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RESUMO 
 
Esta tese aborda a transformação a que estiveram sujeitos os jornais impressos desde 
o começo do século XX até atingirem os anos 1960 e discute a influência da 
sociedade- espetáculo nos jornais. Analisa também o cenário dos jornais impressos 
do início do século XXI e suas diferentes estratégias diante das tecnologias surgidas 
no fim do século XX e início do século XXI, sobretudo da expansão da Internet. 
Apresenta, ainda, os expedientes que as organizações de comunicação usaram para 
tentar superar as dificuldades com queda no número de leitores e necessidade de 
alteração no seu discurso. O trabalho quantifica e analisa os principais temas 
presentes nas capas de alguns jornais impressos, buscando detalhar os recursos 
discursivos e os percursos persuasivos presentes. Por fim, apresenta-se uma análise 
qualitativa de algumas capas do jornal Super Notícia, uma das publicações mais 
vendidas no Brasil.  
  
  
Palavras-chave: Análise do discurso. Super Notícia. Espetáculo. Jornalismo. Jornais 
impressos. 
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ABSTRACT 
  

This thesis discusses the transformation whose printed newspapers have been 
subjected to since the beginning of the twentieth century to the 1960s and it examines 
the influence of the society of the spectacle in the newspapers. In addition, it describes 
the scenario of printed newspapers of the early twenty-first century and their different 
strategies in the face of new technologies, especially the Internet. It also presents the 
stratagems that media organizations have used to try to overcome the difficulties arisen 
from the decrease in the number of readers and from the need for a change in its 
communication approach. The study quantifies and analyzes the main themes present 
on some covers of printed newspapers, seeking to detail the discursive resources, as 
well as the persuasive approaches, herein present. Finally, it presents a qualitative 
analysis of some newspaper covers of Super Notícia, one of the most popular 
newspapers in Brazil. 
  
Keywords: Discourse analysis. Super Notícia. Spectacle. Journalism. Printed 
newspapers. 
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Considerações iniciais 

 

Não são poucos os artigos e livros que tratam dos temas correlatos ao objeto 

desta pesquisa. Alguns são quase um exercício de futurologia sobre os destinos do 

jornalismo impresso. Abordar um assunto de interesse de grande parte da sociedade 

e ao qual muitos têm acesso tem suas peculiaridades: atrai o interesse, mas também 

está sujeito a muitas observações marcadas pelo senso comum, como a que prevê o 

fim iminente dos jornais impressos.  

O primeiro desafio encontra-se no período da temática deste estudo. Como 

localizar os jornais impressos no tempo? Seria o discurso dos jornais impressos na 

contemporaneidade? Nos dias atuais? Tornar-se-ia extremamente vago, pois o 

período histórico que aborda este estudo não é algo recente, mas um processo que 

vem se desenvolvendo há pelo menos cinquenta anos. Seria o período pós-industrial? 

Optou-se pela denominação de pós-modernismo mesmo diante dos riscos que os 

sentidos múltiplos e polissêmicos possibilitam. Os signos são por sua natureza 

polissêmicos e ideológicos. Todo sentido é naturalmente ideológico, e a terminologia 

“pós-modernismo” suscita controvérsias. Se para alguns não passa de um “modismo”, 

para outros é um período marcante da sociedade moderna. Para outros, ainda, sequer 

existiu. 

A definição pelo objeto foi mais consensual por sua representatividade, pois o 

jornal Super Notícia, de Belo Horizonte ocupa a primeira posição no ranking dos 

jornais mais vendidos no país.  Os jornais que são distribuídos gratuitamente, como 

Folha Universal, Destak e Metrô News, não são avaliados neste estudo por não terem 

suas circulações auditadas. 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o discurso do jornal Super Notícia. 

Inicialmente será feita uma análise do contexto dos jornais impressos em um 

panorama mundial e depois nacional, colocando em destaque os jornais denominados 

populares.  

 

Esta pesquisa tem como objetivos específicos: 

a. Analisar o percurso gerativo de sentido, assim como os planos de expressão 

e conteúdo de duas capas do jornal Super Notícia; 
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b. Comparar, de modo qualitativo, o jornal Super Notícia com outra publicação 

também considerada popular; 

c. Quantificar os assuntos mais abordados nas capas do Jornal Super Notícia e 

dos principais jornais populares do país no espaço temporal de 27 de outubro de 

2014 a 27 de novembro de 2014. 

d. Repercutir os resultados das pesquisas quantitativas com profissionais que 

atuam na área e no setor acadêmico. 

