (fotolegenda); tampouco irreverência, como vinha 

apresentando os textos de outras capas. 

 Sob a manchete “Tragédia e mistério na rota Rio-Paris”, G13 destaca o fato 

tomando mais de 1/3 da página. A manchete vem acompanhada de pequenos textos 

em colunas, com detalhes como a quantidade de pessoas a bordo, os últimos 

comandos da aeronave captados pela central de controle aéreo, entre outros. Além 

disso, vem acompanhada de três imagens: duas fotografias retangulares horizontais, 

sendo que em uma aparece uma mulher chorando, cabelos em desalinho, tendo em 

segundo plano, provavelmente, agentes de segurança ou da companhia aérea e 

outras pessoas, talvez, parentes das vítimas; em outra imagem, aparece um casal 

abraçado, sobre um fundo desfocado. A duas fotografias, com pessoas lacrimosas, 

reconstituem para os leitores o drama dos parentes, que aguardavam notícia, e dão 

um zoom ao fato, trazendo à publicação certo tom sensacionalista. Além das 

fotografias, o texto vem acompanhado de uma ilustração com a rota do voo, 
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incluindo mapas do provável local do desaparecimento, bem como os horários dos 

últimos contatos da aeronave com a central de comando. 

 A charge de Chico Caruso, em G13, é feita com base no fato; nela aparece 

um avião sobrevoando um mar verde e a ponto de chocar-se contra a parte superior 

de uma muralha composta por três colunas de nuvens densas de tempestade. A 

sombra das nuvens e do avião é desenhada sobre o mar verde, e a imagem das 

nuvens (enormes) e do avião (pequeno) destaca o embate natureza x tecnologia. 

Toda a charge é construída sem escrita. 

 O texto em G13 é escrito sem humor; a linguagem é formal; as cores seguem 

o padrão clássico: preto e branco.  

Em ambos os jornais, os fatos são narrados de forma objetiva, não se 

observando, explicitamente, nenhuma tomada de posição ou julgamento sobre os 

acontecimentos. 

 Algumas diferenças linguísticas podem ser observadas no confronto entre as 

capas em análise. MH13 constrói a manchete com frase verbal – “Avião lotado some 

no meio do oceano” – enquanto G13 escreve sua manchete com frase nominal: 

“Tragédia e mistério na rota Rio-Paris”. A noção contida em “sumir”, em MH13, 

aparece, em G13, nominalizada, no subtítulo: “Sumiço de airbus da Air France...”.  

A formalidade está presente em G13, quando se lê “Airbus da Air France”, 

mas em MH13 se tem “avião lotado”. É importante comentar que não se trata de 

uma questão somente de formalidade/informalidade, mas também de escolha 

vocabular a partir daquilo que é considerado como sendo o léxico conhecido pelo 

leitor. É também nesse quadro que se pode compreender o uso de “oceano”, em 

MH13, em lugar de “Atlântico”, em G13, visto que  aquele termo é o mais conhecido.   
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– MH14 X G14 

As capas MH14 e G14 prosseguem com a divulgação de notícias 

relacionadas ao desaparecimento da aeronave da Air France, ou seja, compartilham 

da mesma temática – “Desastres” – com focos distintos, porém. 

 Em MH14, a manchete, embora se volte para o voo 447, redimensiona o fato 

para um detalhe: para aquele que sobreviveu porque não embarcou. De uma forma 

caricata, diríamos, a manchete do jornal traz a fotografia de um rapaz, tomado em 

plano primeiro e americano, sobre um fundo preto. Sorrindo para o leitor, o rapaz 

mostra, com a mão esquerda, dados sobre o voo impressos em seu bilhete aéreo, e 

com a mão direita, levantada para o ar, uma bíblia. O texto da manchete é a 

reprodução de parte da fala desse jovem: “‘Não vai nesse avião, sua cova está 

aberta’”. O trecho é parte de um suposto aviso de Deus, transmitido por um fiel, ao 

rapaz que, por sua vez, é identificado como pastor evangélico (“Fiel recebe recado 

de Deus e salva pastor de acidente aéreo”). Parte do recado (“‘Não vai nesse 

avião...’”), um pedido, está em branco (cor da paz) e outra parte, a possível 

consequência (“‘...sua cova está aberta’”), em vermelho (cor do sangue, da 

advertência, da morte). 

 Tudo isso destaca o fato, dimensiona-o de um modo que cria, nesse pequeno 

detalhe sobre um acontecimento com larga escala de consequências, um efeito 

dramático e sensacionalista. Além disso, o modo como o personagem da manchete 

se apresenta (estereótipo de um evangélico, bíblia na mão, semblante pacífico e, 

acima de tudo, sorridente), a situação relatada (advertência de um fiel como capa de 

manchete), o comportamento do personagem e a seleção de alguns termos (“sua 

cova está aberta”, em lugar de “morte” / “... para o voo da morte”) constroem os 

rótulos para a narração dos fatos. (Grifos nossos). O texto é escrito numa linguagem 

formal (a única ressalva seria para a expressão “voo da morte”, expressão 

metafórica).  

 Em G14, o antetítulo da capa é “Mistério no Atlântico” e traz como manchete 

“Brasil acha destroços de avião e França investigará tragédia”. O foco do jornal O 

Globo é o mesmo dos jornais convencionais à data da publicação: trazer notícias 

sobre o que foi encontrado de restos do avião, de vítimas e, sobretudo, informações 

sobre possíveis causas para o desastre, já que essa curiosidade não só era a de 

autoridades e familiares, mas também a dos leitores. 
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 A manchete ocupa mais de 1/3 da primeira página, apresenta um conjunto de 

chamadas sobre diferentes detalhes até então obtidos pelos investigadores, uma 

nova ilustração com um mapa do possível local do acidente e com informações 

atualizadas sobre as buscas. O texto traz uma foto retangular horizontal, na parte 

central e superior da página, abaixo do texto do subtítulo da manchete, em que 

aparece um militar francês, tomado de perfil, em plano americano, ocupando a parte 

esquerda da imagem, observando, a bordo de um helicóptero, o mar em território 

brasileiro, enquadrado, juntamente com parte da cabine do helicóptero. Além dessa 

foto principal, outras duas aparecem no canto direito da página: são dois medalhões, 

trazendo as vítimas do acidente (uma passageira e um comissário).   

Evidentemente, não se observa no texto da manchete e das chamadas a 

presença de humor; a linguagem predominante é a formal; as cores são as comuns 

de um jornal convencional: preta e branca.  

 Ainda, em G14, a charge de Chico Caruso traz, dessa vez, os presidentes, à 

época, Lula e Sarkozy, com a mão sobre a cabeça, em pé, à sombra de um avião. 

Como o fato ocorreu em um ano significativo para os dois países (2009: Ano da 

França no Brasil), o título da charge joga com esse momento: “E no ano da França 

no Brasil”. Na parte inferior da página, aparece uma fala que não é atribuída a um 

dos personagens, cabendo a um dos dois: “Estamos no mesmo voo...” Em primeiro 

plano, próximo ao leitor (brasileiro), aparece o presidente Lula e, ao fundo, mais 

distante, desfocado, o presidente francês. A preocupação dos presidentes é alvo do 

riso. Instala-se, nesse caso, uma comicidade de situação (para o próprio momento 

vivido pelos dois países, o das comemorações do “Ano da França no Brasil”), de 

palavra, já que estar “no mesmo voo” é sinônimo de “estar com o mesmo problema”. 

A própria intertextualidade alimenta o efeito cômico, já que a charge se mantém da 

notícia, de um texto primeiro (fonte, base). 

 Em ambos os jornais, os fatos são narrados de forma objetiva, não se 

observando, explicitamente, nenhuma tomada de posição ou julgamento sobre os 

acontecimentos. 

 Confrontando as capas, consideramos algumas diferenças significativas no 

plano verbal e no não verbal. Neste,  MH14 expõe foto de “sobrevivente”, enquanto 

G13 apresenta fotos de vítimas. No plano verbal, a manchete de MH14 é construída 

em discurso direto, a partir de determinado relato (“Não vai nesse avião, sua cova 

está aberta”).  Em G14, a manchete é elaborada com estrutura verbal, tendo como 
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sujeitos ativos os países envolvidos na tragédia: “Brasil acha destroços de avião e 

França investigará tragédia”.  
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– MH15 X G15 

O estouro de um laboratório de refino de cocaína na favela da Rocinha é a 

notícia comum entre as capas MH15 e G15; ambas trazem, portanto, a mesma 

temática: “Fatos Policiais”. 

 Em MH15, a notícia ocupa um pouco mais da metade da página e aparece na 

seguinte manchete: “Bandidagem da Rocinha cai na teia da Civil”, escrita em cor 

amarela escura (dourada), cor que remete a ouro, poder, glória e, por extensão, à 

vitória. A manchete é seguida por uma foto, retangular horizontal, de um policial 

armado, em plano geral, ao lado de um muro da Rocinha no qual grafiteiros 

desenharam uma imagem do Homem-Aranha. O texto torna-se cômico pela 

intertextualidade. A palavra “teia” (“... cai na teia da Civil”) remete ao personagem 

das HQs, Homem-Aranha, que podia transitar pelos arranha-céus da cidade e  

capturava os seus inimigos com suas teias fabulosas. 

 A capa seleciona, entre outras informações, dois detalhes: a academia de 

ginástica encontrada na casa do traficante (“Casa de Nem, o chefão do pó, tinha até 

academia de ginástica”) e a descoberta do laboratório e nele a quantidade de droga 

encontrada (“Polícia detona laboratório de refino de cocaína e apreende 20 quilos de 

pó”). Se observarmos esses enunciados, notamos que, tal como em capas 

anteriores, parte da manchete (o subtítulo) é construída na voz ativa, tem como 

sujeito agente a polícia e, neste caso, o alvo ou o paciente da ação (o objeto de 

“detonar”) não é alguém do tráfico ou marginais, mas propriedades do tráfico. O 

enunciado principal da manchete é construído, sintaticamente, na voz ativa. No 

entanto, o valor passivo se instala sobre o corpo da frase (“Bandidagem da Rocinha 

cai na teia da Civil”), pois são os bandidos da Rocinha que caem em uma teia 

armada pela ação da polícia. A relação de agente e paciente permanece, embora a 

construção seja em outra estrutura sintática. 

Outro aspecto que merece ser salientado está na escolha de algumas 

palavras, entre elas, a forma verbal “detona”. O verbo “detonar”, do ponto de vista 

semântico, situa-se entre outros verbos que remetem a um estado comum, ao de 

guerra. Entre eles, estão: explodir, destruir, liquidar, acabar, exterminar. Essa 

escolha acaba por criar dois efeitos: aproximar o cenário “de guerra” do leitor; e, com 

o auxílio de outros elementos (tamanho da notícia na capa, fotografia, cores etc.) 

criar uma esfera sensacionalista em torno do fato. 
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A presença de vocábulos de uso coloquial (“bandidagem”, “chefão do pó”) 

marca a linguagem de MH15 como informal. 

A presença de um herói de quadrinhos, o uso de expressões rotuladoras 

(“chefão do pó”) deixa entrever o olhar subjetivo do jornal sobre os fatos; o herói é a 

polícia e o inimigo é o “chefão” e todos relacionados a ele. A imparcialidade, nesse 

caso, esvai-se. 

O fato em G15 é noticiado em uma chamada, sob o título “Rocinha tinha 

laboratório de cocaína”; o texto, escrito e situado no canto esquerdo da página, não 

vem acompanhado de fotolegenda, não apresenta comicidade, é redigido nas cores 

próprias de jornais convencionais (preta e branca), não evidencia, explicitamente, 

falta de imparcialidade do jornal ou elementos sensacionalistas. Ressalte-se o uso 

do verbo no passado (“tinha”) denotando a desativação do laboratório clandestino. 

 Em MH15, bandidos são agrupados pelo rótulo “bandidagem”, em que o 

sufixo “-agem” aparece novamente denotando coletividade. Em G15, em lugar de 

“bandidagem”, aparece “Rocinha”, de referência mais ampla ou imprecisa, 

colaborando para um conteúdo mais neutro ou imparcial do texto de G15.  

 Ainda no plano lexical, a gíria é outro elemento que se evidencia em MH15 no 

confronto com G15. Em MH15, por exemplo, a droga é identificada como “pó” – 

“Polícia detona laboratório de refino de cocaína e apreende 20 quilos de pó”; em G5, 

a mesma substância aparece como “pasta de coacaína” – “A polícia apreendeu 20 

quilos de pasta de cocaína pura”. Outros dois casos que merecem destaque em 

MH15 são as expressões “chefão do pó” – “Casa de Nem, chefão do pó, tinha até 

academia de ginástica”, e  “cai na teia” (= é preso) – “Bandidagem da Rocinha cai na 

teia da Civil” – em que “cair na teia” está relacionado com o desenho do Homem 

Aranha que aparece na fotografia. Além disso, a palavra “Civil”, metonímia ou uma 

espécie de redução de “Polícia Cívil”, deixa entrever  certa coloquialidade em MH15.   
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– MH16 X G16  

As capas MH16 e G16 apresentam o mesmo fato (milicianos presos em 

operação da polícia), inscrito na mesma área temática (“Fatos Policiais”) e no 

mesmo gênero: chamada, com pouco destaque e sem fotografia. Porém, divergem 

em alguns pontos estruturais e, principalmente, quanto aos dados sobre o fato: o 

jornal Meia-Hora divulgou a informação de que 35 milicianos foram presos, enquanto 

O Globo afirmou serem 39; desse saldo, para o Meia-Hora, 17 eram PMs, enquanto 

para O Globo eram 21. 

 Em MH16, o título da chamada (cor branca, vazada sob um fundo preto, 

diferente de G16, cujo título vem em cor preta, vazada sob o branco) é construído 

com humor. Isso porque a chamada do Meia-Hora, de certa forma, brinca ao 

divulgar a notícia e ao fazer uso de expressões marcadamente populares (e 

vulgares). A coloquialidade nesse texto contribui para a comicidade de palavra, 

como configura a linguagem do texto como informal. O texto, em MH16, é 

construído, sintaticamente, na voz ativa, em que a polícia é o sujeito agente e o 

marginal é um policial corrompido, um miliciano. 

 Em G16, o fato é noticiado em uma chamada, sem comicidade, nas cores 

tradicionais (preta e branca) e, como em MH16, em um título, também, construído na 

voz ativa, cujo sujeito agente é a polícia e o objeto da ação/paciente, neste caso, é 

uma parte da corporação; a diferença entre os títulos das duas capas está na 

escolha vocabular: enquanto MH16 opta por expressões coloquiais (“dá um 

sacode”), G16 opta por um vocábulo mais formal (“prende”). Nesse caso, a 

linguagem em G16 é formal. 

 Quanto aos aspectos linguísticos, ambos os jornais coincidem no seguinte: 

apresentam os títulos de suas chamadas com frases verbais, cujo sujeito é a 

“polícia”. Porém divergem na escolha lexical. Em MH16, a “Polícia dá sacode na 

milícia”, enquanto em G16 a “Polícia prende 39 milicianos”. (Grifos nossos). Outros 

elementos que se destacam marcando a informalidade de MH16 são o antetítulo 

“Pegou geral” e o subtítulo “ir para trás das grades”, em “Dezessete PMs e três 

agentes da Civil vão para trás das grades”. 

No subtítulo de MH16, os milicianos são identificados: “dezessete PMs e três 

agentes da Civil”. Em G16, a milícia, num primeiro momento, recebe referentes mais 

generalizados “uma das maiores milícias do Rio teve 39 integrantes presos”  (grifos 

nossos) para depois ser detalhada ao longo do texto: “...entre eles, 21 PMs, 3 
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policiais civis e um bombeiro”.  Em outra parte do texto, G16 volta a referir-se  à 

milícia com o coletivo “quadrilha” – “A quadrilha é chefiada pelos ex-

parlamentares...”.  
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– MH17 X G17 

Em MH17 e G17, a notícia compartilhada por essas capas é a morte do ex-

vereador e líder comunitário de Rio das Pedras (Zona Oeste do Rio de Janeiro), 

Josinaldo Francisco da Cruz, o “Nadinho”. Desse modo, “Fatos Policiais” é a 

temática. 

 A notícia, em MH17, ocupa mais da metade da página com manchete e fotos. 

O texto da manchete – “Nadinho fuzilado” – vem escrito em branco. O nome da 

vítima (“Nadinho”) na cor branca pode simbolizar, entre outros valores, a “inocência”, 

o que tem a ver com a notícia, já que o ex-vereador, ameaçado pela milícia, estava 

colaborando para os trabalhos contra esse poder paralelo. A causa da sua morte 

(“fuzilado”) aparece em vermelho (cor de sangue, de violência, de morte). 

 A manchete traz uma fotografia retangular vertical apenas com o close ao 

rosto da vítima, a qual aparece como se estivesse conversando, com o olhar sério 

para o canto direito.  Outra fotografia, retangular vertical, enquadra os agentes da 

Defesa Civil, em plano geral, levando o corpo da vítima, envolto em um plástico 

preto; o ângulo de tomada é de cima para baixo, enquadrando, também, algumas 

pessoas que estavam no local. A foto do corpo da vítima reforça o aspecto 

sensacionalista na produção da matéria. 

Apesar de o jornal noticiar um crime, o humor não deixou de fazer parte da 

capa, no seguinte comentário, em dimensão discreta no antetítulo: “Ficou todinho 

furado”. Com essa frase do antetítulo, para referir-se à morte de um líder 

comunitário, quebra-se a seriedade da notícia, ocasionando, com isso, a comicidade 

de palavra. Nesse caso, temos de salientar que o antetítulo está construído na 

linguagem informal, enquanto a manchete e o subtítulo na  linguagem formal.  

 Em G17, o fato ganhou um destaque médio. A notícia aparece em uma 

chamada, na parte inferior da página. No título, destacado em negrito, o foco da 

matéria é outro (“Milícia por trás da morte de Nadinho”), e é seguido por um pequeno 

texto de chamada com detalhes sobre o crime. Se em MH17, os executores foram 

homens encapuzados, em G17, aparecem como milicianos. O texto vem 

acompanhado de uma fotografia retangular horizontal, tomada de cima para baixo, 

em que se notam dois agentes da Defesa Civil carregando o corpo da vítima. 

Ressalte-se que a cena do transporte do corpo fotografado é a mesma na capa do 

Meia-Hora e na do Globo, mas, neste último, o enquadramento, além de ser de cima 

para baixo é mais distanciado e inclui vários observadores da cena e a piscina do 
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“condomínio de luxo” em que o vereador assassinado morava Não se observa a 

presença de humor no discurso. O texto é escrito em linguagem formal. As cores são 

as tradicionais preta e branca.  

 Ao compararmos os textos das capas de MH17 e de G17, percebemos mais 

algumas diferenças que merecem ser ressaltadas. Os jornais convergem quanto à 

construção do enunciado em frases nominais: “Nadinho fuzilado”  (MH17) / “Milícia 

por trás da morte de Nadinho” (G17). Em MH17, com a restauração da forma verbal 

“foi” (“Nadinho [foi] fuzilado”), é possível notar o uso da passiva analítica em que o 

sujeito paciente é a própria vítma do assassinato, assim como ocorre no subtítulo da 

manchete, sendo que neste, o verbo é explícito: “Ex-vereador é assassinado por 

encapuzados...”.  

 Em MH17, a vítima é apresentada pelo apelido, “Nadinho”, e como “ex-

vereador”, enquanto G17 a identifica pelo nome completo e como ex-vereador e líder 

comunitário.   

 Em MH17 opta-se pela uma linguagem mais coloquial que a usada em  G17. 

Assim, se em MH17 o ex-vereador “ficou todinho furado”, em G17 “foi morto a tiros”.  

 Um detalhe relacionado à descrição do local do fato reforça a posição 

ideológica do jornal e o antagonismo entre as classes sociais. Em G17, o lugar é um 

“condomínio na Zona Oeste” ou “condomínio onde morava, na Barra”. Já em MH17, 

não se trata apenas de um condomíno na Zona Oeste ou na Barra mas de um 

“condomínio de luxo na Barra”. (Grifo nosso). 
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– MH18 X G18 

A ação policial que levou a fechar um dos locais de atuação da milícia na 

Zona Oeste do Rio foi o fato comum noticiado pelas capas MH18 e G18, ou seja, 

ambas compartilharam do mesmo tema: “Fatos Policiais”. 

 Em MH18, o fato foi divulgado em manchete, colorida em amarelo escuro 

(dourado), cor, como já comentamos em análises anteriores, relacionada ao símbolo 

de um herói dos quadrinhos: Batman. Isso porque o grupo miliciano afetado pelo 

trabalho da polícia era liderado por Ricardo Teixeira Cruz, o “Batman”.   

O texto da manchete vem acompanhado de uma fotografia retangular 

horizontal, na qual, em plano americano, aparece um policial segurando uma das 

“armas”, recolhida do poder da milícia (“muleta que dá tiros de calibre 12”). Ao fundo 

da fotografia aparece parte do local descoberto pelos agentes.  

O antetítulo (“Liga da Injustiça tá com as horas contadas”) é um trocadilho 

com o nome do grupo liderado pelo miliciano: em lugar de “Liga da Justiça”, o jornal 

põe “Liga da Injustiça”, em referência à própria marginalidade do grupo e às ações 

criminosas dessa organização. Além disso, o uso quase constante em todo o texto 

de termos vulgares (“arregaça”, “passam o rodo”) acaba também por contribuir com 

a comicidade, neste caso, de palavra. 

