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                                                  SINOPSE 

Investigação dos efeitos patêmicos flagrados 

em notícias jornalísticas publicadas em O Globo 

e Meia Hora, publicadas nos anos de 2013 e 

2014, com base na Teoria Semiolinguística do 

Discurso e em estudos sobre patemização. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A 

realidade toda da palavra é absorvida por sua função 

de signo. A palavra não comporta nada que não 

esteja ligado a essa função, nada que não tenha sido 

gerado por ela. A palavra é o modo mais puro e 

sensível da relação social. 

 

Mikhail Bakhtin 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo flagrar os possíveis efeitos patêmicos inscritos em 

notícias da mídia impressa. Esta pesquisa visa, mais especificamente, refletir 

sobre o modo como esses efeitos de patemização contribuem para a construção 

de sentido no gênero focalizado. Para tanto, neste estudo, utilizamos um corpus 

composto por notícias publicadas no mesmo dia, sobre o mesmo assunto, em 

dois jornais que circulam no estado do Rio de Janeiro: O Globo, representante 

do jornalismo de referência, e o Meia Hora, representante do jornalismo popular. 

Baseados nos pressupostos teóricos e metodológicos da Semiolinguística, de 

Patrick Charaudeau, especialmente no que concerne ao ato de linguagem como 

encenação, ao contrato de comunicação midiático e aos efeitos de patemização, 

procuramos identificar quais são as estratégias linguístico-discursivas utilizadas 

por cada veículo de comunicação a fim de seduzir o público-alvo. Além disso, 

mostramos como essas estratégias estão diretamente relacionadas ao modo 

como cada periódico projeta um interlocutor ideal e de que maneira elas 

transformam a notícia jornalística num objeto indutor de emoção. Focalizamos 

nossa análise não nas emoções efetivamente sentidas pelos sujeitos, mas sim 

nas emoções das quais a linguagem pode ser portadora.  

       

 

     Palavras-chave: notícia jornalística; semiolinguística; patemização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to catch what the possible effects of patemization enrolled in the 

print news. This paper aims to, more specifically, reflect on how these 

patemization effects contribute to the construction of meaning in gender focused. 

Hence, in this study, we used a corpus of news published on the same day, about 

the same subject, in two newspapers circulating in the State of Rio de Janeiro: O 

Globo, representative of the “reference journalism” and the Meia Hora, 

representative “popular journalism”. Based on theoretical assumptions of 

Semiolinguistics, of Patrick Charaudeau, especially regarding the speech act as 

staging, the media communication agreement and the effects of patemization, try 

to identify what are the linguistic and discursive strategies used by each 

communication vehicle to seduce the audience. In addition, we show how these 

strategies are directly related to how each periodic design an ideal partner and 

how they transform the journalistic news in emotion-inducing object. We focus 

our analysis not on emotions effectively felt by the subject, but the emotions of 

which the language can be a carrier.  

 

 

Keywords: journalistic news; semiolinguistics; patemization.  
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1. INTRODUÇÃO 

A linguagem pode ser considerada um poder do homem. Pela linguagem, 

o homem pensa e age, já que não existe ação sem pensamento, nem 

pensamento sem linguagem. A linguagem também permite ao homem viver em 

sociedade, pois é por meio dela que ele pode entrar em contato com o outro, 

estabelecendo vínculos, construindo comunidades. Assim, a linguagem é 

fundamental para que os sujeitos possam ser atores na encenação da vida social 

(CHARAUDEAU, 2012b).   

Uma característica fundamental observada nos estudos discursivos 

realizados em torno da linguagem – desde Benveniste (1988) − é o fato de que 

a enunciação1 é direcionada a um outro; afinal, não há comunicação se não 

houver um Eu que deseje comunicar e um Tu que se coloque no lugar de ouvinte, 

numa relação interativa.  

Dessa forma, mesmo que o interlocutor não esteja presente fisicamente 

no momento da enunciação do ato de linguagem, ele já foi previamente 

imaginado por quem deseja comunicar-se com o outro. Isso explica o fato de que 

a mesma pessoa pode abordar o mesmo acontecimento de diversas maneiras: 

ninguém contaria sobre uma viagem do mesmo modo para o chefe e para um 

amigo, por exemplo. Certamente as diferenças existiriam e poderiam ser 

percebidas por meio do registro linguístico empregado, do enfoque dado ao 

tema, do detalhamento dos fatos, entre outros aspectos.  

A particularidade de um Eu projetar um Tu para que exista a comunicação, 

tão essencial para o entendimento de qualquer estudo centrado na língua em 

uso, remete à etimologia do vocábulo empatia, conceito chave para esta 

pesquisa centrada nos efeitos de patemização em textos jornalísticos. Derivado 

do grego empátheia, “empatia” refere-se à tendência para sentir o que se sentiria 

caso se estivesse na situação e circunstâncias experimentadas por outra 

pessoa2, significa entrar no sentimento do outro3. Assim deveria acontecer 

quando da produção de textos no dia a dia, pois os sujeitos deveriam imaginar 

                                                           
1 Com Benveniste e sua teoria da enunciação, dá-se primazia ao subjetivo, privilegiando-se a 

enunciação sobre o enunciado e possibilitando-se estudos fundados na oposição “EU/TU”. 
2 CUNHA (2007, p.293) 
3 LYSARDO-DIAS (2010, p. 100) 
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seus interlocutores e colocar-se no lugar deles para pensar que componentes do 

dispositivo comunicativo poderiam estabelecer uma comunicação mais eficiente.  

Empátheia nos remete ao conceito de pathos que, juntamente com o de 

ethos e o de logos, compõe, dentro da tradição retórica, a trilogia aristotélica 

relativa aos meios de prova no discurso. Esses, segundo Aristóteles (2005), 

seriam os três meios discursivos utilizados pelo enunciador na tentativa de 

convencer e seduzir o público-alvo. O logos − o discurso em si − convence por 

meio da razão; o ethos – a imagem de si construída pelo enunciador – e o pathos 

– imagem do destinatário também elaborada pelo enunciador – por sua vez, 

seduzem por meio da emoção.  

No escopo desta pesquisa, o interesse recai sobre a noção de pathos. 

Sob uma concepção discursiva, essa categoria é examinada como inscrita no 

ato de enunciação (CHARAUDEAU, 2006) e utilizada em referência às emoções 

presentes no discurso, motivadas por fins estratégicos4. Tendo como objetivo 

alcançar esse visado efeito patêmico inscrito no ato enunciativo, o enunciador 

faz uso de determinadas estratégias linguístico-discursivas que, supostamente, 

favorecerão a tentativa de aproximar-se do seu interlocutor.  

No presente trabalho, interessamo-nos por estudar como as emoções 

estão presentes em um gênero textual que nos é apresentado como imparcial e 

objetivo5: a notícia jornalística. Para a realização do estudo, selecionamos como 

nosso objeto de trabalho notícias da mídia impressa, mais especificamente 

textos de dois periódicos que circulam no estado do Rio de Janeiro: O Globo, 

voltado às classes A e B; e o Meia Hora, voltado às classes C e D6. 

Observaremos, nas notícias selecionadas, os supostos efeitos visados de 

patemização implicados em estratégias linguístico-discursivas encenadas por 

cada veículo de comunicação e o modo como esses efeitos de pathos 

contribuem para a construção do sentido noticiado.  

A opção por textos do domínio jornalístico é justificada pelo fato de que 

a notícia, com frequência, é caracterizada, principalmente nos manuais didáticos 

                                                           
4 Conforme definição utilizada por Charaudeau (2010, p.35) 
5 Conforme Manual de Redação e Estilo de O Estado de São Paulo. 
6 Os dados estão de acordo com pesquisa publicada nos sites www.infoglobo.com.br e 
www.abmn.com.br  

http://www.infoglobo.com.br/
http://www.abmn.com.br/
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e nos manuais de jornalismo, por sua imparcialidade. A notícia é perpassada, 

contudo, por marcas de subjetividade, já que todo ato enunciativo é produzido 

por um enunciador dotado de intencionalidade. Apesar de, tradicionalmente, 

existir, no domínio jornalístico, todo um esforço para que esses textos sejam 

objetivos ou para que as marcas de subjetividade sejam apagadas, esse sujeito 

deixará marcas nos textos produzidos, supostamente imbuídos, assim, de 

efeitos de patemização. 

Em suma, consideramos, neste trabalho, que o recurso aos efeitos 

patêmicos é, possivelmente, constitutivo do discurso jornalístico em geral, e das 

notícias, em particular. Imaginamos que esses recursos sejam capazes de tocar 

a emoção e os sentimentos do público-alvo e que possam neutralizar, mesmo 

que em parte, a atividade racional desse público, suscitando uma adesão ao 

discurso do enunciador de um modo quase irracional (CHARAUDEAU, 2007). 

Por isso, justifica-se a importância de flagrar de que forma a potencial emoção 

circula através da leitura dos jornais constituintes do corpus e de que modo cada 

periódico consegue afetar seu interlocutor.  

 O fato de O Globo e o Meia Hora serem jornais de grande circulação no 

estado do Rio de Janeiro e estarem entre os três periódicos mais vendidos desse 

estado7, alcançando, dessa forma, um grande público, explica a escolha do 

corpus desta pesquisa. O jornal O Globo foi lançado em 1925 e sempre esteve 

entre os jornais mais vendidos do país. Atualmente, ele é o líder de vendas no 

Rio de Janeiro e o terceiro mais vendido do Brasil, e é destinado a um público 

mais culto da sociedade que deseja se informar a respeito dos mais diversos 

assuntos. Já o Meia Hora é um jornal mais recente, que teve seu início em 2004, 

mas que também já ocupa a posição de terceiro mais vendido do estado e o 

décimo primeiro mais vendido do país. Seu público, menos privilegiado 

economicamente, é atraído sobretudo pelo baixo preço e pelas famosas 

manchetes que, popularmente, apresentam duplo sentido.  

 Neste trabalho, objetivamos reafirmar como o discurso jornalístico é um 

discurso não isento, na medida em que se constrói com vistas, entre outros fins, 

a afetar o outro. Mais especificamente, visamos fazer uma descrição das 

                                                           
7 Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2014. 
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estratégias discursivas empregadas na construção da informação jornalística 

para a sensibilização do outro, a fim de flagrar os potenciais efeitos patêmicos 

emergentes. Para isso, utilizamos dez notícias de cada periódico, que 

representam uma parte das cinquenta coletadas durante os anos de 2013 e 

2014. Todas as notícias selecionadas foram publicadas no mesmo dia pelos dois 

jornais e abordam o mesmo fato. Esse critério de seleção justifica-se pelo fato 

de acreditarmos que assim será possível observar com maior exatidão as 

diferenças entre os dois periódicos. 

Para a confecção da análise, este trabalho ancora-se nas hipóteses a 

seguir delineadas:  

 Existem efeitos de pathos nas notícias publicadas tanto pelo jornal 

O Globo quanto pelo jornal Meia Hora; 

 Nas notícias de cada um dos periódicos, há diferentes graus de 

patemização que estão diretamente ligados ao interlocutor ideal imaginado por 

cada jornal; 

 Os diferentes graus de patemização flagrados, que emergem de 

diversos mecanismos linguístico-discursivos empregados em cada um dos 

jornais, interferem diretamente na construção do sentido das notícias que os 

periódicos veiculam;  

 As patemias de O Globo e do Meia Hora são constituídas por 

tópicas8 diferentes. 

Em termos teóricos e metodológicos, filiamos esta pesquisa ao referencial 

teórico da Análise do Discurso Francesa de orientação Semiolinguística, criada 

pelo linguista Patrick Charaudeau (1983), especialmente no que concerne aos 

pressupostos acerca da patemização (CHARAUDEAU, 2007 e 2010). 

Este trabalho divide-se em seis capítulos. O capítulo 2 apresenta os 

principais conceitos teóricos que alicerçam a Análise Semiolinguística do 

Discurso, desenvolvida por Patrick Charaudeau (2012b), destacando-se os 

conceitos básicos que serão utilizados neste estudo: o ato de linguagem como 

                                                           
8 Conforme termo utilizado por Charaudeau (2010) para designar um conjunto de figuras 
provenientes de imaginários sociodiscursivos. 



15 
 

encenação, os modos de organização do discurso e a organização formal do 

texto. 

O capítulo seguinte aborda alguns aspectos fundamentais no que se 

refere à comunicação midiática, também de acordo com os pressupostos 

teóricos de Charaudeau: o contrato de comunicação midiático (2012a) e o 

gênero notícia jornalística (2012a, 2004). Além disso, serão abordadas as 

diferenças existentes entre o jornalismo de referência e o jornalismo popular, 

conforme Amaral (2006). 

O capítulo 4 abarca outro tema essencial para esta pesquisa, o estudo 

das emoções no discurso, particularmente, no domínio jornalístico. Para essa 

abordagem discorreremos sobre as teorias de Charaudeau (2007, 2010) acerca 

da patemização.  

O quinto capítulo abrange o recorte metodológico e a análise do corpus. 

Assim, compreende a apresentação de um breve histórico do corpus e da sua 

constituição, como também dos parâmetros de análise utilizados na pesquisa, 

pautados em Charaudeau (2007, 2010) e Emediato (2007) e alargados com base 

em Ducrot (1988) Fiorin (2011), Kerbrat-Orecchioni (1997) e Koch e Elias (2011). 

Além disso, o capítulo apresenta a análise dos textos jornalísticos, sob o viés da 

análise do discurso dentro do quadro metodológico da Teoria Semiolinguística, 

com vistas à verificação das hipóteses apresentadas.  

Finalmente, na conclusão, apontamos nossas considerações finais a 

respeito da pesquisa, assim como a verificação das hipóteses selecionadas para 

esta pesquisa e as contribuições deste trabalho para o estudo das emoções no 

domínio jornalístico ancorado da Análise Semiolinguística do Discurso. 
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2. ABORDAGEM SEMIOLINGUÍSTICA DO DISCURSO 

     2.1       O ato de linguagem como encenação 

Para a abordagem dos pressupostos que norteiam a teoria de Análise do 

Discurso, inaugurada em 1983 por Patrick Charaudeau, é interessante que 

iniciemos examinando o próprio nome empregado para designar essa corrente 

de estudos: SEMIOLINGUÍSTICA.  Charaudeau (2005, p.13) explica que busca 

estabelecer uma síntese entre Semiótica, Linguística e Pragmática: 

Semio-, de “semiosis”, evocando o fato de que a 
construção do sentido e sua configuração se fazem 
através de uma relação forma-sentido (em diferentes 
sistemas semiológicos), sob a responsabilidade de um 
sujeito intencional, com um projeto de influência social, 
num determinado quadro de ação; linguística para 
destacar que a matéria principal da forma em questão - 
a das línguas naturais – por sua dupla articulação, pela 
particularidade combinatória de suas unidades 
(sintagmático – paradigmática em vários níveis: palavra, 
frase, texto), impõem um procedimento de semiotização 
do mundo diferente das outras linguagens. 

 

No âmbito dessa teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, as 

línguas naturais, em vista de sua dupla articulação, impõem, assim, um processo 

de semiotização do mundo, integrado pelos processos de transformação e 

transação, descrito conforme o esquema abaixo: 

 

 

Extraído de Charaudeau (2005, p.14) 

 

O processo de transformação transforma o mundo a significar em mundo 

significado por um sujeito falante e compreende quatro tipos de operação: 
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identificação, qualificação, ação e causação. Já o processo de transação faz do 

“mundo significado” um objeto de troca linguageira entre os participantes da 

interação e se realiza de acordo com quatro princípios: de alteridade, de 

influência, de regulação e de pertinência. Pelo fato de determinar as escolhas 

linguísticas, o processo de transação comanda o de transformação. 

Tomando o caso da construção de uma notícia jornalística, cuja finalidade 

básica é a de informar, notamos que ela passaria, assim como qualquer outro 

gênero, pelo processo de transformação, em decorrência do processo de 

seleção lexical, por exemplo. Também, ao fazer circular entre os parceiros um 

objeto de saber que, em princípio, um possui e o outro não (CHARAUDEAU, 

2012a, p.41), o ato de informar passaria pelo processo de transação, 

determinante das referidas escolhas. 

É preciso deixar claro, sobretudo, que, no âmbito da Semiolinguística, a 

construção do sentido – perceptível através de formas − se dará levando em 

conta sujeitos inseridos em situação de troca social, movidos, portanto, por 

determinadas intenções comunicativas. Tendo como exemplo o enunciado Ele 

ainda não sabe dar o troco, percebemos que, se fosse proferido por uma mulher 

que fala sobre o que o filho aprendeu em uma aula de matemática, significaria 

que a criança ainda não domina todas as operações. Mas se fosse essa mesma 

mãe comentando sobre o fato de o filho ter apanhado na escola e não ter batido 

também, significaria que a criança ainda não aprendeu a revidar determinadas 

ações.  

Dessa forma, parece claro que o sentido nunca é oferecido 

antecipadamente. Sua construção decorre da ação linguageira do homem em 

situações de troca social, ou seja, depende de um dispositivo comunicativo que 

é comandado pelo explícito e implícito da linguagem, isto é, pelo situacional e 

pelo discursivo, dentro do qual se encontram os sujeitos em interação 

(CHARAUDEAU,1999).  

Desse modo, os sentidos também não dependem exclusivamente de um 

sujeito, mas sim de todos os sujeitos que interagem em um ato de linguagem, já 

que esses sentidos são construídos tanto na produção quanto na recepção de 

qualquer enunciação.  Isso faz com que todo ato de linguagem seja uma aposta, 
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na qual o locutor deseja que o interlocutor encontre nos enunciados muitos mais 

do que apenas o sentido referencial de palavras postas lado a lado, pois, 

segundo Charaudeau (1999, p.30), os enunciados não significam em si mesmos, 

só quando são colocados num determinado espaço de condicionamento. 

Então, tanto quem enuncia, quanto quem interpreta qualquer ato 

comunicativo precisa ter uma habilidade que vai muito além do conhecimento 

dos significados de palavras, das regras de combinação para formar orações. 

Todo falante precisa de uma competência enunciativa que requer outros saberes 

os quais fazem parte do processo de enunciação.  

Em novembro de 2008, o jornal Meia Hora publicou uma notícia cuja 

manchete foi alvo de muitos comentários: Fábio Assunção dá um tempo na 

carreira. Ator abandona Negócio da China para cuidar da saúde. Um interlocutor 

poderia entender a mensagem apenas com o sentido de que o ator estaria 

doente e deixou a carreira na novela para se tratar. Contudo, o sentido ampliado, 

o de que o ator abandonou a novela por problemas de saúde ligados a 

envolvimento com drogas, e que o vocábulo carreira faz alusão a uma carreira 

de cocaína, só seria entendido se o interlocutor fosse além do sentido linguístico 

proposto e chegasse ao sentido de discurso. 

Ao construir o texto brincando com os sentidos que podem ser atribuídos 

à palavra carreira, esse exemplo ilustra bem a noção de que linguagem é um 

objeto não transparente e que o ato linguageiro é resultado de uma interação de 

intencionalidades advinda da relação entre os parceiros do jogo comunicativo. 

Dessa forma, para Charaudeau (1996), o ato de linguagem não esgota sua 

significação em sua forma explícita, pois se trata de um objeto duplo, constituído 

de um Explícito e de um Implícito. 
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Extraído de http://www.caligraffiti.com.br/jornal-meia-hora/ 

Extrai-se daqui uma diferença importante para a Semiolinguística, entre o 

sentido de língua e o sentido de discurso. Como pudemos observar, o “sentido 

de língua” se constrói por meio de signos, nos quais associamos significantes e 

significados. Já o sentido de discurso não pode ser construído como se cada 

signo tivesse um valor absoluto; é preciso articulá-lo com outros signos e com o 

espaço de condicionamento do ato de linguagem. 

Outra característica importante é que o sentido discursivo é resultante de 

duas forças: a centrífuga, que abarca as condições extralinguísticas da 

enunciação; e a centrípeta, que remete às suas condições intralinguísticas 

(CHARAUDEAU, 1999). Baseada nessa proposição de Charaudeau, Feres 

(2011, p.33) representa o processo de construção do sentido através do 

esquema abaixo 
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Adaptado de Feres (2011, p.33) 

Portanto, o sentido de discurso se relaciona com toda a encenação9 do 

ato de linguagem, já que está aliado às condições extralinguísticas e ao nível 

implícito da linguagem. Essa encenação compreende duas realidades: a do fazer 

                                                           
9 Encenação, no original mise en scène, é um termo proposto por Patrick Charaudeau para 
designar qualquer ato de linguagem, considerando que ele é uma representação comandada 
pelos sujeitos que o compõem (MACHADO, 2001, p.50). 

Processo de construção de sentido 

(Charaudeau) 
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psicossocial, uma instância situacional; e a da organização do dizer, uma 

instância discursiva. 

Além disso, Charaudeau (2001) ressalta que o discurso ultrapassa os 

códigos de manifestação linguageira na medida em que é o lugar da significação 

e que, por isso, não deve ser limitado à manifestação verbal. Também aponta 

para que não se misture a noção de texto com a de discurso, pois o texto 

representa a materialização da encenação do ato de linguagem e pode ser 

atravessado por vários discursos ligados a gêneros ou a situações diferentes. 

 Assim, um simples enunciado como Está frio, no sentido de língua, 

significaria apenas uma constatação; já, no sentido de discurso, poderia 

significar, além de uma constatação, uma reclamação a respeito do tempo, um 

pedido para que o ar-condicionado seja desligado, uma ordem para que o prato 

de comida seja esquentado, dentre muitos outros sentidos que esse enunciado 

pode assumir no quadro da enunciação. 

Visto isso, é importante sumarizar as ideias apresentadas através de 

alguns pressupostos que figuram no quadro da teoria de Charaudeau (2001, 

p.28): 

1) Todo ato de linguagem é uma encenação que combina o fazer 

(instância situacional) e o dizer (instância discursiva). Essa dupla realidade faz 

com que o ato de linguagem se desdobre em dois circuitos indissociáveis: um 

externo (fazer) e um interno (dizer).  

2) O ato de linguagem é dotado de intencionalidades, podendo ser 

comparado a um jogo no qual todos querem ganhar. Sendo assim, não se pode 

deixar de considerar que existem estratégias discursivas que serão 

determinantes para o quadro situacional e determinadas por um “contrato de 

comunicação”, conceito fundamental da teoria de Charaudeau que será tratado 

mais adiante. 

3) Todo ato de linguagem é produzido por seres psicossociais, 

vinculados a práticas e imaginários sociais da comunidade a que pertencem. 

Desse modo, notamos que o ato de linguagem não é resultado de um 

processo simétrico entre locutor e interlocutor, mas sim resultado de uma 
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encenação entre os quatro sujeitos que compõem esse ato, articulando o 

implícito e o explicito. 

Charaudeau representa essas hipóteses que definem a teoria 

semiolinguística através do esquema seguinte: 

                                   Fazer -Situacional 

 

 

 

 

 

 

   Extraído de Charaudeau (2001, p.29) 

No esquema acima, observamos a existência de quatro sujeitos 

comunicacionais do ato de linguagem: dois situacionais (externos) e dois 

discursivos (internos). Os sujeitos chamados de EUe – EU enunciador – e TUd 

– TU destinatário – são os seres de fala, protagonistas da encenação do dizer e 

assumem a instância da produção; e os parceiros, chamados de EUc – EU 

comunicante −  e TUi – TU interpretante –são concebidos como seres do mundo 

real, ligados em uma relação contratual. 

O EUc é quem inicia o processo de produção, comandando, no quadro do 

fazer, a encenação. Já o EUe define-se como ser de fala da encenação do dizer; 

é a imagem construída pelo EUc, na qual estará presente toda a sua 

intencionalidade comunicativa. É um ser que só existe devido ao ato de 

linguagem.  

O TUd é também definido como ser de fala da encenação do dizer; trata-

se do sujeito imaginado pelo EUc como o ideal e interpretado assim pelo TUi. O 

 

 

 

       EUc                                                                                           TUi 

 

 

                                   Circuito externo – Fazer  

                                     Relação contratual 

Circuito interno – Dizer 

EUe < ------------------------------- > TUd 
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TUi existe independentemente dos outros sujeitos; é o responsável pela iniciativa 

do processo de interpretação. 

No espaço interno, temos o mundo discursivo, onde se encontram os 

seres da fala e onde se apresenta a mise en scène − a encenação do ato de 

linguagem, no sentido teatral do termo − enquanto, no espaço externo, temos o 

mundo situacional, onde se encontram os seres agentes e onde circulam 

saberes ligados ao psicossocial.  

Logo, todo ato de linguagem, segundo Charaudeau (2012b, p.45), é um 

ato interenunciativo entre quatro sujeitos, lugar de encontro imaginário de dois 

universos de discurso que não são idênticos, conforme ilustrado no esquema 

abaixo: 

 

Universo de discurso do EU 

 

 

   Universo de discurso do TU’ 

Extraído de Charaudeau (2012b, p.45) 

 

Também cabe evidenciar que todo ato de linguagem é uma aposta, 

portanto, nem sempre terá, necessariamente, sua finalidade comunicativa 

alcançada. Charaudeau (2011, p.51) ressalta que: 

Ora, um mesmo ato de linguagem pode ser interpretado 
por diferentes TUi e, com isso, o EUc pode ser 
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conhecido de diferentes maneiras. Assim, uma mesma 
fala poderá ser interpretada como “provocadora”, 
“demagógica”, “denunciadora” e/ou irônica conforme o 
TUi.  

 

Essa aposta de uma comunicação bem sucedida estabelecida entre os 

quatro sujeitos se constrói sob o comando de um contrato comunicativo. Esse 

contrato depende, segundo Charaudeau (1996, p.35), de três componentes: o 

comunicacional, que analisa o quadro físico do ato linguageiro; o psicossocial ou 

situacional, que diz respeito às impressões que os parceiros têm uns em relação 

aos outros; e o intencional ou discursivo, que se refere ao conhecimento que os 

parceiros têm uns dos outros, levando em conta os imaginários culturais e os 

saberes compartilhados entre eles. 

É sobredeterminada pelo contrato de comunicação que a mise en scène 

linguageira se constrói. Todo ato de linguagem tem uma faceta teatral que nos 

ajuda a viver em sociedade, pois, em diversos momentos do dia a dia, os sujeitos 

obrigam-se a colocar máscaras para que possam conviver da melhor maneira 

nas mais diversas situações de troca linguageira – segundo diferentes relações 

contratuais − a que são expostos.  Por exemplo, um advogado, ao defender a 

empresa para a qual presta serviços, assume uma máscara e uma posição na 

encenação do Dizer que talvez chegue a ir contra a ideologia de seu EUc, até 

inconscientemente. 

Charaudeau (2012b, p.52) representa o ato de linguagem e os sujeitos 

interagentes por meio do esquema descrito abaixo. 
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             Extraído de Charaudeau (2012b, p.52) 

 

Na construção de uma notícia jornalística, que interessa particularmente 

a este trabalho, o Eu comunicante jornalista assume uma máscara para fazer 

parte do ato de linguagem, colocando-se como Eu enunciador, que assume a 

ideologia do jornal para o qual trabalha. Assim, o Eu enunciador projeta um leitor 

ideal, o Tu destinatário, para o qual deseja comunicar algo dentro do espaço 

interno onde ocorre a mise en scène. Entretanto, quem de fato lerá o texto escrito 

por esse Eu enunciador será o Tu interpretante, que pode ou não coincidir com 

o Tu destinatário projetado. 

Para que o contrato de comunicação exista é preciso que o sujeito falante 

reconheça que ele não pode ser um sujeito falante sem um TU, ou seja, para 

que haja comunicação é necessário que haja um outro. Além disso, esse 

“contrato” pressupõe que os indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de 

práticas sociais estejam suscetíveis de chegar a um acordo sobre as 

representações linguageiras dessas práticas sociais (CHARAUDEAU, 2012b, 

p.56). Charaudeau (1996, p.25) denomina essa exigência de direito à palavra.          

 O direito à palavra é fundamentado por três condições: a do saber; a do 

poder; e a do saber fazer: 
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1) O reconhecimento do Saber, que é construído através de 

consensos, verdades válidas sobre o mundo para que os envolvidos no ato de 

linguagem possam tomar uma posição; 

2) O reconhecimento do Poder, que é construído através dos papéis 

assumidos por cada sujeito, do grau de adequação entre o estatuto 

socioprofissional (espaço externo) e o papel linguageiro (espaço interno); 

3) O reconhecimento do Saber fazer, que é alcançado quando um TU 

julga um EU como suficientemente competente para determinado projeto de fala.   

É através do Saber e do Poder, já pré-determinados, que o sujeito ganha 

legitimidade, e através da demonstração de um Saber fazer, na troca linguageira, 

que ele adquire credibilidade. Estando legitimado e credível, o sujeito terá seu 

direito à palavra reconhecido no seu projeto de fala. 

Ainda de acordo com Charaudeau, 

(...) o projeto de fala é o resultado de um “ato conjunto”, 
que se faz num movimento de vai-e-vem constante entre 
o espaço externo e interno da cena comunicativa. É na 
aptidão em saber ligar esses dois espaços e seus 
componentes que pode ser julgado o Saber fazer do 
sujeito e que pode ser reconhecida sua competência 
enquanto sujeito tendo um projeto de fala. É o que lhe 
dará credibilidade, sem a qual, não obstante toda 
legitimidade que possua pelo Saber ou pelo Poder, ele 
não terá entendido, e não lhe será reconhecido, de fato, 
o direito à palavra. (1996, p.29-30) 

 

No que concerne ao contrato de comunicação midiático – objeto de estudo 

desta pesquisa − vale salientar a particularidade apontada por Charaudeau 

(2012b, p.72) quanto ao duplo papel assumido pela instância de produção: de 

fornecedor da informação, pois deve fazer saber, e de propulsor do desejo de 

consumir as informações, pois deve captar seu público. É bom ressaltar o fato 

de que essa instância de produção não é representada por apenas um jornalista. 

Ele é, obviamente, a figura mais importante, mas não se pode deixar de levar 

em conta os outros “atores” da enunciação, como os jornalistas, operadores e 

técnicos. 

Nesse ato de linguagem no qual a mídia impressa se insere, os receptores 

não estão presentes fisicamente na relação de troca (CHARAUDEAU, 2012b, p. 
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79), por isso a instância de produção é obrigada a fazer uma previsão, 

considerando o público como destinatário-alvo (ideal) ou como interpretante 

(real). 