 

O problema a ser analisado nesta pesquisa é sedimentado no conflito entre o 

discurso que os meios de comunicação, mais especificamente o jornalismo impresso, 

possuem como finalidade social e o discurso desenvolvido atualmente para que as 

organizações empresariais que administram os jornais populares possam ser 

autossuficientes financeiramente.  

Algumas hipóteses são abordadas quanto às estratégias de discurso que as 

organizações jornalísticas utilizam: 

 

a) Os jornais populares podem ser comparados ou considerados sensacionalistas 

quanto à forma de abordagem das suas temáticas? 

b) Os jornais impressos priorizam a sexualidade e a violência para manipular seus 

leitores, como os jornais sensacionalistas? 

c) Os jornais populares apresentam discursos semelhantes em suas capas, 

mostrando, dessa forma,  uma tendência? 

 

No referencial teórico busca-se uma reflexão sobre a sociedade do espetáculo; 

Guy Debord (2008) e John Thompson (2012) fornecem as principais concepções 

teóricas preliminares das caraterísticas do pós-modernismo. Como objetivo específico 

busca-se interpretar os elementos do discurso presentes no Jornal Super Notícia e 

suas ressonâncias. Para a Análise do Discurso (AD) será utilizada a linha da semiótica 

francesa, abordada de forma mais detalhada nos capítulos 2.4 (O ato de enunciação 

das capas, 2.5 (Os níveis de discurso presentes no texto), 2.6 (Elementos 

complementares do discurso gráfico) e 2.7 (Estruturas fundamentais). 

O jornalismo, para suas análises, recorre a estudos transdisciplinares para 

observar objetos como o desta pesquisa, buscando subsídios em outras áreas “como 

a hermenêutica, a pragmática, a análise da narrativa, semiótica e a análise do 



14 

 

discurso, em suas variantes” (BENETTI, 2008, p.107). Nesta pesquisa dar-se-á 

prioridade à Análise do Discurso como um instrumento que se propõe a analisar as 

diferentes vozes presentes no objeto de estudo e suas eventuais inter-relações. O 

jornalismo, ao mesmo tempo em que promove e distribui conhecimento, não pode ser 

considerado uma ciência e, por isso, recorre a outras ciências para que possam ser 

analisados principalmente seus efeitos. Embora haja efeitos de sentido no discurso 

jornalístico e, por consequência, subjetividades, a proposta é evitar ilações com áreas 

mais distantes, como a psicologia, dentre outras. 

Ainda com base em Benetti (2008), o primeiro tipo de pesquisa para a AD é um 

método adequado e que “diz respeito à análise dos sentidos do discurso jornalístico”.  

O texto deve ser visto como algo que “vem de fora”. Dessa forma, é necessário que 

sejam analisadas as forças que se mostram dispostas anteriormente e posteriormente 

ao texto. Consideramos aqui o texto em sua visão semiótica, que é o conjunto dos 

elementos do discurso, incluindo seus aspectos gráficos. Além da análise das capas, 

foram desenvolvidas duas pesquisas, uma quantitativa e outra qualitativa, durante 31 

dias entre os meses de outubro de novembro de 2014. 

O procedimento a ser adotado será baseado em estudo de caso e observação.  

Em um primeiro momento, será construído um referencial teórico e em segundo 

passo, descrição do objeto de estudo. O quadro teórico fornece métodos 

interpretativos de análise, que somados aos dados coletados e analisados vão permitir 

a acumulação dos conhecimentos proporcionados no estudo. 

A metodologia desta pesquisa tem dois eixos fundamentais. O primeiro, 

conceitual, com dois capítulos que serão detalhados a seguir, faz uma revisão teórica-

bibliográfica das questões que permeiam a sociedade contemporânea. O segundo é 

de aplicação dos conceitos, principalmente de análise do discurso no corpus deste 

estudo e as pesquisas quantitativas e qualitativas que têm como foco central o jornal 

Super Notícia. Além da pesquisa de observação e bibliográfica, também foram 

desenvolvidas entrevistas com profissionais do Jornal Super Notícia, de outros 

veículos e profissionais atuantes na área, para que possa ser ampliada a fase que 

Lopes (1997 p. 131) chama de “interpretação”, que seria a instância de chegada, que 

procura os dados numa totalidade. 