Como há a opção por construir o texto com o uso de expressões coloquiais e 

até vulgares (“arregaça”) e redução de forma verbal frequente na oralidade, 

consideramos essas característicias como marcas de uma linguagem informal. 

É necessário salientar o aspecto sensacionalista presente nessa capa, 

expresso tanto pela imagem quanto pelas palavras. Na foto, um policial traz uma 

muleta nas mãos, como se portasse uma arma de fogo. No texto, observa-se  

“Polícia arregaça de vez a milícia de Batman na Z. Oeste”. Ao se empregar 

“arregaçar de vez”, constrói-se a ideia de que a milícia , enquanto poder paralelo, foi 

definitivamente desfeita, um problema resolvido para o morador da Zona Oeste do 

Rio de Janeiro, o que não condiz com a realidade. Esse sensacionalismo ainda é 

reforçado pela expressão jocosa do antetítulo “Liga da Injustiça tá com as horas 

contadas”, pois cria no leitor a expectativa de que a cúpula de parte da milícia 

carioca está por ser dissolvida. O tom de ameaça é outra marca do sensacionalismo 

presente no texto. 

 Em G18, o fato é divulgado em uma chamada que aparece no canto esquerdo 

superior. Sob o título “Polícia fecha ‘serviços’ e abala caixa da milícia”, a chamada 
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não vem acompanhada de foto, é escrita em linguagem formal e sem comicidade, 

mas com ironia (“serviços”). O texto é apresentado nas cores tradicionais: preta e 

branca.  

 No que concerne à linguagem, entre as capas de MH18 e G18 é perceptível a 

convergência quanto ao seguinte aspecto sintático: manchete (MH18) e título de 

chamada (G18) são constituídos por orações na voz ativa, cujos sujeitos são a 

polícia, tendo a milícia como objeto da ação verbal. Divergem, contudo, quanto a 

aspectos lexicais. A ação polícial é descrita em MH18 por uma forma verbal típica da 

linguagem coloquial: “arregaça” – “Polícia arregaça de vez a milícia de Batman na Z. 

Oeste”. G18 descreve com mais precisão a ação da polícia e com construções de 

linguagem mais neutra, como “fecha serviços” e “abala caixa” / “Polícia fecha 

‘serviços’ e abala caixa da milícia”.  

 O trabalho da polícia em desarticular a milícia na Zona Oeste trouxe, segundo 

os jornais, a probabilidade de extinção desse poder paralelo. Para relatar essa 

informação, cada jornal apresentou distintas formas de construção, também 

pautadas na diferença de escolha lexical, sendo uma mais próxima da oralidade 

“Liga da Injustiça tá com as horas contadas” (MH18), e  a outra mais neutra: “Polícia 

fecha ‘serviços’ e abala caixa da milícia” (G18). (Grifos nossos). A partir de “fecha 

‘serviços e abala caixa” se subentende o mesmo que em “tá com as horas 

contadas”, quer dizer, a milícia está a caminho do fim. O mesmo contraste com essa 

informação de G18 acontece em MH18, com: “Agentes passam o rodo”. (Grifo 

nosso).  A expressão abriga a mesma informação de “abala caixa”, pois o que era de 

posse da milícia foi recolhido por policiais. 
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– MH19 X G19 

A morte do cantor Michael Jackson foi a notícia de destaque e comum às 

capas MH19 e G19, podendo ser inscrita sob a rubrica “Personalidades”. 

 Em MH19, a noticia foi divulgada em manchete com as cores branca e 

vermelha em um fundo preto. A manchete vem acompanhada de uma foto de 

Michael Jackson, ocupando o canto direito da página, com close para o rosto com 

expressão e maquiagem bastante femininas. O texto em vermelho (símbolo do 

sangue, da morte) informa a provável causa da morte: “Michael tomou picada fatal”. 

Essa “picada fatal” é esclarecida pelo jornal com informações do antetítulo (“Médico 

teria aplicado injeção de analgésico”) e no subtítulo (“Cantor já fez música sobre 

pessoa viciada no mesmo remédio”).  

 O título da manchete em vermelho com a foto do rosto do cantor, além do 

antetítulo “Mistério na morte do Rei do Pop” chamam a atenção do leitor, conferindo 

ao texto um aspecto sensacionalista, já que impacta o leitor. Notamos certa ironia no 

enunciado principal da manchete (“tomar picada fatal”), talvez em alusão à 

orientação sexual do cantor explorada frequentemente pela mídia, o que reforça a 

comicidade, nesse caso, de palavra. Essa expressão é usual, também, para referir-

se ao uso de droga injetável. Por conta desse uso linguístico, caracterizamos a 

linguagem do texto como informal. 

 Em G19, a notícia aparece em uma manchete e toma grande parte da capa. 

O título “Teste de drogas revelará causa da morte” traz a fotografia em formato 

retangular e vertical, de um cartaz, tomada no Teatro Apollo, em Nova Iorque, em 

que vem escrito: “In Memory of Michael Jackson a True Apollo Legend 1958-2009”. 

Parte da fotografia enquadra um grupo de pessoas, aparentemente, cantando, 

dentro do espaço do teatro. Abaixo, em outra fotografia, em tamanho retangular 

vertical, aparece, segundo um jornal de Madri, uma fã do cantor, segurando um 

boneco que representa o ídolo. Além das fotografias, o texto traz uma ilustração com 

informações sobre o conteúdo das últimas ligações telefônicas realizadas a partir da 

casa do cantor. O texto é escrito em linguagem formal, sem comicidade.  

 Com relação aos aspectos linguísticos, temos, na veiculação dessa notícia 

pelos dois jornais, frases verbais em que estão topicalizados elementos diferentes. 

Em MH19 o foco recai sobre a vítima – “Michael Jackson tomou picada fatal” – 

enquanto em G19, na investigação sobre a morte – “Teste de drogas revelará causa 

da morte”. (Grifos nossos). 
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 Em G19 o enunciado é transparente, mais objetivo e neutro em relação à 

linguagem. Já em MH19, dá-se o contrário: a expressão “picada”  tem duplo sentido, 

remetendo à ideia de tomar alguma substântica injetável com seringa, e/ou ter 

mantido relações sexuais homoafetivas. De qualquer modo, a ambiguidade ali 

gerada é por conta de um vocábulo típico da coloquialidade.  
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– MH20 X G20 

A morte de estudantes provocada por acidentes com van pirata e ônibus 

foram destaques nas capas MH20 e G20, ou seja, a temática comum é “Desastres”.  

 Em MH20, os fatos originaram a seguinte manchete: “Trânsito assassino”, 

escrito em branco. O antetítulo informa o local: “Tragédia na Zona Oeste e na Linha 

Vermelha”; e os subtítulos esclarecem a manchete: “Menina de 12 anos é esmagada 

por ônibus”, em cor vermelha (cor, simbolicamente, da violência, do sangue); 

“Acidente com van escolar deixa 4 mortos”, em cor branca.  Note-se a crueza no uso 

da expresssão “esmagada” referindo-se a um ser humano, em especial, a uma 

“menina de 12 anos”; a linguagem, nesse sentido, colabora para aumentar a 

dramaticidade do fato e dar a sua divulgação um  aspecto sensacionalista. Não há 

fotografia e humor; a linguagem é a formal, pois o texto não apresenta expressões 

ou palavras coloquiais. O jornal não deixa transparecer seu ponto de vista sobre o 

desenvolvimento dos fatos. 

 Em G20, o fato vem destacado em uma chamada, que ocupa a parte central e 

superior da capa. Nela, o título é um questionamento feito ao leitor: “Imprudência ao 

volante. E daí?” Todo o enunciado vem em itálico, dando a impressão de que se 

trata de uma fala externa à edição do jornal, aspecto que colabora para a presença 

do sensacionalismo. Abaixo, observa-se o subtítulo da matéria: “Van pirata e ônibus 

matam alunos na Linha Vermelha e na Barra”. 

 O texto traz duas fotografias quadradas, ambas focalizando, a distância, as 

cenas dos fatos noticiados. Do lado esquerdo, aparece a van pirata, que 

transportava alunos do Colégio Pedro II, virada sobre a estrada, detalhes do 

desastre que colaboram para a produção do sensacionalismo, uma vez que chocam, 

impactam o leitor; em segundo plano, observam-se bombeiros, agentes de trânsito e 

outro veículo envolvido, além de parte da via. Do lado direito, há a foto de um grupo 

de pessoas, talvez, passageiros de ônibus, de costas para o leitor e voltados para a 

frente de um ônibus. Tais pessoas aparecem com cartazes em mãos, como se 

estivessem protestando contra a linha de ônibus. O texto da chamada é escrito num 

tom sério, com ausência de humor, em linguagem formal. A tipografia é marcada 

pelas cores tradicionais preta e branca.  

 Contrastando os jornais, verificamos, numa abordagem linguística, que os 

dois preferem anunciar o fato com frases nominais: em título de manchete (MH20) e 

em título de chamada (G20). No título da chamada de G20 – “Imprudência ao 
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volante. E daí? – impresso com recurso ao itálico, observa-se a representação de  

possível fala de leitor ou de alguém que esteve presente no local. A expressão “e 

daí?” pode representar a fala de alguém que banaliza a gravidade do fato, como se 

tratasse de uma ação normal, o que, sob esse ponto de vista, caracteriza, 

implicitamente, uma crítica do jornal.  

 Mais algumas questões de ordem linguística podem ser destacadas. Em 

MH20 – “Menina de doze anos é esmagada por ônibus” – o uso da passiva analítica, 

tendo como sujeito paciente uma “menina”, quer dizer, uma criança, provoca como 

efeito uma intensificação, do ponto de vista semântico-discursivo, da gravidade do 

fato, e reforça a vitimização do sujeito. A forma verbal “é esmagada” também 

trabalha para criar esse efeito. O restante do subtítulo já é mais objetivo e com 

menos drama: “Acidente com van escolar deixa 4 mortos”. 

Em G20, por sua vez, o subtítulo compacta em um único enunciado – “Van 

pirata e ônibus matam alunos na Linha Vermelha e na Barra” – os dois fatos que 

apareceram desmembrados em MH20. De ordem lexical, salta-nos aos olhos outro 

detalhe: Em G20, trata-se de uma van “pirata”, quer dizer, sem autorização para 

circular, porém não apreendida por órgãos de fiscalização do governo, e transitando 

em local em que deveria haver controle. MH20, no entanto, descreve a van como 

“escolar”, ou seja, continua mantendo o mesmo discurso dramático sobre o fato já 

enfatizado na primeira parte do subtítulo. 
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– MH 21 X G21 

O trabalho da Polícia Civil, no morro da Mangueira, que resultou na prisão e 

morte de suspeitos e na apreensão de armas e munições foi o assunto das capas 

MH21 e G21, portanto, “Fatos Policiais” é a temática comum. 

 Em MH21 o fato teve como manchete, em cor vermelha (símbolo do sangue, 

morte, violência) e branca (símbolo da paz), o seguinte enunciado: “Banho de 

sangue (vermelho) na Mangueira (branco)”. O texto da manchete vem ilustrado por 

uma fotografia retangular horizontal, em que dois agentes da polícia aparecem em 

primeiro plano, tomados sob o ângulo da câmera alta, de costas um para o outro, em 

plano médio, sustentando sobre as mãos armas de fogo, apontadas em direções 

contrárias. O antetítulo, com uma expressão coloquial, sintetiza a informação: 

“Sacode no tráfico”. Sintaticamente, esse enunciado, bem como o outro antetítulo 

(“Agentes da Civil matam quatro vagabundos, enjaulam seis e apreendem fuzis, 

metralhadoras, pistas, granadas, munição e maconha”) tem como sujeito agente a 

polícia, e como alvo, objeto ou paciente da ação os suspeitos de pertencerem ao 

tráfico de drogas.  

A linguagem empregada é a informal, pois parte da manchete é escrita com 

expressões e palavras coloquiais (“vagabundos”, “sacode”, “enjaulam”). Essa 

mistura de termos coloquiais com outros que são neutros ou formais  também 

provoca certa comicidade (de palavra), sobretudo, a partir da expressão “sacode no 

tráfico”. Em outra parte do texto, passa-se da informalidade para a formalidade; com 

o uso de “apreendem” (formal).  

O texto traz marcas, podemos afirmar, sensacionalistas, visto que, nele, parte 

da cena (policiais com armas na mão, como se estivessem em um cenário de 

guerra), acompanhada da expressão do título “Banho de sangue”, busca 

impressionar o leitor dando uma dimensão maior ou zoom ao próprio acontecimento. 

Ao rotular os suspeitos de ligação com o tráfico de “vagabundos”, o jornal deixa 

transparecer seu ponto de vista sobre os fatos, enaltecendo o trabalho da polícia. 

 Em G21, o fato é divulgado em chamada, sem grande destaque, ocupando o 

lado direito inferior da página. Diferentemente da capa MH21, a capa G21 detém-se 

em um detalhe da operação: a compra de armas, por parte dos traficantes, por meio 

de catálogo. O jornal não deixa de apresentar o saldo da operação, tal como fez o 

jornal Meia-Hora, porém com ênfase no aspecto presente no título da chamada: 

“Tráfico compra arma por catálogo na Mangueira”. O texto não apresenta fotografia; 
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é escrito em linguagem formal e sem comicidade; é composto nas cores tradicionais, 

isto é, preta e branca; e não deixa transparecer a visão do jornal sobre os fatos.  

Ao relacionarmos os aspectos linguísticos, presentes nos textos das capas de 

um dos jornais, é possível observamos algumas diferenças peculiares de cada texto. 

De forma aparentemente neutra, a palavra “operação” é utilizada por G21 para se 

referir ao fato noticiado (no Meia-Hora, é “sacode”) e a expressão “homens 

acusados de serem bandidos” designa os indivíduos denominados de “vagabundos” 

no texto do Meia-Hora.  

Em G21, o título da chamada que aparece numa oração na voz ativa, tem 

como sujeito “agentes da civil” – “Agentes da Civil matam quatro vagabundos...”. Em 

MH21, o sujeito do subtítulo é o “tráfico” – “Tráfico compra arma por catálogo na 

Mangueira”.  

 De modo particular, MH21 traz um repertório vocabular gírio, construções e 

vocábulos muito próprios da linguagem popular oral: “sacode no tráfico”, 

“vagabundo”, “enjaulam”. No entanto, também está presente uma expressão de uso 

mais corrente da linguagem formal: “apreendem”, aparentando mais que uma 

mistura de vocábulos de naturezas distintas (coloquial e formal), mas sim de 

incoerência com o registro escolhido. 
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– MH22 X G22 
 
A morte de Patrick Swayze, o ator principal de “Ghost”, é a matéria comum à 

capa dos dois jornais. MH22 e G22 dividem, também, o mesmo gênero textual 

(chamada) e também a mesma rubrica: “Personalidades”  

Em MH22, embora apareça em um texto composto em caracteres grandes, 

em cor preta, ocupando o lugar típico de uma manchete, não consideramos esse 

fato publicado como inscrito no gênero manchete, mas, sim, em chamada; até 

porque isso nos levaria a considerar a existência de duas manchetes, uma vez que a 

notícia seguinte que também é composta com tipos grandes e com fotolegenda 

ocupa maior espaço na página. Para afirmamos que o texto analisado é do gênero 

“chamada” também contribui o seguinte aspecto: as manchetes, no jornal Meia-

Hora, costumam vir coloridas em vermelho, branco, amarelo, raramente em preto, 

em fundo amarelo claro/creme, como o título em questão. 

 Em MH22 a notícia é apresentada em uma chamada, cujo título, em cor preta, 

aparece com humor (comicidade de palavra e intertextualidade), fazendo referência 

ao filme do qual o ator participou: “Foi para o outro lado da vida” (do título do filme: 

“Ghost – do outro lado da vida”). O antetítulo da matéria também alimenta essa 

comicidade, ao noticiar a morte do ator com as palavras: “Estrela de Ghost se 

despede da terra”. O tom sério do jornal só aparece no subtítulo: “Câncer de 

pâncreas mata ator Patrick Swayze aos 57 anos, nos Estados Unidos”.  

O texto é escrito em linguagem formal. É acompanhado de uma fotografia do 

ator, trajando roupas pretas (símbolo da morte, do luto), com óculos escuros; ao 

fundo uma cor creme (tranquilidade, paz), sobre a qual sobressai a manchete em cor 

preta (morte, luto).  

 Já em G22, a morte de Patrick Swayze é apresentada em um tipo singular de 

chamada: o “Obituário”. A capa traz apenas a fotografia do rosto do ator, em close, 

sorrindo levemente. O texto escrito é curto e se resume a dar uma pequena 

descrição de “Patrick Swayze, ator de “Ghost”, 57 anos”. Trata-se de um texto 

escrito em linguagem formal e nas cores tradicionais (preta e branca), sem a 

presença de humor. 

 No plano da linguagem, o texto de G22 é sucinto, objetivo e com um 

vocabulário transparente (“Patrick Swaize, ator de ‘Ghost’, 57 anos”) deixando a 

cargo do título da chamada – “Obituário” – a informação implícita sobre a morte do 
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ator. O título da chamada de MH22, no entanto, combina alguns recursos 

linguísticos não encontrados em G22, a saber: intertextualidade e eufemismo. A 

expressão “foi para o outro lado da vida” substitui e atenua o sentido da palavra 

“morte”, sendo  perpassada de ironia, observável no antetítulo do texto “Estrela de 

‘Ghost’ se despede da Terra”, por conta da relação entre a morte do ator e a morte 

do personagem vivenciada pelo ator no filme. 

No entanto, distancia-se do tom eufemístico no subtítulo, ao mencionar a 

causa da morte com a palavra “câncer” –  “Câncer de pâncreas mata ator...”. Nesse 

segmento, explicita-se a doença causadora da morte, que é apresentada como 

sujeito agente, criando uma atmosfera de sensacionalismo. Em G22, há o inverso, a 

causa da morte do ator não é explicitada.  
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– MH23 X G23 

A escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016 foi 

a notícia que ocupou as capas dos jornais (convencionais e populares) à época, 

inclusive as capas MH23 e G23. As duas capas exibiram essa notícia sobre a 

temática “Esportes” em suas manchetes.  

 A capa MH23 foi quase toda tomada com informações sobre a vitória da 

cidade carioca. A manchete, feita com muita criatividade, escrita nas cores da 

bandeira brasileira (amarelo, azul, branco e verde), foi produzida com incorporação 

de palavras inglesas: “Yes, we créu!” (em outras palavras, “sim, nós vencemos”). O 

texto foi todo elaborado a partir de termos e expressões vulgares, sem compromisso 

com a linguagem formal (“galera”, “créu”, “chupa”, “esfrega na cara”, “tira onda”), 

portanto característicos de uma linguagem marcadamente informal. 

 O texto da manchete vem acompanhado de uma fotografia retangular 

horizontal, tomada de alto para baixo, que ocupa a parte central da capa. Enquadra-

se um grupo de torcedores em comemoração pela escolha da cidade carioca; no 

centro, aparece uma torcedora com traje de banho (biquíni) carregada por alguns 

homens, todos expressando alegria e clima de festa. Logo abaixo, aparecem outras 

três fotos (medalhões) na seguinte sequência: o presidente dos Estados Unidos, 

Barack Obama, com expressão de quem estava falando, o rei espanhol, Juan Carlos 

(também como se estivesse falando) e o Primeiro Ministro japonês, Yukio Hatoyama 

(assim como os outros, tomado de perfil, mas com a boca fechada). Ao lado dessas 

fotografias aparece a seguinte expressão: “Chuuuuuupa” (em vermelho, cor da 

advertência), aparentemente dirigida aos governantes citados, os quais submeteram 

as candidaturas de seus países. Esses aspectos, que beiram ao exagero, que 

superdimensionam o fato e provocam a emoção, configuram o texto como 

sensacionalista. Além disso, a mistura de cores, o uso de expressões populares no 

texto, a descontração na produção escrita, a fotografia, o uso dos medalhões de 

pessoas importantes ao lado de expressões vulgares (“chupa” / “Rio esfrega na cara 

de todo mundo”) produz comicidade nesse discurso. 

  Notamos que o jornal “comemora” a decisão dos organizadores de sediar no 

Rio de Janeiro as Olimpíadas, explicitando seu ponto de vista sobre o fato noticiado, 

e aproximando-se do leitor. 

 Em G23, a notícia foi divulgada em manchete e todas as chamadas foram 

relacionadas ao fato, ou seja, a notícia da eleição do Rio de Janeiro para sede das 
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Olimpíadas tomou conta de toda a capa de O Globo. A manchete se dividiu em duas 

partes: (i) “2016, o ano que já começou”35; abaixo da fotolegenda, aparece a outra 

metade (ii) “Agora só faltam 7 dias para:”.  Com a manchete aparece uma fotografia 

retangular horizontal, onde se enquadra uma multidão que comemora o ocorrido nas 

areias da praia de Copacabana. O texto é construído em linguagem formal e nas 

cores clássicas (preta e branca). 