Os objetivos do contrato midiático são ter credibilidade e atingir o maior 

público possível, mas conciliá-los não é tarefa fácil, na medida em que, se o 

jornal priorizar somente a informação, será credível, mas se distanciará do 

grande público e, se priorizar a captação das massas, pode exagerar na 

espetacularização e se distanciar da credibilidade. Portanto, o grande desafio 

das mídias é transitar entre a informação e a captação priorizando a informação. 

No capítulo 3, trataremos com mais especificidade do contrato de 

comunicação midiático. 

 

2.2.      Modos de organização do discurso e aspectos de organização formal 

do texto 

A interação entre o quatro sujeitos que compõem o ato de linguagem é 

sobredeterminada pelo contrato de comunicação que propõe aos sujeitos 

condições que, de acordo com Charaudeau (2004), definem a expectativa 

(enjeu) da troca comunicativa, que, sem o seu reconhecimento, não haveria 

possibilidade de intercompreensão. Esta noção de contrato permite agrupar 

textos que estejam dentro das mesmas condições situacionais e das mesmas 

restrições formais e discursivas, tais como as características linguístico-

discursivas empregadas e os Modos de Organização do Discurso adotados.  

Nesta seção, focalizaremos primeiramente os Modos de Organização do 

Discurso: procedimentos discursivos que constroem o texto e que dependem da 

finalidade comunicativa de cada ato de comunicação. Segundo Charaudeau 

(2012b), são quatro os modos de organização do discurso: descritivo, narrativo, 

argumentativo e enunciativo. 

 O Modo Descritivo tem a função de nomear, localizar e qualificar seres 

do mundo real. Assim, o sujeito falante dá existência a esses seres, observando-

os com um olhar parado. O Modo Narrativo pressupõe a existência de um 

narrador com uma determinada intencionalidade e de um destinatário, a quem o 

narrador descreve uma sequência de ações postas numa relação de 
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causalidade. O Modo Argumentativo, diferentemente dos outros dois, inscreve-

se numa finalidade racionalizante, marcada por uma lógica e um princípio da 

não-contradição, visando à persuasão e à mudança de comportamento do 

interlocutor. O Modo Enunciativo tem um papel particular, segundo o autor, que 

é o de dar conta da posição do locutor com relação ao interlocutor, a si mesmo 

e aos outros – o que resulta na construção de um aparelho enunciativo. Dessa 

forma, o Modo Enunciativo interfere na encenação dos outros três Modos, 

comandando-os. 

O quadro a seguir expõe as relações entre os modos de organização, sua 

função de base e princípio de organização: 

 

MODO DE 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

FUNÇÃO DE BASE 

 

PRINCÍPIO DE 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

       ENUNCIATIVO 
 

 

Relação de influência 

       (EU       TU) 

Ponto de vista do 
sujeito 

      (EU        ELE) 

Retomada do que já 
foi dito 

 (ELE) 

 

● Posição em relação 
ao interlocutor 

 

● Posição em relação 
ao mundo 

 

● Posição em relação a 
outros discursos 

 

 

 

DESCRITIVO 

 

 

Identificar e qualificar 

seres de maneira 

objetiva/subjetiva 

 

 

● Organização da 
construção descritiva 

(Nomear-Localizar-
Qualificar) 

●Encenação descritiva 

 

 

NARRATIVO 

 

 

 

Construir a sucessão 

das ações de uma 

história no tempo, com a 

 

● Organização da 

lógica narrativa 

(actantes e processos) 

● Encenação narrativa 
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finalidade de fazer um 

relato. 

 

 

   ARGUMENTATIVO 

 

 

 

Expor e provar 

casualidades numa 

visada racionalizante 

para influenciar o 

interlocutor 

 

● Organização da 

lógica argumentativa 

●Encenação 

argumentativa 

 

Extraído de Charaudeau (2012b, p.75) 

 

Assim, mais especificamente, quanto às funções de base do modo 

enunciativo, podemos diferenciar três funções que correspondem a três 

comportamentos: alocutivo, elocutivo e delocutivo. O comportamento alocutivo 

se dá quando na relação entre locutor e interlocutor, o locutor age sobre o 

interlocutor, visando a uma relação de influência e atribuindo papéis a si e ao 

sujeito destinatário. Esses papéis se referem a como o sujeito falante se enuncia 

em relação ao sujeito destinatário: caso o locutor se coloque numa posição de 

superioridade em relação ao interlocutor, impondo sobre ele a execução de uma 

ação, estabelece-se entre eles uma relação de força; caso o locutor se coloque 

numa posição de inferioridade em relação ao interlocutor, fazendo-lhe uma 

solicitação, por exemplo, estabelece-se entre eles uma relação de petição.  

O comportamento elocutivo ocorre quando o sujeito falante revela seu 

ponto de vista a respeito do mundo, sem que a tomada de posição do sujeito 

destinatário seja contemplada. Dessa forma, há uma modalização da verdade 

do enunciado que revela o ponto de vista interno do locutor. 

E o comportamento delocutivo, segundo Charaudeau (2012b), ocorre 

quando o locutor se apaga do ato de enunciação e não implica o interlocutor, 

retomando a fala de um terceiro, o que resulta numa enunciação aparentemente 

objetiva. 

No gênero notícia jornalística – objeto de nosso estudo − o 

comportamento delocutivo é o que, aparentemente, predomina, já que é de 

interesse dos jornais que os interlocutores tenham a impressão de uma 

imparcialidade na exibição dos fatos, embora saibamos que essa ideia de 
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neutralidade do discurso jornalístico é quebrada pelas inúmeras marcas que o 

sujeito enunciador deixa em seu texto. Entretanto, há um cuidado em não deixar 

que essas marcas sejam muito óbvias, para que o veículo de comunicação não 

perca sua credibilidade. 

Charaudeau (2012a) ressalta também a maneira pela qual a instância 

midiática constrói o seu objeto temático a partir dos modos de organização do 

discurso, de acordo com as especificidades de cada situação de comunicação 

midiática. Segundo Charaudeau, cabe às mídias, na interface com os modos de 

organização do discurso, 

 relatar o que acontece no espaço público, construindo um 
espaço de mediação, que chamamos de “acontecimento 
relatado; 

 comentar o porquê e o como do acontecimento relatado por 
análises e pontos de vista diversos mais ou menos 
especializados e justificar eventualmente seus próprios 
posicionamentos (...) É o que chamamos de acontecimento 
comentado; 

 provocar o confronto de ideias, com o auxílio de diferentes 
dispositivos como as tribunas de opinião, entrevistas ou 
debates (...). É o que chamamos de “acontecimento 
provocado”. (2012a, p.150-151) 
 
 

No que concerne aos textos do domínio jornalístico, outro ponto que vale 

ser destacado é o fato de que se os jornais são reconhecidos como veículos de 

informação, é porque, segundo Charaudeau (2004, p.28) eles 

respeitam o essencial das restrições discursivas de 
descrição e de comentário de acontecimento, através de 
uma encenação discursiva que utiliza procedimentos de 
ordem narrativa, descritiva e argumentativa adequados  

 

Se por um lado as restrições discursivas são responsáveis em agrupar 

textos que apresentam propriedades da situação que os sobredeterminam, por 

outro, as restrições formais são frutos da intervenção indivualizante do sujeito.  

Vale lembrar que, devido ao fato de todo texto ser singular e entendermos o texto 

como resultado de um ato de linguagem produzido por um dado sujeito em uma 

situação de troca, é claro que haverá muitas variáveis. É o nível das restrições 

formais que faz com que existam diferenças entre os jornais, pois é através da 

escolha de certos itens lexicais, por exemplo, que poderemos perceber 

determinados posicionamentos.  
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Segundo Charaudeau (2004), poderemos identificar as restrições formais 

nos diferentes aspectos da organização formal do texto como na mise en scène 

textual; na disposição do paratexto, ao observar como se organizam as partes 

do jornal; na composição textual interna, através da articulação entre as partes 

do periódico; na fraseologia, a partir da verificação de fórmulas e expressões 

fixas; e na construção gramatical, por meio da recorrência de determinadas 

construções, da modalidade, entre outros itens.  

Todos os conceitos abordados nessa seção são muito importantes para a 

abordagem dos supostos efeitos patêmicos presentes na comunicação midiática 

no âmbito da perspectiva teórica de Charaudeau (2007, 2010, 2012a). 

O capítulo seguinte é dedicado à apresentação dos principais aspectos a 

respeito da comunicação midiática: o contrato de comunicação que 

sobredetermina o gênero jornalístico e também os aspectos que diferenciam o 

jornalismo de referência e o jornalismo popular. 
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3. A COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA 

3.1      O contrato de comunicação midiático 

 Segundo Charaudeau (2012a), qualquer situação de comunicação é 

regida por um contrato que determina quais são as restrições discursivas e 

formais – já abordadas no capítulo anterior − dessa troca entre os sujeitos, em 

relação ao espaço, ao tempo, às relações sociais e às palavras. Tais restrições 

são estabelecidas através das práticas sociais e instauradas pelos indivíduos de 

uma comunidade, que, assim, veem construídas as convenções e as normas 

dos atos linguageiros para que ocorra, de fato, a comunicação.  

Para que o ato de linguagem seja satisfatório, é preciso, então, que o 

locutor e o interlocutor sejam capazes de reconhecer as mesmas restrições da 

situação de comunicação, ou seja, que ambos reconheçam o contrato de 

comunicação que sobredetermina qualquer situação de troca linguageira. Neste 

trabalho, estamos focalizando o contrato de comunicação midiático. 

O contrato de comunicação é resultante de características da situação de 

troca comunicativa, os dados externos, e de características discursivas, os 

dados internos (CHARAUDEAU 2012a, p.68) 

Os dados externos são formados a partir de regularidades 

comportamentais dos indivíduos e, portanto, não são essencialmente 

linguageiros. Eles podem ser agrupados em quatro categorias que 

correspondem a um tipo de condição de enunciação: a condição de identidade, 

que abarca os traços identitários que interferem no ato de comunicação; a 

condição de finalidade, que diz respeito ao fato de que todo ato de linguagem é 

ordenado em função de um objetivo, chamado de visadas por Charaudeau 

(2004); a condição de propósito, que requer que o ato de linguagem se construa 

em torno de um domínio de saber; e a condição de dispositivo, que engloba as 

condições materiais nas quais o ato de comunicação se desenvolve.  

Os dados internos, restrições discursivas de todo ato de comunicação, 

desdobram-se em três espaços de comportamentos linguageiros: o espaço de 

locução, no qual o sujeito falante toma a palavra, ou seja, impõe-se como sujeito 

falante; o espaço de relação, em que o sujeito falante estabelece relações com 
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o interlocutor, construindo sua própria identidade e também a do interlocutor; e 

o espaço de tematização, onde é tratado o domínio da troca.  

Vale ressaltar que, apesar de todas as restrições impostas pelo contrato 

de comunicação, o sujeito falante ainda tem um espaço de estratégias em que 

pode realizar o seu projeto de fala pessoal, manifestando sua individualidade. 

Esse projeto de fala é influenciado, segundo Machado (2001), por dados e 

convicções extraídos da cultura do sujeito, um universo do discurso que lhe é 

próprio e que figura na maneira de falar e escrever desse sujeito–individual, 

mesmo que isso ocorra, muitas vezes, de forma inconsciente.   

O processo de comunicação é representado por duas instâncias: uma de 

produção e outra de recepção. A comunicação midiática, em particular, na 

instância de produção, tem o jornalista como sua principal figura, mas também 

devemos levar em conta todos os demais componentes da produção, como 

fotógrafos e editores, que juntos representam a ideologia do organismo de 

informação. A essa instância cabe um duplo papel: o de fornecedor da 

informação e o de propulsor do desejo de consumir as informações. Dentro 

dessa instância, o jornalista deve desempenhar dois papéis:  o de pesquisador-

fornecedor das informações e o de descritor-comentador das informações 

(CHARAUDEAU, 2012a). 

 A instância de recepção também tem algumas particularidades. A 

primeira delas é o fato de essa instância ser uma incógnita para a instância de 

produção, já que ela não está presente fisicamente na relação de troca, fazendo 

com que esse interlocutor seja imaginado pelo emissor como ideal. Também 

cabe ressaltar que a instância de recepção pode ser abordada como um alvo 

intelectivo, ao qual se atribui a capacidade de pensar, ou como um alvo afetivo, 

ao qual se atribui a capacidade de se emocionar. É nesse diálogo entre alvo 

intelectivo e afetivo que se constrói a opinião pública (CHARAUDEAU, 2012a). 

Esses dois tipos de alvos vão ao encontro do que Charaudeau aponta a 

respeito da finalidade do contrato de comunicação midiático, que se estabelece 

numa tensão entre duas visadas:  

uma visada de fazer saber, ou visada de 
informação, propriamente dita, que tende a produzir um 
objeto de saber segundo uma lógica cívica: informar o 
cidadão; uma visada de fazer sentir, ou visada de 
captação, que tende a produzir um objeto de consumo 
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segundo uma lógica comercial: captar as massas para 
sobreviver à concorrência. (2012a, p.86) 

                                                                                   

No que diz respeito à visada de informação, cabe à instância midiática 

descrever os fatos de forma verossímil, sendo o mais fiel possível aos 

acontecimentos. Busca-se alcançar, assim, a credibilidade junto aos 

interlocutores, exercendo-se uma função em benefício da cidadania. Já para 

atender à visada de captação, influenciada pela situação de concorrência em 

relação a outras empresas, a instância midiática produz uma encenação da 

informação para satisfazer o princípio da emoção ao produzir efeitos de 

dramatização. Charaudeau (2012a, p.59) evidencia que o imperativo da 

captação a obriga a recorrer à sedução, o que nem sempre atende à exigência 

da credibilidade que lhe cabe na função de “serviço ao cidadão”. Cabe, então, 

às mídias saber transitar entre essas duas visadas, de modo que seja possível 

alcançar a credibilidade dos leitores e também captá-los, sabendo que quanto 

mais tendem para a credibilidade, menos tocam o público alvo e, quanto mais 

tendem para a captação, menos credíveis serão. 

No âmbito do dispositivo comunicativo, Charaudeau (2012a) sublinha que 

a imprensa, diferente do rádio, por exemplo, é caracterizada pelo fato de 

estabelecer-se com base numa relação distanciada entre quem escreve e quem 

lê. Logo, o tempo de produção não coincide com o tempo de leitura. Outra 

característica do contrato de comunicação midiático que deve ser evidenciada é 

o fato de que um acontecimento nunca será transmitido à instância de recepção 

em seu estado bruto, já que, ao passar pelos processos de transação e 

transformação, o acontecimento bruto e interpretado é transformado em um 

acontecimento construído, em notícia, conforme podemos observar no esquema 

a seguir. 
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 Extraído de Charaudeau (2012b, p.114) 

 
 

Vale ressaltar também que o acontecimento será escolhido em função do 

que Charaudeau (2012a) chama de potencial de atualidade, de socialidade e de 

imprevisibilidade. O potencial de atualidade considera a distância que separa o 

momento exato do acontecimento e o momento da informação, motivando, 

dessa forma, a corrida pela informação de um acontecimento novo. O potencial 

de socialidade considera que tudo o que se refere à vida da comunidade não 

pode ser estranho ao público. São construídos, assim, os universos do discurso 

no espaço público, separados por rubricas como, por exemplo, economia, 

política e esportes. E o potencial de imprevisibilidade está intrinsecamente ligado 

à visada de captação, já que coloca em evidência um acontecimento que 

contraria as expectativas do público. 

É no quadro do contrato de informação midiática que se constrói a opinião 

pública, na relação entre instância de produção e instância de recepção. 

Charaudeau (2012a, p. 123) ressalta que definir opinião pública do ponto de vista 

das mídias não é fácil, mas ela é quase sempre abordada como uma entidade 

mais ou menos homogênea, quando resulta de um entrecruzamento entre 

conhecimentos e crenças de um lado, e opiniões e apreciações de outro. Assim, 

ao noticiar fatos sobre uma guerra, por exemplo, a imprensa levaria em conta 

hipóteses a respeito de argumentos, opiniões e imaginários que circulam na 

sociedade sobre esse tema.  

Outro fator importante que Charaudeau (2012a) salienta sobre a imprensa 

diz respeito à abordagem das estratégias utilizadas na encenação midiática. Os 

fatos selecionados para serem notícias também são escolhidos 
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estrategicamente, em função da sua relação com o tempo, o espaço e a 

hierarquia. 

Em relação ao tempo, o quadro temporal que define a notícia é o da 

atualidade, devido ao fato de que a aparição do acontecimento a ser noticiado 

deve estar o mais perto possível do tempo de consumo da notícia. Essa 

particularidade implica outra característica da notícia, que é a efemeridade, pois 

uma notícia logo se torna antiga quando se pode ser renovada pelo acréscimo 

de um elemento novo.  

No que diz respeito ao espaço, o afastamento em relação ao lugar do 

acontecimento faz com que as mídias recorram a outros meios para alcançar a 

informação, como a parceria com agências de notícias, com correspondentes e 

até mesmo com uma variedade de testemunhas.  

Essa seleção dos fatos faz com que a instância midiática elabore critérios 

− externos ou internos − que hierarquizam os acontecimentos. Os critérios 

externos voltam-se para o modo de aparição do acontecimento e podem ser de 

três tipos:  o acontecimento que surge inesperadamente; o acontecimento que é 

programado, como manifestações esportivas e culturais; e o acontecimento que 

é suscitado por um setor institucional, como a revelação de um escândalo de 

corrupção para encobrir outro caso.  

Já os critérios internos são aqueles que podem ser percebidos através 

das escolhas feitas pela mídia com a intenção de emocionar o público ou 

despertar seu interesse. Muitas vezes, as mídias selecionam um fato ao analisar 

o quanto ele comporta de drama humano. Charaudeau (2012a, p.140-141) 

apresenta algumas categorias de dramatização, como:  

 

o insólito, que desafia as normas da lógica; o 
enorme, que ultrapassa as da quantidade, obrigando o 
ser humano a se reconhecer como pequeno e frágil; o 
misterioso, que remete ao além como lugar de poder; o 
repetitivo, que transforma o aleatório em realidade; o 
acaso, que faz coincidir duas lógicas em princípio 
estranhas uma à outra, obrigando-nos a pensar nessa 
coincidência; o trágico, que descreve o conflito entre 
paixão e razão, entre pulsões de vida e pulsões de 
morte; o horror, enfim, que conjuga exacerbação do 
espetáculo da morte com frieza no processo de 
exterminação 
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Ao buscar e selecionar acontecimentos no eixo do tempo e do espaço, 

hierarquizando-os, a instância midiática vê-se diante do problema de 

estruturação do espaço social e, para solucioná-lo, ela reparte esse espaço em 

categorias ocupadas pela instância de recepção, que age como um ator 

participando da vida pública. Charaudeau (2012a) denomina essas categorias 

de domínios de atividade e os distingue em três tipos: o domínio de atividade 

política, no qual estão presentes aqueles que participam da cena do poder 

político, sejam eleitos ou outros representantes; o domínio da atividade cidadã, 

em que se encontram os que participam da cena da vida social; e o domínio da 

atividade civil cotidiana, o qual estão aqueles que participam da vida social como 

atores-testemunhas de seu próprio cotidiano.   

Outra questão que vem à tona quando se fala sobre mídias é a questão 

da manipulação. Charaudeau (2012a) aponta que as mídias manipulam a 

informação e os interlocutores de uma forma que nem sempre é proposital, pois 

às vezes ela mesmas são vítimas de outras manipulações de instâncias 

exteriores. Podemos citar como exemplo dessas instâncias a questão da 

atualidade, que as obriga a sempre buscar novos acontecimentos; o poder 

político, que também quer influenciar a opinião pública; e a lógica comercial, que 

faz com que as mídias estejam sempre buscando informações que atraiam o seu 

cliente, as quais Charaudeau (2012a) denomina por informações populistas.  

No âmbito dessa lógica comercial, o autor destaca que, ao relatar os 

acontecimentos, as mídias seguem um roteiro dramatizante, que, primeiro, deve 

apontar a desordem social, com suas vítimas e perseguidores, depois deve 

deter-se na reparação do mal, identificando os responsáveis e, por último, 

precisa anunciar a intervenção de um salvador. Esses roteiros podem ser 

encontrados nas mais diversas temáticas, seja em uma notícia que relata algum 

acontecimento numa guerra, seja em casos de doping de esportistas. Segundo 

Charaudeau (2012a), esse tipo de roteiro garante o sucesso do tratamento da 

informação.  

Além disso, podemos salientar que a própria mídia também é manipulada 

por fatores que estão acima da máquina midiática, como a atualidade, o poder 

político e a concorrência. E, segundo Charaudeau (2012a), as exigências de 
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visibilidade e de espetacularização da máquina midiática tendem a construir uma 

visão obsessiva e dramatizante do espaço público e acabam se tornando fatores 

que manipulam as mídias. Assim, a mídia acaba sendo uma vítima de seu 

próprio sistema. 

É preciso que os leitores também façam a sua mea culpa, na medida em 

que, muitas vezes, são eles que aceitam estar no lugar de quem deseja ler sobre 

as desgraças do mundo; sendo assim, são corresponsáveis pelo processo de 

espetacularização.  

A espetacularização é uma tentativa de a instância midiática promover 

uma aproximação do espectador através da notícia. Isso se dá através da 

utilização do humor, por exemplo, na medida em que a informação deixa de ser 

a finalidade principal e o foco recai sobre a forma com que o fato é transmitido. 

A espetacularização também exacerba as posições dos atores do espaço 

público, pois acaba concentrando-se, segundo Charaudeau (2012a, p.275), nos 

perseguidores e nos heróis, impedindo uma análise da realidade dos 

acontecimentos.  

É importante também destacar o papel fundamental desempenhado pelas 

mídias para o funcionamento da democracia, pois, ao relatar os fatos que 

acontecem no mundo – mesmo que transformando o acontecimento bruto em 

interpretado − instigam o debate de ideias, favorecendo o exercício de cidadania. 

 

 

3.2      O gênero notícia jornalística 

Para a abordagem da questão dos gêneros textuais, adotaremos a 

proposta do modelo semiodiscursivo dos gêneros de Charaudeau (2004), que 

será determinada por diferentes níveis de organização do fato linguageiro, a 

saber: os princípios gerais sobre os quais ele se funda e os mecanismos que o 

colocam em funcionamento.  

 No nível dos princípios gerais, o autor se refere ao princípio da influência 

que está na origem do que Charaudeau (2004) chama de visadas. Elas 

correspondem à intencionalidade psico-sócio-discursiva do sujeito em relação 
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ao ato de linguagem e devem ser observadas na instância de produção da troca 

linguageira, tendo em vista um destinatário ideal. 

 No nível dos mecanismos temos um duplo funcionamento, pois 

compreende o que é relativo às situações de comunicação e também à 

discursivização10. O nível da situação de comunicação é por onde, segundo o 

autor, deve-se começar a análise do discurso, já que é onde se estabelecem as 

restrições que determinam a expectativa (enjeu) da troca. Vale ressaltar que 

essas restrições se originam concomitantemente da identidade psico-sócio-

linguageira dos parceiros da troca comunicativa; da finalidade, que abrange o 

objetivo do ato linguageiro; do propósito, que diz respeito à temática desse ato; 

e das circunstâncias materiais nas quais a troca se realiza.  

Já o nível da discursivização é o lugar onde se determinam as diversas 

maneiras de dizer e as restrições, sejam elas discursivas, relacionadas aos 

modos de organização do discurso, ou formais, relacionadas a um emprego 

obrigatório das maneiras de dizer que observamos em todo texto que pertença 

a uma mesma situação. Nesse nível, incluem-se as seleções sintáticas e lexicais 

que corroborarão para observar as marcas de identidade dos sujeitos 

enunciadores presentes no discurso, como a opção pelo uso de substantivos e 

adjetivos avaliativos, a utilização do registro formal/informal, a organização 

sintática da frase, entre outros recursos. É importante ressaltar que o emprego 

dessas estratégias influenciará diretamente na construção da mensagem que o 

enunciador deseja transmitir.  

Tomando como exemplo o gênero notícia jornalística, podemos dizer que 

ele se apoia em duas lógicas: a cívica, pois precisa informar algo ao leitor; e a 

comercial, dada a necessidade de venda, com toda a concorrência existente no 

mercado midiático. Por isso, há duas visadas predominantes no gênero em 

questão. A primeira é a de informação, já que há um eu legitimado em sua 

posição de saber (jornal) que quer “fazer saber”; e há um tu na posição de “dever 

saber” sobre acontecimentos. A segunda é a da captação, pois existe um eu que, 

por persuasão ou sedução, quer “fazer acreditar” ao tu, em posição de “dever 

acreditar”.  

                                                           
10 Este termo não está associado aos estudos funcionalistas. O termo “discursivização” é usado 

por Pauliukonis (2013) quando passa-se do nível da língua para o do discurso. 
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Reconhecer a visada é de fundamental importância para a identificação 

do gênero, entretanto não é suficiente. Vale lembrar que a ela corresponde à 

finalidade, um dos quatro elementos (identidade, finalidade, propósito e 

circunstância) fundamentais para definir a situação de comunicação. Além disso, 

segundo Charaudeau (2004), os dados da finalidade são determinantes para a 

escolha dos modos enoncivos − descritivo, narrativo e argumentativo – que o 

sujeito deve utilizar.  

Charaudeau (2012a) aponta que três aspectos devem ser levados em 

consideração para determinar um gênero textual: o lugar de construção do 

sentido do texto, o grau de generalidade que define o gênero e o modo de 

organização discursivo do texto. No domínio jornalístico, esse lugar de 

construção do sentido seria o produto acabado, configurado como um texto 

portador de sentido, resultado de uma mise en scène. O grau de generalidade 

das características textuais também é importante, pois, quanto mais 

generalizantes forem, menos são discriminantes. E no que diz respeito à 

organização discursiva, o autor aponta que não se pode deixar de considerar 

que muitos textos são compósitos de mais de um procedimento de organização.  

Assim, Charaudeau (2012a) propõe uma definição para o gênero 

informação midiática: o resultado do cruzamento entre um tipo de instância 

enunciativa, um tipo de modo discursivo, um tipo de conteúdo temático e um tipo 

de dispositivo. A instância enunciativa está relacionada à origem do sujeito, que 

pode estar dentro ou fora da mídia, como um jornalista ou um especialista 

convidado. O tipo de modo discursivo corresponde ao mecanismo que 

transforma o acontecimento midiático em notícia e organiza-se nas categorias 

“relatar o acontecimento”, “comentar o acontecimento” e “provocar o 

acontecimento”. O tipo de conteúdo refere-se ao macrodomínio abordado pelas 

notícias, como notícias relacionadas ao país, economia ou esportes. E o tipo de 

dispositivo refere-se à materialidade, às especificações de cada texto que o 

diferenciam entre os suportes midiáticos (imprensa, rádio, televisão).  

Desse modo, os textos de informação midiática estariam agrupados em 

um contrato global que inclui, por exemplo, entrevistas, jornais televisivos e 

debates, enquanto as notícias jornalísticas seriam variantes desse gênero, em 

função das particularidades apresentada por esse dispositivo. 
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Então, no que concerne ao gênero midiático designado como notícia, 

Charaudeau (2012a, p.132) afirma que se trata de um conjunto de informações 

que se relaciona a um mesmo espaço temático, tendo um caráter de novidade, 

proveniente de uma determinada fonte e podendo ser diversamente tratado. 

Relacionar-se a um mesmo espaço temático significa que o acontecimento 

relatado é um fato que se inscreve num domínio do espaço público. O caráter de 

novidade que a notícia deve apresentar sugere que o texto deve transmitir 

informações sobre um fato inédito ou elementos inéditos sobre um fato que já foi 

noticiado. Além disso, toda notícia é proveniente de uma instância de produção 

que transforma o fato em notícia, descrevendo e analisando o acontecimento, 

tratando-o de forma discursiva. 

O autor (CHARAUDEAU, 2012a) aponta que três desafios estão 

presentes na construção de qualquer gênero informativo: o desafio de 

visibilidade, que considera que as notícias escolhidas devem ser percebidas o 

mais rápido possível; o desafio da inteligibilidade, que, por um lado, leva a uma 

hierarquização ao tratar das notícias como acontecimento relatado, comentado 

ou provocado, e, por outro lado, leva ao trabalho da encenação verbal, visual e 

auditiva de tal modo que o conteúdo pareça acessível; e o desafio da 

espetacularização, que, ao trabalhar diferentes encenações, faz com que elas 

despertem interesses e emoções. 

Charaudeau (2012a) ressalta que é importante que o jornalista esteja o 

mais próximo possível da realidade do acontecimento e que ele demonstre 

imparcialidade, ou seja, que o seu engajamento não influencie na construção do 

texto. Assim, o jornalista permanece numa posição desconfortável, pois 

sabemos não ser possível omitir totalmente o ponto de vista do autor do texto. A 

solução encontrada pelos profissionais é chamada de técnica da “gangorra”, que 

corresponde à estratégia de expor opiniões diferentes, e até mesmo contrárias, 

sem hierarquizá-las, de modo que as conclusões sejam novas questões, cujas 

respostas serão dadas pelo leitor, capaz de formar sua própria opinião.  

Outra dificuldade dos gêneros da mídia impressa é atender às exigências 

de visibilidade, legibilidade e inteligibilidade (CHARAUDEAU, 2012a). A 

exigência de visibilidade força a imprensa a pensar na composição do jornal de 

modo que facilite o manuseio do leitor, cuidando, assim, da paginação e da 

titulagem. A exigência da legibilidade obriga a imprensa a apresentar os fatos 
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com muita clareza, fazendo com que, muitas vezes, o jornal utilize notas e boxes, 

por exemplo. E a exigência da inteligibilidade está diretamente ligada ao 

comentário do acontecimento, ou seja, deve esclarecer o porquê e o como das 

notícias.  

Entretanto, embora não seja admitida, existe ainda a exigência da 

dramatização. Para que o jornal pareça o mais credível possível, ela, muitas 

vezes, não é aceita como uma exigência, mas é evidente que as mídias devem 

reconhecê-la devido à visada de captação. Assim, ela aparecerá, implicitamente, 

por exemplo, nas seleções dos títulos e nas escolhas linguísticas efetuadas em 

cada notícia, corroborando com a imagem que o jornal deseja construir de si e 

dando à informação midiática um caráter subjetivo. 