Para Lopes (1990, p.104) os componentes paradigmáticos do modelo 

metodológico incluem inicialmente o que ela denomina de instância epistemológica, 

que é uma operação de ruptura que permite “submeter à crítica metódica as 
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categorias, problemas e esquemas que a linguagem científica toma da linguagem 

comum”.  Essa ruptura, para a autora, é um rompimento contra a ilusão do saber 

imediato, das respostas simples e ocorre principalmente nos momentos iniciais da 

definição do objeto da pesquisa e definição dos conceitos envolvidos.  Em um segundo 

momento, existe a instância teórica, em que há a formulação teórica do objeto, com 

sua explicitação conceitual. É quando se parte de determinadas informações, 

mediadas por uma problemática, “para uma formulação conceitual dos problemas e, 

em seguida, desses problemas para um corpo de hipóteses que forma a base de toda 

teorização”. São as teorias que devem indicar um ‘quadro coerente dos fatos’”. 

Há ainda a instância técnica, na qual são desenvolvidas as operações de 

observação, seleção e operacionalização (do objeto à informação). No momento da 

seleção é quando ocorre a quantificação e descrição dos fenômenos concretos. Por 

fim, as fases de análise descritiva, interpretativa e as conclusões finais. 

O primeiro capítulo trata do ecossistema do jornalismo, mostrando como os 

jornais impressos desenvolveram estratégias para concorrer com a televisão e o rádio. 

Aborda o crescimento da circulação dos jornais no Brasil e ainda uma categorização 

dos diferentes tipos de leitores, destacando-se o afetivo (sensibilizado pelas emoções 

provocadas pelos veículos de comunicação) e os intelectivos (que usam os meios de 

comunicação de uma forma mais racional). Trata ainda da valorização do espetáculo 

a partir do século XX e a adesão dos jornais impressos às estratégias de 

modernização de seus conteúdos, tornando-os mais atraentes, mas também mais 

próximos do infoentretenimento (informação e entretenimento) 

No segundo capítulo discute-se primordialmente o papel do jornalismo e seu 

compromisso com a sociedade.  Trata da massificação da informação e também da 

aproximação cada mais frequente do jornalismo com o entretenimento. Discute os 

elementos do discurso dos jornais que os tornam mais atraentes, principalmente nas 

capas dos jornais. Usando uma capa do jornal Super Notícia como exemplo mostra 

como as estratégias discursivas se apresentam na enunciação, que é a relação entre 

enunciador (veículo) e enunciatário (leitor). 

O terceiro capítulo faz uma descrição do corpus deste estudo e um breve relato 

dos demais jornais populares que integram a lista dos mais vendidos no Brasil. Em 

seguida apresenta uma pesquisa quantitativa em que são tabulados os temas mais 

presentes nas capas de seis jornais populares durante um período de 31 dias, de 27 

de outubro a 27 de novembro de 2014. Uma análise qualitativa considera os planos 
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da expressão e do conteúdo para analisar duas capas do jornal Super Notícia. Por 

fim, é apresentada uma análise qualitativa de jornalistas e profissionais do meio 

acadêmico que repercutem os dados apresentados na pesquisa quantitativa. Este 

capítulo mostra o que caracteriza o discurso dos jornais populares. 

Nas considerações finais é feita uma análise sobre os dados das tiragens dos 

jornais em vários países do mundo e, em seguida, do Brasil. Também são mostrados 

os resultados principais das pesquisas qualitativas e quantitativas e encerra-se com o 

uma reflexão sobre o papel do jornalismo popular perante a sociedade. 

Nos anexos são apresentadas reproduções das capas dos jornais discutidos 

nesta pesquisa e também tabelas, as planilhas dos cálculos da pesquisa quantitativa 

e também miniaturas das capas dos jornais populares analisados de 27 de outubro a 

27 de novembro de 2014. 

 

 

Capítulo I – O ecossistema do jornalismo  

 

Neste capítulo é desenvolvida uma análise dos jornais impressos, 

prioritariamente sob uma perspectiva da situação nos Estados Unidos. Em seguida, 

será apresentado um capítulo em que será mostrada a situação em um cenário 

brasileiro. 

Meyer (2007), em sua obra “Os jornais podem desaparecer?”, faz uma profunda 

análise sobre o fim dos jornais impressos. Analisando com destreza os dados sobre 

as corporações jornalísticas, ele mostra que desde o final dos anos 1960 há uma 

preocupação com a queda no número de leitores, quando novas fontes de informação 

começaram a disputar, com sucesso, o tempo do tradicional leitor de jornais. A 

competição criada pela tecnologia “foi iniciada muito antes de se falar em supervia da 

informação” (p. 48).  A conclusão a que o autor chega ao final do seu estudo é de que 

o modelo de negócio mudou. O jornal impresso deixou de ser a única fonte de 

informação para a sociedade. Pode-se até creditar a ele o papel de um dos veículos 

com maior credibilidade (pesquisas recentes também já não confirmam esse 

posicionamento, como será demonstrado nas próximas páginas), mas perdeu sua 

hegemonia. 
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Meyer (2007, p. 43) faz uma interessante analogia sobre o papel dos jornais 