 Há a comicidade no texto, pela ironia presente em “2016, o ano que já 

começou e agora só faltam 7 para...”, em que “já começou” contrasta com “agora só 

faltam”, ou seja, o prazo de preparação do evento já começou, porém os trabalhos 

de organização estão incompletos, havendo obstáculos importantes representados 

pela  infraestrutura precária da cidade eleita. Sem contar que o número “7”, 

considerado por muitas crenças como o símbolo da “perfeição” (SANTOS, 

2009:129), torna-se nessa leitura mais uma ironia, já que há ainda numerosos 

problemas a serem superados. A ironia ainda se reforça nesse texto por se tratar de 

um ano que ainda está por vir, mas anunciado como já em curso, por conta do 

emprego de um verbo no passado (“começou”) precedido do advérbio “já”.   

Além disso, a comicidade se reforça em outro gênero, a charge, elaborada 

por Chico Caruso, na qual é representada a estátua do Cristo Redentor com o 

símbolo dos jogos olímpicos no peito (as argolas coloridas).  

 É importante ainda ressaltarmos alguns pontos linguísticos no texto de MH23. 

Além das gírias e expressões populares utilizadas pelo jornal (“Yes, we créu”, 

“chuuuuuupa”, “esfrega na cara”, “tira onda”, “galera”, “povão faz a festa”),  há uma 

ênfase na vogal da palavra “chupa”. A repetição favorece uma aproximação entre o 

discurso escrito do discurso oral, como se alguém estivesse falando ou gritando. A 

intensificação colabora, a nosso ver, para evidenciar a postura ideológica de MH23:  

aproximação imediata do jornal com o  leitor e o uso de prática sensacionalista.  

 O texto de G23, embora não realize escolhas com as mesmas características 

de MH23, não se caracteriza por um discurso transparente e objetivo, como o 

observado em capas anteriores. Observam-se alguns atos indiretos implicados. No 

enunciado “2016, o ano que já começou”, o uso do verbo no passado, “começou”, 

deixa subentendida a dificuldade que o governo encontrará para a realização do 

evento e/ou a sua impotência, pois, como verbo designa um ano em curso, não seria 

                                                
35 Pode-se ver intertextualidade entre essa expressão e o título do livro  “1968: O ano que não terminou”, de 

Zuenir Ventura, jornalista brasileiro.  
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possível realizar uma série de obras e correção de falhas que demandariam largo 

tempo.   
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– MH24 X G24 
 
A pane de um trem da Supervia, do ramal Japeri, provocou a indignação e a 

raiva dos passageiros, os quais destruíram parte da estação de Nilópolis. Os dois 

jornais noticiam o mesmo fato inscrito na temática “Fatos Policiais”, mas a 

informação foi divulgada pelas capas MH24 e G24 em gêneros diferentes 

 Em MH24, o fato foi divulgado em manchete, escrita em cor branca, sob um 

fundo vermelho, com a seguinte informação: “Ataque de fúria na linha do trem”. A 

manchete é ampliada com uma fotografia retangular vertical, ocupando o lado 

esquerdo da página, em que aparecem, em tomada de cima para baixo e em plano 

geral, passageiros espalhados entre os trilhos da estação de Nilópolis. Outra foto, de 

tamanho retangular horizontal, enquadra, em plano médio, um grupo de policiais, 

com escudos, também sobre os trilhos da estação. As fotografias e a manchete, em 

caracteres grandes, em conjunto com as informações do antetítulo (“Dia de sufoco 

na Baixada) e do subtítulo (“Passageiros do ramal Japeri ficaram revoltados com 

pane em composição e fizeram quebra-quebra. Batalhão de Choque da PM chegou 

junto”) dão à informação não só relevância e destaque, mas dramaticidade, e 

apresentam a polícia mais uma vez como restauradora da ordem. Expressões como 

“Dia de sufoco”, “chegou junto”, marcam a linguagem do texto como informal. 

Em G24, o fato ganha um médio destaque, já que aparece em uma chamada, 

com uma fotografia quadrada vertical, em plano geral e com a câmera de cima para 

baixo, ocupando a parte inferior e central da página. Sob o título “Trem é incendiado 

após pane”, a chamada traz a fotografia de uma parte dos passageiros, tomada de 

cima para baixo, na linha férrea da estação de Nilópolis. O texto é escrito em 

linguagem formal. Não há humor. As cores são preta e branca.  

 Ao compararmos as capas, notamos distintos focos na divulgação da notícia. 

Em MH24, o foco está centrado no ato de destruição, como vemos na frase nominal 

“Ataque de fúria na linha do trem”, desviando-se dos agentes da destruição, os 

passageiros, possíveis leitores de MH. Só depois surge, um subtítulo com caracteres 

menores – “Passageiros do ramal ficaram revoltados com pane em composição e 

fizeram quebra-quebra. Batalhão da PM chegou junto” – apresentando a revolta 

popular (“justificada” com a menção à precariedade dos serviços) e a ação 

reguladora da polícia.  
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Em G24, o foco está no prejuízo ou no objeto de destruição: “Trem é 

incendiado...”, uso da voz passiva, sendo o veículo o sujeito paciente. Em G24 os  

passageiros aparecem como destruidores, saqueadores e em número elevado: 

“Após escapar quebrando vidros do trem, 300 passageiros subiram até a estação, 

depredaram a bilheteria e levaram um cofre e placas para os trilhos”. (Grifos 

nossos). 
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– MH25 X G25 

A pane que atingiu os trens da Supervia, na Central do Brasil, Rio de Janeiro, 

e a ação da polícia para evitar os protestos de passageiros foram notícias sobre 

“Fatos Policiais” nas capas MH25 e G25.  

 Na capa MH25, a pane que atingiu os trens e o trabalho da polícia foram 

destacados na manchete do jornal, que traz a seguinte informação: “PM evita 

tragédia na Central”. A manchete, acompanhada de um antetítulo (“Nova pane em 

trem revolta a galera”), aparece sobre uma fotografia, em que estão, do lado 

esquerdo, em primeiro plano, policiais representados em plano médio, 

uniformizados, com capacetes e cassetetes caminhando em direção ao lado direito, 

onde aparecem, de pé, fotografados em plano geral (enquadre a todos os 

personagens da cena), os passageiros, aparentando tranquilidade, atentos para algo 

que está à frente deles. A imagem de policiais, em movimento, como se estivessem 

em guerra, contrasta com a do passageiros que, aparentemente, estão tranquilos. 

Essa ênfase num fato que é de origem policial, com fotografias retratando o drama 

dos envolvidos na ação – policiais e passageiros – e um texto escrito com marcas de 

oralidade, como “galera”, constituem o sensacionalismo no texto da capa de MH25. 

Além disso, o uso de “galera”, termo coloquial, marca, também, a linguagem informal 

do texto. 

 Em relação ao uso, pelo Meia-Hora, do termo “galera”, para se referir ao 

grupo descrito pelo O Globo como de “Passageiros que enfrentaram com pedras os 

policiais do Batalhão”, pode-se pensar que o Meia-Hora faz uma referência mais 

branda ao grupo, porque nele se inscrevem seus leitores. 

 Em G25, a notícia veio divulgada em uma chamada, que tem destaque médio 

na primeira página. O título é “Rio tem novo dia de tumulto com trens”; o foco, 

portanto, é no tumulto. O subtítulo traz a informação sobre a suspeita de sabotagem 

investigada pela polícia, na pane (“Polícia investiga hipótese de sabotagem em 

equipamento na Central”). A chamada é ilustrada com uma fotografia, de forma 

retangular horizontal, em que aparecem, em primeiro plano e em plano americano, 

PMs armados com cassetete, capacete e escudos, fotografados de cima para baixo, 

todos olhando para o fundo da fotografia, onde está uma parte dos passageiros. O 

texto não apresenta elementos cômicos, sendo escrito em linguagem formal e nas 

cores tradicionais preta e branca.  
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 Ao compararmos as capas, percebemos distintos focos na produção da 

matéria. Em MH25, o foco está na ação controladora ou reguladora da polícia. A 

manchete, construída na voz ativa, apresenta como sujeito, tópico da oração, a PM: 

“PM evita tragédia na Central”. O jornal se posiciona a favor do leitor (passageiro), 

este referido no texto por uma expressão popular, própria da gíria: “Nova pane 

revolta a galera”. Nesse contexto, “galera” é uma tratamento “amistoso”, capaz de 

aproximar jornal e leitor, não deixando que aquele, possivelmente, desagrade a este. 

Na manchete se observa também a compactação, em único rótulo ( “Nova pane”), 

de informação velha – uma pane já havia ocorrido antes – e informação nova – outra  

pane está ocorrendo. (Grifos nossos).  

 Em G5, diferentemente de MH25, o foco está no tumulto: “Rio tem novo dia 

de tumulto”. No título, não há menção aos passageiros, como vítimas, como 

acontece em MH25. Em seu lugar aparece o nome da cidade. No entanto, na leitura 

do lide da chamada, os passageiros aparecem como a causa do tumulto: “Na 

Central, os passageiros que estavam em outros trens foram obrigados a sair das 

composições e enfrentaram, com pedras, os policiais do Batalhão de Choque. A 

polícia usou gás lacrimogênio e a balas de borracha.” As vítimas não são 

identificadas como sendo passageiros, mas como “pessoas”: “Cinco pessoas ficaram 

feridas”. (Grifos nossos). 
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– MH26 X G26 
 
A guerra entre facções do tráfico, que provocou um incêndio de ônibus e a 

derrubada de um helicóptero da PM, constituiu o “Fato Policial” que foi manchete 

nas capas MH26 e G26.  

 Em MH26, a matéria apresenta-se na manchete da capa, sob um título 

dramático e com efeito sensacionalista: “Inferno”, escrito em vermelho (cor-símbolo 

do fogo e, por extensão, do “inferno”). Esse efeito cromático é somado a uma grande 

fotografia de formato retangular horizontal, em que aparece um helicóptero em 

chamas (ao fundo), obervado por policiais fotografados, em plano médio, de costas 

para o leitor, desarmados e impotentes. O antetítulo da manchete – “terror total” – 

somado ao uso do verbo “queimar” e do adjetivo  “carbonizados”, no subtítulo, 

contribui para para a representação do cenário infernal.  

Quanto à linguagem, o texto do Meia-Hora se situa na informalidade, já que 

lança mão de termo coloquial (“bandidagem”, em lugar de “bandidos”). Além disso, 

não apresenta humor (como era de se esperar). 

 Em G26, o fato também ganha a manchete e mais da metade da primeira 

página. A manchete traz a seguinte informação: “Tráfico abate helicóptero e espalha 

terror”, acompanhada de uma fotografia retangular horizontal em que aparece, em 

primeiro plano, um helicóptero da Polícia Militar ao tentar realizar um pouso próximo 

a outro helicóptero em chamas. Uma fotografia menor aparece acoplada à fotografia 

maior; nela, há um close do helicóptero atingido, quando ele ainda estava no ar, em 

chamas. Outra fotografia, de tamanho retangular horizontal, mostra para o leitor 

parte da cena: um ônibus em chamas e um veículo blindado da Polícia Militar mais à 

frente; em primeiro plano, um jovem de bicicleta é fotografado de frente, como se 

estivesse escapando do local e do inferno representado na foto, o que colabora para 

a construção do efeito sensacionalista no texto. Abaixo da manchete estão 

pequenos textos de chamada, reforçando a relevância do fato noticiado e  

aproximando-o do leitor. O texto de O Globo é construído em linguagem formal e 

nas cores tradicionais preta e branca. Não traz elementos cômicos.  

 No confronto entre os usos linguísticos nos textos de MH26 e G26, é possível 

identificar uma linguagem neutra em G26, ao utilizar a palavra “tráfico” (“Tráfico 

abate helicóptero e espalha terror”), se comparada à de MH26 com a expressão de 
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cunho popular “bandidagem” (“Bandidagem abate helicóptero da PM e queima 

ônibus em série”).  

 “Bandidagem” marca um discurso de natureza oral, popular, uma vez que o 

sufixo “-agem”  acrescenta à base uma ideia de coletividade.    

Outras nuances observadas na escolha lexical são notadas na menção à 

causa do acontecimento. MH26 atribui a responsabilidade à “guerra do pó”, 

enquanto G26 à “Guerra por favela”. Outro detalhe também nítido: o lugar descrito 

em MH26 é o “Morro dos Macacos” e não “Vila Isabel” como está em G26. A 

informação de que a ocorrência tenha sido naquele morro aparece apenas no lide da 

chamada de G26, isto é, em segundo plano. Isso porque, talvez, seja a melhor forma 

de aproximação com o público leitor encontrada por cada jornal. 

 Não poderíamos deixar de ressaltar o texto da manchete de MH26, o qual 

aparece em um único enunciado nominal: “Inferno”. Para a compreensão da 

manchete é necessário o recurso à fotografia situada logo abaixo ao texto, ou seja, 

que leitor articule os planos verbal e não verbal durante a leitura. O termo é um 

clichê corrente na linguagem informal, sobretudo, na linguagem oral, e serve para 

referir-se às inúmeras situações desagradáveis da vida humana em seu máximo 

grau. Também opera nessa linha a frase feita que antecede a manchete: “Terror 

total”.  
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– MH27 X G27 

A instalação da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) nos morros do 

Cantagalo e do Pavão-Pavãozinho foi o “Fato Policial” compartilhado pelas capas 

MH27 e G27, em suas manchetes. 

 A manchete da capa MH27 (“PM sacode a Zona Sul e pega até jacaré”) não 

só informa, de forma sensacionalista, como leva o leitor a se divertir com a própria 

informação, porque se articula com a foto, na qual aparece um policial, tomado sob o 

ângulo da câmera baixa e em plano médio, segurando um filhote de jacaré, 

capturado durante a operação. A comicidade ocorre tanto pela palavra – “pegar 

jacaré” com sentido literal e figurado – quanto pela própria situação. O antetítulo – 

“Chora, vagabundagem!” – reforça a comicidade e o sensacionalismo,  afastando-se 

de um discurso imparcial.  

Função similar à essa é a do texto, em cor vermelha,  posto no interior de um 

balão (cujo contorno imita um som de explosão): “Rocinha e Tabajaras tão na mira!”, 

quebrando a distância com o leitor. Outro elemento também configurador de  

comicidade e sensacionalismo está na intertextualidade entre antetítulo da manchete 

que noticia a  captura de jacaré, provavelmente, criado para as penas aplicadas pelo 

tráfico a rivais ou a quem fosse desleal ao grupo – “É o bicho, é o bicho, vou te 

devorar, crocodilo eu sou” – e a letra da música de Ricardo Chaves (cantor baiano 

de axé).  Registra-se, em MH27, comicidade de palavra e de situação.  

Em relação ao subtítulo, na menção às comunidades de “Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo”, logo após a palavra “jacaré” que fecha a manchete, pode-se ver a 

continuação da presença dos traços de comicidade e sensacionalismo, acarretada 

pela reunião de vocábulos referentes a animais.      

A cor da manchete (em amarelo escuro/dourado), símbolo do poder, mantém 

uma relação coerente com conteúdo, visto que a instalação de uma UPP representa 

a retomada do poder pelo Estado e pela população (anteriormente, refém do tráfico). 

A linguagem de parte do subtítulo é formal, enquanto em outras partes predomina a  

linguagem informal.  

 Em G27, o fato é noticiado numa manchete (“PM ocupa mais duas favelas da 

Zona Sul para expulsar o tráfico), escrita em linguagem formal. O texto vem seguido 

da foto de um policial, de costas para o leitor, em plano médio, apontando uma arma 

de fogo para o fundo da imagem, onde está um mapa das favelas pacificadas. Além 

da imagem, o texto traz um pequeno texto de chamada para que os leitores se 
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informem sobre alguns detalhes, como: o local de instalação da UPP, a 

porcentagem de beneficiados e a promessa do governo do estado do Rio de Janeiro 

em ampliar o número de UPPs. Não notamos a presença da comicidade no texto e 

as cores são as tradicionais preta e branca. 

Em relação ao plano linguístico, os textos dos dois jornais coincidem no 

quesito sintático: oração na voz ativa, sendo o sujeito a PM. Numa linguagem mais 

neutra, G27 relata a ação policial com o verbo “ocupar” – “PM ocupa mais duas 

favelas da Zona Sul para expulsar tráfico”. A mesma ação é descrita com gíria em 

MH27, que, em lugar do verbo “ocupar”, prefere um vocábulo mais popular, 

“sacudir”: “PM sacode a Zona Sul e pega até jacaré”. Esse “pegar jacaré” talvez seja 

uma intertextualidade com uma frase comum da oralidade – “pegar jacaré”, que 

significa pegar onda (do mar) sem prancha”, um trocadilho com a situação – a 

captura do jacaré – e, ao mesmo tempo, com o local do fato, uma vez que o 

acontecimento foi entre Copacabana e Ipanema, regiões onde há praia,  

Em MH27, os lugares que serão beneficiados com a ocupação aparecem 

especificados no texto: “Pavão-Pavãozinho” e “Cantagalo”, nomes de comunidades 

locais onde há probabilidade de circulação do jornal. Em G27, aparecem apenas os 

substantivos próprios relativos a nomes dos bairros que abrigam essas favelas, 

“Copacabana” e “Ipanema” – “Com ação em Ipanema e Copacabana, UPPs 

beneficiam 11% dos moradores”. 

A gíria também compõe o repertório lexical de MH27, em “Chora, 

vagabundagem!”, “PM sacode”, “tão na mira”. Em contrapartida, G27 mantém 

objetividade e clareza na produção do texto, sem uso de termos dessa natureza. 

(Grifo nosso). 
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– MH28 X G28 

Após a instalação das UPPs, conforme noticiado nas capas MH27 e G27, o 

tráfico, em represália, atacou com violência o bairro de Copacabana. Esse fato 

policial tornou-se a notícia comum às capas MH28 e G28.  

 Em MH28, a repressão às UPPs promovida pelo tráfico de drogas é manchete 

da capa. Escrita em preto, vazado em um fundo branco (as cores tradicionais dos 

jornais convencionais) o texto (“Terror em Copacabana”) vem acompanhado de uma 

foto, em tamanho retangular horizontal, em que aparecem (em plano americano) um 

guarda municipal, de costas, correndo para fundo da fotografia, uma mulher, de 

frente para o leitor, com expressão de espanto e, no canto direito, um policial militar, 

auxiliando a outra mulher a escapar do local. Todos esses detalhes aparecem ao 

fundo, onde é possível ver parte do comércio local e um ônibus em chamas, o que 

confere ao texto certo sensacionalismo. 

Em relação à linguagem, a presença da coloquialidade em “bandidagem” 

configura o texto como sendo informal. Não há comicidade. 

 Em G28, a notícia ganha uma das chamadas da capa, cujo título é: “Tráfico 

reage a UPP em Copacabana”. A chamada traz uma fotografia, em tamanho 

retangular horizontal, de uma idosa correndo; ao fundo, um soldado da PM para ele 

dar cobertura; e um ônibus em chamas, além de parte do comércio, todo um clima 

dramático que colabora para o sensacionalismo. O texto está escrito com tipos nas 

cores preta e branca.  

 Ao compararmos as duas capas, observamos que MH28 apresenta sua 

manchete em uma frase nominal curta, “Terror em Copacabana”,  e G28, em uma 

oração na voz ativa, “Tráfico reage a UPP em Copacabana”, sendo o sujeito agente 

o “tráfico”.  

Os subtítulos coincidem a partir de determinados aspectos: todos estão 

construídos a partir de frases verbais. MH28 utiliza uma expressão coloquial como 

sujeito da ação, “bandidagem”, enquanto G28 opta por um termo mais neutro, porém 

com o mesmo sentido e marca de pluralidade – “bandidos”.   

As ações atribuídas a esses sujeitos são mais numerosas em MH28 –  

“Bandidagem queima ônibus, manda fechar o comércio e arremessa granada perto 

de cabine da PM” – do que em G28 – “Bandidos incendeiam ônibus na principal 

avenida do bairro e mandam comércio fechar as portas”. (Grifos nossos). No 

entanto, algumas formas verbais coincidem na produção dos dois enunciados. 
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Comparada a capas anteriores, MH28 optou por um texto com menos coloquialidade 

e mais informação.  
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– MH29 X G29 
 
O assassinato de um lutador de jiu-jítsu brasileiro, conhecido por treinar 

celebridades como Mike Tyson, foi o fato policial divulgado pelas capas MH29 e 

G29. 

 Em MH29, a manchete, “Professor de jiu-jítsu de Mike Tyson é assassinado 

na Zona Oeste”, escrita em cor preta (cor do luto) traz como informação a morte de 

Marco Jara. A manchete está superposta à fotografia, em tamanho retangular 

horizontal e em plano americano, do professor, acompanhado de Mike Tyson.  

Dois elementos contribuem para o sensacionalismo no texto. O primeiro diz 

respeito a uma informação acessória, a de que a vítima era professor de uma 

personalidade.  O segundo está no jogo feito entre a imagem (fotografia do professor 

de jiu-jítsu treinando um de seus alunos) e o texto (notícia do assassinato), ou seja, 

o leitor apressado, pode pensar, a partir de uma visualização mais rápida da 

fotografia (sem a observação do sorriso dos personagens nela representados), que 

a  fotografia se relacione com  a  cena do crime.   

O texto, tanto da manchete, quanto do antetítulo e subtítulo, é escrito em 

linguagem formal. Não há elementos cômicos. 