Lage (1987, p.22) também aborda alguns aspectos sobre essa 

subjetividade das notícias jornalísticas:  

O universo das notícias é o das aparências do 
mundo; o noticiário não permite o conhecimento 
essencial das coisas, objeto do estudo científico, da 
prática teórica, a não ser por eventuais aplicações a 
fatos concretos. Por detrás das notícias corre uma trama 
infinita de relações dialéticas e percursos subjetivos que 
elas, por definição, não abarcam.  

 

Lage (1987) apresenta as características estruturais do gênero notícia, 

como o fato de apresentar os eventos na mesma ordem em que teriam 

acontecido e relatar, primeiramente, os fatos mais importantes. Inclusive, os 

fatos mais importantes deverão estar sempre presentes no primeiro parágrafo 

da notícia, compondo o lead. Além disso, para ele, há uma preocupação com o 

uso de alguns recursos gramaticais que simulam a neutralidade do sujeito como 

a utilização de verbos no modo indicativo, conjugados na 3ª pessoa do singular. 

O autor também ressalta que a linguagem utilizada deve ser coloquial e 

adequada à abrangência do veículo de comunicação, ou seja, tudo deve ser 

pensado para que a notícia, além de ser verdadeira, também pareça 

verdadeira11.                 

Todas essas indicações de como a informação deve ser tratada pela 

instância de produção parecem aprisioná-la num modelo a ser seguido dentro 

                                                           
11 LAGE (1987, p.26) 
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do contrato de comunicação midiático. Charaudeau (2012a, p.237), contudo, 

aponta que essa sobredeterminação é parcial, pois ainda resta a essa instância 

um espaço de estratégias para ela seja a autora do texto e não somente uma 

escriba, que se restringiria a obedecer perfeitamente às adequações do gênero. 

 

 

3.3     Jornalismo de referência e jornalismo popular 

O jornalismo de referência − nesse trabalho, representado pelo jornal O 

Globo, e o jornalismo popular, representado pelo jornal Meia Hora, apresentam 

inegavelmente aspectos que os diferenciam (AMARAL, 2006).  

Segundo Amaral (2006), o jornalismo de referência enquadra meios de 

comunicação, consagrados ao longo da história, que têm prestígio e 

credibilidade junto aos formadores de opinião do país e que são dirigidos às 

classes A e B. Já o jornalismo popular se caracteriza pelo baixo preço, pela 

presença de publicidades de produtos destinados à população de baixa renda e 

pelo reduzido número de páginas.  

É fato que cabe ao jornalismo a defesa do compromisso com o interesse 

público, e, dessa forma, os jornais devem noticiar informações relevantes para a 

grande parcela da população. As críticas feitas normalmente aos jornais 

populares vão nessa direção, como se eles rompessem esse compromisso e 

passassem a noticiar interesses do público. Amaral (2006, p.52) aponta a 

diferença entre esses dois tipos de interesse: o interesse público, que se volta 

para o que ocorre no mundo público, universalizando a informação, e o interesse 

do público, que privilegia interesses pessoais, com base na individualização da 

informação.  

Ainda segundo Amaral (2006), o que diferencia um jornal de referência de 

um popular é apenas a intensidade da mercantilização da informação, já que 

qualquer jornal é produzido para o mercado, tratando-se, portanto, de uma 

mercadoria. Essa mercantilização é abordada também por Charaudeau (2012a) 

ao apontar que cabe à instância de produção jornalística devido à enorme 

concorrência que existe no mercado – tanto a do jornalismo de referência quanto 
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a do jornalismo popular − além de fornecer a informação, instigar no TU 

destinatário o desejo de consumir essa informação. 

Essa diferenciação entre os tipos de jornais ocorre não só por uma 

classificação baseada na economia, mas também no fato de os jornais 

construírem os seus discursos tendo um público alvo ideal, com características 

culturais bem definidas. No jornalismo de referência, há um leitor ideal 

interessado no mundo público e, por isso, tem-se o compromisso ético de apurar 

e publicar a verdade dos fatos de interesse público; tem-se o dever de fazer 

saber. E por meio das notícias, isso se dá através do relato de fontes oficiais e 

especializadas que têm legitimidade para falar à sociedade.  

Já no jornalismo popular, há um leitor distante das esferas de poder, que 

é marcado por uma exclusão social, econômica e cultural e que deseja ver seu 

cotidiano como assunto do jornal. Dessa forma, o jornal popular seduz o leitor na 

medida em que, através da linguagem e da escolha de determinados conteúdos, 

causa uma sensação de pertencimento social. Assim, segundo Amaral (2006), a 

credibilidade desse tipo de jornalismo é construída através de aspectos como a 

proximidade do leitor, fazendo com que o interesse do público esteja à frente do 

interesse público. 

Destarte, o jornal de referência projeta um leitor que deve ser um sujeito 

político e que deve conhecer o que acontece no mundo para que possa agir 

sobre ele; e o jornal popular, contudo, projeta um leitor que é excluído, que 

depende do assistencialismo e que deseja a divulgação das injustiças que sofre 

no dia a dia. 

Esse perfil diferente de leitores ideais faz com que determinadas notícias 

sejam mais interessantes para este ou aquele tipo de jornal, ou seja, as notícias 

devem ter determinadas qualidades que agradarão seu público-alvo, que 

recebem o nome de valores-notícia. Amaral (2006, p. 63) cita alguns desses 

valores-notícia: 

A) Na imprensa de referência, um acontecimento terá mais 

chance de ser notícia se: 

 os indivíduos envolvidos forem importantes; 

 tiver mais impacto sobre a nação; 

 envolver muitas pessoas; 
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 gerar importantes desdobramentos; 

 for relacionado a políticas públicas; 

 puder ser divulgado com exclusividade.  

 

B) Na imprensa popular, um fato terá mais probabilidade de ser 

noticiado se: 

 possuir capacidade de entretenimento; 

 for próximo geográfica ou culturalmente do leitor; 

 puder ser simplificado; 

 puder ser narrado dramaticamente; 

 tiver identificação dos personagens com os leitores 

(personalização); 

 for útil.  

 

Por conta desses valores-notícias, é difícil que os dois jornais analisados 

neste trabalho – O Globo e Meia Hora – abordem, frequentemente, o mesmo 

fato e, quando isso ocorre, supõe-se que cada um dos periódicos encene de 

maneira diferente os acontecimentos brutos, pensando, é claro, no seu leitor 

imaginado como ideal. Podemos ilustrar, como exemplo disso, um fato que foi 

noticiado pelos dois jornais, no dia 04 de dezembro de 2014: a atriz Isis Valverde 

foi assaltada.  

O jornal O Globo começa noticiando o fato através da manchete “Isis 

Valverde é assaltada na Barra da Tijuca” e do subtítulo “Atriz foi abordada por 

um motoqueiro enquanto estava no trânsito na Avenida das Américas nesta 

quarta-feira”. Podemos deduzir que o fato foi noticiado por envolver uma famosa 

atriz da Rede Globo e também pelo fato de o assalto ter ocorrido na principal via 

de um bairro de classe média alta, ou seja, muitas pessoas passam por esse 

lugar todos os dias e estarão expostas a crimes como esse, denunciando a 

sensação de insegurança vivida pelo povo carioca.  

Dessa forma podemos observar alguns valores-notícia: o fato ocorreu 

com uma atriz importante no meio artístico; a notícia tem grande impacto sobre 

a nação, já que ocorreu num bairro bastante populoso e habitado, em sua grande 

maioria, pela classe média; e está relacionado à política pública de segurança.  
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O jornal Meia Hora, através da manchete “Motoqueiro fantasma põe arma 

na cara de Isis Valverde” e do subtítulo “Vagabundos de moto fazem a limpa na 

atriz, que nem conseguiu dirigir mais”, explicita a capacidade de entretenimento 

da notícia pelo fato de ter como personagem uma figura pública surpreendida no 

seu dia a dia por um assalto.  

Na notícia do Meia Hora também podemos observar valores-notícias, 

cujas características correspondem às encontradas na imprensa popular: trata-

se também de uma notícia próxima do leitor, já que Isis Valverde é uma famosa 

atriz que ocupa papéis de destaque em novelas. Além disso, é um fato que foi 

narrado dramaticamente pelo jornal, o que pode ser percebido através da 

linguagem usada: a designação do assaltante como “motoqueiro fantasma”; a 

explicitação de que a atriz foi ameaçada com uma arma; e também a ênfase 

dada ao fato de que a atriz ficou tão perturbada com a ação que não conseguiu 

dirigir mais.  

Além disso, ao utilizar o recurso da intertextualidade a partir do uso do 

título do filme “O motoqueiro fantasma”12, inspirado no personagem das histórias 

em quadrinho, o Meia Hora aumenta a capacidade de entretenimento do 

acontecimento.  

Assim, através dessa breve análise, podemos observar que tanto O Globo 

quanto o Meia Hora tentam se aproximar do público leitor, mas com graus de 

intensidade diferentes, já que existem interesses mercadológicos os quais fazem 

com que os jornais se afastem da concepção da notícia como espelho dos fatos.  

No próximo capítulo, observaremos como a emoção é inscrita no discurso, 

e, mais especificamente, de que maneira os efeitos de patemização figuram nos 

textos jornalísticos do corpus selecionado.  

 

 

 

 

                                                           
12 Filme produzido nos Estados Unidos, em 2007, baseado no personagem das histórias em 
quadrinho da empresa Marvel Comics. 
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4. AS EMOÇÕES NO DISCURSO 

     4.1       Uma abordagem discursiva da emoção 

Segundo Charaudeau (2007), muitas são as abordagens que podem ser 

realizadas quando se faz um estudo da emoção.  Poderíamos estudá-la sob o 

viés psicológico, tentando identificar a reação sensorial dos indivíduos, o tipo de 

temperamento que cada um apresenta ou as suas reações comportamentais. 

Dessa forma, o estudo das emoções ficaria centrado no indivíduo e teria como 

objetivo propor explicações para os mais variados comportamentos. Poderíamos 

também estudá-la sob o viés sociológico, admitindo que a emoção tem um 

caráter social, na medida em que ela permite ao indivíduo se reconhecer num 

determinado grupo e apoiar-se numa regra moral que estaria sujeita a sanções 

positivas ou negativas. Assim, o estudo da emoção estaria centrado no 

comportamento humano diante das normas sociais.  

Como a Análise do Discurso tem por objetivo o estudo da linguagem numa 

relação de troca comunicativa, o estudo da emoção neste trabalho não poderia 

abarcar o que os sujeitos sentem efetivamente no momento dessa troca, nem as 

normas gerais que determinam os comportamentos de cada indivíduo em seus 

grupos sociais. 

Trataremos, então, das emoções numa abordagem discursiva, baseando-

nos nos pressupostos de CHARAUDEAU (2010), focalizando nossos estudos, 

não nas emoções efetivamente sentidas pelos sujeitos, mas sim nas emoções 

das quais a linguagem pode ser portadora. Vale ressaltar que os signos 

linguísticos isolados não garantem a construção da emoção, ela só será 

construída a partir de um discurso, numa situação de troca linguageira entre os 

sujeitos que integram o ato de fala. 

CHARAUDEAU (2010, p.26-31) destaca três questões que julga serem 

fundamentais para uma abordagem discursiva da emoção: 

a)  As emoções são de ordem intencional, pois se inscrevem 

num quadro de racionalidade que está ligado à intencionalidade dos 

sujeitos. A racionalidade está a serviço do sujeito para alcançar, ou não, 

um objetivo, manifestando algo que ele representa para si. 
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b) As emoções estão ligadas a saberes de crença, pelo fato de 

estarem associadas a conhecimentos e julgamentos subjetivos dos 

sujeitos. Elas são interpretações de determinadas circunstâncias e, por 

isso, estão ligadas a valores que desencadeiam estados emocionais que, 

associados a sanções morais, findarão em julgamentos vários. 

 

c) As emoções se inscrevem dentro de uma problemática das 

representações psicossociais, já que as emoções podem ser definidas 

como estados mentais intencionais que se apoiam em crenças, fazendo 

com que a questão da representação sociodiscursiva também esteja 

presente.  

 

Para ilustrar essas três questões, cabe trazer uma notícia que, em abril 

de 2014, chocou a opinião pública brasileira: um menino de 11 anos, Bernardo 

Boldrini, foi assassinado pela madrasta, em comum acordo com o pai da criança. 

A morte de uma criança é algo que já causaria uma comoção, pois trata-se de 

alguém que ainda viveria por muito tempo, mas teve sua vida interrompida por 

um assassino. O acontecimento comove mais ainda pelo fato de que um pai 

matar um filho é algo abominável a partir de um julgamento de valor que é 

partilhado pela coletividade. De acordo com o universo de crenças dos 

brasileiros, a criança seria a grande vítima e as reações da população estariam 

de acordo com as regras sociais da comunidade a qual pertence, decorrentes de 

suas representações sociais.  

A propósito dos saberes de crença, cabe diferenciá-los dos saberes de 

conhecimento, conforme propõe Charaudeau (2006, p.198). Os de 

conhecimento se referem aos saberes teóricos e científicos que buscam 

construir representações classificatórias do mundo, e os de crença estabelecem-

se como julgamentos de valor dos indivíduos a respeito do mundo, baseados em 

representações sociais.  

Destacamos, ainda, que pelo fato de a análise do discurso não ter meios 

para que a análise das emoções sentidas efetivamente pelos sujeitos seja feita, 

o estudo das emoções se concentrará nos efeitos visados, já que não há garantia 

de que esses efeitos sejam, de fato, produzidos. Por isso, Charaudeau adota o 

termo “patemização” no lugar de emoção, afastando-se de uma análise 
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psicológica ou sociológica das emoções e se concentrando na abordagem dos 

efeitos patêmicos possíveis do discurso. 

Nesse sentido, uma análise dos efeitos de patemização de qualquer 

enunciado estará intrinsecamente ligada à situação sociocultural na qual se 

inscreve a troca comunicativa. Por exemplo, uma notícia que relate a escravidão 

de negros nos dias de hoje poderá produzir efeitos patêmicos diferentes: na 

África, devido a todo o histórico de escravidão, poderá desencadear um efeito 

patêmico mais forte do que na Europa. Assim como uma notícia que fale sobre 

o Holocausto causará mais comoção na Alemanha do que no Brasil. 

Charaudeau (2010) aponta que os efeitos patêmicos podem ser 

alcançados tanto pelo discurso explícito e direto, a partir do uso de determinadas 

palavras, como também pelo discurso implícito e indireto, a partir do uso de 

palavras que pareçam neutras. A partir daí três problemas são destacados pelo 

autor: 

1) Há palavras que descrevem emoções, como “cólera”, 

“angústia”, “indignação” etc., mas isso não é garantia de que o sujeito, ao 

utilizá-las, sentirá tais emoções, e nem de que seu uso irá produzir um 

efeito patêmico no interlocutor. Elas podem, até mesmo, ter um efeito 

contraprodutivo ao ter um efeito muito apelativo. 

 

2) Existem palavras que não descrevem emoções, mas podem 

desencadeá-las, como “assassinato”, “vítimas”, “manifestação” etc. e, 

além disso, também haverá influência da orientação argumentativa, como 

nos mostra a teoria dos topoï, de Ducrot (1988), de acordo com o contexto 

em que tais palavras sejam empregadas, e de acordo com quem as 

emprega e de quem as recebe. 

 

3) Há enunciados que não permitem palavras patemizantes, 

mas que podem produzir efeitos patêmicos de acordo com o 

conhecimento que se tem da situação de comunicação. 

 

Cabe aqui fazer algumas considerações a respeito da teoria de Ducrot 

(1988) sobre os topoï. Com relação à Teoria dos topoï é válido ressaltar que diz 

respeito a princípios gerais comuns aceitos pela coletividade que orientam a 
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argumentação. Nessa teoria, o valor argumentativo das palavras é o responsável 

pela direção argumentativa do discurso e o topos é o que garante a passagem 

do argumento à conclusão.  

Ducrot (1988) traz como exemplo a frase “Faz calor, vamos passear” para 

ilustrar as três propriedades que caracterizam o topos. A primeira é que o topos 

é universal, na medida em que é partilhado pela coletividade, ou seja, o fato de 

estar calor é justificativa para passear. A segunda é a generalidade, que diz 

respeito à sua aplicabilidade em situações discursivas semelhantes. Assim, 

voltando ao exemplo, todos os dias em que fizer calor serão propícios a 

passeios. E a terceira decorre do fato de o topos ser gradual, pois coloca em 

correspondência duas escalas, isto é, quanto mais calor fizer, mais agradável 

será passear.  

Retomando os três problemas apresentados por Charaudeau, vale 

registrar que eles reforçam que a construção discursiva do sentido como 

operacionalização de efeitos intencionais visados depende das inferências feitas 

pelos sujeitos que compõem a situação de troca linguageira, do conhecimento 

que eles possuem sobre essa situação (CHARAUDEAU, 2010, p.38). Por isso, 

não temos a garantia de que os efeitos visados serão, de fato, os efeitos 

sentidos.  

Charaudeau afirma, ainda, que qualquer estudo dos efeitos patêmicos 

deve se apoiar em três condições:  

1) que o discurso produzido se inscreva 
em um dispositivo comunicativo (...) 

2) que o campo temático sobre o qual se 
apoia o dispositivo comunicativo (o propósito relativo aos 
acontecimentos) preveja a existência de um universo de 
patemização e proponha certa organização das tópicas 
(imaginários sociodiscursivos) susceptíveis de produzir 
tal efeito. (...) 

3) que no espaço da estratégia deixado 
disponível pelas restrições do dispositivo comunicativo, 
a instância de enunciação se valha da mise en scène 
discursiva com visada patemizante. 

(Charaudeau, 2010, p. 39-40) 
 

Assim para este estudo dos efeitos patêmicos nos apoiaremos no 

dispositivo jornalístico e observaremos como o campo temático de cada 

periódico propõe tópicas diferentes para o mesmo acontecimento, de acordo 
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com as estratégias acionadas pelos sujeitos comunicantes no quadro da 

encenação discursiva.  

O autor propõe que o estudo da emoção, dentro da perspectiva da Análise 

do Discurso, seja inscrito dentro do quadro teórico da problemática de influência, 

apoiando-se em quatro princípios: um princípio de alteridade, que pressupõe a 

ideia de que existe um reconhecimento mútuo entre os sujeitos que compõem o 

ato de linguagem; um princípio de influência, no qual o sujeito tenta fazer com 

que o outro entre em seu universo de discurso; um princípio de regulação, no 

qual existe a necessidade de uma troca entre os sujeitos, levando em conta as 

intenções de cada um, para que haja uma compreensão entre eles; e um 

princípio de pertinência, que supõe a existência de saberes supostamente 

partilhados.  

Esses princípios chamam a atenção para quão complexo pode ser o 

processo de contato entre os sujeitos. Para que haja esse contato é preciso que 

o sujeito falante seja alguém digno de ser ouvido pelo outro, seja porque é 

alguém credível, seja porque é carismático. Assim, existe entre eles um processo 

de identificação que faz com que esse sujeito falante construa uma imagem, o 

ethos, de alguém que atraia o seu auditório, e, dessa forma, consiga tocar o outro 

através de determinadas estratégias que visam à sedução do interlocutor. Essa 

sedução, segundo Charaudeau (2007, p.245), implica um processo de 

dramatização que consiste em provocar a adesão passional do outro atingindo 

suas pulsões emocionais, o pathos. Além disso, é preciso que o sujeito falante, 

recorrendo aos modos de organização do discurso, descreva e narre os eventos 

do mundo para justificá-los, o que corresponde, segundo o autor a um processo 

de racionalização.  

Mais adiante, observaremos como esses modos de organização do 

discurso – descrição e narração – são assumidos por EMEDIATO (2007) como 

parâmetros de análise das emoções no discurso. 

Destarte, Charaudeau (2007) propõe o seguinte esquema:  
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Extraído de Charaudeau (2007, p.146) 

 

No quadro acima, podemos observar, através das setas interligadas, os 

processos que ocorrem simultaneamente em qualquer tentativa de o sujeito 

alcançar a captação do outro. Neste espaço, o pathos corresponde a um desses 

processos – mais especificamente o de dramatização. Vale salientar que não há 

uma dicotomia, como se pode pensar, entre logos e pathos, os dois estão 

imbricados nesse processo de influenciar o outro. Convém ressaltar também que 

os três elementos – ethos, pathos e logos – estão sempre envolvidos numa troca 

comunicativa: o ethos como a imagem de si construída pelo eu enunciador; o 

pathos como a imagem construída pelo eu enunciador do tu destinatário; e o 

logos como o discurso em si (FIORIN, 2008).  

Desse modo, o ethos do enunciador poderá ser percebido através das 

escolhas feitas por ele no discurso, ou seja, no logos. Através dessas escolhas 

entre várias possibilidades linguísticas e estilísticas, o ethos conseguirá atingir 

ou não o pathos do Tu destinatário. Eggs (2005) evidencia que o logos convence 
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por si mesmo, enquanto o ethos e o pathos dependem dos contextos e dos 

indivíduos que fazem parte da enunciação. Dessa forma, conseguir captar ou 

não o público-alvo dependerá do próprio espaço temático, de como se constrói 

o ethos do enunciador e de quem são seus interlocutores.  

Segundo Fiorin (2008), a eficácia do discurso ocorre quando o Tu 

destinatário incorpora o ethos do Eu enunciador. E, pensando nisso, os jornais, 

de fato, constroem textos que focalizam a melhor forma de atingir a sua instância 

de recepção, conforme visto no item “Contrato de comunicação midiático”.  

Portanto, percebemos que a dimensão patêmica está presente em 

qualquer discurso, já que em todo ato de linguagem há a presença, mesmo que 

fictícia, de um Tu destinatário, a quem o Eu enunciador deseja afetar e trazer 

para o seu universo de discurso.  

 

 

4.2     A patemização na notícia jornalística 

Na seção anterior, pudemos observar que os efeitos patêmicos podem 

estar presentes em qualquer discurso, na medida em que todo discurso é 

produzido para um tu destinatário, considerado ideal, com vistas a tocá-lo. Dessa 

forma, parece factível que os efeitos de patemização também figurem no 

discurso da mídia impressa, ainda que os manuais didáticos insistam em 

classificar o texto jornalístico como objetivo e isento de opinião, afastado da 

projeção de um ethos que se identifique com o do destinatário. 

 O discurso jornalístico está inserido num contrato de comunicação que, 

segundo Fernandes (2010, p.142), em referência a Charaudeau, é baseado em 

três estratégias: legitimidade, pois é dado a alguém o poder de informar algo; 

credibilidade, que vai sendo constituída ao longo das trocas linguageiras; e a 

captação, que, na medida em que deseja afetar o outro, é possível que efeitos 

de patemização estejam inscritos no discurso jornalístico. 

Charaudeau (1996, p.30) aponta três objetivos em torno dos quais o texto 

jornalístico é construído e que estão a serviço da estratégia de captação: o 

objetivo informativo, que corresponde ao fazer saber, oferecendo ao seu 

interlocutor uma nova informação; o objetivo persuasivo, que corresponde ao 
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fazer crer, fazendo com que o interlocutor tenha aderência ao seu projeto de fala; 

e o objetivo sedutor, o fazer sentir, tentando envolver o interlocutor, emocioná-lo 

e agradá-lo. Segundo Fernandes (2010, p.143), o jornalismo ainda consegue 

atender a estratégia de captação através de efeitos de dramatização, utilizando 

relatos de tragédias, e do lúdico, misturando características do texto jornalístico 

a outros tipos como poesia, ficção e cinema.  

Podemos afirmar que os efeitos de patemização tentam realizar uma 

aproximação entre os interlocutores. Fernandes (2010, p. 143, 144) ressalta a 

importância dos efeitos emocionais para a estratégia de captação:   

 

Esses efeitos emocionais de captação devem 
basear-se nos discursos e apelos que prevalecem em 
cada comunidade sociocultural e no conhecimento dos 
universos de crença que circulam nessas comunidades. 
Isso requer dos jornalistas uma fina sintonia com seu 
tempo, com o senso comum de cada comunidade e com 
os enfoques que cada comunidade daria a cada evento 
escolhido pelos jornalistas para tornar-se notícia. 

           

Na tentativa de aproximação dos interlocutores de cada periódico, alguns 

campos temáticos sobre os quais se apoia o dispositivo comunicativo estarão 

presentes tanto nos jornais de referência quanto nos jornais populares, porém 

poderemos perceber diferenças na abordagem feita por cada periódico, de 

acordo com a mise en scène planejada por cada um deles.  O tema da morte de 

crianças é um assunto que costuma suscitar uma comoção da população, 

tornando-se algo mais abominável quando o assassino é alguém da família. 

Assim, no dia 19 de fevereiro de 2014, os dois jornais publicaram a notícia de 

um menino de 8 anos que foi espancado até a morte pelo pai.  

No jornal O Globo, a manchete “Homem é preso após espancar o próprio 

filho até a morte em Bangu”, ao mesmo tempo que tenta comover a comunidade 

leitora desse periódico através da notícia do crime hediondo, também tenta 

causar a sensação de conforto pela justiça que foi feita. Já a primeira oração da 

manchete “Homem é preso” noticia a prisão do homem que cometeu o crime. 

Outros itens lexicais também provocam efeitos emocionais no público, como a 

utilização do adjetivo “próprio”, que intensifica a relação de pertencimento entre 

pai e filho, e a locução “até a morte”. Nessa locução, a preposição até funciona 
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como um operador argumentativo que traz a ideia de inclusão, o que também 

aumenta a dramatização, pois há o pressuposto de que houve outros atos de 

violência, e, inclusive a morte, aumentando, assim, a dramatização.  

Já no jornal Meia Hora, a manchete “Matou o filho na porrada porque ele 

não quis cortar o cabelo” tenta afetar seu público leitor através de uma manchete 

com mais efeitos de dramatização. Isso pode ser percebido através do uso da 

linguagem informal, que mostra a forma pela qual a criança foi morta, e também 

pela relação de causalidade entre as orações “Matou o filho na porrada” e 

“porque ele não quis cortar o cabelo”, mostrando, assim, quão insignificante foi 

a causa do assassinato, gerando uma revolta na população. Vale ressaltar que 

esse jornal silencia o aspecto legal da prisão do acusado.  

Dessa forma, os dois jornais, ao abordarem o mesmo campo temático – 

morte do filho pelo pai − utilizam o objetivo sedutor – fazer sentir − para afetar o 

leitor, fazendo-o aderir emocionalmente a cada notícia, um pela sensação de 

justiça proporcionada, trazendo à tona a ideia de legalidade e suscitando a tópica 

da esperança, desejando que a lei se cumpra, e o outro pela comoção de mostrar 

o lado dos injustiçados, trazendo à tona a ideia de vitimização e provocando no 

leitor a tópica da piedade, da condolência. 

Entretanto, segundo Amaral (2006), os jornais populares, na tentativa de 

atrair o público, utilizam outros recursos e acabam exagerando na intenção de 

captar seu destinatário. Isso fica evidente no exemplo a seguir. Em 01 de 

dezembro de 2011, o jornal Meia Hora apresentou a manchete “Luan Santana é 

morto a tiros” para a notícia que relatava o assassinato de um homem, no estado 

do Paraná. É notório que a intenção do jornal era provocar o desespero do 

interlocutor, fazendo-o pensar que o homem assassinado era o famoso cantor, 

quando, na verdade, a vítima era um cidadão desconhecido da maioria, apenas 

um homônimo da celebridade. Assim, a notícia chama a atenção pelo potencial 

de imprevisibilidade (CHARAUDEAU, 2012a). 
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Extraído de http://blogs.odiario.com/linjardi/2011/12/02/luan-santana-e-morto-a-

tiros-de-novo/ 

 

Portanto, percebemos que os efeitos de patemização são capazes de 

estabelecer um elo entre o jornal e o seu público leitor sobredeterminado por um 

contrato de comunicação. Através de pistas linguísticas e discursivas podemos 

perceber as estratégias de patemização usadas por cada periódico na tentativa 

de se aproximar dos seus interlocutores.  Esse encaminhamento de análise dos 

efeitos patêmicos que emergem das notícias será retomado no exame do corpus, 

no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.odiario.com/linjardi/2011/12/02/luan-santana-e-morto-a-tiros-de-novo/
http://blogs.odiario.com/linjardi/2011/12/02/luan-santana-e-morto-a-tiros-de-novo/
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5.    ANÁLISE DO CORPUS 

5.1     Metodologia de análise 

Com o objetivo de analisar os supostos efeitos de patemização em 

notícias jornalísticas e como esses efeitos contribuem para a construção do 

sentido, esta pesquisa utiliza um corpus composto por notícias publicadas num 

mesmo dia, sobre um mesmo assunto, em dois jornais impressos que circulam 

no estado do Rio de Janeiro: O Globo e o Meia Hora. 

 A seleção desses periódicos se deu pelo fato de cada um deles ser 

destinado a um tipo de público específico no âmbito do cenário carioca. O Globo 

é voltado a um público mais culto e o Meia Hora destina-se a um público popular, 

conforme dados apresentados na seção “Caracterização do corpus e perfil dos 

leitores” deste capítulo.  

A escolha pelo método comparativo para a realização da análise do 

corpus se deu para que pudéssemos identificar quais são as diferentes 

estratégias discursivas utilizadas por cada enunciador (instância de produção) 

para atingir seu público-alvo e, assim, verificar qual visada prevalece em cada 

um dos periódicos − a de informação ou a de captação – e de que maneira isso 

interfere na construção dos efeitos patêmicos possíveis de sentido.  

A existência de outras pesquisas que trabalharam com notícias da mídia 

impressa à luz da teoria Semiolinguística, como a de COSTA (2013) e a de 

ARCHON (2011), por exemplo, também foram inspiradoras para a escolha deste 

objeto de estudo.  Além disso, a opção por analisar esses dois periódicos 

também é relevante por pertencerem a empresas diferentes, ou seja, instâncias 

de produção distintas. Dessa forma, é possível perceber as diferentes 

encenações para informar o mesmo fato. 

As notícias que compõem o corpus foram publicadas nos anos de 2013 e 

2014 e escolhidas a partir de um mesmo fato noticiado.  Das 50 notícias lidas e 

observadas, selecionamos 10 de cada periódico para compor o corpus. 
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5.1.2 Caracterização do corpus e perfil dos leitores 

Nesta seção, apresentaremos um breve histórico dos dois jornais que 

compõem o nosso corpus.  