impressos no início do século passado. Compara-os a um castelo, em Montreaux, na 

Suíça, que no século IX construiu uma estrada entre o lago de Genebra e o rochedo 

de Chilon. A família Savóia, proprietária das terras na região, construiu um castelo que 

cobrava pedágio dos que pretendiam usar a estrada. As outras opções eram “escalar 

a montanha ou atravessar o lago a nado”. Nos anos em que os jornais impressos 

tiveram seu auge nos Estados Unidos, no início do século XX, os publishers 

(proprietários ou dirigentes de publicações) dos jornais norte-americanos atuaram 

como a família Savóia. Os jornais funcionavam como um pedágio para quem 

precisasse de informação. Os anunciantes tinham também que se submeter a essa 

estratégia empresarial.  

Nesse formato empresarial, as organizações jornalísticas estruturavam suas 

equipes de repórteres, que tinham como missão descobrir os fatos que a maioria da 

população desconhecia ou teria dificuldade em acessar. Para que o processo de 

produção, edição e distribuição dos jornais impressos (uma importante e cara etapa 

para os jornais impressos é a distribuição, que envolve uma logística aprimorada e 

eficiente), fosse barateado, os veículos publicavam anúncios de empresas que 

apresentavam seus produtos ou serviços aos leitores. Esse modelo básico, com 

variações, era o mesmo aplicado a outros veículos de comunicação como as 

emissoras de rádio, de televisão e as revistas. Nesses moldes os jornalistas são 

profissionais, em sua maioria contratados de modo exclusivo e que têm como 

atividade principal apurar a informação e transformá-la de modo que a maioria das 

pessoas possa assimilá-la. A maior parte da história do jornalismo foi desenvolvida 

em ambientes com a participação de jornalistas profissionais, na maioria das vezes 

de forma remunerada. 

Nos anos 1990 surge a internet comercial, uma modalidade de comunicação 

que altera substancialmente o processo de produção das notícias, a estrutura 

comercial dos veículos, os modos de recepção e também oferece novas modalidades 

de produção da notícia. Durante os mais de vinte anos de atuação da internet 

comercial, vários aspectos dessa convivência ainda vêm sendo discutidos, tanto no 

Brasil como no restante do mundo. 

Talvez o ponto mais relevante seja o caráter da relação comercial entre as 

redes de internet e seus usuários, marcado pela gratuidade, seguindo uma tendência 

iniciada pelo rádio e pela televisão, que oferecem totalmente (ou primordialmente, no 
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caso da televisão) uma programação gratuita. Se anteriormente, para se ter acesso a 

uma reportagem mais completa o leitor adquiria uma revista ou jornal, agora esse 

serviço lhe é oferecido gratuitamente pela maioria dos sites (alguns sites de notícias 

já cobram por parte do noticiário), desde que o usuário tenha acesso à rede mundial 

de computadores.  

Os jornais impressos não demoraram para aderir às versões digitais. Primeiro 

foram as versões que simplesmente faziam uma transposição do modo impresso para 

a internet, com difícil acesso e manipulação por parte dos usuários. Para acessar era 

necessário um software específico. Era como se uma versão impressa, tradicional, 

fosse transformada em um padrão PDF1 e publicada na rede. Em um segundo 

momento, por volta de 1995, surgem as primeiras versões adaptadas para a internet, 

mas é uma versão transposta, adaptada para a linguagem HTML2. Embora já fosse 

uma evolução, pois era um formato diferente do impresso, adaptado à tela dos 

computadores, ainda fornecia as mesmas informações, mesmo que para veículos 

diferentes. A versão on-line tinha as mesmas informações que a impressa. Só mais 

tarde os jornais criaram uma versão impressa, para ser distribuída em bancas e outra 

exclusiva para a Internet. Essa fase foi logo superada pela terceira, na qual a internet 

era vista como sendo uma nova forma de transmitir notícias e que exigia algumas 

especificações não disponíveis nas mídias tradicionais impressas. 

Uma das primeiras exigências da rede mundial de computadores é a 

atualização constante. Enquanto os jornais impressos tinham suas edições que 

fechavam em horários específicos, a expressão “fechamento de edição” deixa de ter 

sentido, pois a versão online é uma edição constantemente aberta, disponível para a 

atualização das informações. Desta forma, acrescenta-se um novo aspecto nas 

relações organizacionais e trabalhistas, pois exigem redações trabalhando de modo 

ininterrupto.  