 Em G29, a notícia foi divulgada em uma chamada, escrita na cor preta, sobre 

fundo branco. O texto apresenta detalhes como o local do assassinato, a reação do 

lutador ao assalto, entre outros. Não traz fotografias, não apresenta traços de humor 

e está escrito em linguagem formal. 

 Entre a manchete de MH29 e o título da chamada de G29 há convergências 

quanto a alguns aspectos linguísticos, sendo o primeiro deles a construção do texto 

na voz passiva. MH29 distoa de G29 na seleção lexical: o primeiro usa a construção 

“é assassinado“ e o segundo, “ é morto”.   

 A discrição na apresentação da vítima é outro ponto dissonante entre as 

capas. Para G29, o sujeito da oração é um “lutador de jiu-jítsu”, ou seja, até então 

desconhecido. Já MH29 apresenta a vítima relacionando-a à celebridade de quem 

era instrutor, antes mesmo do lide da notícia: “Professor de jiu-jitsu de Mike Tyson”. 

Os locais do crime e da origem dos criminosos também são registrados em MH, na  

manchete - “... é assassinado na Zona Oeste” e  no antetítulo – “Criminosos são da 

favela do Sapo”. (Grifo nosso). 
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 Observa-se no subtítulo de MH29 que as formas verbais estão no presente do 

indicativo: “Marco Jara tenta tirar a arma de assaltante que invadiu seu carro e leva 

três tiros. Americano que estava com o lutador é baleado, mas escapa” (grifos 

nossos). Ao usar o presente, é como se toda a ação estivesse sucedendo no mesmo 

instante da divulgação da notícia. A forma pela qual a informação foi redigida criou o 

efeito de atualidade. Já em G29, o subtítulo traz formas verbais no passado em 

referência à sucessão de fatos relacionados ao crime – “Marcos Jara reagiu; seu 

amigo americano foi baleado”. (Grifos nossos).    
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– MH30 X G30 
 

As chuvas que provocaram avalanche em Ilha Grande, alagamentos em 

Angra dos Reis e morte de moradores da cidade configuraram o “Desastre” em 

destaque nas capas MH30 e G30. 

 Em MH30, a manchete traz como texto “Tragédia na virada do ano”, em que a 

palavra “tragédia” vem em vermelho (cor de sangue) e o restante do enunciado (“ na 

virada do ano”) vem em branco (cor típica de festa de passagem de ano). Com a 

manchete, aparece uma fotografia retangular vertical de bombeiros, em plano médio, 

sobre os escombros de um dos lugares afetados. O tamanho da fonte das letras e 

de parte da manchete (“tragédia”), a cor (vermelha), mais o antetítulo da manchete 

(“Enterrados vivos”) traz dramaticidade à notícia e, consequentemente, cria um 

efeito sensacionalista.  

Parte do texto é escrita em linguagem informal e com recurso à adjetivação  

pouco objetiva. No subtítulo da manchete  encontra-se a expressão “reduto de gente 

chique”, referida à Angra dos Reis, onde há muitas propriedades de pessoas com 

alto poder aquisitivo. Essa expressão quebra a seriedade que é própria de 

manchetes relacionadas a desastres e nela notamos humor negro, na ironia em 

relação ás vítimas, muitas de classe social mais abastada que a dos leitores. O texto 

parece lembrar a todos que  tragédias desse tipo também atingem a essas classes e 

não somente aos que vivem em favelas nas encostas de morros.  

 Em G30, a notícia, que tomou mais da metade da página, foi divulgada em 

manchete. Sob o título “Chuvas fazem 30 mortos em Angra e 51 em todo o estado", 

a manchete vem acompanhada de uma foto, em tamanho retangular horizontal, em 

que aparece parte do local afetado: um morro em parte devastado pela avalanche 

provocada pela chuva. Abaixo, há dois medalhões; o da esquerda enquadra um 

voluntário, em plano americano, levando, em mãos, um corpo (todo coberto); a cena 

do lado esquerdo é de uma fila de bombeiros, em plano americano, trabalhando em 

uma das encostas da Baía de Ilha Grande. Esses detalhes cooperam para a 

produção do sensacionalismo no texto da matéria. Todo o texto é escrito em 

linguagem formal, sem comicidade, nas cores preta e branca. 

 Na comparação entre as capas, notamos que em MH30 a manchete é 

elaborada em frase nominal – “Tragédia na virada do ano”, na qual um  substantivo 

central de grande impacto negativo se articula a uma circunstância de tempo – “ na 
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virada do ano” – que inscreve a tragédia em um período que, em nossa cultura, é 

tradicionalmente festivo. Os detalhes, alguns macabros, “ Enterrados vivos”, ficam a 

cargo do subtítulo de MH, aumentando a expectativa do leitor quanto à obtenção da 

informação e cooperando para a produção do sensacionalismo. Em G30, a 

manchete, objetiva e com carga informativa relevante, noticia o fato com uma oração 

na voz ativa, tendo como sujeito agente as “chuvas” – “Chuvas fazem 30 mortos em 

Angra e 51 em todo o estado”. No antetítulo de G30, encontra-se a mesma 

correlação impactante registrada na manchete de MH30 – entre o substantivo 

“tragédia” e a circunstância de tempo relacionada ao período das festas de final de 

ano, marcada, no periódico de referência, por termo em língua estrangeira 

“réveillon”.  

 Embora o fato relatado seja o mesmo nos dois periódicos, Meia-Hora o expõe 

sem qualquer reserva ou eufemismo, diferentemente de O Globo, em que a 

informação chocante não é direta, podendo ser deduzida. Observem-se 

respectivamente, “Enterrados vivos” (MH30) e “Na Ilha Grande, onde avalanche 

soterrou casas e pousada, número de vítimas pode chegar a 50” (G30). (Grifo 

nosso). 

 A seleção lexical revela a postura dos dois jornais sobre o fato noticiado. Na 

seleção dos adjetivos por Meia-Hora, o caso já comentado da utilização de  “chique” 

em relação às vítimas, e reforçado pelo uso de “luxuosa” caracterizando  o tipo de 

construção arrastada pela avalanche, juntamente com os que nela se abrigavam,  

deixa entrever certo antagonismo de classes.    

 Ressalte-se ainda em MH, o uso no subtítulo da expressão “foi castigada” na 

frase “Reduto de gente chique, Angra dos Reis foi castigada pela chuva”. A perífrase 

verbal em questão é atribuída ao sujeito paciente “Angra dos Reis”, mas não deixa 

de ser atribuída, igualmente, ao seu aposto – “reduto de gente chique” – destacado 

pelo processo de topicalização. O aposto em questão surge precedendo o sujeito e 

distanciado da perífrase verbal, o que de certa forma parece evitar uma articulação 

mais visível entre aposto e verbo,  que ocorreria se a frase estivesse na ordem direta 

“Angra dos Reis, reduto de gente chique, foi castigada pela chuva” e que deixaria 

mais visível o que poderia ser interpretado como uma postura ideológica do jornal.  
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– MH31 X G31 
 
Os desdobramentos dos desastres provocados pelas chuvas na cidade de 

Angra dos Reis, divulgados nas capas anteriores, foram a notícia comum aos dois 

jornais. As notícias podem ser enquadradas sob a rubrica “Desastres”.  

 Em MH31, o fato foi noticiado em uma chamada, cujo título é “Paraíso vira 

ilha de Lost”, com fotografia, em tamanho retangular horizontal, de parte do local; 

nela, bombeiros, em plano geral, aparecem transportando, sobre os escombros, um 

cadáver. Essa cena acaba por chamar a atenção do leitor, possivelmente, apelando 

para sua emoção, fato que imprime à matéria um ar sensacionalista.  O título, escrito 

em branco, faz referência a uma série de ficção norte-americana (“Lost”), em que 

sobreviventes de um acidente aéreo ficam perdidos em uma ilha tropical do Oceano 

Pacífico. A intertextualidade é estabelecida com a notícia, já que o desaparecimento 

de pessoas, durante a catástrofe em Angra (o “paraíso”), é o foco da notícia. Com o 

recurso à intertextualidade e com o comentário do antetítulo (“Galera está com medo 

de ficar em Angra”), escrito com coloquialidade, instala-se certa ironia. 

 O mesmo antagonismo entre classes, observado no discurso de MH30, 

repete-se em MH31. Angra é conhecida não só por suas belezas naturais, mas por 

ser o lugar em que artistas, empresários costumam passar temporadas em casas, 

resorts ou pousadas de luxo. Um exemplo é a Ilha de Caras, uma das ilhas 

transformada em cenário para entrevistas e produção de fotos com artistas e 

pessoas famosas.  

 A ironia que se estabelece na intertextualidade de um dos subtítulos com o 

título do filme “Lost” – “Paraíso vira Ilha de Lost” – cooperam para a presença do 

sensacionalismo na capa de MH31. 

 A presença de termos informais, como “galera”, no antetítulo “Galera está 

com medo de ficar em Angra” (no caso, referido a “outra galera”= aquela que não é a 

do leitor de MH), marca a linguagem informal do texto e estabelece, por meio da 

coloquialidade, certa intimidade, com o leitor.  

 Em G31, o foco da notícia está no apelo da Defesa Civil para que turistas 

deixem a Baía de Ilha Grande, como está na manchete: “Defesa Civil recomenda 

que turistas saiam da Ilha Grande”. Junto à manchete, observa-se uma fotolegenda, 

em tamanho retangular horizontal, com vários caixões, tanto em em primeiro plano 

quanto ao fundo, cercados de pessoas, possivelmente, parentes das vítimas. A 
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manchete vem seguida de chamadas de detalhes relacionados ao mesmo fato. 

Todas as chamadas são acompanhadas de fotografias, retangulares verticais. Em 

uma delas aparece uma mulher, com uma das mãos sobre o rosto, tomada pela 

câmera alta e com a foto, o título da chamada “Família perde suas crianças em 

Angra”. Em outra fotografia, aparece um estudante de 18 anos, que além de 

sobreviver, ajudou aos amigos, conforme lemos o título da chamada: “Estudante 

ajudou a salvar amigos”. Ambas as chamadas vêm com o seguinte antetítulo: “Dor e 

coragem”. É importante ressaltar que os títulos das chamadas e as fotografias 

imprimem à notícia um efeito dramático e são tecidos em um discurso 

sensacionalista. Os textos estão escritos em linguagem formal e não apresentam 

elementos cômicos, como era de se esperar, no periódico em questão,  em relação 

à temática abordada.   

 O título da chamada de MH31 e da manchete de G31 estão construídos em 

frases verbais, em que o foco em G31 recai na ação preventiva do governo, como se 

nota no sujeito da oração: “Defesa Civil recomenda que turistas saiam da Ilha 

Grande”. (Grifo nosso). O verbo do título da chamada de MH31 – Paraíso vira ilha de 

Lost” – assinala uma transformação, contrapondo duas realidades: o “paraíso” 

configurado pela exuberância da paisagem natural somada ao fato de ser lugar onde 

estão os abastados (com imóveis luxuosos), e o inferno, a “Ilha de Lost”, que 

equivale ao fim de tudo isso.  

 No antetítulo de MH31, “Galera está com medo de ficar em Angra”, observa-

se ainda o emprego de gíria para referir-se a quem estava no local, provavelmente, 

aos “donos” do paraíso – antes da tragédia, os que usufruíam desse lugar; e após a 

tragédia, os que ficaram com medo de nele permanecer.  
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6.2. Análise das capas com foco nos temas 
 
 

Na seção anterior, ao analisar os pares de capas de Meia-Hora e O Globo, 

foram observados, entre outros aspectos, os gêneros e os temas36 contemplados 

pelas notícias que surgiram nos dois jornais. Apresentamos, em seguida, um quadro 

resumitivo da distribuição dessas notícias pelos gêneros manchete e chamada e 

pelos temas Fatos Policiais, Esportes, Personalidades e Desastres.  

 

Tabela 1 – Distribuição dos textos analisados por gêneros e temas 

 

Temas 

 

Meia-Hora 

 

 

O Globo  

 

Meia-Hora  

 

O Globo  

 

Total 

Manchete Chamada 

Fatos Policiais 17 04 01 14 36 

Desastres  04 04 01 01 10 

Esportes 04 02 00 02 08 

Personalidades 04 01 00 03 08 

Total 29 11 02 20 62 

 

Passamos, em seguida, à análise das manchetes e chamadas no interior dos 

quatro grupos temáticos acima mencionados, buscando divergências e 

convergências entre sua apresentação nos dois jornais, possíveis especificidades da 

linguagem verbal e não verbal utilizada no tratamento de cada um desses assuntos 

e ainda a presença de traços de humor e de sensacionalismo.  

 

6.2.1. Fatos Policiais 

 

No grupo temático Fatos Policiais, que se revelou o mais numeroso, as 36 

notícias presentes nos dois jornais distribuem-se entre os gêneros manchete e 

chamada da seguinte forma: no jornal Meia-Hora, localizam-se, predominantemente, 

em manchetes (17 delas), sendo que apenas uma consta em chamada. Já no jornal 

                                                
36As manchetes e chamadas em que se configuraram as notícias analisadas contemplam três grandes áreas 

temáticas: a) Conflitos Sociais, e nela, mais especificamente, os temas Fatos Policiais e Desastres; b) Esportes; 

c) Sociedade, e nela, em particular, o tema Personalidades. 



209 

 

O Globo, apenas quatro notícias de capa merecem manchetes, localizando-se em 

chamadas as outras 14.  

Os Fatos Policiais que surgem nas capas dos dois periódicos, no mesmo dia, 

recebem, portanto, maior destaque no jornal Meia-Hora, no qual são quase todos 

apresentados em manchetes.  

No que se refere ao componente verbal das manchetes e chamadas sobre 

Fatos Policiais, pode-se observar, em Meia-Hora, a recorrência de substantivos 

empregados para fazer referência tanto a suspeitos quanto a criminosos, a inscrição 

da maioria dessas palavras no registro informal e a presença em sua estrutura de 

determinados sufixos. Fazendo esse tipo de referência, os substantivos de uso mais 

frequente são “vagabundos”, “vagabundagem” e “bandidagem”, sendo que, nestes 

últimos, o sufixo -agem reforça a noção de grupo. Já em O Globo, em notícias 

correspondentes a outras de Meia-Hora, encontramos as seguintes designações 

para criminosos e suspeitos: a “vagabundos” (MH21) corresponde a expressão 

“homens acusados de serem bandidos” (G21); a  “bandidagem” (MH26) corresponde 

o substantivo “tráfico” (G26). Destaque-se, em Meia-Hora, o emprego de 

“vagabundos” para rotular aqueles que constituem o outro em relação aos leitores – 

geralmente trabalhadores. Em outra notícia (MH25), que enfoca quebra-quebra 

promovido por passageiros que, na saída do trabalho, têm problemas com o 

transporte, esse grupo – no qual muitos leitores podem estar incluídos – é designado 

pelo jornal Meia-Hora, de forma “amistosa”, pelo substantivo “galera”. Também 

surgem nesse periódico, na representação dos que afrontam a lei, as palavras 

“marginal”, “pilantras” e o coletivo “bando” (de malfeitores). Em relação a um 

criminoso em particular, registram-se as expressões “bandidão”, “chefão”, 

“covardão”, intensificadas pelo sufixo de aumentativo de uso corrente e popular. O 

“bandidão” do Meia-Hora (MH11) é configurado, em O Globo (G11), de forma mais 

fria e objetiva como “ex-chefe da milícia Ricardo da Cruz Teixeira”.   

Em relação aos substantivos empregados para fazer referência ao poder 

policial, temos, em Meia-Hora, ao lado dos esperados “polícia”, “polícia civil” e “PM”, 

o substantivo “poliçada” (MH6), formação da linguagem popular, na qual o sufixo      

-ada reforça a ideia de grupo e, portanto, de ação coletiva. Em O Globo, 

encontramos “polícia” (G16, G18) e “PM” (G27), e poucas vezes como sujeito.    

No tocante às situações de confronto entre polícia e marginais, Meia-Hora 

utiliza termos como “banho de sangue”, “terror”, ”sufoco”, “sacode”. Emprega ainda 
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“inferno” (MH6, MH12), para noticiar o que O Globo denomina “Choque de ordem” e 

“Operação” (G6, G12).  

Em referência a outros personagens presentes nas notícias sobre Fatos 

Policiais nos dois jornais, destacamos, em Meia-Hora, a informalidade no uso do 

apelido “Nadinho” para designar uma vítima da violência, enquanto em O Globo 

esse personagem é apresentado com nome e sobrenome, como “Josinaldo 

Francisco da Cruz” (G17).     

No que diz respeito às formas verbais que, com ou sem complementos, são 

utilizadas na veiculação das manchetes e chamadas dos dois jornais sobre Fatos 

Policiais, verifica-se, em Meia Hora, a recorrência de itens lexicais e frases feitas do 

linguajar popular. Representando ações efetivadas pelo poder policial temos como 

mais frequente o uso de “dá um sacode”, seguido de quatro outras formas com o 

mesmo grau de recorrência: “detona”, “arregaça”, “deita” (no sentido de matar), 

“chega junto”, “passa o rodo”.  Registra-se ainda a presença de “baixa o sarrafo”, 

“enjaula” e “pega geral” (com uma ocorrência cada). Para descrever a mesma ação 

dos policiais que, em Meia-Hora, é representada verbalmente por meio da 

expressão “arregaça de vez a milícia” (MH18), O Globo utiliza a construção “fecha 

‘serviços’ e abala caixa de milícia” (G18).   

Fazendo menção às ações e processos relacionados aos marginais, Meia-

Hora utiliza expressões bem populares para configurar ocorrências que, em O 

Globo, são representadas verbalmente de maneira mais formal. Por exemplo, em 

referência a um criminoso que é preso, Meia-Hora utiliza “volta para a gaiola” 

(MH10) (gaiola como sinônimo de cela, também denominada de xilindró em outra 

capa), enquanto O Globo emprega “é preso” (G10). Outras expressões e frases 

usadas no periódico popular, nesse caso em referência a criminosos ou suspeitos 

mortos, são “vão pro inferno”, “vai tudo pro colo do coisa ruim”  e “foi para a terra dos 

pés juntos”.  

Em relação a estados e ações relacionados a outros personagens de Fatos 

Policiais verifica-se ainda, no relato do assassinato a tiros de um ex-vereador, o 

emprego, em Meia-Hora, da expressão “ficou todinho furado” (MH17) em 

contraponto com a opção feita por O Globo: “é morto a tiros” (G17).   

Considerando as construções das frases das manchetes e chamadas, pode-

se dizer que, em Meia-Hora, temos cinco construções nominais em destaque, sendo 

as demais verbais. Entre as nominais temos: “Inferno”, “Inferno em Copacabana”, 
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“Terror em Copacabana”, “Banho de sangue na Mangueira”, “Ataque de fúria na 

linha do trem”. As construções nominais são tidas como mais compactas e 

geralmente como mais estáticas que as verbais, porém, neste caso, não devem ser 

assim vistas, pois, nelas, um substantivo impactante, que representa 

metaforicamente uma situação de violência, é seguido de uma especificação de 

lugar.   

Entre as 13 frases verbais, em Meia- Hora, temos 11 construções na voz ativa 

e duas na voz passiva (MH17, MH29), considerando-se em MH17 uma elipse do 

verbo ser. Em sete das 11 frases na voz ativa, a força policial, representada pelos 

substantivos já mencionados, é colocada como sujeito, que é dinamizado por verbos 

com forte carga de agressividade (ex: “arregaça”, “baixa o sarrafo”, “detona”, “ dá um 

sacode”, “sacode”) ou com sema de proteção, como em  “evita (tragédia)” (MH25). 

Nas quatro construções de ativa em que os marginais, representados por 

substantivos também já mencionados, constituem o sujeito, estes surgem 

relacionados a formas verbais cuja base contém carga de atividade/ agressividade 

(“joga casal)” ou de derrota (“perdeu”, “vai para a cadeia”, “cai na teia da Civil”) – 

(respectivamente em MH2, MH10, MH11, MH15).  

Nas duas frases de títulos relativos a Fatos Policiais que surgem na voz 

passiva em Meia-Hora, os sujeitos que recebem a ação são representados por 

substantivos que se referem a vítimas da violência – nem marginais, nem policiais. 

Temos como exemplos: “Nadinho (é) fuzilado”  (MH17) e “Professor de jiu-jitsu de 

Mike Tyson é assassinado na zona oeste” (MH29).  

Nos 18 títulos de O Globo relativos a Fatos Policiais, verificou-se a presença 

de três frases nominais (G2, G6, G17) e 15 verbais. Entre as construções verbais, 12 

são construções na voz ativa e três, na voz passiva. 

Entre as frases verbais construídas na voz ativa não se observa, em O Globo, 

a predominância dos sujeitos representativos do poder policial encontrados em 

Meia-Hora, mas uma distribuição equilibrada, nesta função, de substantivos de 

caráter mais referencial relativos tanto à polícia, quanto à marginalidade e às 

ocorrências de conflitos. O poder policial surge, na função de sujeito, representado 

pelos substantivos “polícia” e “PM” e os marginais, por “tráfico”.  

Na voz passiva, foram encontradas três ocorrências de títulos nas quais  os 

sujeitos são pacientes em ações agressivas ou combativas: “Trem é incendiado 
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após pane” (G24); “Lutador de jiu-jítsu é morto em assalto” (G29); “Chefe da milícia 

da Zona Oeste é preso” (G11).      