O jornal O Globo, parte do conglomerado Organizações Globo, foi 

fundado em 1925, circulando, inicialmente, como jornal vespertino.  Em 1962 

passou a ter tiragem matutina e assim ocorre até hoje. O Globo sempre 

conseguiu ter muito alcance sobre o grande público, tornando-se, ao longo dos 

tempos, uma mídia impressa bastante influente, principalmente no estado do Rio 

de Janeiro, tendo uma média de 267 mil exemplares vendidos por dia. Em 1996, 

o jornal passou a ter também a versão online, que recebe, em média, 350 mil 

visitantes únicos por dia.  

Sua versão impressa é facilmente encontrada em todas as bancas e na 

maioria das livrarias do Rio de Janeiro. Além disso, conta com diversas seções: 

País, Rio, Mundo, Economia, Sociedade, Esportes, Segundo Caderno, Dos 

Leitores, Opinião, Classificados e textos de colunistas. Uma vez por semana 

também apresenta alguns cadernos especiais: Informática e etc., Jornal do 

Bairro, Rio Show, Carro e etc., Boa Viagem, Ela, Boa Chance, Revista da TV, 

Revista, Morar Bem e Prosa e Verso.  

Já o jornal Meia Hora foi lançado em 2005, como mais um jornal impresso 

do grupo O Dia. Em 2010, foi adquirido pelo grupo Empresa Jornalística 

Econômico (EJESA). Com uma tiragem inicial de apenas 50 mil exemplares, o 

Meia Hora foi conquistando seu espaço junto ao público. Atualmente, tem uma 

tiragem média de 120 mil exemplares e também conta com a versão online. 

Trata-se de um jornal com matérias jornalísticas mais resumidas e, por 

isso, apresenta poucas páginas. É comercializado em outros pontos além de 

bancas de jornais, como semáforos e estações de trem, e apresenta as 

seguintes editorias: Serviços, Polícia, Geral, Saúde, Voz do Povo, Esportes, De 

tudo um pouco, Mundo, Classificados e Televisão. Também possui alguns 

cadernos semanais como Casa e Reforma e Emprego. 

Cabe destacar que a grande atração apresentada pelo jornal Meia Hora 

são as manchetes de capa, que, na tentativa de atrair seu público, abusam de 
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recursos como o humor, duplo sentido e intertextualidades para tornar a sua 

“vitrine”, na maioria das vezes, mais divertida.  

De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia, divulgada pela Secretaria 

de Comunicação Social da Presidência da República, em fevereiro de 2014, os 

dois jornais estão entre os quatro periódicos mais lidos do país.  A maioria dos 

leitores do Meia Hora é masculina, enquanto no jornal O Globo há uma 

distribuição bem próxima entre os gêneros. Quanto ao grau de escolaridade, 

também é possível notar uma grande diferença: enquanto a grande maioria dos 

leitores do jornal O Globo possui nível superior, a maior parte dos leitores do 

Meia Hora apresenta apenas nível fundamental, como podemos observar nos 

gráficos a seguir: 

 

Perfil dos leitores do jornal Meia Hora 
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Perfil dos leitores do jornal O Globo 

 

 

 

 

Fonte: www.infoglobo.com.br , www.abmn.com.br e Pesquisa Brasileira de Mídia 2014.  

        

Também é possível perceber que a maioria dos leitores do Meia Hora 

apresenta uma faixa econômica menos privilegiada, o que os enquadra na classe 

C, enquanto a maioria dos leitores de O Globo se enquadra na classe B. Dessa 

forma, cada jornal escreve para um público bem distinto e isso, é claro, refletirá 

nos possíveis efeitos de patemização descortinados em cada jornal. 

Assim, após observarmos que cada jornal possui um Tu destinatário 

bastante distinto, é evidente que essas diferenças influenciarão na abordagem 

de cada notícia, já que todo veículo de comunicação deseja captar seu público, 

seja ele leitor do jornalismo de referência ou do jornalismo popular.  
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5.1.3     Parâmetros de análise 

As notícias jornalísticas selecionadas serão analisadas através da 

observação dos prováveis efeitos visados de patemização implicados em 

estratégias discursivas postas em uso nos textos do corpus – objeto de estudo 

desta pesquisa. O exame dos supostos efeitos visados será feito consoante à 

orientação de cinco categorias, conforme modelo proposto por EMEDIATO 

(2007) em seu artigo As emoções da notícia, no qual analisou manchetes de 

jornais segundo as categorias a seguir dispostas: 

 

Categorias de análise 

a) A emoção pela tematização 

b) A emoção pela problematização 

c) A emoção pela modalização enunciativa 

d) A emoção pela descrição 

e) A emoção pela narração 

 

As cinco categorias em questão podem ser explicadas nos seguintes 

termos: 

a)  A emoção pela tematização 

Na tematização escolhida por cada jornal, já é possível notarmos uma 

intencionalidade patêmica, ao desejar informar e emocionar ao mesmo tempo, 

deixando de lado a noção de que haveria apenas a proposta de um quadro 

referencial. Isso se dá pela grande necessidade que cada veículo midiático tem 

de ser um sucesso de vendas e captar cada vez mais leitores.  

Segundo EMEDIATO (2007), a tematização é o primeiro espaço do jornal 

onde se nota a interação entre um interesse cognitivo e um interesse emotivo. 

Por um lado, a tematização desperta o interesse do leitor em informar-se e, por 

outro lado, a instância jornalística faz a ponte entre informação e leitor, mas 

dentro de um recorte temático no qual os fatos informados são aqueles que 

agradarão e serão de interesse do público leitor, nos quais o leitor se 

reconhecerá e se sentirá parte deles.  
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Assim, além de um interesse cognitivo pela informação, há também um 

interesse afetivo, uma atração do leitor por certos temas que podem ser 

relevantes ou espetaculares. Esses dois interesses parecem corresponder aos 

dois tipos de visadas já citadas aqui: informação e captação.  Desse modo, a 

instância de recepção reconheceria determinada tematização como pertinente 

e, posteriormente, atribuiria uma apreciação, positiva ou negativa. O objeto 

temático poderia gerar, ainda, diversos tipos de manifestações físicas como 

indignação, alegria, frustração, medo, entre outras, mas essa abordagem 

extrapola os limites da pesquisa, interessada em avaliar os efeitos patêmicos 

visados. 

 

b) A emoção pela problematização 

A característica principal da informação jornalística é a comunicação 

ostensiva de notícias que pertencem a universos temáticos pertinentes para um 

leitor construído como ideal, contextualizando universos culturais simbólicos. 

Essa contextualização é importante para as operações de tematização e 

problematização. Segundo Emediato:  

a) O sujeito informante coloca em cena um 
enunciado temático abrindo um universo contextual 
suposto pertinente (ele tematiza); 

b) O sujeito informante coloca em cena um 
enunciado temático factual (um título, por exemplo) que 
produz um efeito contextual modificador do universo 

contextualizado (ele rematiza e problematiza). (2007, 

p.297) 
 

               Ao passar pela operação de rematização, o leitor se apropria do 

lugar da interpretação, já que associa o tema a um dado novo, e problematiza, 

produzindo implicações contextuais.  

               A problematização na imprensa de referência tende a se 

enquadrar dentro de uma lógica cívica, na qual o leitor ocupa a figura do cidadão. 

Por outro lado, na imprensa popular, a problematização tende a se encaixar 

numa lógica comercial, em que o leitor ocupa o lugar de consumidor de 

espetáculo. 
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        c) A emoção pela modalização enunciativa 

Através da proposta de Charaudeau (2012b) da organização enunciativa 

em três atos locutivos – elocutivo, alocutivo e delocutivo – indicaremos alguns 

elementos de análise do potencial patêmico em cada um deles. Sabemos que 

em atos elocutivos a emoção recai de maneira mais óbvia sobre a notícia 

divulgada, mas não podemos negar que nos dois outros atos também podemos 

encontrar um potencial emocional implícito, já que os jornais desejam 

demonstrar uma neutralidade.  

Observaremos também como a modalização se faz presente através dos 

discursos relatados13, que, muitas vezes, reforçam a ideia defendida por cada 

periódico. 

 

d)  A emoção pela descrição 

Segundo Charaudeau (2012b), o ato de descrever significa nomear, 

localizar e qualificar seres do mundo real através do discurso e está 

estreitamente ligado ao ato de narrar, já que as ações só fazem sentido em 

relação às identidades e qualificações de seus actantes.  

No modo de organização descritivo também podemos perceber que 

índices de patemização estão presentes, mais explicitamente, em qualificações 

subjetivas que podem conter indicadores avaliativos – afetivos ou axiológicos14 

– capazes de ampliar a dramatização.  

 

      e)   A emoção pela narração 

O modo de organização narrativo, devido à riqueza linguística que 

podemos observar na apresentação de uma sequência de ações, é um campo 

com grande potencial patêmico. Toda ação narrativa recebe um valor moral, 

principalmente por conta do julgamento que se faz dos actantes, nos quais 

focalizaremos nossa análise. Essa avaliação dentro de uma moral dos 

                                                           
13 Conforme definição utilizada por Charaudeau (2012b) 
14 Conforme denominação utilizada por Kerbrat-Orecchioni (1997) 
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comportamentos transforma as ações narrativas num objeto indutor de emoção 

no discurso jornalístico.  

O quadro a seguir organiza as notícias selecionadas segundo as 

categorias de análise e os jornais que as veiculam. 

 

Notícia Categoria de análise Jornal “O Globo” Jornal “Meia Hora” 

01 A emoção pela tematização O desafio da polícia no 

Alemão 

Tráfico faz ameaças a 

moradores do Alemão 

02 A emoção pela tematização Atropelando a Justiça Hoje tem mais greve no 

Rio e em Nova Iguaçu 

03 A emoção pela problematização O início da desocupação Deu ruim de novo em 

desocupação 

04 A emoção pela problematização Habeas corpus para acusados 

da morte de cinegrafista é 

negado 

Tapão e até chineladas 

05 A emoção pela modalização 

enunciativa 

Menor de 16 anos é detido por 

estupro 

Menor estuprador é 

entregue à polícia 

06 A emoção pela modalização 

enunciativa 

Assaltante faz dois reféns em 

ônibus por mais de duas horas 

Jovem fica sob a mira de 

tesoura no busão 

07 A emoção pela descrição Perigo clandestino Incêndio sinistro mata um 

e deixa oito feridos 

08 A emoção pela descrição Jovem de 17 anos mata a 

própria mãe com ajuda do 

namorado 

Novinha dá mata-leão na 

mãe e queima corpo 

09 A emoção pela narração Pastor teria violentado outras 

20 mulheres 

Mulheres dizem ter sido 

estupradas até na igreja 

10 A emoção pela narração Paes se envolve em confusão 

na saída de restaurante no 

Horto 

Músico acusa prefeito 
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Na próxima seção, as análises serão iniciadas, em conformidade com os 

cinco parâmetros aqui elucidados. 15 

 

5.2 Emoção e tematização 

5.2.1    Notícia 01 

O Globo (28/05/2013) 

RIO  

PACIFICAÇÃO 

O DEFAFIO DA POLÍCIA NO ALEMÃO 

Traficantes com passagem pelas Forças Armadas usam táticas de guerrilha 

contra avanço de UPPs 

Um relatório de inteligência preparado por forças de segurança do estado para 

explicar ações do tráfico na Maré, mesmo depois da pacificação, pode dar uma 

pista importante do problema que a polícia também enfrenta em outra região: os 

complexos da Penha e do Alemão. Em 15 páginas repletas de fotografias de 

traficantes armados e levantamento aéreo, o documento informa que os 

bandidos passaram a adotar táticas de guerrilha, com ações que combinam 

ocultação e extrema mobilidade de grupos que atuam em frações reduzidas e 

fortemente armados. 

Uma demonstração de uso de tática militar aconteceu no último domingo. Em 

mais uma ação audaciosa, criminosos fizeram disparos contra a sede da 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Vila Cruzeiro, pouco antes da largada 

da 4ª edição da corrida Desafio da Paz, que começou no Complexo da Penha e 

terminou no Alemão. A área foi pacificada em novembro de 2010. No ataque, os 

bandidos, que estariam armados com fuzis, vieram de fora, em número reduzido, 

e teriam recebido apoio logístico local. Chegaram, atiraram e foram embora. A 

                                                           
15 Essa divisão é apenas de cunho didático, embora reconheçamos que os cinco parâmetros 

figuram em todas as notícias.  
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polícia já investiga o envolvimento de bandidos que teriam saído de Duque de 

Caxias, na Baixada Fluminense. 

— É uma tática clássica de guerrilha. No caso específico, o ataque de domingo 

foi apenas para levar terror, desestabilizar e gerar insegurança — disse um 

policial envolvido nas investigações e que preferiu não ser identificado. 

Segundo o documento ao qual O GLOBO teve acesso, um grupo formado por 

ex-militares das Forças Armadas e cooptados pelo tráfico controlaria atualmente 

o conjunto de favelas da Maré e estaria presente também em outras áreas 

pacificadas, como os morros da Mangueira (São Cristóvão) e Macacos (Vila 

Isabel); a favela do Jacarezinho (Méier) e a parte alta da Rocinha (São Conrado); 

além das comunidades do Alemão e da Penha. 

No relatório, os criminosos são descritos em detalhes: “Eles recebem 

treinamento físico e de combate, além de usarem roupas pretas durante suas 

ações, uniformes considerados por eles como de guerra". Duas dessas roupas 

já foram apreendidas pela 21ª DP (Bonsucesso) e em operações da PM. A 

radiografia sobre a dinâmica do crime nessas favelas observa que os traficantes 

agem usando experiência adquirida no meio militar: “o bando tem elevado nível 

de organização e controle de suas atividades no crime, talvez pelo fato de contar 

com vários ex-militares em suas fileiras". 

No caso específico da Maré, o relatório ilustra a situação com o histórico do 

traficante Marcelo Santos das Dores, o Menor P, acusado de ter sequestrado e 

torturado o jogador Bernardo, do Vasco — em depoimento à polícia o atacante 

negou ter sido agredido. Chefe do tráfico na região, Marcelo foi paraquedista do 

Exército. Na 1ª Divisão de Exército (DE), a informação é de que o traficante foi 

apenas recruta, deixando a corporação depois de prestar serviço militar 

obrigatório. 

Crime age em rede, diz especialista 

As favelas da Maré estão na relação de comunidades cotadas para receber um 

novo pacote de pacificação, no momento em que a cidade dá início a um ciclo 

de segurança máxima para receber grandes eventos religiosos e esportivos, que 
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vão atrair milhares de pessoas, como a Copa das Confederações e a Jornada 

Mundial da Juventude, ambas este ano. 

Especialistas acreditam que, embora não comprometam como um todo a política 

de pacificação, as reações do tráfico precisam ser combatidas com energia. Na 

opinião do antropólogo Roberto Kant de Lima, professor da UFF e membro do 

Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos (Ineac), a 

polícia do Rio terá que, cada vez mais, investir em investigação e em ações de 

inteligência para enfrentar os bandos: 

— Para que essas ações tenham eficácia, é preciso integração entre as 

instituições, visando à cooperação. Também seria necessário adotar 

procedimentos que imputassem responsabilidade pessoal aos agentes, sujeitos 

à fiscalização e à prestação de contas de suas atividades de investigação, e não 

apenas a obrigações de suas atividades cartorárias. 

O antropólogo observa que é preciso criar mecanismos de cooperação eficientes 

entre as instituições: 

— O problema é que as ações dessas instituições, muitas vezes, se sobrepõem, 

o que acarreta uma competição entre elas e, portanto, a manutenção das 

informações obtidas por cada uma longe do alcance das outras. 

O professor da UFRJ Francisco Carlos Teixeira, autor do livro “Terrorismo na 

América Latina”, acredita que o combate ao narcotráfico nasceu com um grave 

erro de diagnóstico. 

— Pensando em termos de estratégia, não conseguimos identificar corretamente 

o adversário, com seus pontos fracos e pontos fortes. A ocupação de território, 

sempre com aviso prévio, deu condições para o adversário retrair-se, reagrupar-

se e voltar ao local disfarçado de cidadão. Assim, não entendemos que o “crime 

em rede” não precisa do território — disse o professor da UFRJ. 

Teixeira acha que as autoridades ainda não fizeram o dever de casa, ao 

desconsiderar ações básicas contra o crime organizado: 
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— O tráfico continua se comunicando e mantém seu fluxo financeiro, lavando 

dinheiro. Continua cooptando colaboradores, fazendo alistamento de novos 

“recrutas” e ainda recebe armas e mercadorias. É necessário cooperação 

estreita, permanente, entre policiais estaduais e federais e Receita Federal, 

Banco Central e Inteligência Militar. Se essas medidas não forem adotadas, o 

estado vai continuar enxugando gelo. 

Marcelo, o Menor P, controla uma fatia importante do tráfico na Maré. Tem ainda 

sob seu domínio as favelas Vila do João, Vila dos Pinheiros, Salsa e Merengue, 

Conjunto Esperança, Timbau, Baixa do Sapateiro e parte importante da Nova 

Holanda. Marcelo é foragido do Instituto Penal Plácido Sá Carvalho desde 2007, 

quando deixou a prisão para cumprir a pena em semiaberto. 

 

Meia Hora (28/05/2013) 

POLÍCIA 

CADÊ A PAZ? 

TRÁFICO FAZ AMEAÇAS A MORADORES DO ALEMÃO 

Bandidos que fugiram em 2010 estariam de volta ao Complexo prometendo 

vingança 

A polícia prepara uma estratégia para garantir a paz nos complexos do Alemão 

e da Penha. O plano foi agilizado atendendo a pedidos de moradores das 

comunidades e de bairros vizinhos, que relatam que traficantes tentam voltar a 

dar as cartas na região. Domingo, bandidos dispararam vários tiros antes da 

largada da corrida “Desafio da Paz”, que tinha a presença do secretário de 

Segurança, José Mariano Beltrame – o que foi classificado pela própria polícia 

como tentativa de intimidação por parte dos criminosos. 

O policiamento está reforçado na região desde o tiroteio de domingo. Ontem, 

PMs revistaram carros e pedestres nas entradas do Complexo do Alemão. 
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Segundo moradores, bandidos que fugiram em 2010 tentam retomar o tráfico. 

“Reconhecemos alguns. Reapareceram mais velhos. Foi um choque. Não 

querem papo com a população. Disseram que nós os entregamos à polícia e que 

vamos nos ferrar por apoiar a entrada das UPPs”, disse um morador. 

Segundo denúncias, traficantes do Comando Vermelho (CV) estão obrigando 

comerciantes a cobrar ágio sobre os produtos e repassar a diferença à quadrilha, 

enfraquecida com a queda na venda de drogas desde a instalação das UPPs. 

Em Olaria, várias lojas de rua foram assaltadas no sábado, o que seria represália 

de bandidos após os comerciantes terem desobedecido a ordem de fechar as 

portas semana passada em ‘luto’ forçado. 

Ambas as notícias têm como ponto de partida o fato de traficantes 

armados terem disparado tiros durante uma corrida, o Desafio da Paz, no 

Complexo do Alemão, uma comunidade que já conta com uma Unidade de 

Polícia Pacificadora. A partir daí cada jornal escolheu o recorte temático que 

mais se aproxima do universo social e cultural do Tu destinatário projetado, 

vendo-o ora como um alvo intelectivo, que visa à informação, ora como alvo 

afetivo, que visa a uma proximidade do leitor (CHARAUDEAU, 2012a).  

No âmbito da tematização, essas diferenças já podem ser observadas a 

partir das rubricas escolhidas por cada periódico. Ao escolher o substantivo 

“Pacificação”, o jornal O Globo induz a leitura para algo que será positivo, já que 

o vocábulo significa restabelecimento da paz. Por outro lado, o jornal Meia Hora, 

ao escolher como rubrica a frase “Cadê a paz? ”, encaminha a leitura para algo 

negativo ao questionar o efeito pacificador das UPPs, apresentando um maior 

efeito patêmico, pois tendencia à dramatização. Nesse sentido, o fato é 

selecionado e discursivizado segundo o que ele comporta de drama humano. 

Reconhecemos, no quadro das categorias de dramatização pontuadas por 

Charaudeau (2012a), uma aproximação com o enorme, obrigando o leitor do 

Meia Hora a se reconhecer como pequeno e frágil diante das ameaças dos 

traficantes à paz no Morro do Alemão. 

Podemos perceber também que tal enunciado suscita uma leitura 

implícita, pois, se há a explicitação de que a paz está sendo buscada, pode-se 

inferir que não existe paz.           
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Nos títulos podemos confirmar essas intenções já apresentadas nas 

rubricas. O título do jornal O Globo, “O desafio da polícia no Alemão”, tenta fazer 

com que o leitor acredite que, apesar de ser difícil trazer a paz à comunidade, a 

polícia aceita o desafio e fará o possível para que a pacificação continue e a 

população siga tranquila, confiando no bom trabalho da corporação. Já o título 

do Meia Hora, “Tráfico faz ameaças aos moradores do Alemão”, traz uma 

preocupação real vivida pelos moradores da comunidade que ainda sofre com a 

influência de bandidos, mesmo sendo um lugar com a presença de UPPs. 

Ao longo da notícia publicada no jornal O Globo, observamos, no escopo 

da tematização, como a manutenção temática é feita através da progressão 

referencial (KOCH, 2011). O fato ocorrido, o ataque contra a sede da UPP, é 

deixado de lado e o tema gira em torno de um “relatório apresentado pelas forças 

de segurança”, retomado ao longo do texto através de sintagmas e, mais 

especificamente, de itens lexicais como “o documento” e “a radiografia sobre a 

dinâmica do crime”, sintagmas que trazem credibilidade, pois pode-se inferir que 

foram elaborados por especialistas no assunto. 

 É importante ressaltar também que esses especialistas têm voz na 

notícia através do discurso relatado do policial, do antropólogo e do professor, 

que também contribuem para dar credibilidade ao jornal. São eles: 

 “É uma tática clássica de guerrilha. No caso específico, o ataque 

de domingo foi apenas para levar terror, desestabilizar e gerar 

insegurança” 

 “Para que essas ações tenham eficácia, é preciso integração entre 

as instituições, visando à cooperação. Também seria necessário 

adotar procedimentos que imputassem responsabilidade pessoal 

aos agentes, sujeitos à fiscalização e à prestação de contas de 

suas atividades de investigação, e não apenas a obrigações de 

suas atividades cartorárias” 

 “O tráfico continua se comunicando e mantém seu fluxo financeiro, 

lavando dinheiro. Continua cooptando colaboradores, fazendo 

alistamento de novos “recrutas” e ainda recebe armas e 

mercadorias. É necessário cooperação estreita, permanente, 

entre policiais estaduais e federais e Receita Federal, Banco 
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Central e Inteligência Militar. Se essas medidas não forem 

adotadas, o estado vai continuar enxugando gelo”. 

Os dados apresentados por esse relatório são colocados como uma 

justificativa para a permanência de traficantes em uma comunidade pacificada, 

pois os sintagmas usados para caracterizar os criminosos corroboram para 

isentar a polícia de culpa, já que se trata de “uma ação audaciosa”, “uma 

demonstração de tática militar” praticada por um “grupo formado por ex-militares 

das Forças Armadas” que possui “treinamento físico e de combate”, “experiência 

adquirida no meio militar” e “elevado nível de organização”. E, por fim, deixa-se 

claro que a “política de pacificação” continuará, de modo que haverá “ações de 

inteligência” e “ocupação do território” para afastar os “adversários”.         

Podemos observar que a manutenção temática no texto ocorre através da 

progressão tema/rema (KOCH, 2011), pois identificamos que em todos os 

parágrafos há a retomada do tema que já é de conhecimento do leitor – o 

relatório de inteligência – seguida do acréscimo de uma informação nova, o rema 

− fatores que impedem o sucesso da polícia na política de pacificação no Morro 

do Alemão, já que o alto nível dos criminosos dificulta a ação policial.  

No jornal Meia Hora, a abordagem do tema é encaminhada para o fato de 

que os traficantes estariam de volta à comunidade, ameaçando moradores. 

Assim, a polícia estaria trabalhando para executar um “plano” a “pedidos de 

moradores das comunidades” que estão se sentindo inseguros devido ao retorno 

dos “bandidos que fugiram em 2010” e que estariam fazendo “represálias” a 

moradores e comerciantes devido a “queda na venda de drogas” depois da 

instalação da UPP na comunidade.   

A manutenção temática enfatizada também ocorre através da progressão 

tema/rema, já que o tema – o retorno de traficantes à comunidade – retomado 

em todos os parágrafos, é seguido de um elemento novo − a forma como o dia 

a dia dos moradores está sendo impactado pelo retorno dos traficantes à 

comunidade e como a polícia está tentando atender os moradores. Assim, é 

possível observar que o Meia Hora coloca como foco da notícia os moradores 

da comunidade que estão sendo vítimas dos traficantes. Vale destacar que esse 

direcionamento é reforçado pela presença do discurso relatado de um morador: 
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“Reconhecemos alguns. Reapareceram mais velhos. Foi um choque. Não 

querem papo com a população. Disseram que nós os entregamos à polícia e que 

vamos nos ferrar por apoiar a entrada das UPPs”.   

Dessa forma, os dois periódicos conseguem uma aproximação do seu 

público: O Globo, cuja maioria dos leitores pertence à classe B e, portanto, não 

mora em comunidades, mas deseja informações sobre a pacificação, pois deseja 

sentir que o Rio de Janeiro é uma cidade segura pelo fato de a polícia estar 

acabando com o tráfico de drogas; e o Meia Hora, cuja grande parte do público 

mora em comunidades e, por isso, vivencia de perto a disputa entre polícia e 

bandidos e deseja se ver representado como morador que é coagido por 

representantes do tráfico de drogas.  

Assim, podemos afirmar que na tematização dos dois jornais é possível 

notar uma intencionalidade patêmica, na medida em que os dois objetos 

temáticos podem ser indutores de diferentes emoções nos leitores e que cada 

notícia foi pensada e escrita pensando num tipo de Tu destinatário.  

A encenação da informação construída pelo jornal O Globo faz com que 

a notícia seja vista como uma política pública de segurança, na medida em a 

apresentação dos dados do relatório organizado pelas forças de segurança foi 

feita para que se pense num bem comum da nação, acionando a instância de 

recepção que se enquadra no domínio da atividade cidadã (Charaudeau, 2012a). 

Já a mise en scène construída pelo jornal Meia Hora, ao apresentar os impactos 

sofridos pelos moradores do Alemão, individualiza a notícia, fazendo com que o 

texto seja algo de utilidade pública. Dessa forma, projeta o tema para a instância 

de recepção que pertence à atividade civil cotidiana, que mora em comunidades 

e no entorno delas e que é leitor desse jornal.  

 

 

5.2.2    Notícia 02 

O Globo (14/05/2013) 

RIO 
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GREVES EM SÉRIE 

Atropelando a Justiça 

Paralisação continua, apesar de ordem do TRT para que 70% dos rodoviários 

trabalhem 

A segunda greve de motoristas e trocadores de ônibus em menos de uma 

semana fez o carioca viver, nesta terça-feira, mais um dia de transtornos. 

Segundo a Secretaria municipal de Transportes e o Rio Ônibus (sindicato das 

empresas do setor), somente 18% da frota saiu das garagens, prejudicando 

cerca de dois milhões de usuários. E nem mesmo uma determinação da Justiça, 

que ordenou que pelo menos 70% dos profissionais voltassem ao trabalho 

imediatamente, foi capaz de encerrar a paralisação. Os rodoviários dissidentes, 

que decretaram a paralisação de 48 horas à revelia do sindicato da categoria, 

afirmaram que a greve está mantida para esta quarta-feira. 

Segundo líderes dos grevistas, até quinta, quando haverá uma assembleia na 

Cinelândia, não há como pedir à categoria que volte ao trabalho. Com isso, a 

prefeitura manterá o plano de contingência, que prevê reforço no número de 

trens, barcas e metrô. Além disso, a PM aumentará a segurança na porta das 

garagens. 

A ordem para que os rodoviários voltassem ao trabalho foi dada, em caráter 

liminar, pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio. A decisão foi uma 

resposta a um pedido feito pelo Rio Ônibus para que a greve fosse considerada 

ilegal. No texto, a vice-presidente do TRT, desembargadora Maria das Graças 

Cabral Viegas Paranhos, ressalta que a paralisação não foi comunicada com a 

antecedência mínima de 72 horas, violando a Lei da Greve. A liminar também 

leva em conta o fato de se tratar de atividade essencial e de o sindicato ser o 

legítimo representante da categoria. 

A legalidade do movimento ainda será analisada. Já a multa diária de R$ 50 mil 

prevista no caso de descumprimento da ordem pode não resolver o problema. 

Isso porque, segundo a desembargadora, a punição tem como alvo o Sindicato 

dos Trabalhadores Empregados em Empresas de Transporte Urbano de 
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Passageiros (Sintraturb), que já declarou não apoiar a greve. A entidade entrou 

com um recurso no TRT, alegando não ter responsabilidade pela greve. 

Dias podem ser descontados 

No fim da tarde, o presidente do Rio Ônibus, Lélis Marcos Teixeira, disse que, a 

partir desta quarta, os rodoviários que não retornarem ao trabalho poderão ter 

os dias parados descontados — embora esta decisão dependa de cada uma das 

empresas. 

— As mais de 40 empresas que operam na cidade têm autonomia para decidir 

o que fazer — disse. 

À noite, líderes do movimento dissidente disseram não ter como atender à 

determinação do TRT. 

— Não temos meios de mobilizar os grevistas de imediato. Quando houve a 

decisão de entrarmos em greve por 48 horas, marcamos nova assembleia para 

a quinta-feira na Candelária. E faremos isso. Não há como voltar atrás. A 

categoria está decidida. Não suporta mais esse regime semelhante à escravidão, 

sem condições seguras de trabalho, com dupla função e salários defasados — 

disse Hélio Alfredo Teodoro, que passou o dia na Central do Brasil, 

acompanhando por telefone a situação. 

Ao contrário do que aconteceu na última quinta-feira, a paralisação não pegou 

os cariocas de surpresa. Mas os transtornos foram grandes. O BRT Transoeste, 

por exemplo, funcionou com apenas 40% da frota, e só no trecho Santa Cruz-

Alvorada. 

Chaves arrancadas do painel 

Para impedir que os ônibus circulassem, grevistas arrancaram as chaves dos 

veículos e intimidaram motoristas. Segundo o sindicato, trabalhadores foram 

ameaçados, até mesmo com armas de fogo, quando chegaram às garagens para 

trabalhar. 