Quanto ao texto, a forma de redigir as reportagens, há alguns componentes 

com os quais os jornalistas acabam tendo que se preocupar. Talvez um dos mais 

                                                         
1 Portable Document Format. Formato de documentos eletrônicos que permite a leitura na Internet de 
modo semelhante a uma imagem, sem alterações. 
 
2 HTML (Abreviação da expressão inglesa HyperText Markup Language. Significa Linguagem de 
Marcação de Hipertexto). É a linguagem usada nas páginas de Internet.  
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importantes seja a necessidade da inclusão de links3, até então chamados de 

remissões (indicações que levam a outros textos), nas versões impressas. Os links, 

também chamados de hiperlinks, são marcações que levam o leitor a ter informações 

complementares em outros textos. Visto como um acessório importante para a leitura 

na internet, não é muito estimulado pelos portais de notícias pelo fato de permitirem 

uma dispersão (ou também uma evasão do leitor do site e uma eventual adesão, ainda 

que temporária a outro site, muitas vezes concorrente).  

Um terceiro ponto a se analisar é o meio digital como ambiente de leitura. Para 

muitos é considerado inadequado e cansativo para leituras extensas. Desde os anos 

1990 vêm sendo desenvolvidos mecanismos para facilitar a leitura de textos mais 

extensos, como o e-paper4, uma espécie de tela que permite uma leitura de modo 

menos cansativo. A grande maioria dos computadores usa telas de LCD5, que emitem 

uma quantidade de luz que exige do leitor uma atenção maior. Modernamente, as 

telas exclusivas para leitura de textos usam a tecnologia de telas opacas, que não 

geram reflexos luminosos, tornando a leitura mais suave para textos mais extensos. 

A leitura em tela tem sido um dos maiores obstáculos para quem se acostumou com 

as versões impressas dos jornais. Aparentemente as indústrias que atuam no 

segmento de equipamentos de informática preferiram investir seus equipamentos 

voltando-os para a produção de livros digitais como o Kindle, que são equipamentos 

preparados para suavizar a leitura (tida como cansativa na tela) e também facilitar o 

deslocamento, não dependendo de fios e baterias com pouca duração.  

São várias as mudanças que a internet provocou no jornalismo impresso. Os 

três itens acima abordados fazem parte um universo mais amplo de mudanças e que 

foram destacados devido à sua relevância para as abordagens que serão feitas a 

seguir neste estudo. Além desses, há também os relacionados aos setores 

econômicos e financeiros, que já foram aventados e que são os responsáveis pela 

grande maioria das transformações no setor.  

                                                         
3 Link é uma abreviação do termo hiperlink, usado para denominar as remissões entre os textos 
eletrônicos. Com os links, que são marcações feitas nos textos, o usuário é remetido para outra página 
ou documento que complementa a informação anterior. 
 
4 E-paper. Os e-paper tornam-se um desafio para a indústria eletrônica. São telas projetadas em finas 
camadas e que facilitam o manuseio pelo leitor. Gastam pouca energia e são idealizados como o 
substituto do papel convencional. Tem a vantagem de poder se reciclado pelo próprio leitor, que pode 
apagar as informações e inserir novos dados. 
5 LCD é a sigla que designa Liquid Crystal Display e significa tela de cristal líquido. O LCD é um 

painel fino utilizado para exibir vídeos, imagens e textos em suportes diversos como monitores de 
computador, televisores, câmeras digitais, GPS, celulares, calculadoras e outros dispositivos. 
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Pode-se destacar, ainda, uma grande e importante transformação no perfil do 

produtor de notícias para a Internet. Se durante a maior parte da história do jornalismo 

as notícias foram produzidas por repórteres profissionais, com o surgimento da 

Internet há mudanças nesse perfil. O jornalista já não é mais necessariamente o 

primeiro a ter acesso à informação, de modo que ele pudesse reproduzir para a 

sociedade os fatos a que apenas ele teve acesso. Bowman (2003, p.8) mostra que a 

cobertura do ataque às torres gêmeas de Nova York, em 11 de setembro de 2001, 

teve uma grande participação do público, que produziu o “do-it-yourself-journalism” 

(jornalismo feito por você mesmo). As fotografias e comentários foram feitos por 

pessoas comuns, que estavam participando, presenciando a tragédia que atingiu a 

cidade americana. Esse evento é considerado por muitos estudiosos do tema como 

um marco nas coberturas jornalísticas. Os leitores postaram em seus blogs, na 

internet, informações a que muitas vezes os jornalistas ainda não tinham acesso. Em 

alguns casos, os leitores se transformaram em jornalistas ou fontes dos jornalistas.  