No que se relaciona ao componente não verbal sob a rubrica Fatos Policiais, 

no jornal Meia-Hora, entre as 18 capas analisadas, 17 apresentaram imagem. A 

fotografia tem as seguintes características: a) a maior parte é de formato retangular 

horizontal, duas delas contendo “medalhões” (retratos) e foi realizada em plano 

geral, enquadrando grande parte da cena, incluindo  pessoas em corpo inteiro e 

detalhes do local; b) as pessoas enquadradas em plano americano (meio-corpo) 

comumente são policiais; c) a captação de imagem é feita, geralmente, pelo recurso 

da câmera baixa, sobretudo, quando as pessoas captadas são policiais; d) grande 

parte está relacionada a dramas humanos e a aspectos sensacionalistas; e) em 

duas imagens  houve a superposição de desenhos à fotografia (MH10 e MH11). 

Em O Globo, das 18 capas, 11 apresentaram fotografias. Nesse periódico, as 

imagens estão configuradas da seguinte forma: são dimensionadas em grande parte 

em formato retangular horizontal, com apenas um medalhão (ou retrato), este 

referente à fotografia do secretário de segurança, Mariano Beltrami (G11); estão em 

maioria em plano geral, isto é, enquadram grande parte da cena, isso inclui pessoas 

em corpo inteiro e detalhes do local; a captação de imagem é feita sobretudo pela 

câmera alta.  

Das 17 fotografias analisadas no jornal Meia-Hora, 12 trazem a imagem de 

policiais, sendo que, em cinco, os policiais aparecem em primeiro plano, 

constrastando com a imagem de marginais – estes presos ou mortos – que 

aparecem em segundo plano ou em posição inferior à dos policiais. Das 12 

fotografias com imagem de policiais, grande parte os apresenta captados pela 

câmera baixa, recurso que possibilita a pessoa  fotografada seja vista como estando  

em posição superior aos demais participantes da cena. Em relação a O Globo, a 

presença da força policial é menor, aparecendo em cinco fotografias. Dessas cinco  

fotografias, três apresentam os policiais em segundo plano, o que demonstra uma 

certa discrição de O Globo com relação à exibição da força militar.  

 Em sua maioria, a presença constante das imagens de policiais no jornal 

Meia-Hora e o modo pelo qual são registradas (transportando cadáveres de 

marginais ou em posição de ataque) servem para corroborar o que já foi observado 

nas análises realizadas no texto escrito, isto é, o militar como mantenedor da ordem 

e da segurança.  
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Outro detalhe também observado nas análises e que encontra respaldo na 

imagem é o envolvimento do  leitor nos fatos noticiados pelo jornal Meia-Hora. Por 

exemplo, na pane dos trens que resultou no quebra-quebra em estação do ramal de 

Japeri (MH24), as características físicas da imagem contribuem com o texto escrito 

para a reafirmação da ideia de identificação da massa como possível leitora do 

jornal. A cena é retratada por um par de imagens. A que apresenta a população está 

em formato retangular vertical e com zoom nas pessoas, de modo que estas 

pareçam maiores e em posição de vantagem em relação aos policiais, os quais 

aparecem ao lado, numa fotografia  em formato retangular horizontal e com menos 

zoom, e num nível abaixo da primeira. A imagem, embora sugira a força policial 

ainda como geradora da ordem, deixa em posição de vantagem a população 

revoltosa.  

Registre-se ainda em O Globo a presença de infográfico, complementando a 

informação dada por uma manchete.  

No que se refere às cores dos tipos utilizados para os títulos das manchetes e 

chamadas relativas a Fatos Policiais dos dois periódicos analisados, em Meia-Hora, 

o branco (sobre um fundo escuro), vermelho e o amarelo/dourado são bastante 

utilizados, e o preto, muito pouco. Isso contrasta com o padrão de O Globo, que 

sempre recorre a tipos pretos sobre fundo branco.  

Nos Fatos Policiais divulgados por Meia Hora, o uso das cores corcontribui 

importantemente para a configuração do discurso: o branco, exceto em (MH24) 

parece marcar a paz e a tranquilidade pretendidas pelos leitores com o apoio da 

polícia; o vermelho, a violência do cotidiano turbulento, e o amarelo/dourado, o 

perigo e o poder policial.         

Enfocando ainda as notícias sobre Fatos Policiais apresentadas nas capas 

dos dois jornais analisados, pode-se dizer que, entre as 18 (17 manchetes e uma 

chamada) que figuram no Meia-Hora, 12 apresentam um traço de humor, na 

interseção do verbal com o não verbal (MH5, MH6, MH7, MH10, MH11, MH12, 

MH15, MH16, MH17, MH18, MH21, MH27). Por exemplo, em MH6, em uma foto na 

qual se observam, em primeiro plano, os pés do cadáver de um marginal carregado 

por policiais, sobrepõe-se a legenda “Foi para a terra dos pés juntos”. O traço de 

humor também pode ser observado em MH7, em que sobre a foto de corpo de 

traficante morto em conflito na ladeira dos Tabajaras aparece a legenda “Seus 
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problemas acabaram” e a manchete “PM detona a organização Tabajaras”, em 

intertextualidade com bordão de programa cômico de tevê.   

Em outras manchetes e chamadas, frases e expressões que estão na fala 

cotidiana  de marginais (“Perdeu!”) ou de policiais (“Pega um, pega geral!”), algumas 

popularizadas pela mídia,  também são usadas em articulação com as imagens para 

obter efeito cômico. A manchete de Meia-Hora sobre a prisão do miliciano de apelido 

Batman – “Perdeu, Batman!” – surge superposta a uma foto do marginal e a uma 

imagem de morcego atrás das grades (MH10). O antetítulo de manchete sobre uma 

operação policial em Copacabana, em que surge uma foto de policial pegando um 

cadáver de traficante pelos pés foi “Pega um, pega geral!”.    

O humor negro também pode estar exclusivamente no verbal, como nas rimas 

entre palavras do antetítulo e da manchete (MH17) que se seguem: “Ficou todinho 

furado/Nadinho fuzilado”   

Destaca-se ainda a intertextualidade como elemento criador de humor: entre 

manchete e imagem inscrita na foto a ela articulada (MH15); entre manchete e filme 

protagonizado por personagem cujo nome é idêntico ao apelido do bandido preso 

(MH11) .      

Por outro lado, nas 18 notícias de O Globo sobre Fatos Policiais (quatro 

manchetes e 14 chamadas), apenas uma (G11) apresenta esse traço, sendo a 

comicidade de situação aquela que aí é registrada. O humor se constrói na 

articulação de imagens apresentadas lado a lado sob a manchete. Na primeira, um 

conhecido marginal algemado ri cinicamente e seu olhar parece focado na foto que, 

na primeira página, está ao lado da sua. Nela, o secretário de segurança, 

fotografado contra um fundo branco com um desenho amarelo, parece ter uma 

auréola em torno da cabeça. 

Em relação ao sensacionalismo nas manchetes e chamadas sobre Fatos 

Policiais, 17 das 18 notícias de primeira página do Meia-Hora sobre esse tema 

apresentam essa característica (MH2, MH5, MH6, MH7, MH10, MH11, MH12, MH15, 

MH17, MH18, MH21, MH24, MH25, MH26, MH27, MH28, MH29), contra apenas três 

entre as 18 presentes na capa de O Globo (G2, G26, G28). Exemplificando com 

antetítulo, manchete e subtítulo de Meia-Hora ( MH27):  
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É o Bicho, É o Bicho, Vou te devorar, crocodilo eu sou! 

PM SACODE A ZONA SUL E PEGA ATÉ JACARÉ. 

Pavão, Pavãozinho e Cantagalo vão receber Unidade de Polícia Pacificadora 

 

Em Meia-Hora, neste grupo temático, o sensacionalismo, que já é criado pela 

ênfase em fotos com detalhes de mortes, surge reforçado por marcas da oralidade 

informal que simulam uma familiaridade com o leitor, por manchetes garrafais 

seguidas de subtítulos engraçados ou impactantes. 

 

6.2.2. Desastres  

 

No tocante ao tema Desastres, há um total de 10 notícias (cinco em cada 

jornal) que se enquadram sob essa rubrica. Em ambos os periódicos, quatro 

surgiram em manchetes e uma em chamada. 

 No que se refere ao componente verbal das manchetes e chamadas 

relacionadas ao tema Desastres, podem ser observadas diferenças na seleção 

lexical feita por Meia-Hora e O Globo na veiculação das notícias. O emprego de 

substantivos (com ou sem complementos) parece ser feito em sintonia com o que se 

imagina ser o conhecimento de mundo e o grau de letramento dos leitores dos dois 

periódicos. Por exemplo, Meia-Hora utiliza o sintagma nominal “avião lotado” (MH13) 

para o que O Globo representa verbalmente como “Airbus da Air France” (G13). Nas 

mesmas notícias, enquanto Meia-Hora registra “oceano”, O Globo emprega 

“Atlântico”. Em outra notícia, Meia-Hora utiliza “virada do ano” (MH 30) e O Globo, 

“réveillon” (G30). No emprego de adjetivos, também se observam escolhas 

diferentes na divulgação de tragédias. Noticiando uma avalanche, Meia-Hora 

focaliza os mortos, que são descritos como “enterrados vivos” (MH30), porém O 

Globo não adjetiva as vítimas e enfoca o soterramento de “casas e pousada” (o das 

vítimas fica implícito).   

Destaque-se ainda em Meia-Hora, no subtítulo de MH30, a frase “Reduto de 

gente chique, Angra dos Reis foi castigada pela chuva” (grifos nossos) e, no título de 

MH31, uma outra “Paraíso vira ilha de Lost”.  (Grifos nossos). A partir da observação 

dos termos grifados, pode-se dizer que num polo estariam “paraíso” e “reduto de 

gente chique” e, em outro, “castigada” e “ilha de Lost”. Para o leitor, “Paraíso” pode 

ser o mundo do outro – “gente chique” – que, “castigad[o] pela chuva” (castigo= 
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punição), fica devastado (como acontece com muitas comunidades pobres que 

sofrem com as chuvas) e se transforma também em um lugar inóspito.  

No que concerne ao componente não verbal, sob a rubrica “Desastres”, 

observamos que entre as cinco capas de Meia-Hora, apenas três trazem imagens 

(MH14, MH30, MH31), havendo uma preferência pelas seguintes características: 

formato quadrado de fotografia e plano geral de imagem – com detalhes do local e 

de pessoas envolvidas no fato – com texto escrito superposto à imagem em duas 

das fotografias (MH14, MH30). Em duas imagens (MH30 e MH31), notou-se a 

presença de situações ligadas a dramas humanos, cooperando com isso para a 

construção do sensacionalismo. 

Em O Globo, as cinco capas inscritas sob essa rubrica apresentam imagens. 

Grande parte das imagens é de formato retangular horizontal, em plano geral, todas 

com alguma relação com situações dramáticas, sendo duas delas com ênfase maior 

nesse aspecto – dois medalhões (retratos) de vítimas de desastre aéreo (G14), duas 

imagens de pessoas demonstrando desespero ou desolação (G13). Apenas duas 

imagens foram captadas pela câmera alta, uma em que aparece um dos locais de 

desastre (G30), com vista panorâmica; outra, em que se observa uma fileira de 

urnas funerárias de vítimas de desastre em Angra (G31). 

Registre-se ainda a presença de dois infográficos complementando a 

informação dada por duas mancehtes (G13 e G14). 

No que se refere às cores dos tipos utilizados para os títulos das manchetes e 

chamadas sobre Desastres nos dois jornais analisados, em Meia-Hora, podem ser 

observados o predomínio do branco e do vermelho (sobre um fundo negro), sendo 

que o vermelho tinge as frases mais impactantes.        

Prosseguindo na análise das notícias de primeira página dos dois periódicos 

inseridas na área Desastres, ressaltamos que apesar da seriedade do tema, 

constata-se o traço irônico nas manchetes e nas chamadas de Meia-Hora, 

assinalado predominantemente pela palavra, como em “paraíso vira ilha de Lost” 

(MH30).   

Em O Globo, registra-se, nesse grupo temático, a ausência do traço de 

humor. 

Em relação ao sensacionalismo, pode-se dizer que nas dez matérias sobre o 

tema Desastres que surgem nos dois jornais, ele está presente na interseção dos 

textos verbais e não verbais, com diferentes manifestações em cada periódico. Em 
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MH20, “Trânsito assassino/ Menina de 12 anos é esmagada por ônibus”, observam-

se a seleção do adjetivo e do verbo na voz passiva contribuindo para criar esse 

efeito. Em MH13, também na linha sensacionalista, o texto que noticia o acidente 

com o voo Rio-Paris destaca a presença de um “bebezinho e outras sete crianças” 

entre os mortos, registrando ainda “parentes dos passageiros ficam desesperados”.  

Em G13, observa-se uma linguagem mais contida – “Tragédia e mistério na rota Rio 

Paris” – porém, acima do enunciado, aparecem fotos de pessoas em pranto, 

provavelmente parentes e amigos das vítimas do desastre aéreo.  

Em MH30, a manchete “Tragédia na virada do ano” que noticia uma 

calamidade em um dia de festa, sobrepõe-se à foto de uma terra arrasada, na qual 

pessoas buscam sobreviventes entre um amontoado de troncos de árvores e de 

embarcações. Em G30, o mesmo fato é anunciado também com intensidade 

dramática, a partir da articulação entre texto escrito e imagem.    

 

6.2.3. Esportes  

 

Das capas analisadas nos dois jornais, oito apresentam notícias sobre a 

temática Esportes. As quatro notícias sobre esse tema encontradas no Meia-Hora 

surgem como manchetes.  Entre as outras quatro, situadas na primeira página de O 

Globo, duas configuram-se no gênero chamada e duas como manchete. Portanto, 

Meia-Hora dá um destaque maior que O Globo ao tema Esportes, da mesma forma 

que procede em relação ao tema Fatos Policiais.  

A seleção dos itens nominais e verbais evidencia a presença de linguagem 

marcadamente popular em Meia-Hora e mais formal em O Globo. Por exemplo, onde 

o primeiro jornal usa “Fogão” (MH1), o segundo usa “Botafogo” (G1); o equivalente 

ao “Tricréu” (MH9), registrado na capa de Meia-Hora, é, para o Globo “Pentatri” (G9); 

a expressão “pega de jeito” (MH9) encontrada no Meia-Hora corresponde à 

formulação “garante a hegemonia” (G9) em O Globo. E ainda o que Meia-Hora 

apresenta como “mete 3X0” (MH1), O Globo registra como “conquista” (G1).  

Entre os substantivos de caráter acentuadamente popular empregados por 

Meia-Hora para veicular notícias sobre o tema Esportes, encontramos “urubuzada” 

(referido à torcida do Flamengo), “embalo” e “galera”, além de neologismos como 

“trivice” e formações como “chororô”. Em O Globo os substantivos são de caráter 
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mais formal, embora a natureza e a popularidade do tema permita o surgimento de 

reduções como “Fla” (Flamengo) e neologismos como “Pentatri”.     

Destacamos ainda, entre as expressões compostas por verbos e 

complementos, presentes nas manchetes e chamadas de Meia-Hora, a 

informalidade de “dá na mão”, “esfrega na cara”, “tira onda” e “faz a festa”.   

Em Meia-Hora, vez por outra, representações da fala também se fazem 

presentes, como ocorre em “Ão, ão, ão, o Cuca é campeão” e em “Chuuuuuupa”, 

que trazem ao texto as vozes das torcidas, do povão.   

 No que se relaciona ao componente não verbal sob a rubrica Esportes, 

notamos que no jornal Meia-Hora as imagens são produzidas em formatos variados, 

sendo uma parte em formato retangular horizontal, outra parte em tamanho 

retangular vertical; ora em plano geral – enquandrando jogadores, torcedores ou 

público em geral – ora em plano americano, isto é, apresentando parte do corpo dos 

jogadores. Em duas das quatro capas, o foco da notícia é a vitória do Flamengo 

sobre o Botafogo (MH8 e MH9). Nas capas em que há noticia sobre a vitória do 

Flamengo, aparece a imagem dos jogadores e, com eles, a da torcida do Flamengo, 

o que não ocorre em MH1, que noticia a vitória do Botafogo, porém focalizando 

somente jogadores. Talvez porque o público leitor do jornal seja, em grande parte, 

torcedor do Flamengo e essa relação do leitor com o time favorito pode justificar, 

inclusive, a escolha das cores do logotipo do jornal, que também são as cores do 

Flamengo (vermelho, preto e branco).  

Em MH1, MH8 e MH9, aparece texto escrito sobre a imagem. Quando se trata 

da vitória do Flamengo, há sempre ironia com relação ao time rival derrotado. 

Embora MH23 não apresente referência a qualquer jogo especificamente,  relaciona-

se com a temática Esportes por tratar da escolha do Rio como sede das Olimpíadas 

de 2016. Nessa notícia há três medalhões (retratos) de chefes de estado, que 

representavam os países candidatos que foram preteridos. Na parte central, aparece 

a imagem, tomada pela câmera alta e em formato retangular horizontal, de pessoas 

que comemoravam a escolha do Rio, em uma das praias dessa cidade.  

 Em O Globo, as imagens se apresentam em formato retangular horizontal ou 

quadrado, em plano americano (meio-corpo), quando se trata de jogadores, e, em 

plano geral, na menção à escolha do Rio como sede das Olimpíada (G23). Em G23, 

enquadra-se em plano geral parte da população carioca em uma das praias da 

cidade, todos em clima de comemoração. As notícias referentes à essa temática 
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também estão focalizadas em partidas de futebol, sendo duas das imagens 

relacionadas à vitória do Flamengo sobre o Botafogo (G8 e G9).     

No que se refere aos aspectos cromáticos dos tipos utilizados paraos títulos 

das manchetes e chamadas sobre Esportes dos dois jornais analisados, em Meia-

Hora, no segmentos principal das manchetes tem-se cores variadas: preto, amarelo 

dourado, azul, vermelho e branco. Em O Globo, tipos pretos sobre o fundo branco 

configuram essas notícias. 

Em todas as ocorrências da área de Esportes do Meia-Hora percebe-se a 

presença de comicidade, como em MH23. Em O Globo, o traço irônico só está 

presente em uma (G23). Considerando as ocorrências de comicidade nessa área 

nos dois jornais, observa-se predomínio daquela de palavra.   

O sensacionalismo pode ser observado em duas das quatro manchetes de 

Meia-Hora sobre Esportes, por exemplo em MH9, “Tri-créu”. Não se manifesta, 

todavia, em nenhuma das quatro notícias de primeira página de O Globo sobre 

Esportes.   

 

6.2.4. Personalidades 

 

Das capas analisadas nos dois periódicos, oito apresentam notícias sobre o 

tema Personalidades, focalizando a morte de pessoas conhecidas através da mídia 

(duas sobre a morte de artistas e duas sobre a morte de costureiro/deputado). No 

Meia-Hora, as quatro notícias sobre o assunto são configuradas como manchetes, já 

em O Globo, as quatro são apresentadas no gênero chamada. Ou seja, Meia-Hora 

dá maior destaque ao tema.  

No que se refere ao componente verbal das manchetes e chamadas sobre o 

tema Personalidades, observa-se, na seleção lexical feita pelos dois jornais, a 

adequação da linguagem ao que se imagina ser o conhecimento de mundo e grau 

de letramento de seus leitores. Por exemplo, relatando o grave quadro de saúde de 

uma das Personalidades que posteriormente veio a morrer, Meia-Hora escreve 

“sofreu derrame” (MH3), enquanto O Globo anuncia “tem AVC”(G3).  

Constata-se ainda, em O Globo, uma maior discrição no tratamento do fato 

relatado, marcada não só pela localização do texto de algumas das notícias na 

seção obituário, mas também pela seleção lexical utilizada no relato. Por exemplo, 
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ao abordar a causa da morte de uma das Personalidades, Meia-Hora informa que foi 

“câncer de pâncreas” (MH22), enquanto O Globo não registra a causa (G22).  

Concernente ao não verbal, nas quatro capas do jornal Meia-Hora em que o 

tema em foco é Personalidades, as fotografias são de tamanho retangular horizontal, 

todas com com close do rosto do personagem, sendo, especialmente uma com 

captação da câmera baixa (MH22) – a do busto do ator Patrick Swayze.  

Em O Globo, das quatro das capas inscritas sob a rubrica Personalidades, 

apenas uma não apresenta imagem (G3). Nas demais, as dimensões da imagem 

podem ser resumidas do seguinte modo: duas em formato retangular horizontal (G4, 

G19), uma em formato retangular vertical (G19) e uma em formato de medalhão 

frontal (G22). Duas das imagens têm fotografias com close para o rosto do artista 

(G4 e G22), sendo G19 em plano americano (meio corpo), em que aparece um dos 

fãs de Michael Jacson, e outra fotografia, ainda em G19, em plano geral, cobrindo 

parte da multidão fã do cantor Michael Jackson. Só em G19 é que se vê público. 

No que se refere aos aspectos cromáticos do segmento principal dos títulos 

utilizados para as manchetes e chamadas sobre pesonalidade nos dois periódicos, 

observa-se, em Meia-Hora, o amarelo, ao se chamar atenção para o gravidade do 

estado de saúde de personalidade que veio a morrer (MH3), preto sobre branco para 

anunciar as mortes e ainda vermelho. No caso da notícia da morte de um 

personagem homossexual, na manchete “Virou purpurina”, o verbo está escrito com 

tipos pretos e coloridos como se fosse em purpurina rosa, dourada, verde e azul.  