De acordo com o Rio Ônibus, 158 coletivos foram avariados pelos grevistas. 

Doze pessoas foram detidas pela polícia. O Ministério Público estadual 
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determinou a instauração de inquérito policial para investigar os casos de 

vandalismo nos ônibus. 

Segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas do Município (Sindilojas), Aldo 

de Moura Gonçalves, os comerciantes tiveram um prejuízo de R$ 280 milhões 

— 70% do faturamento diário do setor. 

Para o secretário municipal de Transportes, Alexandre Sansão, o plano de 

contingência da prefeitura funcionou bem. As medidas foram postas em prática 

nas primeiras horas da manhã. As concessionárias de barcas, metrô e trens 

operaram com capacidade máxima e intervalos reduzidos. Segundo a 

concessionária Metrô Rio, houve um aumento de 6% no número de passageiros 

transportados pela manhã — cerca de 15 mil usuários a mais. Já a CCR Barcas 

disse que 4 mil passageiros (165% a mais que o normal) recorreram à linha 

Cocotá-Praça Quinze. 

De acordo com Sansão, a prefeitura acredita que, mesmo com a decisão judicial, 

o número de coletivos nas ruas do Rio nesta quarta-feira não ultrapasse 30% da 

frota. 

— De repente, um pouco mais. É um movimento que se mostra resistente. 

Amanhã (quarta-feira) vamos acompanhar a situação e tentar minimizar ao 

máximo o impacto que esse grupo está causando na vida do carioca. Vamos 

estar com policiais na rua, agentes da Secretaria da Ordem Pública. Também 

estaremos monitorando todas as ações, ao longo do dia, no Centro de 

Operações da prefeitura — disse o secretário de Transportes. 

O Rio Ônibus e o Sintraturb voltaram a acusar os líderes do movimento grevista 

de querer provocar desgaste político nas autoridades, por causa da proximidade 

da Copa do Mundo. Eles afirmaram que os dissidentes querem um índice de 

reajuste inviável (40%) e que será impossível rever o aumento de 10% já 

concedido à categoria. 

Em Nova Iguaçu, rodoviários de 12 empresas de ônibus também devem cruzar 

os braços nesta quarta-feira. Nesta terça, 200 rodoviários saíram do terminal, no 

Centro, percorreram a Via Light protestando por melhores salários. 
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Meia Hora (14/05/2013) 

SEGUNDO DIA SEM BUSÃO 

Hoje tem mais greve no Rio e em Nova Iguaçu 

Rodoviários da Baixada aderem à paralisação e também cruzarão os braços 

até meia-noite 

Hoje promete ser outro dia de caos para milhões de pessoas que dependem 

dos ônibus: a greve dos rodoviários está mantida até a meia-noite e contará 

com apoio de profissionais de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que 

também prometem ficar de braços cruzados até o fim do dia. Amanhã, a 

circulação volta ao normal, e uma assembleia será realizada às 16h. 

Ontem, durante a interrupção do serviço, 82% da frota ficaram nas garagens 

e, entre os que insistiram em sair, 158 veículos foram depredados. A Polícia 

Militar voltou a colocar a tropa nas ruas e nas garagens para evitar quebra-

quebra, mas oito pessoas foram detidas por tentar impedir que os coletivos 

rodassem. 

Em Nova Iguaçu, 200 rodoviários protestaram em frente à prefeitura por 

melhores condições de trabalho. Um dos organizadores do ato, Wedison 

Barreto, 43 anos, alegou que a greve é um reflexo das manifestações do Rio. 

"Somos contra os abusos de poder das empresas de ônibus e, aqui na 

Baixada, somos intimidados. Esperamos que um grande número de pessoas 

possam aderir a greve. Ninguém será forçado", afirmou o motorista da 

empresa Linave. 

Ontem, três dos quatro líderes do movimento do Rio admitiram que está difícil 

manter o controle sobre a adesão à greve. "Os rodoviários estão revoltados 

e fica difícil controlar. Não temos autonomia sobre eles, mas ontem ninguém 

foi impedido de trabalhar", disse Maura Lúcia Gonçalves. 
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As duas notícias foram escritas em razão de mais um dia de greve dos 

rodoviários no estado do Rio de Janeiro. A rubrica apresentada pelo jornal O 

Globo “Greves em série” chama a atenção do leitor para as muitas greves 

que ocorreram durante o mês de maio de 2013, o que é evidenciado pelo uso 

da locução adverbial “em série”. Ou seja, para além da greve dos rodoviários, 

há uma preocupação com o fato de serem greves de vários segmentos. Já a 

rubrica apresentada pelo jornal Meia Hora “Segundo dia sem busão” foca na 

greve de ônibus e no fato de que a população que depende desse meio de 

transporte ficará prejudicada pelo segundo dia. Além disso, o uso do 

vocábulo “busão”, típico de um público com menos escolaridade, revela uma 

tentativa de aproximação do jornal com o leitor através de uma palavra muito 

usada na oralidade informal do público imaginado como ideal por esse 

periódico. 

O título “Atropelando a Justiça” e o subtítulo “Paralisação continua, 

apesar de ordem do TRT para que 70% dos rodoviários trabalhem”, do jornal O 

Globo, antecipam o recorte temático que será feito ao longo da notícia: a 

preocupação com uma determinação judicial que não está sendo cumprida, 

o que é enfatizado pelo gerúndio “Atropelando”, significando que os 

rodoviários passaram por cima de uma decisão da Justiça. Podemos 

salientar, ainda, o trocadilho feito através da escolha do verbo atropelar, 

pertencente ao mesmo campo semântico do tema da notícia, normalmente 

usado para denotar uma ação que acontece quando há veículos em 

movimento, mas que, na notícia, ocorre ainda que com a paralisação dos 

ônibus. 

Assim, o jornal convoca o leitor projetado por ele como um sujeito 

político, um cidadão, a sentir-se indignado diante do descumprimento de uma 

ordem do Tribunal Regional do Trabalho.  

Ao longo da notícia, podemos observar que, com a progressão 

tema/rema, há a introdução de novas informações, mas sempre em torno da 

ideia da ilegalidade da greve, o que pode ser percebido através dos 

sintagmas empregados e de outros itens lexicais como “uma determinação 

da Justiça”, “à revelia do sindicato da categoria”, “caráter liminar”, “legalidade 

do movimento”, “multa diária”, “punição”, entre outros. A notícia também 

focaliza o fato de que a greve prejudicou o cidadão, que teve um “dia de 
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transtornos”, com “coletivos avariados”, “casos de vandalismo” e 

“comerciantes prejudicados”.  

Já o título “Hoje tem mais greve no Rio e em Nova Iguaçu” e o subtítulo 

“Rodoviários da Baixada aderem à paralisação e também cruzarão os braços 

até meia-noite”, do jornal Meia Hora, encaminham a leitura no sentido de que 

há a necessidade de informar ao cidadão que haverá greve por mais um dia. 

Eles chamam a atenção ainda para o fato de que a greve atingirá também 

um município da Baixada Fluminense, lugar onde, segundo pesquisas16, 

encontra-se a maioria dos leitores desse periódico. Dessa maneira, o Meia 

Hora faz com que seus leitores se sintam preocupados, pois a maioria deles 

é usuária do transporte público, mas, por outro lado, ao trazer a informação, 

permite ao seu leitor pensar em outras possibilidades para chegar aos seus 

compromissos.  

O assunto continua a ser abordado ao longo da notícia com novas 

informações sobre o tema greve, como o fato de que os moradores tiveram 

“outro dia de caos”, já que dependem desse meio de transporte  para chegar 

ao trabalho, por exemplo, e que houve “quebra-quebra” nas garagens das 

empresas de ônibus. Também relata um protesto que ocorreu em frente a 

uma empresa de ônibus no município de Nova Iguaçu, na Baixada 

Fluminense, mas que tudo voltará ao normal no dia seguinte, notícia que 

tranquiliza o público que precisa dos ônibus diariamente.  

Vale ressaltar, também, que o Meia Hora não cita o caráter ilegal do 

movimento grevista, provavelmente porque os motoristas de ônibus também 

são leitores do jornal e não gostariam de ser retratados dessa maneira, como 

participantes de um movimento ilegal.   

Assim, podemos observar que os dois jornais, através da tematização, 

tentam unir as duas lógicas midiáticas apresentadas por Charaudeau (2012 

a), a cívica e a comercial, que estão diretamente ligadas às visadas de 

informação e captação. Percebemos que essas duas lógicas não precisam 

aparecer nas notícias de forma dicotômica, pois os dois jornais alcançaram 

o objetivo de informar; entretanto, para captar seu público, foram feitos 

                                                           
16 Segundo pesquisa divulgada no site www.abmn.com.br, 29% dos leitores do Meia Hora 
residem na Baixada Fluminense.  

http://www.abmn.com.br/
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diferentes recortes temáticos: O Globo, ressaltando a ilegalidade da greve e 

e o Meia Hora focalizando o fato de como a greve prejudicou o trabalhador e 

trazendo para o discurso a ideia de vitimização.  

Dessa forma, cada periódico consegue estabelecer uma relação de 

proximidade com seu Tu destinatário através de escolhas temáticas, que, na 

tentativa de tocar o leitor, reconhecida, neste caso, em decorrência dos 

recortes temáticos − o da legalidade e o da vitimização − que engendram 

tópicas diferentes, aumentam os efeitos patêmicos das notícias.  Devido à 

visada de captação, atende-se à exigência da dramatização, correspondente 

aos efeitos de patemização. Com Charaudeau (2010), lembramos que a 

produção de efeitos patêmicos relaciona-se diretamente ao campo temático 

sobre o qual se apoia o dispositivo comunicativo, através da organização das 

tópicas ou imaginários sociodiscursivos. No caso da notícia analisada, o leitor 

idealizado de O Globo, através da ideia de legalidade, é tocado pela tópica 

da esperança e o do Meia Hora, através da ideia de vitimização, é captado 

pela tópica da piedade. 

 

 

5.3    Emoção e problematização 

5.3.1    Notícia 03 

O Globo (06/05/2014) 

RIO 

TERRENO RECUPERADO 

O início da desocupação 

Reintegração de posse de clube é o primeiro passo para retomada da área do 

Jardim Botânico 

Depois de uma disputa jurídica que durou cerca de 20 anos, o Clube Caxinguelê, 

construído na área do Jardim Botânico, foi despejado pela União nesta segunda-

feira. Um grupo de moradores que ocupa casas dentro do parque resistiu, e 

houve confronto com policiais que acompanhavam a ação de um oficial de 

Justiça. Duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade. Os PMs usaram bombas 
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de efeito moral e spray de pimenta para dispersar o grupo, que se dirigiu para a 

Rua Jardim Botânico. No total, o protesto durou quase sete horas, e a via, no 

sentido Gávea, ficou interditada por três horas, na altura da Rua Pacheco Leão. 

A desocupação do clube é a primeira desde o anúncio da delimitação do Jardim 

Botânico, medida que completa um ano este mês. Nos limites do parque, ainda 

há 520 casas das chamadas comunidades do Horto para serem reintegradas. 

Em Brasília, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, disse que é preciso 

ter paciência em relação ao processo de reintegração de posse: 

— O que a Justiça manda cumprir se cumpre. Fui informada de que houve 

manifestação, conflitos. Tem que haver muita tranquilidade e muita paciência. 

Não é para ameaçar ninguém. Há decisões judiciais. 

Segundo a ministra, o governo federal está trabalhando com a prefeitura para 

resolver a situação de moradores cadastrados, de baixa renda, que precisarão 

sair da área do parque: 

— Estamos buscando soluções dentro do que a lei permite. Já foram 

identificados terrenos para pessoas de baixa renda. Elas serão recolocadas. 

Para o presidente do movimento SOS Jardim Botânico, Alfredo Piragibe, a 

desocupação do clube é um marco no processo de retirada dos invasores do 

Jardim Botânico: 

— É inadmissível haver um clube administrado por um particular dentro do 

Jardim Botânico. O dono cobrava R$ 200 por hora pelo aluguel da quadra e nada 

repassava à União. 

O que Piragibe quer é que o processo de reintegração prossiga e que os prazos 

fixados pelo Tribunal de Contas da União não sejam ampliados. 

Desde as primeiras horas da manhã, cerca de 50 moradores se aglomeravam 

na porta do clube, dizendo que iam resistir. Por volta das 9h, a oficial de Justiça 

chegou, acompanhada de policiais federais, para cumprir o mandado. A ação 

teve apoio de PMs do Batalhão de Choque e do 23º BPM (Leblon). 

Moradores resistiram e fecharam rua 
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No começo, moradores fizeram um cordão de isolamento na entrada do clube, 

para impedir que os policiais passassem. Mas, por volta das 10h30m, PMs 

entraram no local. Dentro do clube, cerca de dez pessoas disseram que 

resistiriam. A polícia jogou três bombas de efeito moral e usou spray de pimenta 

para dispersar o grupo. 

Os moradores decidiram, então, fazer uma passeata pelo bairro e interromperam 

o trânsito na Rua Pacheco Leão. Depois, seguiram para a Jardim Botânico, que 

chegou a ser fechada por alguns minutos nos dois sentidos. Os manifestantes 

permaneceram por cerca de três horas na porta do parque, bloqueando o sentido 

Gávea, só liberado por volta das 15h30m. 

Por causa da manifestação, o Jardim Botânico não abriu as portas aos visitantes. 

A decisão frustrou 15 turistas do Norte da França, que foram aconselhados a 

adiar o passeio para esta terça-feira. 

A oficial de Justiça explicou que não cabe mais recurso contra a decisão judicial. 

Ao lado do clube, há duas casas de famílias consideradas invasoras do Jardim 

Botânico, mas que não serão reintegradas agora. Esses imóveis estão incluídos 

em outras ações, que envolvem as 520 famílias que devem ser removidas. 

A desocupação da área ocupada pelo clube foi decidida pela Justiça há mais de 

um ano. O autor da ação é o Ministério Público Federal. O clube está dentro do 

arboreto (coleção de plantas), que é tombado pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e próximo a um dos monumentos históricos 

mais importantes do jardim, o Aqueduto da Levada, construído em 1853 e que 

levava água do Maciço da Tijuca. Lá também está localizada uma importante 

nascente, cujas águas são de extrema importância para o parque. No verão 

passado, o mais seco dos últimos anos, foram elas que ajudaram a conservar a 

vegetação. 

Em nota, a presidente do Instituto Jardim Botânico, Samyra Crespo, informou 

que as atividades do clube, entre elas eventos esportivos, festas e iluminação 

forte à noite, com o uso de holofotes, “não se coadunam com a natureza nem a 

missão do instituto: o barulho e a iluminação excessiva causam estresse à fauna 
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e poluem uma área que deve ser tranquila e proporcionar a pesquisa, bem como 

a contemplação”. 

Segundo ela, será instalada no local uma nova estufa de orquídeas, para a 

expansão da coleção científica (“hoje bastante acanhada por falta de espaço”). 

Na sequência, serão iniciadas obras para recomposição paisagística e 

recuperação do aqueduto. Samyra lembrou que, em maio de 2013, foi 

determinada a reintegração do território pertencente ao Jardim Botânico. Ela 

também informou que a União tem um plano, já em curso, de reassentamento 

de famílias pobres: “Dois programas do governo, Minha Casa, Minha Vida e 

Compra Assistida (pela Caixa Econômica Federal), foram acionados, e mais de 

cem famílias já se cadastraram”. 

De acordo com a presidente da Associação de Moradores e Amigos do Horto, 

Emília Santos, o clube entrou na Justiça com pedido de indenização, 

condicionando a saída ao pagamento pelas benfeitorias 

 

Meia Hora (06/05/2014) 

TUMULTO EM CLUBE NO JARDIM BOTÂNICO 

Deu ruim de novo em desocupação 

Manifestantes foram atingidos por balas de borracha 

Duas pessoas ficaram feridas ontem durante ação de reintegração de posse 

do Clube Caxinguelê, área de lazer construída há quase 60 anos e 

administrada pelos moradores da comunidade do Horto, no Jardim Botânico. 

Por volta das 9h, oficiais de justiça e policiais militares chegaram ao local. 

Um grupo de moradores da comunidade com o mesmo nome estava no do 

clube para tentar impedir a ação. PMs usaram armas não letais e spray de 

pimenta. A monitora escolar Marcelle de Almeida, 29 anos, foi ferida no peito 

por uma bala de borracha. Ela disse que estava em cima de um muro. Por 

determinação da PM, descia por uma escada. Neste momento, foi atingida. 
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O estudante Leonardo Leal, 21, contou que estava sentado no chão do 

campo de futebol e foi atingido na axila. "Usaram força sem necessidade, 

estávamos rendidos", disse Leonardo. 

A ocorrência foi registrada na 15ª DP (Gávea). Em nota, a Polícia Militar 

alegou que "foi necessário o uso de armamento não letal para impedir que 

pessoas que já haviam desocupado invadissem novamente a área". 

Após a ação, moradores do Horto saíram em manifestação. Eles caminharam 

pela Rua Pacheco Leão, carregando faixas, em direção à Rua Jardim 

Botânico, onde permaneceram por dez minutos, sentados no chão, fechando 

os dois sentidos. 

Em seguida, o grupo caminhou no sentido Gávea e interditou a pista por 

quatro horas. Os manifestantes pararam em frente ao portão do Parque 

Jardim Botânico. Por volta das 15h30, voltaram para o Horto. O parque não 

abriu ontem. 

 

As notícias abordam as consequências de uma reintegração de posse 

autorizada pela Justiça numa área do bairro Jardim Botânico. O terreno é 

alvo de uma briga que já dura 20 anos, entre a União, que deseja delimitar a 

área que pertence ao Jardim Botânico, e os moradores que ocuparam o 

espaço.  

No escopo da problematização, na rubrica do jornal O Globo, “Terreno 

recuperado”, podemos perceber que há um encaminhamento para que o 

tema seja abordado como algo positivo para a sociedade, como se a justiça 

tivesse sido feita através da recuperação do terreno invadido. Destacamos, 

ainda, que a qualificação do terreno, através do adjetivo recuperado, aponta 

para o sentido de que a posse do terreno voltará para quem tem direitos 

sobre esse espaço. 

A manchete “O início da desocupação” e o subtítulo “Reintegração de 

posse de clube é o primeiro passo para a retomada da área do Jardim Botânico” 

também corroboram essa ideia de vitória da justiça, o que pode ser percebido 

através do uso dos vocábulos “desocupação”, “reintegração” e “retomada”. 

Inclusive, os prefixos dessas palavras, des- e re-, indicam ação contrária e 
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movimento para trás, ou seja, significam uma volta, um retorno a uma 

situação de legalidade que um dia existiu.  

Essa abordagem aciona o leitor projetado como ideal para o jornal O 

Globo, que se coloca como ator do domínio da atividade cidadã (Charaudeau, 

2012a) e precisa saber dos fatos ocorridos para que possa intervir 

positivamente e contribuir para a construção de uma sociedade justa, na qual 

as leis são cumpridas. Vale ressaltar que essa projeção é uma estratégia do 

jornal para que o leitor tenha um sentimento de pertencimento a determinada 

comunidade da qual muitas pessoas fazem parte, percebendo que o jornal 

faz parte do mundo em que ele vive. A serviço da estratégia de captação, 

instaura-se em O Globo o objetivo sedutor (fazer sentir), na tentativa de 

envolver o interlocutor projetado.  

Ao longo da notícia há depoimentos de pessoas que enfatizam a 

problematização da reintegração de posse do terreno, como o da ministra do 

Meio Ambiente – “O que a Justiça manda cumprir se cumpre. Fui informada de 

que houve manifestação, conflitos. Tem que haver muita tranquilidade e muita 

paciência. Não é para ameaçar ninguém. Há decisões judiciais” − e o do 

presidente do movimento SOS Jardim Botânico – “É inadmissível haver um 

clube administrado por um particular dentro do Jardim Botânico. O dono cobrava 

R$ 200 por hora pelo aluguel da quadra e nada repassava à União” − que 

representam a voz da lei cumprida. Ou seja, quem não exerce poder na 

sociedade não teve voz na notícia divulgada por O Globo, priorizando-se a 

fala de pessoas que têm legitimidade para informar os leitores. Por meio da 

fala da ministra, também podemos perceber a preocupação com a 

integridade física dos manifestantes para que a justiça seja cumprida, 

enfatizando a legalidade e suscitando a tópica da esperança de que a lei se 

cumpra. 

Em termos de problematização, outro ponto que deve ser ressaltado é 

o fato de que os leitores do jornal O Globo se interessam por valores-notícias 

(AMARAL, 2006) que estão relacionadas a políticas públicas, ou seja, 

desejam informações sobre o que o Governo faz para solucionar problemas 

sociais nas mais diversas áreas. No caso dessa notícia, o leitor perceberá 

que o Governo está resolvendo problemas ligados ao Meio Ambiente, já que 

conseguiu retomar uma área que faz parte do Jardim Botânico.  
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No Meia Hora a problematização é feita de forma diferente. Através da 

rubrica “Tumulto em clube no Jardim Botânico”, do título “Deu ruim de novo 

em desocupação” e do subtítulo “Manifestantes foram atingidos por balas de 

borracha”, fica clara a posição do jornal em destacar o lado das vítimas, isto 

é, de personagens com os quais os leitores do Meia Hora se identificam – 

confirmando o interesse do jornal por noticiar um valor-notícia da ordem da 

individualização. No texto sob análise, o enunciador chama a atenção para 

possível confronto entre moradores e a polícia, que tentava retirá-los do 

terreno. Dessa forma, o jornal tenta provocar no leitor o sentimento de 

condolência pelas pessoas que, além de desabrigadas, foram atingidas por 

balas de borracha, como pode ser observado no subtítulo “Manifestantes 

foram atingidos por balas de borracha”. Mais uma vez, reconhecemos a 

instauração da visada de sedução, a serviço da estratégia de 

espetacularização, na tentativa de envolvimento do Tu idealizado pelo jornal. 

Além disso, o Meia Hora dá voz às vítimas que relatam os casos de 

violência sofridos por elas no dia da manifestação, quando foram atingidas 

por balas de borracha disparadas por policiais, como podemos observar em 

“Usaram força sem necessidade, estávamos rendidos”. Cabe lembrar que 

esse universo temático que tende a privilegiar a vitimização de pessoas que 

sofrem com injustiças está de acordo com o universo cultural dos leitores do 

jornal popular, um público que, por ter um histórico de exclusão, tem baixa 

escolaridade e pertence a classes menos favorecidas economicamente.  

É importante destacar, também, que o uso da linguagem em registro 

informal “Deu ruim” na manchete é uma estratégia para a aproximação do 

público desse tipo de jornal. Desse modo, esse leitor perceberá que existe 

uma relação de proximidade entre ele e o veículo de comunicação, 

aumentando, dessa forma, a identificação do periódico junto ao seu público.  

Enfim, é notório que O Globo, ao transformar o acontecimento bruto 

em acontecimento construído (Charaudeau, 2012a), aborda questões ligadas 

ao cumprimento de leis e a políticas públicas sob a tópica da esperança, na 

medida em que problematiza a desocupação como a solução para o 

problema. O Meia Hora, na encenação da informação, problematiza, por meio 

da tópica da condolência, o lado dos injustiçados, dos desabrigados, 
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prevendo uma identificação entre os personagens da notícia – as vítimas − e 

o seu interlocutor. Ambos os jornais parecem conseguir captar seu público-

alvo através da visada patemizante em diferentes graus.  

 

 

5.3.2    Notícia 04 

O Globo (06/05/2014) 

RIO 

Habeas corpus para acusados da morte de cinegrafista é negado 

Novas testemunhas do crime são ouvidas em audiência no Tribunal de Justiça 

O ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou ontem um 

pedido de habeas corpus para Fábio Raposo Barbosa, de 23 anos, e Caio Silva 

de Souza, de 22. Os dois estão presos, acusados de homicídio triplamente 

qualificado e crime de explosão. Segundo o Ministério Público, eles acenderam 

o rojão que atingiu o cinegrafista Santiago Andrade, da Rede Bandeirantes, 

durante manifestação no Centro do Rio, no dia 06 de fevereiro. A prisão foi 

decretada dia 20 do mesmo mês. Segundo o ministro, o argumento do pedido 

de liminar apresentado pela defesa se confunde com o mérito do habeas corpus, 

“por isso, o caso deve ser analisado mais detalhadamente quando do julgamento 

colegiado na Quinta Turma”. 

O habeas corpus já havia sido negado duas vezes pelo Tribunal de Justiça do 

Rio. No STJ, a defesa dos presos sustenta que eles estão sofrendo 

constrangimento ilegal porque não haveria “fundamentação idônea” para a 

prisão cautelar. Os advogados pedem que seja cassado o decreto de prisão 

preventiva já que ambos “são primários e com bons antecedentes”. Para a 

defesa, as condutas que corroboraram para a necessidade de prisão seriam 

“meras contravenções ou, no máximo, crime de menor potencial ofensivo”. E 

pede ainda que sejam aplicadas, em vez disso, medidas cautelares alternativas 

previstas no Código de Processo Penal. 
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Ontem, uma nova audiência foi realizada no TJ sobre o caso. Nessa primeira 

fase da ação, 17 testemunhas serão ouvidas. Somente no final desses 

depoimentos, os réus serão interrogados.  

 

Meia Hora (06/05/2014) 

AUDIÊNCIA DO CASO SANTIAGO ANDRADE 

‘Tapão’ e até ‘chineladas’ 

Mãe diz que filho acusado da morte do cinegrafista apanhou em presídio 

A professora Marise Raposo, mãe de Fábio Raposo, um dos acusados de 

provocar a morte do cinegrafista Santiago Andrade, atingido por artefato 

explosivo em manifestação no dia 6 de fevereiro, afirmou ontem, durante 

audiência de instrução e julgamento no 3º Tribunal do Júri da Capital, que o filho 

sofreu tortura física e psicológica na Cadeia Pública José Frederico Marques, no 

Complexo Penitenciário de Gericinó. 

 
Segundo o G1, ela contou que o jovem recebeu um "tapão" e "chineladas" na 

bunda por várias vezes. "Aconteceu por mais de 20 vezes", disse. Ela ainda 

negou que o filho tenha recebido dinheiro para estar nos atos. Marise revelou 

que o jovem participava dos protestos por acreditar em um País melhor e que 

Fábio achou o explosivo no chão e passou a Caio Silva, o outro acusado. 

Foram ouvidas três testemunhas de acusação e duas de defesa. 

 
O primeiro depoimento de testemunhas de acusação foi dado pelo coronel 

Luiz Henrique Marinho Pires, comandante do 5º BPM (Praça Harmonia), que 

disse ao juiz Murilo Kieling ter visto um clarão e, que ao chegar ao local, 

encontrou Santiago caído. 

Em seguida, dois policiais técnicos disseram que o artefato, um rojão de vara, 

estava sem uma haste responsável por dar direção ao foguete. Fábio Raposo 

e Caio Silva de Souza respondem pelos crimes de explosão e homicídio 

triplamente qualificado. 
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Os textos acima relatam as notícias a respeito do caso da morte de um 

cinegrafista, Santiago Andrade, no dia 6 de fevereiro de 2014. Durante uma 

manifestação no Centro do Rio de janeiro, ele foi atingido por um rojão 

lançado por dois jovens que estão presos pelo crime.  

No escopo da problematização, podemos perceber no jornal O Globo, 

através da manchete “Habeas corpus para acusados da morte de cinegrafista 

é negado”, que há um encaminhamento para a abordagem de algumas 

atualizações sobre o caso da morte do cinegrafista, como a negação do 

pedido do habeas corpus solicitado pela defesa dos réus, prevendo o 

potencial de atualidade (Charaudeau, 2012a) do qual a notícia deve ser 

portadora. Essa intenção é reforçada pelo subtítulo “Novas testemunhas do 

crime são ouvidas em audiência no Tribunal de Justiça”.  

Essas informações trazidas no título e no subtítulo corroboram para 

que a construção da notícia seja, em termos de problematização, feita dentro 

de uma tópica da legalidade, pois, ao abordar como se desenrolam as 

questões judiciais do caso, o jornal O Globo trata dos fatos que o tu 

destinatário, imaginado como ideal, deseja saber. As notícias de que os 

habeas corpus para os acusados do crime foram negados e de que novas 

testemunhas estão sendo ouvidas tentam trazer uma sensação de segurança 

ao leitor cidadão, ao fazê-lo pensar que a Justiça está tomando providências 

efetivas para que a lei seja cumprida. 

Ao longo da notícia, a ideia de legalidade é retomada a partir dos 

discursos relatados que dão voz a pessoas que têm autoridade para falar de 

justiça, como o ministro do STJ, Jorge Mussi – “O caso deve ser analisado 

mais detalhadamente quando do julgamento colegiado na Quinta Turma” – e 

o advogado dos réus – “São primários e com bons antecedentes”. Inclusive, 

quando o jornal dá voz ao advogado dos réus, reforça a ideia de justiça que 

a notícia deseja provocar, já que, ao utilizar a técnica da gangorra, 

apresentando opiniões conflitantes − acusação e defesa −, aumenta a 

credibilidade do jornal e disfarça a exigência de dramatização a que o jornal 

também tem de se submeter devido à inerente visada de captação. Neste 

caso, o efeito patêmico é alcançado pelo discurso implícito, a partir de um 

posicionamento que aparenta neutralidade. 
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Dessa forma, à medida que problematiza as decisões judiciais ligadas 

ao crime da morte do cinegrafista, O Globo, estrategicamente, deseja se 

aproximar do seu público, um leitor interessado em políticas públicas e tudo 

o que seja de interesse público (AMARAL, 2006). A condenação dos 

culpados e a resolução de crimes de grande repercussão no Brasil é uma 

problemática que o tu destinatário ideal desse periódico deseja ver publicada 

e, exatamente pelo fato de que a notícia foi construída pensando nesse leitor, 

ela é perpassada por efeito patêmico.  

A partir da análise da notícia veiculada pelo jornal Meia Hora, podemos 

observar que a problematização será conduzida de outra forma já a partir da 

leitura da manchete “Tapão e até chineladas” e do subtítulo “Mãe diz que filho 

acusado da morte de cinegrafista apanhou em presídio”. Através dessas 

frases, o jornal já anuncia que o tratamento dado à notícia, abordada sob a 

tópica da piedade, evidenciará o lado de um dos acusados do crime que, na 

notícia, aparece como uma possível vítima de maus tratos na penitenciária, 

aumentando a dramatização do acontecimento. 