Durante os primeiros dias da Guerra do Iraque, iniciada em 20 de março de 

2003, surgem os warblogs, que são blogs especializados em cobrir notícias de guerras 

e mostrar os conflitos sob ângulos diferentes das mídias convencionais, geralmente 

exibindo mais detalhes. Os blogs são escritos por jornalistas enviados pelos veículos 

de comunicação tradicionais, por militares participantes dos conflitos ou moradores 

das regiões em conflito. Por sua própria peculiaridade (como dificuldades para 

confirmar suas versões com outras fontes), têm sua legitimidade questionada. Servem 

como uma referência, como uma informação que necessita confirmação, o que nem 

sempre acontece. A morte de Osama Bin Laden, em 02 de maio de 2011, por exemplo, 

foi narrada por um paquistanês da região onde Osama morava. O morador descreveu 

parte dos acontecimentos no Twitter, muito antes da confirmação pela mídia dos 

Estados Unidos.  

Esse emergente fenômeno tem sido decisivo em muitas coberturas. Há 

diferentes definições para esse tipo de participação no compartilhamento de notícias.  

As mais comuns são jornalismo cidadão, participativo ou colaborativo. É o ato 

desenvolvido por pessoas comuns que participam ativamente do processo de coleta, 

escrita, análise e distribuição das notícias. O primeiro a se destacar foi o jornalismo 

cidadão, surgido nos anos 1990 nos Estados Unidos e que propunha a presença do 

cidadão na discussão de temas de interesses da comunidade. De acordo com o Pew 

Center for Civic Journalism (entidade norte-americana que procura encorajar os 
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cidadãos a participar da resolução dos problemas comunitários), pelo menos 20% dos 

1.500 jornais diários dos Estados Unidos praticavam algum tipo de jornalismo cívico, 

entre 1994 e 2001. A maioria dos jornais ouvidos pelo instituto afirmou que isto causou 

algum efeito positivo na comunidade (Pew Center apud BOWMAN, 2003) 

Mas se há cidadãos comuns ajudando a fazer esse novo jornalismo ou fazendo 

esse jornalismo, como os jornalistas profissionais se posicionam neste novo 

ecossistema jornalístico?  Em muitos casos passam a assumir um papel de mediador 

ou facilitador.  Jenkins (2009, s.p.) chama esse universo de crossmedia (mídias que 

se cruzam), no qual a participação do leitor é fundamental. Não se trata propriamente 

de uma novidade, mas as novas tecnologias permitiram uma aceleração dessa 

participação. 

Um ponto nevrálgico que ocorre nessa relação é a questão da credibilidade. 

Em tese, um jornalismo praticado por instituições de mídia tradicionais, com jornalistas 

profissionais, poderia passar muito mais credibilidade ao público. Porém, isso não 

parece ser confirmar. Pesquisa feita em 2013 pelo Pew Research Center e detalhada 

em um relatório denominado “The State of the News Media”6 (Revista de Jornalismo 

ESPM, 2013. p. 31) mostra que 31% dos adultos americanos afirmam ter abandonado 

um meio de comunicação porque ele já não traz notícias e informações que 

esperavam encontrar. A crise parece ser de credibilidade. O leitor acredita que há 

nuances que não foram exploradas na notícia tradicional, publicada pelas grandes 

empresas de comunicação de massa, principalmente no segmento dos jornais 

impressos. Outra pesquisa realizada pelo GALLUP (Ibidem, p. 30) informa que “a falta 

de confiança do americano na mídia bateu novo recorde este ano (2013); 60% da 

população diz ter pouca ou nenhuma confiança na capacidade dos meios de 

comunicação de massa de relatar fatos de forma completa, correta e justa”. Outra 

pesquisa da George Washington University, citada no mesmo documento, indica que 

31% dos jovens entre 18 e 25 anos “disseram que a informação obtida via redes 

sociais tem mais qualidade do que a mídia convencional, e só 25% afirmaram que as 

redes sociais trazem informações de qualidade geralmente inferior”. 

Essa crise de confiança na mídia tradicional não altera apenas o 

posicionamento do quarto poder como demonstrou CAREY (1993, s.p.), mas sim toda 

a estrutura econômico-financeira dos jornais impressos, pois a queda na credibilidade 

                                                         
6 The State of the News Media: A Situação das Mídias Noticiosas (Tradução livre do pesquisador).  
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implica também em queda nas tiragens e, consequentemente, na arrecadação das 

vendas em assinaturas e em bancas, o que, em muitos casos, acaba redundando 

numa queda da arrecadação publicitária. 