Em O Globo, como de rotina, o preto sobre o fundo branco é o padrão.    

Em Meia-Hora, em três das quatro ocorrências de notícias da área de 

Personalidades, percebe-se a presença de comicidade, predominando a de palavra. 

Exemplificando, em referência à morte de Michael Jackson, o jornal Meia-Hora 

escreve que o cantor “tomou picada fatal” (MH19); em relação à morte do costureiro-

deputado Clodovil, o mesmo periódico registra “virou purpurina” e, ainda, relatando o 

óbito de Patrick Swayze, ator principal do filme “Ghost – do outro lado da vida”, 

Meia-Hora brinca com as palavras, apresentando chamada que está em 

intertextualidade com o título do filme estrelado pelo autor.    

Em O Globo, o humor não se manifesta em nenhuma das chamadas relativas 

à morte de Personalidades.    

Em Meia-Hora, o sensacionalismo está presente em três das quatro notícias 

de primeira página sobre o tema Personalidades. Temos exemplos na manchete de 
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MH3, “Clodovil a beira da morte”, e em MH19, “Michael tomou picada fatal”. 

Ressalte-se a apresentação dos personagens apenas pelo prenome, tentando 

evidenciar intimidade. Em O Globo, não se registra sensacionalismo em nenhuma 

notícia de capa sobre Personalidades.  

No próximo capítulo, sintetizaremos o produto da análise do corpus formado 

pelas capas de Meia-Hora e O Globo, que já foram examinadas não só em pares, 

mas também em grupos temáticos, e projetaremos esses resultados para uma 

possível aplicação no ensino de língua portuguesa, mais especificamente no 

desenvolvimento da habilidade de leitura de estudantes de ensino fundamental e 

médio.    
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07. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Neste capítulo, apresentaremos os resultados da análise das notícias que, 

numa mesma data, figuram na capa do periódico popular Meia-Hora de Notícias e 

naquela do jornal de referência O Globo, discutindo os achados à luz da literatura 

que embasa esta pesquisa, e destacando os aspectos que, neste estudo, revelaram-

se relevantes para a elaboração de um quadro para orientação de professores de 

língua portuguesa em aulas que objetivem o desenvolvimento de atividades de 

leitura crítica no ensino fundamental e médio.      

 

7.1. Temas compartilhados  

 

Em relação aos temas compartilhados por edições de um mesmo dia de 

Meia-Hora e de O Globo, observamos que se inscrevem nos temas Fatos Policiais, 

Desastres, Esportes e Personalidades, com predominância do primeiro grupo.  

 

 
Gráfico 1 – Temas compartilhados por manchetes e chamadas das capas de Meia-

Hora e O Globo 

 

E, mesmo assim, esses temas só são compartilhados pelas capas dos dois 

jornais quando têm uma dimensão muito importante. Alguns Fatos Policiais 

menores, tragédias restritas a pequenos grupos, informações esportivas sobre times 

58%
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13%

13%

TEMAS COMPARTILHADOS 

Fatos Policiais Desastres Esportes Personalidades
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de futebol menos conhecidos e exposição da intimidade de “celebridades” fabricadas 

pela mídia televisiva, que teoricamente podem se inscrever nos quatro grupos 

mencionados, não são compartilhados pelos dois periódicos e só ganham espaço de 

primeira página em Meia-Hora. Por outro lado, há temas que não se inscrevem nos 

quatro grupos representados no gráfico, porém têm espaço garantido na capa de um 

dos jornais e não naquela do outro. Por exemplo, notícias sobre política internacional 

e nacional, presentes nas capas de O Globo e ausentes das capas de Meia-Hora, e 

ofertas de emprego, presentes nas capas de Meia-Hora e ausentes daquelas de O 

Globo.    

 

7.2. Manchetes e chamadas  

 

As notícias de capa compartilhadas pelos dois periódicos são alçadas à 

condição de manchete (notícia principal) ou surgem apenas como chamadas. 

Os gráficos que se seguem mostram a distribuição das notícias 

compartilhadas por manchetes e chamadas em cada um dos jornais pesquisados, 

deixando entrever a dimensão que cada um dos periódicos lhes confere.  

 

Gráfico 2 – Distribuição dos temas compartilhados por manchetes e chamadas em 

Meia-Hora  

 
Pode se observar no gráfico anterior que, em Meia-Hora, as notícias 

compartilhadas (sobre Fatos Policiais, Desastres, Esportes e Personalidades) quase 

sempre são elevadas à categoria de manchetes.  
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Gráfico 3 – Distribuição dos temas compartilhados por manchetes e chamadas em 

O Globo   

 
No jornal de referência O Globo, observa-se que notícias de capa sobre esses 

temas apresentam-se predominantemente sob a forma de chamadas.  

Acrescente-se que, em relação ao tema Desastres, não há discrepância 

numérica entre os dois periódicos na distribuição das notícias por manchetes e 

chamadas, e, no tocante a Esportes, a diferença é discreta.  

A maior diferença de distribuição das notícias por manchetes e chamadas 

está na área de Fatos Policiais e Personalidades, nas quais a inclusão das notícias 

em manchetes feita por Meia-Hora é quatro vezes superior àquela registrada em O 

Globo.  

Em relação à inclusão em manchetes de notícias sobre Fatos Policiais, temos 

de lembrar que o jornal Meia-Hora é bastante consumido em bairros e cidades da 

região metropolitana onde a presença do tráfico e de grupos de milicianos é uma 

constante. 

Optar por dar destaque à essa área temática com publicação em manchete, 

fotolegenda ocupando quase toda a página do jornal e com caracteres grandes não 

é simplesmente uma estratégia de sedução, é antes, um (re)conhecimento do jornal 

de que seus leitores, gente interessada por essas questões e não outras do convívio 

social, são geralmente pessoas atingidas por esses fatos. 
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No que se refere à inclusão em manchetes de notícias sobre Personalidades, 

é importante destacar que a novela, os programas de auditório, certos talk shows 

continuam sendo produtos gratuitos de diversão oferecidos pela tevê aberta para o 

público em geral, sobretudo, para a população carente, que encontra na televisão 

um dos poucos (se não o único) meio de entretenimento. O contato com os artistas 

através desses programas torna-se inevitável para esse público, bem como a 

curiosidade ou o interesse pelo que é pessoal, íntimo deles. Desse modo, o que faz 

um jornal popular, como o Meia-Hora, ao dar destaque a notícias sobre esse tema, é 

alimentar essa relação, que já existe, e torná-la ainda mais próxima.  

 

7.3. O componente verbal  

 

Os textos verbais de O Globo, independentemente de estarem configurados 

em manchete ou chamada, apresentam maior extensão e complexidade no plano do 

léxico e da organização da frase que os de Meia-Hora, o que já era esperado, 

levando em conta o público-alvo dos dois jornais.  Exemplificamos em seguida com 

uma amostra retirada do corpus.  

A chamada da capa de O Globo (G7), situada na posição de menor destaque 

na página (parte inferior da coluna da esquerda) apresenta texto com praticamente a 

mesma extensão (46 palavras) e de maior complexidade vocabular (confronto, 

resultou) e estrutural (frase mais longa, com inversões e intercalação) que o texto da 

manchete (45 palavras) que ocupa 3/4 da primeira página de Meia-Hora (MH7), 

redigido em linguagem vulgar (tudo usado em referência a pessoas, coisa-ruim, 

detona, poliçada, deita, bandidagem) e com frases de menor extensão e de estrutura 

mais simples (ordem direta).      

 

O GLOBO 

Novo tiroteio mata 4 em Copacabana 

Dez dias após o confronto que resultou em sete mortos, novo tiroteio entre PMs e 

bandidos, no alto da Ladeira dos Tabajaras, voltou ontem a assustar moradores de 

Copacabana, Botafogo e Humaitá. No confronto, quatro homens não identificados 

foram mortos. Página 19.    

Chamada (G7, 02.04.09) 
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MEIA-HORA DE NOTÍCIAS 
 
VAI TUDO PRO COLO DO COISA-RUIM 

 
MAIS QUATRO MORTOS EM COPA 
 

PM DETONA A ORGANIZAÇÃO TABAJARAS  
 
 
 
 

 
 
 
Poliçada deita vagabundos do Comando Vermelho que estavam escondidos na 

mata da favela da Zona Sul. Bandidagem ficou sem 13 pistolas, um fuzil e 

carregamento de munição.  

Manchete 37(MH7, 02.04.09)   
 
 

O par acima exemplifica o que constitui um padrão geral nos textos verbais 

das  duas publicações, conforme passamos a expor em seguida.   

No grupo temático Fatos Policiais, como em Esportes, a linguagem verbal 

empregada por Meia-Hora é repleta de expressões populares, neologismos, gírias e 

de formações vocabulares em que o sufixo -ão funciona como intensificador. 

Substantivos (em função de sujeito ou não) e frases feitas com carga semântica 

fortemente negativa e humor negro (exemplos: “vagabundos”; “vai pro colo do coisa 

ruim”) são usados em relação a criminosos e suspeitos, mesmo quando mortos. Por 

outro lado, a polícia é representada por substantivos com sema mais denotativo que 

conotativo (po exemplo, “Polícia” e “PM”, geralmente em posição de sujeito ativo) e 

as ações a ela atribuídas são mostradas como “saneadoras” e necessárias, com 

recurso a  expressões jocosas (exemplos: “passa o rodo”, “pega geral”, “arregaça”, 

“detona a organização Tabajaras”). Por meio da linguagem verbal empregada, o 

Meia-Hora banaliza a violência e configura, com um discurso maniqueísta – um 

contexto social em que de um lado têm-se os bandidos, com seus atos criminosos,  

e do outro, a polícia, com sua ação reguladora. Em O Globo, o relato dos Fatos 

Policiais é mais factual, recorrendo a uma linguagem que não apresenta os traços 

da coloquialidade nem polariza polícia e bandidos usando os recursos empregados 

por Meia-Hora.   

                                                
37 A foto subjacente ao balão espiculado pode ser observada na reprodução integral da página na seção 6.1  

SEUS PROBLEMAS ACABARAM!   
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Quando o tema é Fatos Policiais, Meia-Hora, por meio da linguagem verbal 

empregada, coloca o leitor, que muitas vezes está literalmente no meio do fogo 

cruzado, contra o marginal, o outro, mostrado como o vagabundo, e configura a 

polícia como mantenedora da ordem social.       

Nas notícias de capa em que o tema é Desastres, observa-se, em Meia-Hora, 

a ausência de componentes verbais que surgem em grande número nos grupos 

Fatos Policiais e Esportes, como neologismos e gírias (excetuando-se “galera” em 

referência ao objeto do discurso denominado em O Globo de “turistas”). A 

intensificação com recurso ao sufixo –ão (muito frequente nos dois grupos temáticos 

citados) também não se verifica em Desastres, mas registra-se o uso de -inho, na 

palavra “bebezinho”, que, em uma construção sensacionalista, intensifica a 

fragilidade de criança vitimada por desastre aéreo, comovendo o leitor. O 

sensacionalismo, em notícias em que crianças são vítimas de Desastres, também 

recorre ao uso de formas participiais de valor adjetivo, como em “menina de 12 anos 

é esmagada....”. Outro traço que merece comentário é o da ironia na representação 

verbal de vítimas de tragédia, quando se inscrevem em classes sociais privilegiadas 

em relação àquela dos supostos leitores, como se pode observar no uso de “gente 

chique” e “galera” no relato de tragédia. Em Desastres, percebe-se ainda, em Meia-

Hora, o emprego de termos e expressões do português cotidiano em oposição a 

equivalentes em língua estrangeira utilizados por O Globo. Enquanto o leitor do 

jornal popular se depara com “avião lotado” e “virada do ano”, aquele do jornal de 

referência encontra “airbus da Air France com 228 pessoas”  e “réveillon”. Ressalte-

se ainda o emprego, em manchete de O Globo de forma verbal no futuro simples, o 

que não ocorre em Meia-Hora    

Quando o tema é Desastres, Meia-Hora deixa entrever, por vezes, uma 

discreta ironia com o outro, ou seja, a vítima de classe social e contexto diferentes 

daqueles do leitor.      

No que se refere às notícias sobre o tema Esportes, em Meia-Hora, elas 

compartilham aquelas inscritas em Fatos Policiais o recurso a uma linguagem bem 

popular, por vezes chula, com neologismos, gírias, onomatopeias e reduções. Lage 

(2006a) destaca as incorporações pela linguagem jornalística de construções desse 

tipo, como neologismos de grande expressividade, formados por reduções e com 

recurso ao sufixo –ão. Em Meia-Hora, no grupo Esportes, verifica-se também a 

presença de discurso direto (“Vice é o Cuca!”, MH1) e a intensificação de caráter 
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positivo realizada por meio do sufixo –ão. Por vezes, os torcedores dos times 

vencidos são designados ironicamente e até animalizados por meio de substantivos 

formados com o sufixo –ada (exemplo: urubuzada = torcedores do Flamengo; 

cachorrada = torcedores do Botafogo). Em O Globo, nos textos sobre Esportes, 

encontramos apenas um uso de redução e um de neologismo.    

Quando o tema é Esportes, ou melhor, futebol, Meia-Hora tenta alinhar o leitor 

com os vencedores, exaltando-os e ironizando os perdedores.    

No que diz respeito às notícias sobre Personalidades, chama a atenção, em 

Meia-Hora, o peso do estereótipo de gênero na seleção vocabular feita para relatar, 

com humor negro, a morte de duas delas, que eram homossexuais. Segundo o 

Meia-Hora, o costureiro e deputado Clodovil “virou purpurina”, e  Michael Jackson 

“tomou picada fatal”. Ou seja, quando o tema é Personalidades, nas notícias 

analisadas em Meia-Hora, percebe-se o viés dos estereótipos e do preconceito 

atravessando a linguagem que veicula a notícia. No mesmo jornal popular, o óbito 

de Patrick Swayze também é relatado com um traço de humor. O redator apela para 

a intertextualidade, fazendo um jogo de palavras entre o título do filme que tornou 

esse ator famoso e a sua morte. Em O Globo, a referência às mortes dessas 

pessoas não usa esse tipo de recurso. Destaque-se ainda, nesse grupo temático, o 

emprego em um título de O Globo (G19) de uma forma de futuro sintético – “ Teste 

de drogas revelará causa da morte”, uso de tempo verbal registrado por Pinto (1986) 

em textos jornalísticos, porém raro nos 61 textos analisados, em que predominam 

locuções formadas pelo verbo ir no presente do indicativo seguido do infinitivo do 

verbo principal.  

 

7.4. O componente não verbal  

 

O componente não verbal nas manchetes e chamadas analisadas é 

representado majoritariamente por fotografias. Em Meia-Hora, elas são encontradas 

em 90% dos textos analisados e em O Globo, em 77% deles.   

Constata-se também, nos textos analisados, a presença de outros componentes 

com características não verbais: desenhos e gráficos e infográficos. Todos os 

desenhos estão em Meia-Hora (MH4, MH8, MH10, MH11, MH15), estando o  último 

inscrito na própria imagem captada pelo fotógrafo. Todos os infográficos (G5, G13, 

G14, G27) e o gráfico (G9) foram encontrados em O Globo.    
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O componente não verbal, representado por fotografias, está presente em 28 

das 31 manchetes e chamadas analisadas nas capas de Meia-Hora de Notícias. As 

três ausências de imagem, em Meia-Hora, registram-se nos grupos temáticos 

Desastres (MH13, MH20) e em Fatos Policiais (MH16). 

 

 

Gráfico 4 – Presença de imagem nas manchetes e chamadas de Meia-Hora 

  

Em O Globo, as fotografias foram encontradas em 24 das 31 manchetes e 

chamadas analisadas. As sete ausências constatadas em O Globo situam-se em 

Fatos Policiais (G7, G10, G15, G16, G18, G21, G29).  
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Gráfico 5 – Presença de imagem nas manchetes e chamadas de O Globo 

 

As fotografias da capa de Meia-Hora se destacam por sua grande dimensão 

em oposição à reduzida quantidade de texto escrito, ou seja, na veiculação da 

notícia, o componente não verbal tem peso decisivo. 

Nas notícias desse jornal sobre a temática Fatos Policiais, predominam fotos 

que têm policiais em primeiro plano – empunhando armas, escoltando presos, 

mostrando armamentos e munições apreendidos, transportando corpos de 

marginais. Surgem ainda, porém mais raramente, fotos de policiais contendo a 

multidão, protegendo pessoas ou sofrendo algum revés. Nas fotos de policiais é 

frequente o ângulo de tomada de baixo para cima. A partir desse recurso de câmera 

baixa, a pessoa fotografada é apresentada em destaque, em posição de 

superioridade. Nas raras ocasiões em que o foco principal da foto não está no 

policial, temos imagens de marginais conhecidos ou capturados e de vítimas 

inocentes da violência, em close ou em plano geral. 

Em O Globo, diferentemente do que ocorre em Meia-Hora, nas manchetes e 

chamadas sobre Fatos Policiais  acompanhadas de foto, as imagens de policiais têm 

baixa ocorrência, e quando presentes são apresentadas em segundo plano e sem 

exposição da face. Predominam fotos dos locais de conflito armado e de 

equipamento pesado, tomadas de forma distanciada e quase sempre em plano bem 

aberto. Registram-se ainda fotografias de armamentos, tóxicos e marginais 
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apreendidos. Diferentemente de Meia-Hora, que apresenta, com frequência, policiais 

ladeando bandidos vivos ou mortos, em O Globo, verificamos a presença de policial 

e marginal na mesma foto em apenas um caso (G11), estando o policial sem 

exposição da face. Em G11, ao lado da foto de chefe de milícia preso e do policial 

em questão há outra (medalhão) – a do Secretário de Segurança responsável pela 

operação que resultou na captura do criminoso.   

Em Desastres, Meia-Hora não apresenta fotos relacionadas a duas 

manchetes. Insere na capa fotos de tragédias tomadas em plano distanciado e 

aberto e, em um caso, representa, em plano americano, um cidadão que escapou de 

desastre. Já em O Globo, todas as matérias de capa desse grupo apresentam 

fotografias, duas flagrando, em plano aberto e distanciado, cenários de acidente de 

trânsito e desabamento, sendo a última uma foto aérea de grande dimensão. Outra, 

grande e de impacto, dá a dimensão da tragédia focalizando uma fileira de caixões.  

Nas demais, de pequena dimensão, são mostrados parentes e amigos de vítimas e  

vítimas quando ainda em vida.     

Quando o tema é Personalidades (todas as manchetes e chamadas focalizam 

a morte), o recurso à fotografia é bastante diferente nos dois jornais. Três das quatro 

chamadas de O Globo deste grupo temático apresentam fotos: duas fotos, discretas 

e de dimensão reduzida, surgem no obituário e outra não focaliza a personalidade, 

porém seus fãs. Em Meia-Hora, todas as manchetes apresentam fotos, sendo três 

delas closes muito expressivos das Personalidades em questão.    

Nas quatro ocorrências da capa de Meia-Hora sobre o tema Esportes, todas 

as manchetes apresentam fotos de grande dimensão, representando a alegria dos 

vencedores. Em primeiro plano, o destaque é para jogadores de futebol campeões, 

mas, outras vezes, também merecem espaço a torcida e o “povão” celebrando uma 

vitória. Em O Globo, as fotos flagram principalmente os jogadores durante a partida 

e ao final dela, uma delas tendo, ao fundo e ao longe, a imagem desfocada das 

torcidas. Numa foto relativa à matéria sobre as Olimpíadas, a imagem do povo 

comemorando é bastante diferente daquela utilizada pelo Meia-Hora para ilustrar o 

mesmo fato. Enquanto em Meia-Hora as pessoas são fotografadas de perto e 

aparecem em detalhe, sorrindo, gesticulando, brincando, algumas vestindo sumários 

biquinis, em O Globo, constituem uma massa despersonalizada, amorfa e mais 

densa.               
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 Observando no componente não verbal a questão do uso das cores, podemos 

dizer que, em O Globo, não houve alteração quanto à cor dos tipos empregados no 

texto de manchetes e chamadas. Em todas as capas analisadas, esse periódico 

utilizou a cor preta sobre o fundo branco, numa composição típica de jornais de 

referência ou convencionais. 

 Uma marca característica do jornal Meia-Hora e, ao que nos parece, de 

jornais populares é a dinâmica no uso dos recursos tipográficos, o que envolve os 

aspectos cromáticos. O colorido nas capas de jornais é um ponto visível de 

diferença entre os jornais populares e de referência.  Entre o repertório de cores do 

jornal, o branco e o vermelho destacam-se em relação às demais. É interessante 

que as cores aparecem com mais frequência em Fatos Policiais, ou seja, em 

matérias, como diriam alguns, “sanguinolentas”. O confronto entre marginais e 

polícia se reflete na oposição simbólica dessas cores: o branco representando a paz, 

a tranquilidade, entre outros, e o vermelho representando o sangue, a violência, a 

dor.  O amarelo (ou dourado, cor do poder, da glória, da vitória) também frequente 

em Fatos Policiais reveza-se com o branco ou torna-se um coadjuvante dele. O 

preto (cor do luto, da morte) também pode ser observado em Fatos Policiais. 