É importante destacar também que através da utilização do 

vocabulário em registro informal usado pela mãe do acusado – “tapão” e 

“chineladas” – o jornal tenta se aproximar do seu público que, como já 

mostramos no item “Metodologia”, apresenta uma baixa escolaridade. 

Potencializa-se assim nas páginas do Meia Hora a exigência da dramatização 

imposta ao discurso da notícia pela visada de captação. Neste caso, o efeito 

patêmico é alcançado pelo discurso explícito e direto a partir do uso de 

palavras que acentuam a vitimização.  

Sob a ótica da problematização, a mãe do acusado tem papel de 

destaque na notícia através dos discursos relatados que enfatizam o fato de 

que o filho dela estaria sofrendo maus tratos: “Aconteceu por mais de 20 

vezes”. Em outro discurso relatado, a mãe ressalta as características 

positivas do acusado − “revelou que o jovem participava dos protestos por 

acreditar em um país melhor” – que apontam para o fato de o jovem ser 

engajado politicamente e, por isso, estava presente em uma manifestação.  

Dessa maneira, é possível afirmar que o jornal, ao dar voz à figura 

materna na defesa de seu filho, aumenta a dramatização da notícia e, 
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consequentemente, o seu efeito patêmico. É importante ressaltar que o jornal 

refere-se à mãe utilizando o substantivo comum professora, ou seja, essa 

mulher exerce um papel importante na sociedade e parece ser digna de 

confiança por ter a responsabilidade de educar; portanto, seu depoimento 

deve ser levado em consideração. As referências à mãe e à professora 

desencadeiam estados emocionais no leitor idealizado, pois se apoiam num 

universo de crenças que determinam julgamentos positivos sobre o referente 

em questão.    

Assim, ao problematizar o fato de que o acusado pelo crime está sendo 

vítima de agressões – e isso é denunciado por uma mãe e professora −, o 

jornal tem como intenção atingir a maioria do seu público, que, devido ao fato 

de pertencer às classes C e D e ter baixa escolaridade, o leitor do Meia Hora, 

por muitas vezes, se vê em muitas situações de injustiça nas quais não são 

dadas chance de defesa.  

Portanto, mais uma vez, observamos que o jornal O Globo privilegia 

uma problematização que aborde a ideia de legalidade e suscite a tópica da 

esperança do cumprimento de leis e do bom trabalho da Justiça, enquanto o 

Meia Hora opta por uma problematização com foco na ideia de vitimização, 

no lado dos mais fracos e menos privilegiados economicamente, provocando 

a tópica da piedade. Como é possível observar, de fato, a problematização 

em O Globo segue uma lógica cívica na qual o destinatário ocupa o lugar de 

cidadão, já no Meia Hora a problematização se enquadra numa lógica 

comercial, na qual o interlocutor ocupa o lugar de consumidor do espetáculo.  

 

 

5.4    Emoção e modalização enunciativa 

5.4.1    Notícia 05 

O Globo (08/05/2013) 

RIO 

Menor de 16 anos é detido por estupro 
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Jovem, que já tinha sido apreendido por roubo no ano passado, estava solto 
por decisão da justiça 

Enquanto as autoridades discutem a redução da maioridade penal, mais um 

crime bárbaro foi cometido por um menor, causando nova comoção entre os 

cariocas. Um jovem de 16 anos foi detido ontem acusado de ter estuprado uma 

passageira durante um assalto a um micro-ônibus na Avenida Brasil, na última 

sexta-feira. Segundo a polícia, ele já tinha cometido outro roubo em ônibus, em 

meados do ano passado, mas acabou solto por decisão da Justiça porque seus 

responsáveis se comprometeram a retornar à Vara da Infância e da Juventude, 

o que não aconteceu. Em março, o estupro de uma turista americana, dentro de 

uma van, cometido por cinco bandidos, um deles menor, chocou a população. 

De acordo com o delegado da 17ª DP (São Cristóvão), Maurício Luciano, a vítima 

do estupro chorou ao ver ontem o criminoso na delegacia.Outros quatro 

passageiros do micro-ônibus 369 (Bangu-Carioca) também reconheceram o 

jovem detido.O menor será levado para a Escola João Luiz Alves, na Ilha do 

Governador, onde poderá ficar internado, no máximo, por três anos, conforme 

estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

— Para um adolescente que ainda não completou 17 anos, ele demonstrou muita 

desenvoltura, ousadia, praticando uma covardia com uma mulher dentro de um 

ônibus e roubando os pertences de passageiros. Não demonstrou 

arrependimento, parecia ter certeza da impunidade — disse o delegado. — O 

fato de ele já ter cometido um crime há um ano mostra uma reincidência, uma 

personalidade voltada à prática criminal. Há projetos no Congresso relacionados 

à redução da maioridade penal. Acho que esse fato deve servir de reflexão para 

a sociedade saber o que quer. 

O menor detido pode estar envolvido numa rotina de crimes. Dois dias antes, no 

feriado de 1º de Maio, ele teria feito um arrastão em outro coletivo, da linha 379 

(Catiri-Tiradentes), também na Avenida Brasil. A camisa que o jovem usava no 

dia do estupro, que aparece nas imagens captadas pela câmera do veículo no 

dia 3, foi roubada de uma das vítimas do primeiro caso. Segundo testemunhas, 

o acusado estava bastante alterado, parecendo ter usado drogas. Após o 

arrastão, o motorista teria conduzido o ônibus até a 27ª DP (Vicente de 

Carvalho), mas lá foi informado que o registro deveria ser feito em outra 



92 
 

delegacia. Diante da dificuldade, os passageiros desistiram de formalizar a 

denúncia. A Polícia Civil informou que, por se tratar de um feriado, o registro 

realmente deveria ser feito em outra delegacia que funciona como central de 

flagrantes, a 22ª DP (Penha) ou a 38ª DP (Irajá). O delegado Maurício Luciano 

disse que já houve ligações sobre outros possíveis estupros. Ele pede que 

informações sejam passadas ao Disque-Denúncia (2253-1177). 

Apesar de alegar estar arrependido, o jovem, entregue à polícia com a ajuda da 

própria mãe, não demonstrou nervosismo ao narrar o que fez com a vítima. Ele 

alegou que cometeu o crime sob efeito de cocaína e que usaria o dinheiro para 

fazer sua festa de aniversário, no próximo domingo. Chocada com a atitude do 

filho, a mãe do jovem, de 45 anos, disse que não esperava isso do garoto: 

— Criei ele com tanto carinho. Nunca imaginei que fosse capaz de cometer um 

crime desses. 

O menor foi apresentado a policiais da 33ª DP (Realengo). Ele morava com a 

mãe na favela Para Pedro, em Irajá, mas estava escondido na casa da avó, em 

Caxias. Ele contou ainda que comprou a arma usada no crime num lixão na 

Baixada Fluminense por R$ 450.  

 

Meia Hora (08/05/2013) 

ESTAVA NA CASA DA VOVÓ 

Menor estuprador é entregue à polícia 

Jovem de 16 anos já foi preso por assalto. Ele confessou o crime e disse que 

estava drogado. 

O adolescente de 16 anos acusado de estuprar e assaltar uma passageira 

da linha 369 (Bangu-Carioca), sexta-feira, foi apreendido ontem na casa da 

avó, no Parque das Missões, em Duque de Caxias. A mãe dele foi 

determinante na negociação entre agentes da 33ª DP (Realengo) e o filho. 

Ao convencê-lo a se entregar, ela agiu exatamente ao contrário do que fez 
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há um ano, quando esteve na 2ª Vara da Infância e Juventude para soltar o 

filho que havia, também, assaltado um ônibus. 

À época, por ser menor, o adolescente foi solto porque sua mãe assinou um 

termo se comprometendo a apresentar o filho à Justiça, como prevê o artigo 

174 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Mas, segundo a polícia, 

a determinação não foi cumprida, o que foi negado pela mulher. 

O jovem vai responder por roubo e fatos análogos ao estupro, que é crime 

hediondo, e por constrangimento por ter obrigado um mototaxista a fugir com 

ele. Delegado titular da 17ª DP (São Cristóvão), onde o caso foi registrado, 

Maurício Luciano de Almeida está investigando a participação do jovem em 

outros crimes. 

"O adolescente apreendido pode pegar uma pena sócio-educativa de até três 

anos. Se ele fosse maior, por esses crimes que vai responder, pegaria uma 

pena de 25 anos de prisão. Esse fato deve servir de reflexão. Sou a favor da 

redução da maioridade penal", avaliou o delegado. 

Na 17ª DP, a vítima chorou ao reconhecer o jovem, que confessou o crime e 

espera ser ‘crucificado'. "O fato de eu ser menor não justifica o que fiz. Sei 

que a sociedade vai me crucificar", disse ele na 33ª DP. 

 

Os textos acima relatam fatos inéditos sobre um crime de estupro 

ocorrido no dia 03 de maio de 2013. O jovem acusado de violentar uma 

mulher dentro de um ônibus que passava pela avenida Brasil, uma via de 

grande circulação na cidade do Rio de Janeiro, foi apreendido.  

Na análise de algumas construções e de alguns itens lexicais, 

consideraremos a proposta utilizada por Charaudeau (2012b) da divisão da 

organização enunciativa em três atos locutivos: elocutivos, alocutivos e 

delocutivos. Assim, poderemos observar a relação que o locutor estabelece 

com a enunciação, com o interlocutor e com o mundo, como já foi abordado 

no item Os modos de organização do discurso, e como esses três atos se 

relacionam com a emoção presente no discurso.  

Logo na rubrica podemos notar uma diferença no comportamento dos 

jornais. Em O Globo, a rubrica Rio mostra uma divisão generalizante e 
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permanente do jornal, na qual são abordadas notícias de ocorridos na cidade 

do Rio de Janeiro, adotando um comportamento delocutivo ao apagar o 

locutor do enunciado e encerrando um valor-notícia da ordem do 

envolvimento de muitas pessoas. Já no Meia Hora, a rubrica “Estava na casa 

da vovó” aborda o fato, pouco relevante e particularizante, de o criminoso ter 

se escondido na casa de sua avó para provocar o riso no leitor, buscando 

seduzi-lo através do humor e do carisma, adotando, assim, um 

comportamento elocutivo − embora não haja marcas explícita de 

subjetividade − e encerrando um valor-notícia da ordem do entretenimento. 

Esse comportamento elocutivo é reforçado se pensarmos numa possível 

relação de intertextualidade produzida na rubrica “Estava na casa da vovó”, 

que está remetendo a uma das leituras possíveis implicadas no conto popular 

Chapeuzinho Vermelho, em que o Lobo Mau é o homem que vai desvirginar 

a mocinha inocente, Chapeuzinho Vermelho. 

Sob o enfoque da modalização enunciativa, no título dos textos 

também é possível observarmos comportamentos diferentes. Em Menor de 

16 anos é detido por estupro, o jornal O Globo permanece assumindo um 

comportamento aparentemente delocutivo e implicitando o efeito patêmico da 

notícia, pois apresenta uma locução adjetiva objetiva – de 16 anos − para 

caracterizar o menor, embora já chame a atenção para o assunto que será 

abordado ao longo da notícia: a redução da maioridade penal. Já o Meia 

Hora, ao utilizar o título Menor estuprador é entregue à polícia, assume um 

comportamento com tendência elocutiva por meio do uso do adjetivo 

estuprador, que oferece alto índice de subjetividade, apresentando, assim, 

maior tonalidade patêmica, sobretudo em comparação à expressão Menor de 

16 anos. 

Em alguns itens lexicais empregados no jornal O Globo, podemos, 

todavia, perceber o comportamento elocutivo aumentando o efeito patêmico 

da notícia como o substantivo comoção, em “causando nova comoção entre 

os cariocas”; o verbo chocar, em “chocou a população”; e o adjetivo bárbaro, 

em “mais um crime bárbaro”. Através dessas escolhas lexicais podemos 

destacar como o periódico tenta causar nos seus leitores sentimentos como 

indignação e perplexidade.  
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Determinados discursos relatados presentes ao longo da notícia de O 

Globo reforçam essa ideia de indignação e comoção. Assim ocorre no 

discurso relatado integrado do delegado Maurício Luciano, que dá voz à 

autoridade, reforçando a tópica da legalidade, que parece ser recorrente no 

periódico − “a vítima do estupro chorou ao ver ontem o criminoso na delegacia”− 

e no discurso relatado citado, também do delegado – “Não demonstrou 

arrependimento, parecia ter certeza da impunidade”. Dessa forma, o Eu 

enunciador tenta se aproximar do seu Tu destinatário, preocupado com a ideia 

de que a justiça deve ser feita para que a sociedade se sinta protegida de 

criminosos como esse.  

Vale ressaltar que, embora os dois jornais tenham utilizado o discurso 

relatado citado do delegado Maurício Luciano, cada trecho contém diferentes 

graus de patemização, principalmente quando se aborda a questão da 

maioridade penal. Destacamos que, em O Globo, o delegado fala da 

existência de projetos relacionados à redução da maioridade penal, mas não 

há um posicionamento explícito: “Há projetos no Congresso relacionados à 

redução da maioridade penal. Acho que esse fato deve servir de reflexão para a 

sociedade saber o que quer”. Já no Meia Hora, podemos perceber um maior 

grau de patemização no discurso do delegado, pois há um posicionamento 

explícito da autoridade quanto à questão da redução da maioridade penal: “O 

adolescente apreendido pode pegar uma pena socioeducativa de até três 

anos. Se ele fosse maior, por esses crimes que vai responder, pegaria uma 

pena de 25 anos de prisão. Esse fato deve servir de reflexão. Sou a favor da 

redução da maioridade penal”. 

Entretanto, apesar de haver o discurso da autoridade, é importante 

salientar que o jornal Meia Hora dá voz também ao criminoso através do 

discurso relatado citado: “O fato de eu ser menor não justifica o que fiz. Sei 

que a sociedade vai me crucificar”. Assim, o jornal reforça a tópica da 

piedade, tentando provocar no leitor o sentimento de compaixão pelo 

acusado, que também pode ser visto como uma vítima, já que, por pertencer 

a uma baixa classe social, não teve grandes oportunidades. Assim, o jornal 

convoca o seu TU destinatário a aproximar-se desse jovem que talvez não 

tenha tido a opção de construir uma história diferente.  
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A ideia de vitimização é reforçada pela maneira como a mãe do 

adolescente é trazida à notícia: o Meia Hora cita algumas ações da 

responsável que podem receber avaliações negativas dos leitores, 

contribuindo para uma orientação argumentativa. O periódico deixa implícito 

que tais ações também podem ter colaborado, de alguma forma, para o crime 

cometido, o que pode ser observado nos seguintes trechos: “ela agiu exatamente 

ao contrário do que fez há um ano, quando esteve na 2ª Vara da Infância e 

Juventude para soltar o filho”, “o adolescente foi solto porque sua mãe assinou 

um termo se comprometendo a apresentar o filho à Justiça” e “a determinação 

não foi cumprida, o que foi negado pela mulher”.  

Desse modo, podemos destacar como os atos locutivos e as emoções 

estão intrinsecamente ligados. Seja através do ato elocutivo, no qual há a 

presença explícita do enunciador, seja no ato delocutivo, no qual há um 

aparente apagamento do enunciador, podemos notar variados graus de 

efeitos patêmicos através do emprego de pistas linguísticas, mesmo que elas 

estejam implícitas.  

 

         

5.4.2    Notícia 06    

O Globo (11/05/2014) 

RIO 

Assaltante faz dois reféns em ônibus por mais de duas horas. 

Usuário de crack ameaçava motorista e passageira com uma tesoura. 

O Rio reviveu neste sábado o pesadelo do caso do ônibus 174, ocorrido há 14 

anos. Desta vez, porém, o desfecho foi bem diferente e positivo: não houve 

mortos ou feridos. Um usuário de crack manteve duas pessoas reféns num 

coletivo da linha 723 (Mariópolis-Cascadura), na Avenida Brasil, em Guadalupe, 

das 17h às 19h30. O motorista do ônibus e uma passageira, de 17 anos, foram 

liberados e, segundo a polícia, passam bem. O sequestrador, Paulo Alberto 

Ferreira da Silva, de 32 anos, se entregou. Ele foi encaminhado para a 39ª DP 

(Pavuna). Segundo a polícia, Paulo Alberto estava em liberdade condicional. 
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O fechamento das pistas provocou enorme engarrafamento. Os motoristas que 

se deslocavam do Centro para a Zona Oeste precisaram optar por rotas 

alternativas, como a Avenida Dom Hélder Câmara e a Estrada Intendente 

Magalhães. O trânsito da Avenida Brasil só foi totalmente liberado às 20h10m. 

O ônibus da Viação Novacap trafegava no sentido Zona Oeste quando Paulo 

Alberto, munido de uma tesoura, anunciou o assalto, por volta das 17h. Uma 

patrulha da PM interceptou o veículo, nas proximidades do Shopping Jardim 

Guadalupe. Acuado, o assaltante decidiu fazer dois reféns: uma jovem e o 

motorista do ônibus, que também é o responsável por cobrar a passagem. 

Atravessado na pista lateral da via, o ônibus foi cercado por policiais do Batalhão 

de Operações Especiais (Bope) por volta das 18h. Imediatamente, o entorno do 

coletivo foi isolado pelas forças de segurança. Um policial à paisana passou, 

então, a conduzir as negociações com o sequestrador. Durante todo o trabalho, 

as luzes do ônibus permaneceram apagadas. Aparentemente sob o efeito de 

crack, Paulo Alberto mantinha os reféns sob seu domínio e parecia irredutível. O 

sequestrador chegou a pedir a presença de sua família no local. 

 

Postura correta da polícia 

Às 19h30m, entretanto, Paulo Alberto acabou vencido pelo cansaço. Sem 

camisa, o sequestrador se entregou e desceu pela porta dianteira do coletivo. 

Ato contínuo, foi imobilizado por policiais. Em seguida, os passageiros mantidos 

reféns foram conduzidos para uma ambulância, estacionada no local, mas foram 

liberados em seguida. 

Especialistas em segurança pública afirmaram que, diferentemente do episódio 

do ônibus 174, no Jardim Botânico, desta vez a polícia isolou adequadamente a 

área e adotou a postura correta de só divulgar a identidade do sequestrador 

quando o caso já havia sido encerrado. 

— O isolamento da área foi bem feito. A polícia manteve um ambiente calmo, o 

que foi fundamental para o bom desfecho. Outra diferença é que a possibilidade 

de uso de snipers (atiradores de precisão da Policia Militar) foi eliminada, por 
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estar de noite. No caso do 174, essa possibilidade foi levantada. Desta vez, 

tivemos um sequestro não planejado com um desfecho bem mais positivo do 

que o do 174 — destacou o especialista em segurança pública e ex-coronel do 

Exército Fernando Montenegro, em entrevista à Globonews. 

Na avaliação do ex-coronel do Exército, este caso reflete um flagelo carioca que 

deve ser enfrentado pelos governos: a escalada do consumo de crack. 

— Fica o alerta para que a segurança pública do Estado do Rio preste mais 

atenção para o crescimento do número de usuários de crack — disse. 

Delegado da Polícia Federal e membro do Conselho Municipal Antidrogas do 

Rio, Antonio Rayol chamou a atenção para o risco de se trafegar na Avenida 

Brasil, onde, em alguns trechos, se concentram vários usuários de crack: 

— Há muitos furtos e agressões ao logo da via. Muitas pessoas até a evitam por 

saber do perigo. 

Segundo Rayol, situações como esta ajudam a causar uma repercussão 

negativa da cidade, especialmente às vésperas da Copa. Mas ele pondera que 

casos ainda mais graves deixam o país mal visto diante dos visitantes, como o 

linchamento de Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, até a morte, no Guarujá, e 

o assassinato do torcedor Paulo Ricardo Gomes da Silva, de 26 anos, no Recife, 

atingido por um vaso sanitário na cabeça, ao deixar o estádio do Arruda. 

 

Meia Hora (11/05/2014) 

TENSÃO NA AVENIDA BRASIL 

Jovem fica sob a mira de tesoura no busão 

Cracudo da Mangueira surta e sequestra coletivo. Após duas horas e meia, ele 

se rendeu. 
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Um sequestro a um ônibus da linha 723, que faz o trajeto Mariópolis - 

Cascadura, fez lembrar o traumático sequestro do ônibus 174, em 2000, 

quando a professora Geisa Firmo Gonçalves foi morta. 

A ação ocorreu Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, sentido Zona Oeste. 

Uma jovem identificada como Rafaela Lobo, de 18 anos, moradora de 

Anchieta, na Zona Norte do Rio, foi rendida com uma tesoura por duas horas 

e meia. 

O sequestro começou em meio a um surto de Paulo Alberto Ferreira da Silva, 

de 33 anos. O morador da Mangueira, na Zona Norte, estaria sob efeito de 

crack e se sentia perseguido. Por volta das 17h, o homem sacou a tesoura, 

que era nova e ainda estava dentro da embalagem, e rendeu Rafaela. 

O motorista do coletivo, Júlio César Pereira, de 29 anos, abriu a porta para 

liberar os demais passageiros, mas resolveu permanecer dentro do ônibus 

em solidariedade à vítima e para ajudar nas negociações. 

Às 17h20, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE) foi 

acionado e enviou ao local homens dos grupos de negociadores, de 

atiradores de precisão e de retomada e resgate. 

No total, 48 homens foram envolvidos na operação. Em uma negociação de 

cerca de duas horas, os homens do Bope conversaram com Paulo pela janela 

do ônibus e, por volta das 19h30, ele se rendeu e foi preso. 

 

As notícias acima relatam o sequestro do ônibus 723, ocorrido em maio 

de 2014, na avenida Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Durante a ação, o 

sequestrador manteve dois reféns, ameaçando matá-los com uma tesoura. 

Entretanto, após horas de negociações com a polícia, ele decidiu se entregar.  

No escopo da modalização enunciativa, logo nos títulos, percebemos 

diferenças lexicais que apontam para abordagens distintas. Por um lado, no 

título do jornal O Globo “Assaltante faz dois reféns em ônibus por mais de duas 

horas”, através de um comportamento delocutivo, podemos notar através do 

uso do substantivo assaltante que há um direcionamento para que o leitor 

atente ao fato de que o homem pratica assaltos e, portanto, é um criminoso. 
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Assim, onde há crime, há um movimento para que se aborde a tópica da 

legalidade.  Por outro lado, através da leitura do título do jornal Meia Hora 

“Jovem fica sob a mira de tesoura no busão” notamos que não há menção à 

pessoa que estava portando a tesoura, instaurando-se, aparentemente, um 

comportamento delocutivo. Desse modo, o periódico focaliza a refém, reforçando 

para que a encenação da informação ocorra sob a tópica da piedade. 

Nos subtítulos também podemos observar diferenças entre as 

escolhas linguístico-discursivas feitas por cada um dos periódicos. O Globo, 

em “Usuário de crack ameaçava motorista com uma tesoura”, adota um 

comportamento aparentemente delocutivo ao tentar apagar o Eu enunciador 

do enunciado, tornando o texto o mais objetivo possível, através do uso do 

substantivo usuário e da locução adjetiva de crack.  

Já o Meia Hora, em “Cracudo da Mangueira surta e sequestra coletivo”, 

podemos observar que, devido a algumas escolhas lexicais, há uma quebra 

da delocução. A opção pelo neologismo cracudo já traz um juízo de valor 

implícito: o uso do sufixo –udo como um formador de adjetivo a partir do 

substantivo crack salienta a característica de o criminoso ser usuário dessa 

droga. A locução adjetiva da Mangueira torna-se relevante ao levarmos em 

consideração o Tu destinatário projetado pelo Meia Hora como leitor ideal: 

pertencente à classe C e morador de comunidades do Rio de Janeiro. 

Outro item que deve ser observado é a opção pelo verbo surtar, que 

apresenta uma orientação argumentativa para a ideia de que o jovem só 

cometeu o crime porque não estava em seu juízo normal e, assim, talvez não 

mereça ser condenado pelo crime. Essas escolhas – cracudo, da Mangueira 

e surta – parecem corroborar para a tópica da piedade, pois chamam a 

atenção para o fato de que o jovem só agiu assim pelo fato de estar sob 

efeitos de drogas. Além disso, é morador de uma comunidade, lugar que não 

tem assistência dos governantes e, por isso, pode ser visto como uma vítima 

da sociedade.   

Os discursos relatados presentes no jornal O Globo também cumprem o 

papel de modalizadores, pois reforçam a ideia de legalidade, de que os cidadãos 

podem confiar na polícia devido à ação correta adotada por ela ao longo do 

sequestro. Um especialista em segurança pública destacou os pontos positivos 
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da ação: “O isolamento da área foi bem feito. A polícia manteve um ambiente 

calmo, o que foi fundamental para o bom desfecho. Outra diferença é que a 

possibilidade de uso de snipers foi eliminada, por estar de noite. No caso do 174, 

essa possibilidade foi levantada. Desta vez, tivemos um sequestro não planejado 

com um desfecho bem mais positivo do que o do 174”. Dessa forma, o 

depoimento destaca o sucesso da política pública de segurança (AMARAL, 

2006), um assunto de interesse da maior parte da população e, sobretudo, do 

público-alvo de O Globo.  

Ao longo da notícia publicada pelo jornal Meia Hora, podemos perceber 

que a ideia de que a vítima só cometeu o crime por estar sob efeitos de droga é 

reforçada, como podemos observar nos seguintes trechos: “O sequestro 

começou em meio a um surto de Paulo” e “o morador da Mangueira estaria sob 

efeito de crack e se sentia perseguido”. Diferente do que ocorre no jornal O 

Globo, a ação da polícia não é exaltada, é descrita mais em termos quantitativos: 

“o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE) foi acionado e 

enviou ao local homens dos grupos de negociadores, de atiradores de 

precisão e de retomada e resgate. No total, 48 homens foram envolvidos na 

operação”. Entretanto, o Meia Hora destaca a ação do motorista de ônibus que, 

mesmo tendo sido liberado pelo criminoso, optou por permanecer no coletivo em 

solidariedade à refém, ou seja, o periódico dá uma informação que não seria 

relevante para a maioria da população, mas que é de interesse do público 

(AMARAL, 2006) desse jornal, pois os motoristas de ônibus pertencem à classe 

C. Então, conforme constatamos nas pesquisas no capítulo Metodologia, são 

leitores do Meia Hora. 

Cabe ressaltar que os jornais seguem, no tratamento da informação, o 

que Charaudeau (2012a) chama de roteiro dramatizante: apontam uma 

desordem social, uma mulher sendo vítima de um ato violento; apresentam a 

vítimas, a refém, e o perseguidor, o assaltante; e, por último, anunciam a 

interferência de um salvador, no caso, a polícia para O Globo e, de certa forma, 

o motorista para o Meia Hora. Dessa forma, ao utilizar esse tipo de roteiro, os 

periódicos garantem o sucesso do tratamento da informação, atendendo à lógica 

comercial (CHARAUDEAU, 2012a). 
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Portanto, é possível observar como os dois jornais apresentam um efeito 

patêmico que pode ser identificado através de palavras e expressões que 

cumprem papéis modalizadores e, assim, são capazes de tocar o Tu destinatário 

projetado como ideal para cada um dos periódicos.  

5.5    Emoção e descrição 

5.5.1    Notícia 07 

O Globo (24/05/2013) 

RIO 

ÀS MARGENS DA LEI 

Perigo clandestino 

Explosão em depósito de combustível ilegal em Caxias mata um e fere sete 

Levantamento preliminar feito pelas autoridades ambientais do estado, logo 

depois da explosão no depósito da transportadora Petrogold na quinta-feira, 

revelou um absurdo: numa área de pouco mais de 20 quilômetros quadrados, 

apenas no município de Duque de Caxias, na vizinhança da Reduc, podem 

existir entre 20 e 30 depósitos de combustível irregulares em operação, numa 

região que deveria ser exclusiva para residências. São locais usados por grupos 

clandestinos de distribuição de gasolina e álcool adulterados que abastecem 

postos na Região Metropolitana. Um incêndio de grandes proporções deixou na 

quinta-feira sete pessoas feridas e provocou a morte de Gelson da Silva Ferreira, 

de 43 anos, funcionário da Petrogold, empresa que, segundo a Secretaria 

estadual do Ambiente, é ilegal. 

— Como os depósitos operam de forma irregular e clandestina, não temos como 

precisar quantos são, mas sabemos que são muitos — afirmou José Maurício 

Padrone, titular da Coordenadoria Integrada Contra Crimes  

Pelo menos sete tanques de combustível da Petrogold — que tem capacidade 

para armazenar dois milhões de litros — foram consumidos pelas chamas, que 

chegaram a 50 metros e também atingiram casas próximas do depósito. Como 

a região é majoritariamente residencial, a população de uma extensa área teve 

que ser evacuada. Bombeiros do Grupamento Operacional com Produtos 

Perigosos e de outros quatro quartéis foram acionados, por volta das 10h55m, e 
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ajudaram na retirada dos moradores. Os bombeiros tiveram grande dificuldade 

de combater o fogo. No fim da noite, quase 12 horas após a explosão, ainda 

havia focos de incêndio. 

 

Prefeitura de Caxias deu licença 

A licença ambiental para o funcionamento da Petrogold, localizada na Rua 

Geraldo Rocha, número 298, no bairro Jardim Primavera — onde há casas e até 

uma escola —, foi cassada em 2007 pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente). 

Depois da cassação, a transportadora entrou com um pedido para obter uma 

nova licença. Apenas dois anos depois, em 2009, a Petrogold conseguiu uma 

licença municipal de funcionamento, concedida pela prefeitura de Caxias. 

Porém, de acordo com o secretário estadual do Ambiente, Carlos Minc, o 

município não tem autorização para legitimar o funcionamento de empresas de 

armazenamento de combustíveis. 

— Essa empresa atuava fora do padrão de segurança, e o risco era maior, 

justamente por funcionar em área residencial — afirmou Minc. 

O prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso (PSB), que assumiu o cargo 

no início deste ano, reconhece que o município não tinha competência para dar 

a licença: 

— Se deu, é uma licença ilegal. E mais: se haviam cassado a licença em 2007, 

por que não fiscalizaram depois? A Polícia Federal deveria ter fechado a 

empresa. 

Cardoso diz não saber, entretanto, quem da prefeitura teria autorizado o 

funcionamento da Petrogold em 2009. Ele disse acreditar que a empresa, 

provavelmente, obteve uma liminar judicial. 