Sobre as quedas na arrecadação dos jornais impressos dos Estados Unidos, 

há um relatório do Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism7, 

denominado The State of the News Media 2013 (2013) mostrando que recentemente 

as perdas no setor teriam se estabilizado, mas mesmo assim, pelo sexto ano 

consecutivo, as verbas caíram. A perda em 2012 foi de US$ 1,8 bilhão, representando 

8,5% se comparada com o ano anterior. Isso sugere que este é o principal problema 

encontrado pelos jornais americanos, as constantes perdas de investimento do setor 

publicitário. Porém, foram notadas ainda algumas melhorias como a volta dos 

anúncios de automóveis, dos anúncios de emprego e também do mercado imobiliário 

mais especificamente na região de Miami. O instituto atribui essa melhora à 

recuperação econômica dos Estados Unidos. 

Para enfrentar o problema da perda de receita publicitária, os jornais impressos 

buscaram novas fontes de arrecadação. As assinaturas das versões digitais são uma 

dessas alternativas. Já foram adotadas por 450 dos 1.380 jornais dos EUA. 

Publicações como o jornal New York Times têm adotado modelos de assinatura 

denominados paywall8.  Outras publicações, como o The Wall Street Journal e o The 

Washington Post têm procurado adaptar suas linhas jornalísticas para a exibição em 

smartphones, tablets e aplicativos de mídia social. Em agosto de 2013, o tradicional 

jornal americano The Washington Post (fundado em 1887) foi adquirido pela empresa 

Amazon.com, a maior empresa de comércio online de livros na Internet. Ainda que 

possam significar um novo modelo de comercialização de notícias, as assinaturas 

online representam atualmente cerca de apenas 10% das receitas das empresas 

jornalísticas. Nos Estados Unidos, alguns jornais impressos de pequena tiragem e 

com menor expressão nacional também tiveram uma boa recuperação financeira com 

o uso das assinaturas digitais. Os jornais Naples Daily News, Santa Rosa Press 

                                                         
7 O Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism é um instituto norte-americano que faz 
análises de mídia e pesquisas. Pertence ao grupo Pew Charitable. 
8 Paywall é um modelo de assinatura das publicações pelo qual o leitor paga para ter acesso ao 
conteúdo completo do site. Nesses casos, parte do site é aberto ao público, de modo gratuito. Em 
alguns casos é apresentado apenas um resumo da notícia. Para ter acesso à notícia completa o leitor 
tem que se tornar assinante. O paywall é um formato derivado do sign wall, que é uma versão na qual 
é apenas exigida o cadastramento do leitor, sem a necessidade de pagamento. 

http://www.naplesnews.com/
http://www.pressdemocrat.com/
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Democrat, The Deseret News e The Columbia Daily Herald são um exemplo dessa 

recuperação. 

A internacionalização das publicações é um outro horizonte que também está 

sendo descoberto pelas empresas de mídia. O jornal espanhol El País, por exemplo, 

segundo Bouças (2014, s.p.) tem uma audiência de 15 milhões de usuários por mês 

em todo o mundo. Sete milhões de usuários estão localizados na América Latina. 

Esses números fizeram com que o jornal espanhol criasse um portal em língua 

portuguesa, tendo em vista que a audiência no Brasil se situa entre 150 e 200 mil 

leitores por mês.  Também foi criada uma versão impressa mensal (em espanhol), 

com uma tiragem de 150 mil exemplares mensais distribuídos para os países da 

América Latina. Para seu presidente, Juan Luis Cebrián, “Para serem rentáveis, os 

jornais precisam expandir sua operação internacionalmente” (BOUÇAS, 2014, s.p). 

No Brasil, jornais como a Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo também 

adotaram o modelo de pagamento paywall. Para Castilho (2013, s.p.), isso “mostra 

que ainda há muita coisa a ser testada nessa transição de modelos na imprensa. Nada 

está definido, pelo menos por enquanto, o que é animador por um lado e desanimador 

por outro”.   

Em um primeiro cenário, pessimista, persistem as incertezas sobre o futuro de 

muitas empresas jornalísticas e, nessas tentativas de desenvolver novos modelos de 

financiamento e de gerenciamento das organizações, algumas correm o risco de se 

tornar inviáveis.  

O outro cenário, considerado mais otimista, é marcado por um quadro 

animador: o problema não está na produção editorial, no formato do texto e de 

produção de jornalismo, como defendem alguns analistas, mas sim no modelo de 

gerenciamento de negócios. Nesse ponto Castilho (2013, s.p.) defende o mesmo 

ponto de vista de Meyer (2007). O relatório anual do Pew Research (PEW 

RESEARCH, 2013), referente a 2013, revela ainda que alguns investidores, como 

Warren Buffett’s Berkshire Hathaway, compraram pequenos jornais regionais nos 

Estados Unidos. Este fato demonstra que os jornais impressos podem atrair 

investimentos, apesar da queda na circulação e também nas receitas publicitárias. 