 A recorrência à cor branca aparece em várias outras temáticas. Comumente, 

aparece colorindo manchetes, com seus antetítulos e subtítulos, sobre um fundo 

preto, exatamente, o oposto dos jornais convencionais, em cuja cor preta se destaca 

do fundo branco. Essa talvez seja mais uma forma de demarcar as fronteiras quanto 

ao perfil de cada jornal. 

 Em Desastres, o Meia-Hora lança mão sobretudo de tipos vermelhos e  

brancos. Em Esportes e Personalidades, outras cores (azul, laranja etc) também são 

encontradas.  

 

7.5. Humor 

 

Nas manchetes e chamadas das capas de O Globo e de Meia-Hora,  o humor 

se manifesta em diferentes proporções e com distintas configurações. Em Meia-Hora 

o traço de humor está presente  em 21 das 31 matérias de capa analisadas.  

 



233 

 

 

Gráfico 6 –  Humor nas manchetes e chamadas de  Meia-Hora  

 

Já  em O Globo, o humor surge apenas em quatro das 31 notícias analisadas.  

 

Gráfico 7 – Humor nas manchetes e chamadas de O Globo  

 

O humor, que surge maciçamente em Meia-Hora, localiza-se  principalmente 

em matérias sobre os temas Esportes e Fatos Policiais. Nas suas raras ocorrências 

em O Globo, também é encontrado nesses grupos temáticos.      

Em Fatos Policiais, no Meia-Hora, o humor se configura na interseção do 

verbal com o não verbal, por meio de recursos muito variados. Muitas vezes 
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relaciona-se à conjugação inesperada de foto de marginal morto com uma frase que 

cria humor negro (dito popular, bordão de programa cômico de tevê, expressão 

popularizada por filme policial). O humor negro também é provocado por um 

mecanismo de inversão, de desvio, quando, por exemplo, o jornal se apropria de 

uma frase normalmente dita pelos criniminosos às suas vítimas para construir a  

manchete que noticia sua prisão. Almeida (2001), ao abordar o humor, estudando 

aspectos linguísticos e interacionais, refere-se a esse tipo de jogo construído no 

âmbito do enunciado e da enunciação.   

O humor também pode estar exclusivamente no verbal, como em rimas. 

Destaca-se ainda a intertextualidade como elemento criador de humor: entre 

manchete e imagem inscrita na foto a ela articulada; entre manchete e filme 

protagonizado por personagem cujo nome é idêntico ao do bandido preso.      

Em O Globo, em Fatos Policiais, observa-se humor apenas em um caso: na 

articulação de imagens apresentadas lado a lado sob a manchete. Na primeira 

delas, um conhecido marginal preso ri cinicamente e seu olhar parece focado na foto 

ao lado da sua, em que o secretário de segurança, fotografado contra um fundo 

branco com um desenho amarelo, parece ter uma auréola em torno da cabeça. 

Ambos os periódicos apresentam traços de humor também em Esportes, 

talvez pela própria natureza do tema das notícias. Em Meia-Hora, todas as notícias 

dessa área temática apresentam o componente humorístico. Em uma é configurado 

pela linguagem verbal (MH1) e, nas demais, pela conjugação da palavra à imagem 

(MH8, MH9, MH23). Em duas dessas, imagens de vencedores (torcedor do 

Flamengo, em MH9, e “povão” brasileiro, em MH23) e de perdedores (torcedora do 

Botafogo, em MH9, e chefes de estado estrangeiros, em MH23), o texto das 

manchetes (“Tri-Créu”, “Yes, we créu!”) em associação com palavras das legendas 

“pega de jeito”, “Chuuuuuuupa” têm conotação fortemente sexual.          

 Em O Globo, o humor é encontrado em uma manchete formada por 

neologismo, “Pentatri”, e também em outra – “2016, o ano que já começou. Agora só 

faltam sete para...” – sobre a escolha do Rio como sede das Olimpíadas. Nesta 

última, é a intertextualidade com o título de um livro provavelmente conhecido por 

muitos leitores de O Globo  (1968, o ano que não terminou, de autoria do jornalista  

Zuenir Ventura) e a brincadeira com números referentes a datas e ao curto tempo 

para a realização de muitas obras necessárias ao evento que cria o efeito de humor.  
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A intertextualidade é um dos importantes fatores criadores de humor que é citado 

por Almeida (2001) juntamente com outros, como a polifonia e a ambiguidade.    

Em Meia-Hora, surge ironia mesmo em situações inimagináveis, como em 

notícias sobre Desastres e mortes de Personalidades. Em referência às pessoas e 

locais atingidos por calamidades, o periódico popular usa “gente chique”, “ pousadas 

de luxo”, “Paraíso vira ilha de Lost”.  

As manchetes e chamadas desses dois grupos temáticos, em O Globo,  não 

apresentam traços de humor.    

            Os dados revelam Meia-Hora como um jornal que se apoia no lúdico, através 

do humor, para se comunicar com seus leitores e, ao mesmo tempo, mostra um 

público que ri e se diverte com as mazelas ou as tragédias de seu cotidiano. Os 

dados impressionam: entre as 18 matérias publicadas neste jornal, sob a rubrica 

Fatos Policiais,12 apresentaram características cômicas. Impressionam por se tratar 

de fatos relacionados a conflitos sociais, quer dizer, questões que afetam um grupo. 

O humor aparece na morte de marginais, na prisão de traficantes, no estouro de 

laboratório de refino de cocaína, entre outros, ou seja, fatos que não trazem 

qualquer relação com o humor. No entanto, são questões não somente lidas por 

esses leitores, mas de fato vividas em sua realidade perpassada pelo sofrimento. 

Publicar simplesmente um fato dessa natureza, vinculado a uma realidade que os 

leitores já conhecem bem, talvez não fosse a melhor forma de alcançar esse 

cidadão, que é simultaneamente leitor e personagem dos acontecimento noticiados. 

Para um jornal seduzir esse público talvez tenha que julgar (explicitamente) e de 

forma maniqueísta, rotular e brincar com os fatos dramáticos e seus envolvidos, 

banalizando a violência e tornando mais “leve” o cotidiano.   

 O esporte, pela sua própria natureza, tem a finalidade de entreter e divertir; a 

comicidade, nesse caso, é bem-vinda. Meia-Hora recorreu ao humor em todas as 

matérias sobre o tema Esportes, quase todas sobre futebol. O  Globo lançou mão do 

humor em duas das quatro matérias de capa sobre temática esportiva.    

Em relação às notícias que se referem ao tema Personalidades, os periódicos 

populares reforçam a relação entre o público e o artista. Para determinado público, 

acompanhar o trabalho de atores e cantores é tão divertido quanto saber da vida 

deles. Por isso, em Meia-Hora, a presença quase maciça de humor em matérias 

sobre Personalidades. Embora o assunto fosse a morte de três personagens do 
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mundo artístico, o humor recaiu com  força sobretudo em Personalidades polêmicas 

e vítimas de preconceito.   

Quando o tema é  Desastres, o jornal Meia-Hora se comporta ora como um 

jornal sério, ora como o jornal bem-humorado que é. Ao analisarmos o humor das 

matérias que se inscrevem nesse tema, notamos uma diferença bem visível se 

comparado ao humor das matérias relacionadas a Fatos Policiais.  

 Ao contrário do jornal Meia-Hora, O Globo se distancia do desastre noticiado. 

Com um discurso marcado pelo tom sério, sem irreverência e ponto de vista 

explícitos, O Globo deixa entrever sua postura como um jornal convencional e a de 

seu público.  

 Por se tratar de um veículo de comunicação, em que palavra é o material 

principal, era mesmo de se esperar que a comicidade fosse caracterizada, em 

primeiro lugar, pelo viés da palavra, e também da intertextualidade. Em Meia-Hora é 

isso que ocorre: a apropriação de recursos linguísticos para a produção do humor.  

 

7.6. Sensacionalismo  

 

  Das 31 notícias de capa de Meia-Hora analisadas, 29 tinham um componente 

sensacionalista, ou seja, quase todas.    

 

Gráfico 8 – Sensacionalismo nas manchetes e chamadas de Meia-Hora  
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  Por outro lado, em O Globo, a presença desse traço só foi constatada em 

sete das 31 notícias de capa analisadas.  

 

Gráfico 9 – Sensacionalismo nas manchetes e chamadas de O Globo  

 

 Na realidade, todo jornal utiliza-se de artifícios para captar e seduzir o leitor e 

ter uma boa tiragem. Lembra Amaral (2006:21) que a diferença entre o jornal sério e 

o sensacionalista está na intensidade de uso desses artifícios.  

Em 17 das 18 notícias de Meia-Hora que se inscrevem na temática em Fatos 

Policiais e em todas as cinco que fazem parte do grupo temático Desastres, o 

sensacionalismo está presente, com diversas manifestações. As manchetes e  

chamadas que veiculam essas notícias estão relacionadas a fotos que chocam e/ou 

emocionam, expondo cenas de violência, de calamidade (por exemplo, fotos de 

corpos, pessoas ensanguentadas, cenários de conflitos e de devastação) e 

situações de comoção (por exemplo, fotos de pessoas chorando). A linguagem 

dessas manchetes e chamadas, extremamente apelativa e caracterizada pela 

coloquialidade e irreverência, também faz parte dessa representação 

sensacionalista dos fatos noticiados. Angrimani (1995:16) aborda a questão do 

exagero na linguagem como um componente da tessitura de manchetes, que, nos 

jornais sensacionalistas, chocam ou comovem.  

 Em O Globo, nas 18 manchetes e chamadas que se referem a Fatos Policiais, 

temos apenas três com alguma dose de sensacionalismo, sempre relacionado à 
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imagem. Porém, entre as notícias sobre Desastres, todas as cinco ocorrências 

desse periódico de referência apresentam esse traço, manifestado em fotografias 

que representam o componente humano envolvido nas tragédias: fotografias de 

vítimas, quando ainda em vida; corpos sendo carregados; caixões enfileirados; 

imagens de familiares e amigos de vítmas chorando e se abraçando – as imagens 

lacrimosas mencionadas por Angrimani (1995:16).      

A coincidência da presença de sensacionalismo nas notícias dos dois jornais 

sobre Desastres se prende ao fato de que esse tipo de realidade é algo que comove 

o ser humano, ou seja, atinge leitores de qualquer faixa, ultrapassando as diferenças 

sociais, econômicas e culturais dos grupos  humanos. 

Em relação aos grupos temáticos Personalidades e Esportes, em O Globo, 

nenhuma notícia de capa é sensacionalista, mas, em Meia-Hora, três das quatro 

notícias sobre personalidades o são bem como todas sobre esportes.     

 Considerando seu conjunto, o jornal Meia-Hora revelou-se fortemente 

sensacionalista na elaboração das notícias de capa analisadas neste estudo. Se 

levarmos em conta algumas características do sensacionalismo reunidas por Enne 

(2007:71) a partir de observação de vários estudos sobre o sensacionalismo, 

podemos apontar nesse periódico: a ênfase em temas criminais; a presença de 

marcas da oralidade, criando um clima de proximidade com o leitor; manchetes com 

tipos garrafais precedidas e/ou seguidas, muitas vezes, de antetítulos e subítulos 

impactantes ou jocosos; fotos com detalhes de crimes ou tragédias; imagens 

lacrimosas e discurso maniqueísta.   

Observamos, no corpus fornecido pelas primeiras páginas, uma série de 

aspectos gerais como as diferenças de tratamento de uma mesma informação. O 

Meia-Hora retrata o fato, seja em manchetes, seja em chamadas, com um tom mais 

popular (daí o uso da linguagem coloquial), com apelo à comicidade, ao 

sensacionalismo e aos recursos tipográficos (manchetes coloridas e fontes de 

grande dimensão) e com ênfase em coberturas cujo horizonte é o entorno imediato 

da população de baixa renda perpassado pela violência, pelo abandono, mas 

também pela festa (futebol) e à vida das “celebridades” midiáticas. O Globo, por sua 

vez, mantém-se sob a égide da tradição dos jornais mais clássicos: com tom sério 

(redigido em linguagem formal), sem o apelo a recuros tipográficos e cromáticos de 

impacto. Dá destaque às coberturas que implicam a inscrição do leitor em um 
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horizonte mais amplo, abarcando política, economia (mais raramente cultura, 

Esportes), e indo além do entorno imediato de seu leitor.  

 Esses diferentes modos de apresentação dos dois jornais pesquisados 

revelam perfis diversificados e articulados a diferentes representações de mundo e 

de leitores.  

 

7.7. Leituras de mundo 

 

As manchetes e chamadas compartilhadas por Meia-Hora de Notícias e O 

Globo se inserem em capas que configuram universos diferentes, assim 

representados em função de seus leitores virtuais, com característicasa distintas. 

Nas 31 capas de O Globo analisadas, as representações de mundo, em 

consonância com o perfil do leitor em potencial visado, vão além dos Fatos Policiais, 

Desastres, Esportes e Personalidades divisados num horizonte mais próximo. 

Apresentam as informações sobre esses fatos diluídas num conjunto de notícias que 

também abarca política e economia nacional e internacional, entre outros, 

pressupondo um leitor mais escolarizado e com um conhecimento de mundo mais 

amplo.   

Nas 31 capas de Meia-Hora de Notícias analisadas, o mundo representado, 

em sintonia com o perfil do leitor em potencial pretendido, está contido em limites 

mais estreitos. Não se registram informações mais abrangentes com um enfoque 

nacional ou internacional, que impliquem por parte do leitor um conhecimento 

linguístico e enciclopédico mais sólido.  

A construção dos perfis dos leitores virtuais dos dois periódicos é perpassada 

pela ideologia da classe dominante e, em Meia-Hora, é fortemente marcada por 

estereótipos de classe e de gênero.  

 

7.8. Ler e crescer 

 

A leitura comparativa de jornais que configuram universos distintos, no quadro 

de perspectivas diversas, para leitores diferentes pode funcionar como elemento 

fomentador da  ampliação da visão de mundo dos aprendizes e de sua inserção  

consciente nesse espaço.  
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A leitura diária da capa de jornais inscritos em universos distintos pode, se 

bem conduzida por professores com boa formação textual, contribuir para uma 

melhor preparação dos estudantes e para sua melhor atuação na sociedade em que 

vivem.   

Hoje em dia, observa-se, em diferentes suportes, a circulação célere de uma 

multiplicidade de textos de variados gêneros, marcados, em grande parte,  pela 

efemeridade, concisão, fragmentação, presença forte da imagem. Eles nos 

acompanham  permanentemente, na telinha do celular, nas mensagens publicitárias 

e em inumeráveis outras situações.    

Os estudantes de ensino fundamental e médio a eles estão expostos, como 

os demais componentes da sociedade, e nós, professores, se deles soubermos tirar 

partido em atividades de leitura e produção, podemos ampliar as capacidades de 

llinguagem e o conhecimento de mundo desses aprendizes.  

As manchetes e chamadas das capas de jornais, lidas em suporte impresso 

ou digital, têm todas essas características, brevidade, efemeridade, concisão, 

associação de imagem e palavra. Sua inscrição no mosaico das capas que fazem 

uma representação do mundo em um dado momento para um dado leitor inscrito em 

um dado contexto permite uma leitura situada. Além de serem textos bem 

elaborados em função do propósito comunicativo do periódico, manchetes e 

chamadas têm pequena extensão, adequando-se perfeitamente aos curtos tempos 

de aula de língua portuguesa no ensino fundamental e médio .  

Para desenvolver o trabalho de leitura com o roteiro proposto no quadro 

abaixo, o professor deve ter uma boa formação linguística e textual, amplo 

conhecimento de mundo e ainda aceitar o desafio de se desprender do livro didático, 

pelo menos vez por outra. Outro desafio importante pode ser o de trabalhar a leitura 

de capas de jornais em conjunto com professores de outras disciplinas, como 

História, Geografia e Educação Física, alargando os horizontes dos aprendizes.   

O quadro que se segue resultou da análise empreendida nesta pesquisa, 

voltada para manchetes e chamadas de capas de jornal popular e de jornal de 

referência de ampla circulação na região metropolitana do Rio de Janeiro, área 

urbana na qual se divisam grupos sociais com características econômicas muito 

distintas. Essas características econômicas são, em grande parte, responsáveis por 

diferenças também muito marcadas no acesso à educação e aos bens culturais.   
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Trabalhar no Rio de Janeiro ou em outras cidades, em escolas de periferia ou 

de bairros privilegiados, com textos que configuram dois mundos paralelos, mas 

complementares, tecidos em diferentes linguagens e destinados a diferentes 

leitores, pode ampliar a capacidade de ler o mundo dos aprendizes e desenvolver as 

habilidades de utilização da linguagem deles e até de seus professores. 

O quadro pode ser utilizado na íntegra ou com adaptação feita pelo docente 

em função do nível de sua turma e do objetivo pretendido. É importante frisar que 

nem sempre será possível encontrar todos os itens, elencados no quadro, na análise 

de uma capa. O glossário abarca palavras-chave, cujo entendimento é fundamental 

para a aplicação do quadro. Apresentamos ainda, para finalizar, um guia para 

professores interessados em trabalhar com leitura de manchetes e chamadas de 

jornais populares e de referência.  

 

GUIA DE LEITURA DE MANCHETES E CHAMADAS  

DE CAPAS DE JORNAIS POPULARES E DE REFERÊNCIA 

 

01. TEMA 

1.1. Área temática da notícia 

1.2. Áreas temáticas das noticias adjacentes 

02. INSCRIÇÃO DA NOTÍCIA NA PÁGINA 

2.1. Localização 

2.2. Dimensão 

03. GÊNERO  

3.1. Manchete 

           Estrutura (título, antetítulo, subtítulo) 

           Caracteres (corpo e cor) 

3.2. Chamada  

            Estrutura (título, lide) 

            Caracteres (corpo e cor) 

04. LINGUAGEM VERBAL  

4.1. Registro (seleção lexical e organização frasal) 

            Formal (neologismos tecnológicos, estrangeirismos, terminologia específica) 
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            Informal ou coloquial (reduções, gírias, neologismos populares, palavrões,  

                                                expressões cristalizadas, discurso direto) 

            Comum/neutro  

4.2. Características linguísticas e textuais-discursivas 

            Frase  

                          Nominal 

                          Verbal 

           Inversão de elementos circunstanciais (tempo, modo, lugar) e apositivos 

           Frases feitas  

           Sujeito  

                 Atividade 

                Passividade 

           Verbos  

                 Seleção lexical 

                 Modo/tempo 

                 Voz 

         Substantivos 

                 Seleção lexical 

                 Sufixos (aumentativos, diminutivos e indicadores de inclusão em grupo) 

                 Metáforas e metonímias  

         Adjetivos 

              Objetivos e descritivos 

              Subjetivos e avaliativos  

              Intensificação (sufixos, prefixos e advérbios)  

         Interjeições e onomatopeias  

05. LINGUAGEM NÃO VERBAL 

5.1. Fotografia   

            Formato e dimensão 

            Espaço ocupado na página 

             Tipo  

                          Retrato  

                          Instantâneo 

                         Sequência 
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             Ângulo 

                         Foto tomada de cima para baixo  

                        Foto tomada de baixo para cima  

             Plano 

                       Geral 

                       Médio 

                       Americano  

                       Close 

            Legenda  

5.2. Outros recursos gráficos 

            Infográficos e gráficos  

            Desenhos 

            Balões 

06. CORRELAÇÃO TEXTO / IMAGEM  

6.1. Humor /Ironia 

            Palavra 

            Imagem 

            Interseção palavra/imagem 

6.2. Sensacionalismo 

            Temas criminais e extraordinários 

            Marcas da oralidade 

            Manchetes garrafais  

            Antetítulos e títulos humorísticos ou impactantes 

            Fotos com detalhes de crimes  

            Fotos com imagens dramáticas  

            Relato simplificador e/ou maniqueísta 

07. IDEOLOGIA DO JORNAL 

7.1. Estereótipos 

7.2. Representações 

Quadro 10 – Orientações para o desenvolvimento de atividades de leitura crítica de 

manchetes e chamadas.  
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GLOSSÁRIO 
 

Ângulo: posição da câmera em relação ao tema [elemento fotografado]. O ângulo 

geralmente confere à tomada um efeito expressivo, destacando e reforçando a ação. 
Em closes,  o ângulo pode ser frontal, de perfil ou três quartos (posição intermediária 
entre o frontal e o perfil), dependendo da forma como se enquadra o ator.  Pode ser 
obtido com uma tomada de cima para baixo (câmera alta ou plongé). O personagem 
ou objeto  fotografado em câmera alta parece inferior ou dominado. Pode ser obtido 
obtido com uma tomadade baixo para cima (câmera baixa ou contraplongé).  O 
personagem ou objeto fotografado em câmera baixa parece superior, engrandecido, 
dominador. (RABAÇA e BARBOSA, 2001:29,97,98). 
 
Antetítulo: frase que antecede o título de uma matéria, na maior parte dos casos, da 

manchete. 
 