— Assumi o mandato em janeiro, não sei quem assinou. Parece que foi um juiz. 

Mas vou abrir um inquérito para saber quem concedeu a licença. Essa pessoa 

tem que responder criminalmente pelo que fez — afirmou o prefeito. — Trata-se 

de um crime federal, além de ambiental. Todo mundo precisa agir em conjunto. 
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Existe uma máfia de combustíveis nessa região. Para se ter uma ideia, não 

existe concurso para fiscal em Caxias. 

Embora não tenha licença ambiental do estado, a Transportadora Petrogold tem 

autorização da Agência Nacional de Petróleo (ANP). De acordo com a ANP, o 

Estado do Rio possui apenas 13 empresas de combustíveis líquidos autorizadas, 

incluindo a Petrogold, sendo dez delas em Caxias. Mas o município informou 

que, segundo o plano diretor, o local onde funcionava o depósito que pegou fogo 

não poderia ter galpões de combustíveis. 

A Polícia Federal divulgou, na tarde de ontem, nota sobre uma operação de 

fiscalização realizada na Petrogold, no ano passado, em conjunto com a 

Secretaria estadual do Ambiente, o Inea e a Delegacia de Proteção ao Meio 

Ambiente. De acordo com a PF, na ocasião, não foram constatados crimes de 

competência federal, e o resultado da investigação foi encaminhado à Justiça 

estadual. 

Segundo a PF, foi instaurado, em julho do ano passado, um inquérito para apurar 

crimes ambientais por parte da Petrogold, com base na Lei 9.605/1998. Mas o 

órgão explicou que os autos foram encaminhados, no mês seguinte, para o 

Ministério Público Federal em São João de Meriti, com pedido de remessa à 

Justiça estadual. O procedimento está registrado na Delegacia de Meio 

Ambiente da Polícia Civil sob o número 007/2013. 

De acordo com o coronel Padrone, na operação em 2012, cerca de 500 mil litros 

de combustível foram apreendidos, dois caminhões lacrados e uma pessoa 

presa. Segundo ele, foi descoberto álcool anidro (substância composta por 

etanol e até 1% de água), utilizado para adulterar combustível. O advogado da 

Petrogold, Fabio Calil, garantiu que a empresa está dentro da lei e possui toda a 

certificação necessária. 

 

Meia Hora (24/05/2013) 

CEM CASAS SÃO INTERDITADAS EM CAXIAS 

Incêndio sinistro mata um e deixa oito feridos 
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Vizinhos de distribuidora de combustíveis tiveram que deixar suas 

residências às pressas 

 
Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas no incêndio de grandes proporções 

que atingiu, ontem de manhã, seis tanques de combustível no depósito da 

distribuidora Petrogold, em Vila Maria Helena, bairro de Duque de Caxias, na 

Baixada Fluminense. Segundo o secretário do Ambiente, Carlos Minc, a 

empresa não tinha licença estadual para funcionar e já havia sido multada 

em R$ 210 mil, há um ano, por crime ambiental. 

O fogo começou por volta das 11h e se espalhou por todo o quarteirão. Em 

segundos, as labaredas atingiram 30 metros de altura e o calor nas ruas 

próximas chegou a 600 graus. Vizinhos fugiram às pressas, assustados com 

a sequência de explosões nos tanques. O estudante Bruno Vitor de Souza, 

de 17 anos, relatou os momentos de agonia dos moradores. "Só vi bombeiros 

correndo e gritando ‘sai, sai, que vai explodir tudo!'", contou ele. 

Ao meio-dia, as chamas podiam ser vistas a quilômetros de distância. O 

sistema antichamas da distribuidora não funcionou, dificultando o trabalho 

dos bombeiros de cinco quartéis que foram para o local. A saída foi resfriar 

as casas próximas e retirar os moradores. Por questão de segurança, cerca 

de 100 residências foram interditadas ao longo de seis quarteirões. O fogo 

foi controlado às 15h30, mas até o fim da noite ainda não havia sido 

totalmente debelado. Às 22h, mais de dez horas após o início do incêndio, 

as chamas e a fumaça ainda podiam ser vistas de longe. 

 

As referidas notícias informam sobre as consequências de uma 

explosão ocorrida em um depósito de combustível ilegal no município de 

Duque de Caxias, na cidade do Rio de Janeiro. Essa explosão gerou um 

grande incêndio e áreas próximas tiveram que ser isoladas para evitar 

possíveis acidentes. Ao longo da matéria, percebemos que o jornal O Globo 

enfatiza os fatos relacionados à questão da ilegalidade do depósito, o que 

pode ter sido a causa do incêndio, e o jornal Meia Hora evidencia os 

transtornos causados pelo incêndio às pessoas que moravam próximo ao 

local.  
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Na estratégica organização descritiva das notícias também podemos 

encontrar efeitos visados de patemização, principalmente nos casos de 

qualificação afetiva ou axiológica, foco de nossa análise neste trabalho. Cabe, 

aqui, explicitar as definições de Catherine Kerbrat-Orecchioni (1997) que 

utilizaremos em nossa análise. A autora aponta que através de determinadas 

escolhas linguísticas poderemos perceber a presença do enunciador no discurso 

e que as escolhas de determinados adjetivos são uma das responsáveis por 

deslizamentos de sentido em direção ou à explicitação ou à implicitação da 

dramatização. 

Assim, Kerbrat-Orecchioni (1997) classifica os adjetivos em objetivos, 

quando não há a presença do enunciador (ex.: solteiro), e subjetivos, quando se 

percebe a presença do enunciador nas escolhas lexicais (ex: bom). Os adjetivos 

subjetivos são subdivididos em afetivos e avaliativos: o primeiro tipo enuncia uma 

propriedade do objeto que ele determina e uma reação emocional do enunciador 

frente ao objeto (ex.: patético), e o segundo tipo se subdivide em não-axiológicos 

e axiológicos. Os avaliativos não-axiológicos são aqueles que, sem enunciar um 

juízo de valor nem reações emocionais do sujeito, apresentam avaliações 

qualitativas ou quantitativas do objeto (ex.: grande). Já os avaliativos axiológicos 

aplicam ao objeto um juízo de valor, positivo ou negativo (ex.: bom).  

A autora ressalta que há afinidades entre os afetivos e os axiológicos 

através do exemplo “É bonito”. O uso desse adjetivo pode ser uma simples 

declaração, afetivamente neutra, mas também pode ser enunciada sendo 

portadora de um juízo de valor. Por isso, em alguns casos, parece legítimo que 

as duas classificações sejam aceitas.  

Desse modo, em termos de organização descritiva, podemos destacar, na 

manchete do jornal O Globo “Perigo clandestino”, que o uso do adjetivo 

axiológico “clandestino” ao qualificar o substantivo “perigo”, apresenta um juízo 

de valor negativo do objeto qualificado. Outros adjetivos avaliativos também 

reforçam o valor semântico da ideia de ilegalidade exposta na notícia: “depósito 

de combustível ilegal”, “depósitos de combustível irregulares”, “grupos 

clandestinos”, “gasolina e álcool adulterados” e “licença cassada”.  

Essas escolhas por tais qualificadores, no nível da discursivização 

(CHARAUDEAU, 2004) demonstram a presença subjetiva do eu enunciador, já 
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que os adjetivos axiológicos estão relacionados ao sistema estimativo desse 

sujeito. Assim, esses vocábulos conferem à notícia efeitos patêmicos, trazendo 

à tona a tópica da esperança, pensando no tu destinatário ideal desse tipo de 

jornal, que deve se sentir indignado pelo fato de a lei não estar sendo cumprida 

e existirem empresas irregulares.  

Através do discurso relatado das autoridades, também observamos outras 

qualificações axiológicas que insistem na ideia de ilegalidade: “forma irregular 

e clandestina”, “empresa fora do padrão de segurança” e “licença ilegal”.  

Entretanto, notamos também a presença de adjetivos não-axiológicos, 

que apontam para a tentativa de apagar o eu enunciador do discurso, tornando-

o aparentemente mais objetivo: “região residencial”, “grandes proporções”, 

“região exclusiva” e “grande dificuldade”. Outros fatores que colaboram para 

esse apagamento do sujeito enunciador são a ausência de adjetivos afetivos, e 

a presença de adjetivos objetivos, como “autoridades ambientais”, licença 

municipal” e “liminar judicial”, tentando aproximar, mais uma vez, o discurso 

jornalístico de um discurso objetivo. 

Sob a égide da organização descritiva, no jornal Meia Hora também 

podemos apontar qualificadores subjetivos que aumentam os efeitos patêmicos 

da notícia. Logo na manchete “Incêndio sinistro mata um e deixa oito feridos” 

podemos observar que o uso do adjetivo afetivo “sinistro” para qualificar o 

substantivo “incêndio” deixa clara a presença do eu enunciador, na medida em 

que está explícita sua reação emocional. Também devemos evidenciar que o 

uso desse adjetivo faz com que o leitor pense na possibilidade de que o incêndio 

tenha sido causado por alguma força sobrenatural, remetendo à categoria 

misterioso – no âmbito da dramatização −, na qual o além é um lugar de poder17, 

aumentando, assim, a espetacularização da notícia.  

Ainda há outros dois adjetivos afetivos ao longo da notícia – “vizinhos 

assustados” e “momentos de agonia” – que aproximam o discurso jornalístico 

de um discurso marcado pela subjetividade, já que é possível observar 

claramente as marcas do sujeito enunciador no discurso. Entretanto, o jornal 

                                                           
17 Conforme CHARAUDEAU (2012a, p.140) 
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também apresenta adjetivos objetivos como “casas interditadas”, “licença 

estadual” e “sistema antichamas”.  

Desse modo, podemos observar que o jornal Meia Hora, devido ao uso 

de adjetivos afetivos, explicita os efeitos patêmicos implicados na notícia, e que 

o campo semântico da maioria dos adjetivos utilizados pelo periódico reforça a 

tópica da piedade, apostando na identificação18 entre os personagens das 

notícias e os sujeitos destinatários como estratégia de captação de público.  

Portanto, é visível como os adjetivos, recorrentes no modo de organização 

descritivo do discurso, podem ser indutores de emoções no discurso e que, 

apesar da tentativa de apagamento do sujeito enunciador do discurso 

jornalístico, ele estará presente implicitamente, influenciando nos diferentes 

graus de patemização dos quais uma notícia pode ser portadora.   

 

 

5.5.2    Notícia 08 

O Globo (07/06/2013) 

RIO 

Jovem de 17 anos mata própria mãe com ajuda do namorado 

Cruel, adolescente usou golpe de muay thai para asfixiar a vítima. 

Mãe e filha sempre dormiram na mesma cama, numa casa simples da Rua 

Menezes Vieira, no Cachambi, Zona Norte do Rio. Mas com a justificativa de 

querer mais liberdade com o namorado, a jovem de 17 anos não hesitou em 

matar com crueldade quem lhe trouxe ao mundo, a atendente de uma 

cooperativa de táxi Adriana Rocha de Moura Machado, de 43. Lutadora de muay 

thai, a adolescente aproveitou o sono da mãe para deixá-la inconsciente com um 

golpe de estrangulamento conhecido como “mata-leão”. Segundo a polícia, 

ainda no quarto e com a ajuda do namorado, Daniel Duarte Peixoto, de 20, usou 

um saco plástico para asfixiá-la até a morte. Em seguida, o casal foi a um posto 

de gasolina comprar um galão de álcool, voltou para casa, pôs o corpo no carro 

                                                           
18 Conforme o processo de identificação exposto por Charaudeau (2007), no qual o sujeito 

falante constrói uma imagem de alguém que atrai o público-alvo.  
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do rapaz e, num terreno baldio em Duque de Caxias, os dois completaram a 

barbaridade: atearam fogo em Adriana. 

Mais esse crime envolvendo um menor de idade no Rio aconteceu na 

madrugada do último dia 25 de maio. No dia seguinte, a jovem foi à 32ª DP 

(Taquara) registrar o desaparecimento da mãe. Acusou uma vizinha e disse, 

inclusive, que testemunhas teriam visto uma mulher com as características de 

Adriana ser levada para o alto do Morro do Urubu, em Pilares. Chegou a pegar 

R$ 60 emprestados com colegas de trabalho da mãe para procurá-la em 

hospitais. Mas, ao longo das investigações, o namorado e ela caíram em 

repetidas contradições. E quem poderia parecer ser vítima se tornou suspeita. 

— Pedimos, então, a quebra do sigilo telefônico dos dois e conseguimos 

imagens de câmeras de segurança que mostravam o deslocamento do carro do 

Daniel para Caxias no dia do desaparecimento. Ao chamar a jovem e o 

namorado para um novo depoimento sobre o suposto desaparecimento, 

apresentamos as provas que tínhamos contra eles, e o casal acabou 

confessando o crime. Posso afirmar: ela é a mentora da morte da mãe. É uma 

pessoa fria e calculista. Em nenhum momento chorou, agiu como se tivesse 

matado um inseto — afirmou o delegado Antonio Ricardo Nunes, titular da 32ª 

DP. 

O corpo de Adriana tinha sido encontrado no último dia 29. E só pôde ser 

reconhecido pela arcada dentária. Já a confissão dos dois aconteceu anteontem. 

Aos investigadores, a adolescente contou que, na quarta-feira anterior ao crime, 

a mãe havia proibido Daniel de entrar em sua casa. Adriana não teria gostado 

de o rapaz ter rasgado, por ciúmes, uma foto da jovem com um parente. Então, 

disse a adolescente em depoimento, ela teria tido a ideia de matar a mãe. Daniel 

não teria concordado inicialmente, mas logo aceitou. Além disso, a polícia 

investiga uma outra possível motivação: um seguro de vida de R$ 15 mil de 

Adriana, com a filha como beneficiária. E a avó da garota, Solange Rocha 

Machado, acrescenta outra versão, de que Daniel teria feito ameaças após a 

discussão por causa da foto: 

— Ele disse para minha neta: ‘vou matar sua mãe’. Adriana e a filha tinham uma 

relação muito boa, dormiam todas as noites juntas. Só discutiram porque a 
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Adriana não queria o namoro com o Daniel, que tinha começado há quatro 

meses. 

Choque entre familiares 

Devido à relação amistosa entre mãe e filha, o crime surpreendeu ainda mais 

familiares e amigos. Tio de Adriana, o comerciante Antonio Carlos da Rocha 

afirma que a adolescente frequentava reuniões da religião Testemunha de 

Jeová, cursava o ensino médio à noite num colégio público, trabalhava como 

menor aprendiz numa fundação ligada à Petrobras e fazia um curso no Instituto 

Oswaldo Cruz: 

— Como uma garota com cabeça tão boa fez isso? Com a Adriana desaparecida, 

no último dia 1º de junho a menina completou 17 anos. Apareceu cabisbaixa. Dei 

R$ 50 a ela, que pegou o dinheiro e foi ao shopping. Depois descobri que ela 

matou minha sobrinha. É difícil acreditar. 

Apreendida desde a confissão, a adolescente foi levada ontem para o abrigo 

Professor Antonio Carlos Gomes da Costa, na Ilha do Governador. Ela 

responderá por ato infracional análogo (homicídio triplamente qualificado e 

ocultação de cadáver), pelo que pode cumprir medidas socioeducativas por no 

máximo três anos. Já Daniel, que disse na delegacia estar arrependido, teve a 

prisão temporária decretada. Ele seria levado para o sistema carcerário e 

responderá por crime de homicídio triplamente qualificado e ocultação de 

cadáver, pelo que pode pegar de 20 a 30 anos de prisão. 

Ao serem apresentados na delegacia, os dois permaneceram de mãos dadas. O 

caso é semelhante ao de outubro de 2002, em São Paulo, quando Suzane Von 

Richthofen, na época com 19 anos, matou os pais junto com o namorado e o 

irmão dele, os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos de Paula e Silva, 

respectivamente. 

 

Meia Hora (07/06/2013) 

CASAL ESTÁ PRESO 
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Novinha dá mata-leão na mãe e queima corpo. 

Adolescente de 17 anos cometeu o homicídio porque a vítima não aceitava seu 

namoro 

Uma jovem de 17 anos, lutadora de muay thai, foi apreendida acusada de 

estrangular a mãe com o golpe conhecido como mata-leão. Segundo a 

polícia, a filha executou Adriana Rocha de Moura Machado, de 43, porque 

ela não aprovava seu namoro com Daniel Duarte Peixoto, de 21, que foi preso 

por ter ajudado a assassinar a sogra, além de queimar o corpo e desová-lo 

na Baixada. Um seguro de vida feito pela vítima também pode ter motivado 

o crime. 

De acordo com as investigações da equipe da 32ª DP (Taquara), que prendeu 

a dupla, o homicídio aconteceu em 25 de maio, no Cachambi, Zona Norte do 

Rio. No dia seguinte, a menina procurou a polícia para registrar queixa do 

desaparecimento da mãe e culpou uma vizinha. 

"A mãe dormia ao lado da filha quando a jovem aplicou o mata-leão e chamou 

o namorado para terminar de sufocar a vítima com um saco plástico. Em 

seguida, eles a embrulharam num cobertor, jogaram o corpo na mala do carro 

do Daniel e levaram para Imbariê, na Baixada. Lá, atearam fogo no corpo e 

o deixaram num matagal", contou Antônio Ricardo Nunes, delegado titular da 

32ª DP. 

Segundo a polícia, a jovem confessou o crime e foi encaminhada a uma 

unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Daniel 

foi levado para o Complexo de Gericinó e será indicado por homicídio 

triplamente qualificado e ocultação de cadáver. 

Depois de se livrar do cadáver, foi pro shopping 

Segundo o delegado Antônio Ricardo Nunes, a crueldade com que a 

adolescente cometeu o crime assustou os agentes que investigavam o caso. 

A jovem foi passear logo após queimar o corpo da mãe. "Tão fria e calculista 

que matou a mãe carbonizada e foi para o shopping", revelou o titular da 32ª 

DP. 

Nunes informou ainda que Adriana tinha um seguro de vida no valor de R$ 

15 mil do qual a filha assassina era a beneficiária. O delegado disse que a 
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menor não teve qualquer reação ao confessar o crime. "Fiquei espantado. 

Ela não mostrou reação nem quando viu as fotos da mãe em estado de 

decomposição. O namorado mostrou arrependimento", contou Nunes. 

 

As notícias acima informam sobre um assassinato na Zona Norte do 

Rio de Janeiro: uma adolescente de 17 anos matou a mãe usando um golpe 

de artes maciais e teve ajuda do namorado para executar o crime. Os dois 

jornais relatam como era a vida da família, como a polícia desconfiou de que 

a jovem era a autora do crime e a prisão da menor.  

As descrições, e mais precisamente, as qualificações, podem ser 

lugares de inscrição dos efeitos de patemização. Isso pode ser observado 

por meio do emprego de adjetivos avaliativos19 e também através de 

qualificações implícitas20.  

O jornal O Globo, apesar do uso de uma locução adjetiva objetiva “de 

17 anos” para caracterizar o substantivo “jovem”, aproximando-se de um 

discurso objetivo, no subtítulo utiliza o adjetivo afetivo “cruel” para qualificar 

o substantivo “adolescente”. Dessa forma, além da apresentação de uma 

propriedade do objeto qualificado, é possível perceber uma reação emocional 

do sujeito enunciador, que, ao deixar sua marca explícita na notícia, 

aproxima-se de sujeito destinatário. Cabe ressaltar que, para o universo de 

crenças, notadamente do Brasil, uma filha matar a mãe é algo sem perdão 

de acordo com os saberes de crença da sociedade. Assim, esse fato, em 

território nacional, causa uma grande indignação.  

Podemos destacar também na manchete o uso do adjetivo afetivo 

“própria”, que, ao qualificar o substantivo “mãe”, enfatiza a relação de 

proximidade e, assim, aumenta a espetacularização, já que notamos uma 

implicação afetiva. Adjetivos axiológicos também são usados, ao longo da 

notícia, para caracterizar a adolescente, como “vítima” e “suspeita”, o que 

chama a atenção para o fato de que a menina foi à polícia registrar o 

desaparecimento da mãe, mas, como havia contradições em seu 

                                                           
19 KERBRAT-ORECCHIONI (1997) 
20 FERES (2013) 
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depoimento, ela começou a ser investigada e não há dúvidas de que ela é a 

“mentora” do crime.  

As qualificações presentes nos discursos relatados também 

contribuem para o efeito patêmico das descrições na notícia: o delegado do 

caso utiliza os adjetivos afetivos “fria” e “calculista” para caracterizar a 

jovem, em oposição às caracterizações feitas pelos parentes da menina, ao 

qualificar a relação entre mãe e filha como “amistosa” e ao apontar que ela 

estava “cabisbaixa” devido ao possível desaparecimento da mãe.  

Por sua vez, o jornal Meia Hora, logo no título, utiliza o substantivo 

“novinha” para se referir à adolescente, termo do qual podemos depreender 

uma qualificação implícita. Esse substantivo é um termo usado no universo 

das comunidades e recorrente em letras de funk, para designar meninas que 

ainda são menores de idade, mas que já são sensuais e objeto de desejo 

masculino. Destarte, podemos observar um efeito patêmico no uso desse 

termo, pois através dessa expressão que habita o imaginário do grupo social 

que é leitor desse periódico, o jornal tenta se aproximar do seu público-alvo.  

No subtítulo, o periódico utiliza as locuções adjetivas objetivas “de 17 

anos” e “lutadora de muay thai” para caracterizar o substantivo 

“adolescente”, mas, ao longo da notícia, utiliza o adjetivo afetivo “assassina” 

para caracterizar o substantivo “filha”, aumentando, assim, a tonalidade 

patêmica da notícia. Vale ressaltar que esse sintagma “filha assassina” 

reforça o fato de esse tipo de crime ser considerado um crime hediondo de 

acordo com os saberes de crença do Brasil, dado a sua crueldade.  

As palavras do delegado que acompanha o caso também fazem parte 

da notícia e também contam com as mesmas qualificações afetivas “fria” e 

“calculista” para fazer referência à jovem.  

Cabe salientar que mesmo no uso de adjetivos objetivos podemos 

encontrar efeitos patêmicos, como por exemplo na locução adjetiva “de 17 

anos” que os dois jornais utilizaram para qualificar a jovem na manchete ou 

no subtítulo, locais de destaque na notícia. O crime choca mais ainda pelo 

fato de que a assassina é uma jovem de apenas 17 anos, que, para a 

sociedade, é considerada muito jovem para planejar e executar esse tipo de 

atrocidade.  
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Vale ressaltar que os dois jornais tiveram a intenção de comover o 

público ao escolher este acontecimento que evidencia o drama humano: o 

assassinato da mãe cometido pela filha. Assim, os periódicos apresentam 

índices de espetacularização, ao apresentarem um fato que, segundo 

Charaudeau (2012a, p.140) encaixa-se na categoria horror, na medida em 

que associa a exacerbação do espetáculo da morte com a frieza no processo 

de exterminação.  

Portanto, podemos perceber que o uso de determinados adjetivos, no 

escopo da organização descritiva das notícias, especialmente os afetivos e os 

axiológicos, amplia o potencial do efeito patêmico da notícia. Embora, no texto 

jornalístico, sugira-se que os traços de subjetividade devam ser velados, 

sabemos que o distanciamento do Eu comunicante nesse tipo de discurso foge 

à realidade, já que ele não pode se dissociar do Eu enunciador que lhe é 

correspondente e que utiliza diversas estratégias linguístico-discursivas, 

pautadas pelas empresas jornalísticas para atingir seu Tu destinatário.  

 

 

5.6    Emoção e narração 

5.6.1    Notícia 09 

O Globo (09/05/2013) 

RIO 

Pastor teria violentado outras 20 mulheres 

Marcos Pereira, alvo de 7 inquéritos, é investigado ainda por associação com o 

tráfico, lavagem de dinheiro e homicídios. 

Acusado de estuprar seis mulheres e preso preventivamente na noite de 

anteontem, o pastor Marcos Pereira da Silva, da Assembleia de Deus dos 

Últimos Dias, pode ter violentado pelo menos outras 20 vítimas. Ele responde a 

seis inquéritos por estupro, mas, segundo o delegado Márcio Mendonça, da 

Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), nos 30 depoimentos colhidos num 

ano de investigações, são citados ainda os nomes de mais de 20 mulheres que 

também teriam sofrido abusos. Dos cinco inquéritos encaminhados à Justiça até 
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agora, dois já resultaram em processos com mandados de prisão preventiva 

contra Marcos. Entre as vítimas, pelo menos três teriam sido abusadas quando 

eram menores, e uma delas é Ana Madureira da Silva, com quem Marcos foi 

casado até 1998. Os estupros teriam ocorrido na igreja, nas casas das fiéis e no 

apartamento do pastor.  

Segundo Mendonça, Marcos ainda é investigado por associação para o tráfico, 

lavagem de dinheiro e homicídio. Uma fonte da polícia contou que o pastor usa 

empresas no nome de pessoas de sua confiança para lavar dinheiro do tráfico. 

Já o delegado ainda disse que há confirmação de que, em duas ocasiões, 

Marcos visitou o traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, 

chefe de uma facção criminosa que controla o tráfico de drogas em favelas do 

Rio:  

— Temos depoimentos de quem premeditou todo o atentado ao Rio de Janeiro 

tanto em 2006 como em 2010, foi ele. Existem duas visitas comprovadas dele a 

um traficante em presídio federal, o traficante Marcinho VP. Há depoimentos de 

pessoas ligadas a ele, de que todos aqueles atos de salvamento de pessoas que 

seriam mortas por traficantes eram armados, teatros combinados. Pessoas 

depuseram e disseram que isso tudo era uma farsa. 

Lavagem cerebral e espiritual 

No processo da 1ª Vara Criminal de São João de Meriti, cujo juiz decretou um 

dos pedidos de prisão, constam trechos da denúncia do Ministério Público sobre 

os abusos cometidos pelo pastor. Segundo uma das vítimas, em uma ocasião 

ele a obrigou a fazer sexo oral. No outro processo, da 2ª Vara Criminal de São 

João de Meriti, uma ex-fiel classifica o réu como maquiavélico e diz que ele 

mantém “estritas relações com criminosos de todos os níveis, policiais e políticos 

que o ajudaram de diversas formas e em diversos crimes”. Na decisão, o juiz 

frisa que os fiéis seguem o religioso “sem qualquer questionamento, diante de 

uma verdadeira lavagem cerebral e espiritual”.  

— Ele se aproveitava de pessoas pobres que achavam estar precisando de 

acompanhamento espiritual. Ele se comportava da mesma maneira quando 

estuprava as mulheres, geralmente dentro da própria igreja, em São João de 

Meriti. Dizia que as mulheres estavam possuídas, endemoniadas. Ele as fazia 

acreditar que a única forma de se libertar daquele demônio era fazendo sexo 



116 
 

com uma pessoa ‘santa’. Uma das vítimas foi abusada dos 14 aos 22 anos. Há 

relatos de estupros desde 1998 — diz Mendonça. 

O apartamento onde Marcos mora, no nome da igreja e avaliado em R$ 8 

milhões na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, também 

teria sido usado para realização de orgias comandadas por Marcos Pereira. A 

maior parte das vítimas dos encontros seria fiéis da igreja, chamadas até o local 

para a realização de cultos, em que Marcos Pereira, com ações violentas, 

obrigava as mulheres a fazerem sexo com ele e com outros homens da igreja. 

Também haveria sexo de mulheres com mulheres e homens com homens. O 

delegado Mendonça informou que, nos depoimentos das vítimas, foi citado um 

médico que seria pago pelo religioso para fazer aborto nas fiéis com as quais 

mantinha relações sem camisinha. E uma das vítimas disse ter sido atacada pelo 

pastor na casa de uma das irmãs de Marcinho VP, que teria participado do 

estupro.  

O sétimo inquérito investiga o envolvimento do pastor no assassinato de uma 

mulher. Após uma tentativa de estupro, ele teria buscado denunciar as orgias. 

Segundo o delegado, um dos três condenados pelo crime é sobrinho do pastor:  

− Após a tentativa de abuso sexual, a menina se revoltou e passou a tentar 

provar essas orgias. Ela foi assassinada. Três pessoas foram condenadas e uma 

delas é o sobrinho do pastor Marcos. A mãe da menina prestou depoimento e 

afirmou que tem certeza absoluta que quem mandou matar a filha dela foi o 

pastor Marcos. Existem relatos por isso foram assassinadas. Estamos 

investigando. 

Marcos Pereira foi preso na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, 

na Baixada Fluminense, a caminho de Copacabana. Na manhã de ontem ele foi 

levado para o presídio Bangu 2, onde está numa cela individual. 

 

Meia Hora (09/05/2013) 

ATAQUES NO TEMPLO EM SÃO JOÃO DE MERITI 

Mulheres dizem ter sido estupradas até na igreja 
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Segundo a polícia, número de vítimas do pastor Marcos Pereira pode chegar 

a 20 

 

A sede da igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias, palco de cultos 

fervorosos do pastor Marcos Pereira da Silva, preso na noite de terça-feira 

pela Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), era usada, segundo o 

Ministério Público, como local para ele estuprar mulheres. O acusado tem 10 

dias para apresentar sua defesa à Justiça. As investigações continuam e, de 

acordo com a polícia, o número de vítimas pode chegar a 20. 

"A existência do crime se extrai de todos os depoimentos constantes dos 

autos, das mulheres que sofreram violência sexual e daqueles que deixaram 

a igreja e relataram os absurdos ocorridos dentro dos seus muros", afirmou 

ontem o promotor do Ministério Público Rogério Lima. 

Das seis possíveis vítimas que já foram ouvidas pela polícia, três teriam sido 

atacadas quando eram menores de idade. Elas fizeram as denúncias na 

Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, onde fica a sede 

da igreja do pastor Marcos. Uma vítima seria a própria ex-mulher do acusado, 

que prestou depoimento à DCOD em julho de 2012. Os dois foram casados 

de 1989 a 1998. Nos casos que estão sendo investigados há um ano, 30 

pessoas já prestaram depoimento. 

Segundo o delegado Márcio Mendonça, da Dcod, Marcos Pereira também é 

investigado pelo assassinato de Adelaide Nogueira dos Santos, em 29 de 

dezembro de 2006. Ela teria sofrido tentativa de estupro e acabou morta ao 

ameaçar denunciá-lo à polícia. 

 

Os textos abordam os novos fatos sobre as acusações feitas ao pastor da 

igreja Assembleia de Deus, Marcos Pereira. Ele foi indiciado pelos crimes de 

estupro, homicídio e associação para o tráfico; por isso, foi preso 

preventivamente. A partir da análise da organização narrativa dos eventos dos 

enunciados jornalísticos, também poderemos observar os efeitos patêmicos 

implicados, já que, segundo Emediato (2007, p.307), toda ação narrativa é 

avaliada dentro de uma lógica da ação que inclui também uma moral dos 

comportamentos a qual é indutora de emoção.  
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Assim, cabe observar a proposta de Charaudeau (2012b, p. 158) para o 

estudo do modo de organização narrativo do discurso. O autor aponta que esse 

modo se caracteriza por uma dupla articulação que compreende a organização 

da lógica narrativa − voltada para o mundo referencial, no qual se constrói uma 

sucessão lógica de ações – e a organização da encenação narrativa – que 

abarca uma representação narrativa, na qual ocorre uma construção do universo 

narrado por um sujeito que está ligado ao seu destinatário por um contrato de 

comunicação.  

Essa lógica narrativa é formada por três componentes: os actantes, que 

exercem papéis relacionados à ação; os processos, que dão uma orientação 

funcional à ação dos actantes; e as sequências, que integram actantes e 

processos numa finalidade narrativa. Na análise das notícias da categoria 

“Emoção e narração”, focalizaremos um dos componentes da lógica narrativa, 

os actantes. Levando em consideração o contexto da notícia sob análise, 

observaremos que papel narrativo é desempenhado pelo actante, o que, 

segundo Charaudeau (2012), dará ao enunciado uma finalidade narrativa. 

Podemos observar que na notícia do jornal O Globo há um actante 

principal sobre o qual recaem muitas ações. Logo no título “Pastor teria 

violentado outras 20 mulheres”, é possível observar que a ação do actante pode 

ser julgada pela sociedade como incabível, uma vez que ele desempenha o 

papel narrativo de agressor21. Cabe ressaltar que essa ação torna-se ainda mais 

grave pelo fato de o actante ser qualificado como um pastor, ou seja, o líder de 

uma religião cristã, característica fundamental para a determinação do seu papel 

narrativo. Essa ação negativa do pastor leva a população brasileira a sentir-se 

indignada pelo fato de que alguém que deveria oferecer apoio espiritual comete 

tamanha brutalidade. Assim, a ação e a profissão do actante são incompatíveis. 

Destacamos, ainda, que o uso do sintagma “outras 20 mulheres” corrobora para 

a construção desse papel narrativo de agressor, já que pressupõe que não foi a 

primeira vez que o actante cometeu essa ação.  

O mesmo pode ser percebido através de outras ações narradas na notícia 

cujo actante é o pastor Marcos Pereira: “Acusado de estuprar seis mulheres” e “ 

responde a seis inquéritos por estupro”. Além disso, alguns enunciados 

                                                           
21 Conforme questionário sobre os actantes narrativos (Charaudeau, 2012b, p.162) 
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contribuem para aumentar a indignação do Tu destinatário, como o fato de que 

alguns dos pacientes das ações do actante pastor serem menores ou até mesmo 

a sua ex-mulher, como podemos observar nos trechos “pelo menos três teriam 

sido abusadas quando eram menores” e “uma delas é Ana Madureira da Silva, 

com quem foi casado até 1998”.  

A organização narrativa da notícia também produz problematizações que 

apontam para a tópica da legalidade, pois O Globo, através de relatos do 

delegado que está acompanhando as investigações e de trechos da denúncia 

feita pelo Ministério Público, aciona o leitor pertencente ao domínio da atividade 

cidadã, imaginado pelo Eu enunciador como ideal e chama a atenção para o fato 

de que Justiça está trabalhando para a resolução de todos os casos.  

Já o jornal Meia Hora, através do título “Mulheres dizem ter sido 

estupradas até na igreja”, coloca as vítimas, no âmbito do modo de organização 

narrativo, como actantes que sofreram a ação, desempenhando o papel 

narrativo de vítima22, característica que traz à tona, novamente a tópica da 

piedade, que parece recorrente nesse periódico. Devemos chamar a atenção, 

inclusive, para o fato de que o nome do agente não aparece no título. Além disso, 

no subtítulo, figura apenas no papel de locução adjetiva: “número de vítimas do 

pastor Marcos Pereira pode chegar a 20”.  

E isso se repete ao longo da notícia: as vítimas do pastor têm sempre 

papel de destaque na ação, seja como agente ou como paciente: “três teriam 

sido atacadas quando eram menores de idade”, “seis possíveis vítimas já foram 

ouvidas”, “uma vítima seria a própria ex-mulher do acusado” e “Ela teria sofrido 

tentativa de estupro e acabou morta”.   

Assim, o Meia Hora, ao focalizar as ações nas vítimas, tenta se aproximar 

do seu leitor ideal, reforçando a ideia de que seus textos são construídos em 

torno da tópica da piedade.  

O fato noticiado pelos dois jornais espelha um critério de seleção que 

intenciona emocionar o público, despertando seu interesse. Em termos gerais, 

ambos os jornais selecionaram um fato que comporta, em termos de 

dramatização, que se aproxima do insólito, que desafia as normas da lógica 

                                                           
22 Conforme questionário sobre os actantes narrativos (Charaudeau, 2012b, p.162) 
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(CHARAUDEAU, 2012a). Particularmente, cada empresa jornalística procurou 

despertar o interesse e tocar o público-alvo considerando tópicas distintas: a da 

esperança, pela ênfase no papel narrativo do agressor; e a da piedade, pelo 

realce ao papel narrativo da vítima.        

           

5.6.2    Notícia 10 

O Globo (27/05/2013) 

RIO 

Paes se envolve em confusão na saída de restaurante no Horto 

Prefeito reage a xingamentos e pede desculpas depois à população 

A Polícia Civil investiga uma confusão que envolveu o prefeito Eduardo Paes no 

restaurante de culinária japonesa Yumê, no Horto, na madrugada deste 

domingo. O músico Bernardo Botkay afirma ter levado dois socos de Paes após 

agredi-lo verbalmente, com palavrões, na porta do restaurante. O delegado da 

15ª DP (Gávea), Orlando Zaccone, informou que policiais civis foram, na manhã 

de domingo, ao local da confusão em busca de registros feitos por câmeras de 

segurança. 

Em nota, Paes confirmou ter se envolvido num “princípio de desentendimento 

físico”, o que obrigou a intervenção de seus seguranças. Ele, no entanto, diz que 

não poderia ter reagido aos insultos e pediu desculpas à população. “Fui gratuita 

e insistentemente ofendido por um casal desconhecido, com expressões como 

bosta e vagabundo, entre outras muito mais fortes”, disse o prefeito, na nota. 

“Críticas, em geral, são muito bem-vindas, pois nos ajudam a reparar equívocos 

e a crescer. O que não é aceitável são agressões pessoais em momentos 

privados diante da minha esposa”, completou. 

Em relato postado no Facebook, o músico também diz que sua namorada teria 

sido machucada nos joelhos por seguranças de Paes. Na 15ª DP, o músico 

prestou queixa de lesão corporal contra os seguranças de Paes em relação à 

sua namorada, mas não citou ter sido agredido fisicamente pelo prefeito. 
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Por telefone, Botkay disse, num primeiro momento, que voltaria domingo à tarde 

à delegacia para relatar a agressão. Porém, mais tarde, ele voltou atrás, dizendo 

que não levará o caso adiante nem citará o prefeito no registro, apesar de 

confirmar o relato na rede social, no qual diz que Paes o agrediu com "dois socos 

na cara", enquanto "homens" o seguravam. 

O prefeito estava no Yumê com a mulher, Cristine; o secretário da Casa Civil, 

Pedro Paulo Carvalho, e a mulher dele; o filósofo Francisco Bosco e duas 

amigas. Clientes do restaurante contaram que Paes tinha saído para fumar numa 

mesa do lado de fora quando ocorreu a confusão. 

 

Meia Hora (27/05/2013) 

CONFUSÃO! 

Músico acusa prefeito 

Paes jantava em restaurante japonês quando foi xingado por músico, que diz 

ter levado soco 

O músico Bernardo Rinaldo Botkay, vocalista da banda de rock Os Outros, diz 

ter sido agredido pelo prefeito Paes, na madrugada de ontem, na saída do 

restaurante japonês Yumê, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Paes estava 

jantando acompanhado da esposa e de dois casais de amigos, quando foi 

abordado pelo músico, que admite tê-lo xingado e o tratado de forma agressiva. 

Amigos que estavam com Paes tentaram contornar a situação, mas o músico 

continuou com as ofensas, até que, segundo o cantor, Paes se levantou e da 

mesa e partiu pra cima dele. 

“Ele me agrediu com dois socos, de repente, enquanto seus seguranças me 

imobilizavam”, conta Botika, que estava ao lado da namorada no local. O casal 

registrou ocorrência na 15ª DP (Gávea). “Infelizmente os socos dados pelo 

prefeito não deixaram marcas. Não pude ter provas da agressão”, desabafou o 

vocalista. 
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Em nota oficial, o prefeito pedir desculpas à população e admitiu estar 

arrependido. “Apesar da agressividade do casal, eu não poderia ter reagido 

como o fiz. Peço desculpas à população da minha cidade pela maneira como 

agi”, declarou o político. Paes disse ter sido “gratuita e insistentemente ofendido 

por um casal desconhecido, com expressões como ‘bosta e vagabundo’ entre 

outras muito mais fortes. Segundo Paes, a discussão transformou-se em um 

“princípio de desentendimento físico”, o que obrigou a intervenção de sua 

segurança para acabar com o tumulto e afastar os desconhecidos.  

 

As referidas notícias relatam um desentendimento envolvendo o prefeito 

do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o músico Bernardo Rinaldo Botkay. A 

confusão ocorreu num restaurante situado no bairro do Jardim Botânico, no Rio 

de Janeiro, onde os dois jantavam. A princípio, o motivo do desentendimento, 

que resultou em agressões verbais e físicas, foi o fato de o músico ter insultado 

o prefeito.  

No âmbito do modo de organização narrativo do discurso, podemos 

perceber, no jornal O Globo, a partir da leitura do título “Paes se envolve em 

confusão na saída de restaurante no Horto”, que o prefeito é o actante agente 

da ação que seria julgada como incabível pela população, já que exerce um 

cargo político de representante da cidade e, portanto, não poderia se envolver 

em confusões desse tipo. 

Entretanto, esse julgamento poderia ser mudado logo após a leitura do 

subtítulo “Prefeito reage a xingamentos e pede desculpas depois à população”, 

no qual há o pressuposto, a partir da análise do significado do verbo reagir, de 

que o prefeito não teve a intenção de iniciar o tumulto, houve uma reação a partir 

de uma ação de um outro actante que ainda não foi designado pelo jornal. Além 

disso, há uma tentativa de redenção do actante pelo fato de ele ter se desculpado 

com a população, o que significa que ele mesmo também julgou a sua ação 

como descabida. Dessa forma, o actante, que no título tem o papel narrativo de 

agressor, por ter agido de maneira involuntária, no subtítulo passa a ter o papel 
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de vítima, agindo em resposta ao seu agressor23. Nesse caso, a vítima não é, 

entretanto, a população menos abastada, mas o próprio prefeito.  

Também podemos chamar a atenção para o fato de que quando Eduardo 

Paes é apresentado como o actante da ação julgada como incabível, o jornal 

refere-se a ele usando o substantivo próprio “Paes”, ou seja, quem tomou essa 

atitude foi o homem, o indivíduo imbuído por sentimentos de raiva. Já quando 

ele é apresentado como um actante arrependido, o jornal utiliza o substantivo 

comum “Prefeito”, reforçando a tentativa de mostrar que a figura pública, o 

representante do povo, não deveria ter se envolvido nesse tipo de ocorrido e está 

arrependido. 

Ao longo da notícia, outros aspectos da encenação narrativa reforçam 

essa tentativa de mostrar que o prefeito não teve culpa no caso da agressão 

focalizada. O jornal apresenta o discurso relatado citado do prefeito, reforçando 

a tentativa de apresentá-lo como vítima: “Apesar da agressividade do casal, eu 

não poderia ter reagido como o fiz. Peço desculpas à população da minha cidade 

pela maneira como agi”, “Fui gratuita e insistentemente ofendido por um casal 

desconhecido, com expressões como bosta e vagabundo, entre outras muito 

mais fortes” e “Críticas, em geral, são muito bem-vindas, pois nos ajudam a 

reparar equívocos e a crescer. O que não é aceitável são agressões pessoais 

em momentos privados diante da minha esposa”.  

Além disso, a expressão “princípio de desentendimento físico”, enunciada 

pelo prefeito “Em nota, Paes confirmou ter se envolvido num ‘princípio de 

desentendimento físico’, o que obrigou a intervenção de seus seguranças” figura 

em contexto inicial e é enfraquecida argumentativamente pela oração 

adversativa seguinte, que deixa a lição de que agressão não se deve pagar com 

agressão: “Ele, no entanto, diz que não poderia ter reagido aos insultos e pediu 

desculpas à população”. 

É importante também observar que as ações cujo agente é Bernardo 

Botkay são apresentadas como duvidosas, pois o jornal aponta que o músico 

registrou queixa na delegacia, mas não citou a agressão física e que, além disso, 

                                                           
23 Conforme questionário sobre os actantes narrativos (Charaudeau, 2012b, p.162) 
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decidiu voltar atrás e não levar o caso adiante. Isso pode ser percebido através 

dos seguintes trechos: “não citou ter sido agredido fisicamente pelo prefeito” e 

“ele voltou atrás, dizendo que não levará o caso adiante nem citará o prefeito no 

registro”. Assim, o Tu destinatário desse jornal tende a julgar a ação do músico 

como uma mentira, já que ele não quis acionar a Justiça para o julgamento do 

caso. De vítima, o músico parece ter seu papel narrativo circunscrito ao de 

acusado, agressor. 

No jornal Meia Hora, os dois actantes já são apresentados, no bojo da 

encenação narrativa, tanto no título “Músico acusa prefeito” quanto no subtítulo 

“Paes jantava em restaurante japonês quando foi xingado por músico, que diz 

ter levado um soco”. A partir da leitura do título, o actante músico, como 

executante da ação de acusar, exerce um papel narrativo de benfeitor, pois faz 

uma denúncia de uma agressão sofrida por ele. Entretanto, no subtítulo, 

podemos observar os dois actantes como pacientes de ações: Paes foi xingado 

e o músico diz ter levado um soco. Assim, o jornal leva seu Tu destinatário a 

observar que os dois podem exercer tanto o papel de agressor, quanto o de 

vítima.  

Essa tentativa de colocar os dois actantes como possíveis vítimas pode 

ser observada também ao longo da notícia. No trecho “foi abordado pelo músico, 

que admite tê-lo xingado” percebemos que o músico tem o papel narrativo de 

agressor e o prefeito, o de vítima. Já no trecho “segundo o cantor, Paes se 

levantou e partiu pra cima dele”, os papéis são invertidos, pois o músico passa 

a ser a vítima e o prefeito, o agressor. Além disso, cabe salientar que o jornal dá 

voz aos dois actantes através de discursos relatados citados: “Ele me agrediu 

com dois socos, de repente, enquanto seus seguranças me imobilizavam” e 

“Apesar da agressividade do casal, eu não poderia ter reagido como o fiz. Peço 

desculpas à população da minha cidade pela maneira como agi”.  

O jornal Meia Hora, assim como O Globo, também divulga a nota do 

prefeito na qual ele assume que houve um “desentendimento físico”, porém o faz 

apenas no último período da matéria: “Segundo Paes, a discussão transformou-

se em um ‘princípio de desentendimento físico’, o que obrigou a intervenção de 

sua segurança para acabar com o tumulto e afastar os desconhecidos”. Dessa 

forma, em contexto, deixa a lição de que agressão com agressão se paga.  
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Assim, podemos observar como o modo de organização narrativo, através 

da análise dos actantes das ações, contribui para alcançar os efeitos patêmicos 

pretendidos por cada Eu enunciador. O jornal O Globo, prevendo como Tu 

destinatário um leitor pertencente ao domínio da atividade cidadã (Charaudeau, 

2012a), que julgaria como negativa a atitude de Eduardo Paes, apresenta o 

prefeito do Rio de Janeiro como uma vítima, mas que, mesmo nessa condição, 

prefere retratar-se com a população. Já o jornal Meia Hora não favorece a figura 

do político, apresentando-o como um homem comum que não conseguiu conter 

seus sentimentos de raiva, e, desse modo, aciona sua instância de recepção 

enquadrada no domínio da atividade civil cotidiana. Destarte, focaliza o discurso 

sobre a população, vitimada pela violência por parte até de quem deveria coibi-

la.  
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          6.    CONCLUSÃO  

Este trabalho foi realizado a partir da investigação de dez pares de 

notícias jornalísticas publicadas no mesmo dia por dois distintos jornais e 

construídas a partir de um mesmo acontecimento. Os textos foram veiculados 

pelo jornal O Globo e pelo jornal Meia Hora, nos quais buscamos flagrar os 

efeitos patêmico existentes. Nossa busca, ancorada sobretudo nos pressupostos 

teórico-metodológicos da Análise Semiolinguística do Discurso, permitiu-nos 

identificar diferenças entre os periódicos. 

Nossa análise direcionou-se para as estratégias linguístico-discursivas 

utilizadas por cada jornal na tentativa de captar seu público-alvo. Essas 

estratégias fazem com que o jornal afaste-se da ilusória ideia de neutralidade do 

discurso jornalístico e enfatizam a questão de que a subjetividade é inerente ao 

processo de produção das notícias, processo que transforma um acontecimento 

bruto em acontecimento construído. Assim, observamos como a emoção está 

inscrita nas notícias, o que confirmou nossa principal hipótese de que existe 

efeito patêmico nos dois jornais que compuseram o corpus desta pesquisa, na 

medida em que cada um utiliza artifícios que visam ao estabelecimento de um 

processo de identificação com seus interlocutores, conseguindo, então, captá-

los.  

Articulando-se a fundamentação teórica com a análise do corpus 

selecionado, percebemos que o jornalismo de referência, representado pelo 

jornal O Globo, suscita menos efeitos patêmicos, se comparado ao jornalismo 

popular, representado pelo jornal Meia Hora. Isso acontece pelo fato de que o 

Tu destinatário imaginado como ideal por cada periódico é diferente: o leitor 

imaginado como ideal pelo jornal O Globo é o leitor que está mais ligado à lógica 

cívica e ao domínio da atividade cidadã, colocado como participante da cena 

social diante de questões do espaço público; já o leitor projetado como ideal pelo 

jornal Meia Hora está mais ligado à lógica comercial e ao domínio da atividade 

civil cotidiana, agindo como testemunha do seu próprio cotidiano.  

Essas lógicas estão diretamente ligadas às tópicas privilegiadas por cada 

jornal na construção dos textos. Como pudemos observar nas análises da 

maioria das notícias, o jornal O Globo privilegia a abordagem da notícia dentro 
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de um quadro de legalidade, suscitando a tópica da esperança, indo ao 

encontro do seu leitor cidadão. Já o Meia Hora, apresenta suas notícias a partir 

da ideia de vitimização, projetando a tópica da piedade, aproximando-se do 

seu leitor consumidor do espetáculo.  

Outra diferença que podemos perceber, ao analisar como as emoções 

figuram no discurso jornalístico, é quanto ao fato de o jornal O Globo construir a 

notícia para que ela pareça algo de interesse público, universalizando-a, de 

acordo, novamente, com o fato de que para os leitores desse jornal a informação 

deve estar a serviço da comunidade. Já o jornal Meia Hora constrói a notícia 

para que ela pareça de interesse do público, individualizando-a, fazendo com 

que haja maior identificação com o seu destinatário. Isso pode ser bem apreciado 

nas análises das notícias 01, 02, 03, 04 e 07. 

Dessa forma, o jornal O Globo precisa construir uma imagem de um jornal 

credível, já que isso é esperado pelo público, que precisa perceber uma 

neutralidade, mesmo que aparente, nos textos desse periódico. Já quanto ao 

jornal Meia Hora, observamos que há uma preocupação de construir uma 

imagem de um jornal sedutor, seduzindo seu público através da 

espetacularização. Essa característica ficou evidente nas notícias 04, 05, 07 e 

08. 

Vale ressaltar que o jornal Meia Hora, na construção da notícia 05, por 

exemplo, faz uso do recurso do humor. Esse tom humorístico nos remete à 

espetacularização, pois, na tentativa de ser mais atrativo ao seu público, o Meia 

Hora utiliza o humor como uma de suas características principais, fazendo com 

que por muitas vezes esse periódico dê mais destaque à forma como o fato foi 

noticiado do que ao acontecimento em si. Isso não quer dizer que o jornal O 

Globo não utilize estratégias que estejam a serviço da espetacularização. O que 

ocorre é que essas estratégias, devido às características do seu público, são 

apresentadas de maneira mais sutil nesse periódico, pois, se fosse diferente, o 

jornal poderia perder sua credibilidade.  

Assim, como também observamos em nossa hipótese, existem graus de 

patemização diferentes nos jornais que compuseram nosso corpus 

estabelecendo-se uma ideia de continuum. Destarte, as notícias do jornal O 
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Globo apresentam menor efeito patêmico e as notícias do Meia Hora apresentam 

um maior grau de patemização.  

Através da observação das estratégias linguístico-discursiva nas 

categorias tematização, problematização, modalização enunciativa, descrição e 

narração pudemos perceber que a emoção está integrada à mensagem que o 

enunciador deseja comunicar, influenciando, dessa forma, a construção do 

sentido por parte do destinatário.  

Na categoria tematização, percebemos como os jornais, mesmo diante de 

um mesmo acontecimento bruto, direcionam de maneiras diferentes o 

tratamento dado ao tema, para que haja uma identificação com cada público. 

Esse fato também ficou evidente na análise da categoria problematização, na 

qual cada periódico privilegiou uma abordagem que obedece a tópicas 

diferentes: esperança e piedade. Desse modo, ao atentar para a melhor maneira 

de tocar o seu público, os jornais tornam-se indutores de emoção. 

A análise dos itens lexicais que favorecem a emoção pela modalização 

enunciativa fez com que se tonasse ainda mais perceptível a falsa ideia da 

objetividade do discurso jornalístico. Por meio do comportamento elocutivo 

observamos a presença do enunciador de forma mais explícita, contudo, mesmo 

quando o jornal opta por um comportamento delocutivo, podemos perceber um 

posicionamento implícito. Destacamos também, nesta categoria, como a escolha 

de determinados discursos relatados favorece a modalização do discurso 

jornalístico, colaborando, assim, para os efeitos de patemização.  

Na categoria descrição ressaltamos como o uso de determinados 

adjetivos avaliativos e até mesmo qualificações implícitas revelam efeitos 

patêmicos. E, por fim, na categoria narração, identificamos a tonalidade 

patêmica expressa através da análise dos actantes, que desencadeiam 

julgamentos morais por parte do destinatário.  

Essa interferência da emoção na construção do sentido dos textos 

jornalísticos faz com que percebamos o que a patemização tem de persuasivo. 

Essa influência, mesmo que implicitamente, impõe a visão do jornal ao público 

que, por sua vez, pode ter a sua capacidade crítica anulada.  Por isso, é preciso 
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que os destinatários estejam atentos a isso e saibam que as mídias não 

reproduzem a realidade.  

Todos os dias somos bombardeados por muitas informações que nos 

chegam através dos mais diversos tipos de dispositivos midiáticos, fato que, com 

a popularização da internet, intensificou-se ainda mais. Entretanto, acabamos 

por escolher um veículo de comunicação com o qual nos identificamos e no qual 

buscamos as informações que desejamos.  

Essa pesquisa nos fez perceber a emergência de que nosso acesso à 

informação seja feito através de mais de um veículo de comunicação, já que a 

ideia de neutralidade que permeia o discurso jornalístico é ilusória. Muitos já 

atentaram para esse fato e o reflexo disso é a procura cada vez mais evidente 

por mídias alternativas como blogs e até mesmo o Facebook. Assim, depois de 

pesquisar a informação em diversas fontes, o leitor será capaz de construir seu 

próprio ponto de vista sobre os fatos noticiados e de posicionar-se como cidadão 

crítico diante deles. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

Referências 

AMARAL, Márcia Franz. Jornalismo popular. São Paulo: Contexto, 2006 

ARISTÓTELES. Retórica. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2005. 

Brasil. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social.  Pesquisa 

brasileira de mídia 2014: hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. 

Brasília: Secom, 2014. 

BENVENISTE, Emile. Problemas de Lingüística Geral I. Campinas: Pontes, 

UNICAMP, 1988.   

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das mídias. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 

2012a. 

_______. Linguagem e discurso: modos de organização. 2ª ed. São Paulo: 

Contexto, 2012b. 

_______. A patemização na televisão como estratégia de autenticidade. I: 

MENDES, Emília; MACHADO, Ida Lúcia (Orgs.). As emoções no discurso, 

volume 2. 1ª ed. Campinas: Mercado das Letras, 2010, p. 23-56. 

_______. Pathos e discurso político. In: MACHADO, Ida Lucia; MENEZES, 

William; MENDES, Emília. (Org.). As emoções no discurso, volume 1. 1ª ed. Rio 

de Janeiro: Lucerna, 2007, p. 240-251. 

_______. O discurso político. São Paulo: Contexto, 2006. 

_______. Uma análise semiolinguística do texto e do discurso. In. GAVAZZI, 

Sigrid; PAULIUKONIS, Maria Aparecida Lino (Orgs.). Da língua ao Discurso. 

Rio de Janeiro: Lucerna, 2005, p.11-29. 

_______. Visadas Discursivas, Gêneros Situacionais e Construção Textual. In: 

MACHADO, I.L.; MELLO, R. (Orgs.). Gêneros: Reflexões em Análise do 

Discurso. Belo Horizonte: NAD/FALE/UFMG, 2004. p. 13-41 

_______. Uma teoria dos sujeitos da linguagem. In. MARI, H, et alii. Análise do 

discurso: fundamentos e práticas. Belo Horizonte: Núcleo de Análise do 

Discurso – FALE/UFMG, 2001, p.23-37. 



131 
 

_______. Análise do discurso controvérsias e perspectivas. In: Mari, H. (org.) 

Fundamentos e dimensões da Análise do Discurso. Belo Horizonte: 

FALE/UFMG, 1999. 

_______. Para uma nova análise do discurso. In. CARNEIRO, Agostinho Dias 

(org.). O Discurso da mídia. Rio de Janeiro: Oficina do autor, 1996, p.5-43. 

COSTA, Wagner A.S (2013). Do título ao texto: o processo de estabilização da 

referência em notícias do jornal Meia Hora. 215 p. Tese (Doutorado em Estudos 

da Linguagem) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. 

CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio 

de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2007. 

DUCROT, Oswald. Argumentação teórica e argumentação linguística. 

Positionnements théoriques dans le champ des étude d’argumentation, 

Universidade de Paris III, 2003. 

_______. Polifonía y argumentación. Conferencias del seminario Teoría de la 

Argumentación y Análisis del discurso. Cali: Universidad del Calle, 1988.  

EGGS, E. Ethos aristotélico, convicção e pragmática moderna. AMOSSY, Ruth 

(org.) Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto, 

2005. 

EMEDIATO, W. As Emoções da notícia. In: Ida Lucia Machado; William 

Menezes; Emília Mendes. (Org.). As emoções no discurso, volume 1. 1ª ed. Rio 

de Janeiro: Lucerna, 2007, v. 1, p. 290-308. 

FERES, Beatriz. Elisa Lucinda e Graça Lima: a qualificação implícita na semiose 

verbo-visual de livros ilustrados para crianças. Linguagem em (Re)vista, ano 08, 

Números 15-16. Niterói: 2013. 

________ . Leitura, Fruição e Ensino com os meninos de Ziraldo. Niterói: Editora 

UFF, 2011. 

FERNANDES, Adélia B., A emoção no discurso jornalístico: contar histórias e 

comover leitores. I: MENDES, Emília; MACHADO, Ida Lúcia (Orgs.). As emoções 

no discurso, volume 2. 1ª ed. Campinas: Mercado das Letras, 2010, p. 141-152. 

FIORIN, José Luiz. A linguagem em uso. I: FIORIN, José Luiz (Org.). Introdução 

à linguística. 6ª ed. São Paulo: Contexto, 2011. 



132 
 

________. Em busca do sentido: estudos discursivos. São Paulo: Contexto, 

2008. 

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. La enunciacion de la subjetividade en el 

linguaje. Edicial, Buenos Aires, 1997.  

KOCH e ELIAS, Ingedore e Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de 

produção textual. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2011. 

LAGE, Nilson. Estrutura da notícia. 2ª ed. São Paulo, Ática, 1987.  

LYSARDO-DIAS, Dylia. Estereótipos e emoção: empatia no gênero proverbial. 

In: MENDES, Emília; MACHADO, Ida Lúcia (Orgs.). As emoções no discurso, 

volume 2. 1ª ed. Campinas: Mercado das Letras, 2010, p. 95-104  

MACHADO, Ida Lúcia. Uma teoria de análise do discurso: a Semiolinguística. In: 

Mari, H et ali. Análise do discurso: fundamentos e práticas. Belo Horizonte: 

FALE/UFMG, 2001.  

MARCHON, Amanda Heiderich. A ação coadjuvante do leitor na produção do 

discurso midiático. 118 p. Dissertação (Mestrado em Letras Vernáculas) – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

MARTINS FILHO, Eduardo Lopes, 1939— Manual de Redação e Estilo de O 

Estado de S. Paulo. 3ª edição, revista e ampliada — São Paulo: O Estado de S. 

Paulo, 1997. 

MENDES, Emília. Prefácio. In: Ida Lucia Machado; William Menezes; Emília 

Mendes. (Org.). As emoções no discurso. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007, 

v. 1, p. 9-23. 

PAULIUKONIS, Maria Aparecida. “Texto e contexto”. IN: VIEIRA, Silvia R.; 

BRANDÃO, Silvia F. (Orgs.). Ensino de gramática: descrição e uso. São Paulo: 

Contexto, 2013.   

 

 

 

 



133 
 

Sítios visitados 

www.infoglobo.com.br / Acesso em 15 de dezembro de 2014 

www.abmn.com.br / Acesso em 15 de dezembro de 2014 

 

 

 

http://www.infoglobo.com.br/
http://www.abmn.com.br/