Chamada: pequeno título ou resumo de uma matéria, publicado geralmente na 
primeira página de jornal ou na capa de revista, com o objetivo de atrair o leitor ou 
remetê-lo para a matéria completa, apresentada nas páginas internas. (RABAÇA e 
BARBOSA, 2001:124) 
 
Estereótipo: imagens preconcebidas as quais se cristalizam em um grupo social e 

que interferem na relação entre os componentes desse grupo (LYSARDO-DIAS, 
2007:27). Segundo Ferrés (1998:135), é uma forma de representação social porque 
se trata do modo como um grupo social partilha sua visão acerca de outro grupo. 
São ideias simplistas e pré-concebidas capazes de levar alguém a associar uma 
outra pessoa a determinados grupos sociais, sexuais, geográficos, entre outros; 
nesse sentido, estereótipo é algo coletivo e nunca individual. 

Humor ou comicidade: produção do efeito humorístico ou cômico – do que é 

engraçado, risível. Trata-se de algo que faz rir ou, pelo menos, motiva um indivíduo 
ao riso. O humor é consequência de um desvio. Segundo Almeida (2001:1-4), o 
desvio é “um conjunto de procedimentos que resultam em um jogo construído no 
âmbito do enunciado ou da enunciação”, ou seja, por desvio, o autor compreende 
uma série de procedimentos, como: a ambiguidade, a contradição, a polifonia, a 
intertextualidade”. 

Ideologia: conjunto de ideias, representações que servem para justificar e explicar a 
ordem social, as condições de vida do homem e as relações que ele mantém com os 
outros homens (FIORIN, 2006:28).  Configura-se em normas de conduta por meio 
das quais a sociedade é levada a portar-se (pensar, sentir e agir) conforme espera a 
classe detentora do pode político e econômico. Pode ser compreendido também 
como um conjunto de ideias que indica o modo da representação social.  
 
Instantâneo: foto produzida com uma exposição muito rápida (tomada de uma cena 

em movimento. Opõe-se à pose, que é produzida com exposição demorada 
(RABAÇA e BARBOSA, 2001:582).   
 
Ironia: figura de linguagem “pela qual se diz o contrário do que se pensa, com 

intenção sarcástica” (CHERUBIM, 1989:41). 
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Legenda: frase curta e enxuta destinada a indicar ou a ampliar a significação da 

ilustração (foto ou desenho) abaixo da qual geralmente se situa. A boa legenda 
nunca deve ser redundante com a ilustração (RABAÇA e BARBOSA, 2001:417). 
 
Lide ou lead: também conhecido como “cabeça”. Provém do inglês – “lead” – e 

significa “guiar”, “encabeçar”, “conduzir”, “induzir”. Trata-se das primeiras 
informações encontradas num texto de notícia, ou seja, as que aparecem nos 
primeiros parágrafos. Num lide considerado “integral”, o texto é construído com base 
em respostas às perguntas quem?, o quê?, quando?, onde?, como? e por quê?. 
 
Manchete: título principal composto em letras garrafais e publicado com grande 

destaque, geralmente no alto da primeira página de um jornal ou revista. Indica o 
fato jornalístico de maior importância entre as notícias contidas na edição. (RABAÇA 
e BARBOSA, 2001:451). 
 
Maniqueísmo: doutrina que se funda em princípios opostos, bem e mal. 
(FERREIRA, 1999:1273) 
 
Plano: distância da câmera em relação ao(s)  elemento(s) fotografado(s). Há pelo 

menos quatro tipos de plano. O “plano geral” dá foco aos personagens dentro de um 
lugar determinado da ação, apresentando grande parte do cenário ou paisagem. O 
“plano médio”, comum nas fotografias, normalmente frontal, capta pessoas de corpo 
inteiro. O “plano americano” acontece na captação do meio-corpo de uma pessoa. 
Por último, o “close”, responsável por enquadrar somente uma parte do corpo (rosto, 
mãos, pernas). 
 
Registro: modo como a língua é produzida de acordo com os diferentes graus de 

intimidade responsáveis por caracterizar o espaço social e interindividual 
(CASTILHO, 2010). No português do Brasil, admitem-se os registros “formal” (ou 
culto) e “informal” (ou coloquial). Alguns linguistas propõem um terceiro registro, 
intermediário entre esses dois, denominado, de acordo com a literatura, de “neutro” 
ou “comum”. 
 
Representação Social: forma de conhecimento produzida socialmente e partilhada, 
capaz de contribuir para uma realidade comum a um grupo social. É comumente 
conhecido como saber natural ou do senso comum, ou seja, um saber distinto do 
conhecimento científico. Trata-se de um sistema de valores, ideias e práticas, com 
duas finalidades: manter a ordem e possibilitar a comunicação entre os seres sociais 
(JODELET, 2001:22). 

Retrato: tipo de fotografia de caráter “funcional”, limitando-se a dar informações 

sobre a personalidade da pessoa. Alguns jornais optam pelo retrato no modelo do 
tradicional “medalhão”, uma espécie de foto similar a de santinhos ou de documento 
de identidade. O uso do retrato pelo jornal serve de canal de expressão de 
determinadas concepções ideológicas ou simplesmente para produzir humor. É 
comum a apresentação de fotos de políticos (FARIA E ZANCHETTA JR. 2007:96-

98). 

Sensacionalismo: produção de noticiário que extrapola o real, que 

superdimensiona o fato, chegando a casos em que não há qualquer relação com 
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qualquer fato, sendo a notícia apenas uma atividade de ficção. Inadequações entre 
manchete e texto, texto e foto, ou manchete e foto são circunstâncias que marcam 
um jornal sensacionalista resultando no descrédito do público leitor (ANGRIMANI, 
1995:16). Para Enne (2007:71), o sensacionalismo é ocasionado por um conjunto de 
fatores:  ênfase em temas criminais ou extraordinários; presença de marcas da 
oralidade na construção do texto; percepção de uma série de marcas sensoriais 
espalhadas pelo texto (por exemplo, utilização de verbos e expressões corporais e 
de prosopopeia); utilização de estratégias editoriais como manchetes “garrafais”, 
muitas vezes seguidas por subtítulos jocosos ou impactantes; presença de fotos 
com detalhes do crime ou tragédia; imagens lacrimosas: narrativa de estrutura 
simplificadora e maniqueísta.  
 
Sequência: conjunto de cenas que se referem à mesma ação. (RABAÇA e 

BARBOSA, 2001:668). Sucessão de fotos, acompanhadas de legendas, que 
mostram a notícia em vários momentos. 
 
Subtítulo: título secundário,  colocado imediatamente após o título principal de uma 

matéria jornalística, frequentemente uma manchete.Composto em corpo menor que 
os caracteres usados no título, serve para destacar algum detalhe que completa o 
sentido do título (RABAÇA e BARBOSA, 2001:698). 
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8. CONCLUSÃO 
 
 

Neste estudo, focado na análise comparativa de manchetes e chamadas 

presentes em capas de Meia-Hora e O Globo, que noticiam um mesmo fato, 

examinamos os recursos verbais e não verbais mobilizados na configuração das 

informações levadas aos leitores dos dois jornais, com o objetivo de utilizar os 

achados da pesquisa na construção de um quadro destinado a orientar professores 

e autores de materiais didáticos na elaboração de atividades de leitura desses 

gêneros para o ensino médio e fundamental.  

Neste capítulo, levando em conta as questões da pesquisa elencadas na 

Metodologia, apresentaremos as conclusões a que chegamos a partir do exame de 

nosso corpus: 62 capas (31 de cada periódico) publicadas entre março de 2009 e 

março de 2010.  

 

 Os temas compartilhados por notícias que, num mesmo dia, figuram, sob a 

forma de manchete ou chamada, nas capas de Meia-Hora e de O Globo, 

restringem-se a Fatos Policiais, Desastres, Esportes e Personalidades. No 

primeiro grupo temático, que reúne um número de textos superior à soma dos 

outros três grupos, 78% dos textos focalizam os frequentes confrontos entre a 

polícia do Rio de Janeiro e o tráfico de drogas. Meia-Hora aborda uma 

quantidade de temas limitada, o que se refletiu nitidamente na composição do 

corpus, visto que este deveria reunir notícias sobre um mesmo fato, publicadas 

simultaneamente nos dois jornais. O Globo apresenta uma variedade de temas 

muito mais ampla, porém não compartilhada por Meia-Hora.   

 Além dos quatro temas acima citados, em Meia-Hora, as manchetes e 

chamadas da capa veiculam também alguns outros poucos temas, de caráter 

local, que não são encontrados naquelas de O Globo: ocorrências policiais 

isoladas, detalhes do cotidiano de “celebridades” da tevê e dos Esportes, oferta 

de vagas de empregos e informes sobre promoções comerciais.   

 Além dos quatro grupos temáticos acima mencionados, em O Globo, as 

manchetes e chamadas da capa veiculam também uma grande variedade de 

temas, de abrangência local, nacional e internacional, que não são encontrados 

naquelas de Meia-Hora: política, economia, ciência e tecnologia, saúde, 



248 

 

educação, habitação, transportes, energia, serviços e administração pública, 

movimentos sociais,  religião, direitos humanos, eventos culturais.    

 O grupo temático que se destacou no corpus, numérica e emblematicamente, foi 

Fatos Policiais, que, em Meia-Hora, aparece quase sempre em manchetes e, em 

O Globo, surge nesse gênero com frequência muito menor. Nele, focaliza-se a 

violência cotidiana, destaca-se a polícia como poder regulador e banaliza-se a 

morte com recurso ao humor. O segundo grupo temático mais numeroso, 

Desastres, abarca notícias sobre catástrofes e grandes dramas humanos delas 

decorrentes, alçadas a manchetes nos dois jornais. Destaca-se a força do 

destino ou do imponderável, mostrando-se em Meia-Hora a mão divina que 

salva e, em O Globo, o descaso das autoridades, que mata. Os grupos 

temáticos Esportes e Personalidades revelam  o desejo de muitos excluídos no 

Brasil: a ascensão social e econômica como jogadores de futebol ou “famosos” 

da mídia televisiva. Nestes dois últimos grupos, evidenciam-se estereótipos e 

preconceitos de gênero, mobilizados de forma sensacionalista, por imagem e 

palavra, na veiculação da notícia.  

 Os dois periódicos distribuem diferentemente por manchetes e chamadas as 

informações compartilhadas, conferindo-lhes graus de importância distintos. 

Dentre os 31 fatos noticiados pelos dois jornais simultaneamente, em Meia-Hora, 

93% deles surgem como manchetes enquanto, em O Globo, apenas 35% são 

configurados nesse gênero. A discrepância maior em relação ao número de 

notícias alçadas a manchetes está nos grupos relativos a Fatos Policiais e 

Personalidades, que mereceram destaque muito maior no periódico popular.  

 Os componentes verbais mobilizados na construção da informação nos textos 

das manchetes e chamadas são bastante diferentes nos dois jornais, em volume 

e complexidade. O Globo apresenta relatos mais factuais, com maior carga de 

informatividade, em textos com maior extensão, com vocabulário e estruturas 

mais complexos e teor “politicamente correto”. Meia-Hora faz relatos menos 

factuais, de teor mais apelativo, com menor carga de informatividade, com traços 

acentuados de humor e sensacionalismo, com presença marcada de 

estereótipos, em textos pequenos, tecidos com palavras da  linguagem coloquial 

e articulados em estruturas frasais de menor extensão e complexidade.  

 



249 

 

 Em Meia-Hora, os textos verbais das manchetes e chamadas, com forte 

articulação ao componente não verbal, são construídos com recurso a um léxico 

com forte marca de coloquialidade, no qual se destacam gírias, neologismos de 

cunho popular, expressões cristalizadas e também onomatopeias e alguns raros  

estrangeirismos (em texto que satiriza os países candidatos a sediar as 

Olimpíadas, que foram vencidos pelo Brasil).  Nas palavras utilizadas, observam-

se reduções, recurso importante aos sufixos intensificadores  -ão  e -inho e ainda 

ao sufixo -agem e -ada, indicadores de agrupamento, de coletividade. 

 Em relação ao léxico utilizado por O Globo nos textos verbais das chamadas e 

manchetes, não surgem gírias, e registram-se neologismos (destacados em 

itálico), termos ténicos e estrangeirismos. Nas palavras empregadas, não se 

observam reduções nem o uso dos sufixos nominais acima citados.    

 No tocante à construção das frases que configuram os títulos de manchetes e 

chamadas de Meia-Hora, predominam frases verbais, em ordem direta, 

declarativas, havendo até três exclamativas em títulos que incorporam discurso 

direto. Os verbos surgem, via de regra, na voz ativa e no presente (devido à 

própria função dos gêneros em questão, a qual é informar com atualidade e 

dinamismo), embora sejam observadas também umas poucas construções de 

passiva e formas verbais no passado e no futuro.    

 No que se refere à construção das frases, nos títulos das manchetes e chamadas 

de O Globo, predominam as frases verbais, em ordem direta, declarativas (há 

uma interrogativa em discurso direto), com verbos geralmente na voz ativa 

(muitos deles referidos a sujeitos que representam a força policial) e no presente 

(em decorrência da própria função desses gêneros), embora surjam também 

umas poucas construções de passiva e formas verbais no passado e futuro, 

registrando-se até a presença, em manchetes, de duas ocorrências de futuro do 

presente  simples.   

 Nas manchetes e chamadas dos dois jornais, a seleção lexical, bem 

diferenciada, é em grande parte influenciada pelo perfil do leitor em potencial de 

cada jornal. Já a estrutura frasal, menos diferenciada em ambos, prende-se à 

função social desses gêneros de primeira página (dar uma visão rápida e 

dinâmica dos acontecimentos mais recentes na perspectiva do jornal) e ao 

arcabouço convencionado para esses dois gêneros do domínio  jornalístico.  
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 As fotografias se destacam como os componentes não verbais que, articulados 

aos verbais, compõem os textos das manchetes e chamadas analisadas nos dois 

jornais. Sua presença é mais significativa em Meia-Hora, onde se inscrevem em 

90% dos textos analisados; em O Globo, seu número, embora também 

expressivo, é menor, estando inscritas em 77% dos textos examinados. Em 

Meia-Hora, geralmente, são de grande dimensão, aliando-se aos títulos de 

manchetes e chamadas para levar a mensagem até o leitor. Em O Globo, têm 

dimensão menor, complementando o texto escrito.  

 O componente não verbal em Meia-Hora é determinante do texto, predominando 

fotos de grandes dimensões, com apresentação frequente do objeto focalizado 

em planos mais próximos (americano, close) e com ênfase maior no componente 

humano. Esse componente humano muitas vezes é engrandecido em fotografias 

tomadas em ângulo de baixo para cima, como frequentemente ocorre com as de 

policiais e jogadores de futebol, apresentados como heróis. Esse ângulo também 

é usado em fotografia de um criminoso recém-capturado, engrandecendo, nesse 

caso, a vitória da polícia. Ainda merecem destaque entre os componentes não 

verbais, as cores quentes, os tipos garrafais em maiúsculas e os caracteres 

coloridos sobre fotos ou fundo escuro colorido. Em O Globo, as fotografias têm 

dimensão menor, são tomadas em planos mais abertos(grande plano, plano 

geral e plano médio), sem ênfase (exceto em Desastres) em figuras humanas 

específicas (imagens de policiais são raras, geralmente em um segundo plano 

discreto, preferindo-se imagens de armamento pesado, helicópteros, tanques 

etc.), e com uso limitado de câmera baixa. Cores frias, tipos de dimensão média, 

em caracteres maiúsculos e minúsculos, de cor preta sobre fundo branco são 

outros aspectos visuais relevantes que marcam a diferença entre O Globo e 

Meia-Hora.     

 Constata-se também a presença de desenhos, gráfico e infográficos. Todas as 

ocorrências de desenhos, de fácil leitura e com função humorística, registram-se 

em Meia-Hora, estando o  último deles inscrito na própria imagem captada pelo 

fotógrafo. Gráficos (uma ocorrência) e infográficos foram encontrados apenas em 

O Globo, sendo de leitura mais complexa e ampliando as informações sobre o 

fato noticiado. Observa-se, portanto, pela distribuição exclusiva de desenhos em 

Meia-Hora e de gráfico e infográficos em O Globo, que sua inserção foi decidida 
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em função de habilidades de leitura presumidas para o público-alvo de cada 

jornal.        

 Detalhando um pouco mais a questão dos caracteres, em Meia-Hora, os títulos e 

antetítulos são todos em maiúsculas, havendo, nos subtítulos, maiúsculas 

apenas na inicial de frase. Podem ser coloridos e superpostos diretamente às 

fotos ou surgirem sobre um fundo geralmente de cor escura, predominando a 

preta. Em O Globo, nos títulos e subtítulos das manchetes sempre compostos em 

preto sobre fundo branco, só a inicial é maiúscula, enquanto os antetítulos, raros 

e da mesma cor, apresentam variação de padrão relativo ao uso de maiúsculas e 

minúsculas.  

 Retomando a questão das cores, Meia-Hora utiliza, começando pelo título do 

jornal, cores quentes, contracenando com branco e preto. Em O Globo, a partir 

do título do periódico e prosseguindo em barras que separam chamadas, 

observam-se cores frias, como o azul e o verde, acrescidas ao branco e ao preto.  

 A presença de humor nas manchetes e chamadas de Meia-Hora é significativa, 

68% dos textos apresentam traços dele, enquanto em O Globo se manifesta em 

apenas 13% dos textos. Nos dois jornais, a maior concentração de traços de 

humor se encontra nos textos dos grupos temáticos Esportes e Fatos Policiais. 

Em Meia-Hora, o humor é criado por diversos recursos, quer sejam do plano 

verbal, quer sejam do não verbal, e, por vezes, esse efeito é obtido da 

conjugação dos dois planos.  Em Meia-Hora, há ironia até no relato de Desastres 

e mortes de Personalidades. Em O Globo, os traços de humor são mais tênues, 

definindo-se, por vezes, com recurso à intertextualidade e neologismos.  

 Uma postura sensacionalista configura-se em 94% dos textos analisados em 

Meia-Hora e em apenas 23% dos textos de O Globo, recorrendo os dois jornais 

a artifícios diferentes e em distintos graus de intensidade. Nos textos sobre 

Desastres, observa-se recurso ao sensacionalismo nos dois periódicos, cada um 

na sua linha. Meia-Hora recorre sobretudo à palavra (exemplos: discurso direto, 

foco em crianças vitimadas por acidente etc.), enquanto O Globo publica 

imagens de pessoas em pranto, fileiras de caixões etc.  Nos textos sobre Fatos 

Policiais, Meia-Hora usa e abusa de recursos sensacionalistas, inclusive 

associando imagens de criminosos mortos a bordões cômicos e ditos populares, 

enquanto O Globo constrói as notícias mais discretamente. Em Personalidades e 



252 

 

Esportes, Meia-Hora recorre inclusive a estereótipos relativos a gênero, 

enquanto O Globo é mais contido.  

 As manchetes e chamadas nos dois jornais são configuradas à imagem e 

semelhança dos universos em que supostamente estariam inscritos seus 

leitores virtuais. Em Meia-Hora, nota-se um mundo inserido num cotidiano local 

de violência, em que, nos conflitos entre trabalhadores/cidadãos ordeiros e 

vagabundos/marginais, o poder policial representa a força reguladora. Nesse 

mundo, observa-se ainda que as perspectivas de sucesso dependem de um 

golpe de sorte ou de força divina e que o trabalho não resulta em ascensão 

econômica e social, o que geralmente só ocorre se a atividade exercida se 

inscrever na área do futebol e da mídia televisiva. Ou seja, jogadores de futebol 

e “famosos” no “Olimpo” e a polícia e Deus como a única salvação nas 

adversidades do cotidiano. Ressalte-se ainda a presença de estereótipos de 

gênero e de classe social. A imagem do leitor em potencial que subjaz aos 

textos analisados de Meia-Hora é a de um cidadão de baixa escolaridade, com 

conhecimento enciclopédico e de língua escrita limitado, mantido em seu papel 

de força de trabalho não qualificada, atenuando sua tragédia cotidiana com 

futebol e tevê e com a crença de que a saída desse universo depende de forças 

salvadoras e não de a sua própria determinação e trabalho.   

 Em O Globo, os textos analisados representam um universo que extrapola os 

limites locais, no qual a violência também tem entrada, mas não tem presença 

tão forte; um espaço em que outros elementos reguladores do cotidiano se 

alinham com o poder policial; um mundo em que as perspectivas de sucesso, 

não excluindo a sorte a a providência divina, são apresentadas em um leque 

muito mais amplo, dependendo também da determinação e do trabalho de cada 

um; um contexto em que o acesso a bens  econômicos e culturais é possível, 

pelo menos para alguns. A imagem do leitor em potencial subjacente é a de um 

cidadão com escolaridade e conhecimento de mundo mais amplo, com domínio 

da escrita e da norma culta, que detém o controle das forças de produção ou se 

inscreve no grupo dos trabalhadores qualificados, e cujo padrão econômico não 

só permite a vida em refúgios mais seguros, mas também o acesso a uma 

gama mais ampla de bens econômicos e culturais.  

 Os traços que, a partir desta pesquisa, consideramos mais relevantes para o 

desenvolvimento de atividades de leitura crítica de manchetes e chamadas dos 
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jornais populares e de referência analisados, e possivelmente de outros 

periódicos dessa natureza, constam no quadro já apresentado, que é 

acompanhado de um glossário e de sugestões de leituras dirigidos a 

professores de Língua Portuguesa do ensino médio e fundamental, que estejam 

preocupados em ampliar o universo linguístico e a visão de mundo de seus 

alunos.  
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