Isso não significa que os jornais americanos se recuperaram. Muitas publicações 

continuam com dívidas, foi reduzido o número de profissionais nas redações, a 

periodicidade das edições foi diminuída e as suntuosas sedes cada vez mais dão 

espaço a escritórios menores e mais simples, como o próprio título do relatório do Pew 

http://www.pressdemocrat.com/
http://www.deseretnews.com/home/
http://columbiadailyherald.com/
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Research indica: Newspapers: Stabilizing, but Still Threatened (Jornais: estabilizados, 

mas ainda ameaçados).  Para se ter uma ideia do que essas mudanças significam, 

desde maio de 2012, a cidade de New Orleans (com cerca de 400 mil moradores), 

não tem mais jornais impressos diários. Em maio de 2012 o The Times-Picayune 

anunciou que deixaria de ser diário para distribuir apenas três edições por semana. 

Editores entrevistados pelo The Pew Research Center no início de 2012 mostraram 

que outras cidades, como Cleveland e Portland, podem seguir o mesmo caminho. 

Algumas alternativas empresariais e experimentais têm sido desenvolvidas 

pelos veículos, como o crowdsourcing, que é uma proposta baseada na construção e 

participação coletiva, normalmente sem fins lucrativos. Há uma derivação dessa 

proposta que é o crowdfunding, usado para bancar, com investimentos, projetos 

artísticos ou de produtos voltados para um público restrito. O termo foi cunhado pelo 

jornalista Jeff Howe, em 2006, ao produzir o livro Crowdsourcing (no Brasil vendido 

como “O Poder das Multidões”).  

Um exemplo desse tipo de jornalismo que conta com a colaboração financeira 

do leitor é o site www.catarse.me, criado para o desenvolvimento de projetos 

independentes em jornalismo. No dia 15 de janeiro de 2014, por exemplo, o site 

mostrava que vários projetos tinham sido viabilizados com a participação de 

voluntários que colaboraram financeiramente para que aqueles fossem 

desenvolvidos. Uma das reportagens era um videodocumentário que propunha 

mostrar histórias de amor vividas pelas pessoas na cidade de São Paulo. 

Denominava-se “Sampa do Amor”. No dia em que foi feita a consulta ao site (15 de 

janeiro de 2014) já tinham sido arrecadados R$ 6.805,00 o significava 170% do valor 

inicialmente proposto para concretizar a ideia. Essa verba total arrecadada viabilizava 

o projeto, pois era suficiente para bancar seus custos. 

 A proposta de usar “o poder das multidões” também foi aplicada pela 

publicidade nos Estados Unidos. A Pepsico, fabricante do salgadinho Doritos, criou 

em 2012 um concurso entre seus consumidores, usando a rede social Facebook e 

convidando-os a criar um anúncio que também seria analisado, votado, pelos demais 

participantes da página criada para esse fim em tal rede social. O vencedor ganhou 

US$1 milhão e disse ter gasto apenas US$35 em um anúncio caseiro chamado “O 

melhor amigo do homem” (PORTAL R7, 2014). Essa estratégia privilegia a criatividade 

coletiva dos consumidores, expõe (mais uma vez, a marca na mídia), atua diretamente 

junto a um universo de criadores e consumidores (os quais produzem um anúncio 

http://www.catarse.me/
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sobre um produto que efetivamente consomem, apreciam e têm interesse em 

aprimorar ou manter) e que estão dispostos a participar desse chamamento coletivo, 

tendo em vista que participam da comunidade criada pela empresa em uma rede 

social.  

No jornalismo, com as devidas adaptações, também é possível o uso do 

crowdfunding ou crowdsourcing, e as experiências demonstram isso. A Agência 

Pública (http://www.apublica.org), do Brasil, é um outro exemplo de jornalismo 

independente, patrocinado pelos leitores e sem fins lucrativos. Os principais temas 

investigados pela agência foram os gastos para a Copa do Mundo de 2014, 

megainvestimentos na Amazônia e crimes ocorridos durante a ditadura militar no 

Brasil. Qualquer veículo de imprensa pode reproduzir suas reportagens, sem custos, 

desde que cite a fonte de origem. 

As redes sociais (principalmente o Twitter e o Facebook) formam um novo 

componente no ecossistema do jornalismo, em três características distintas: como 

fonte para os jornalistas, como espaço de repercussão e também como um veículo 

concorrente. Como fonte, as redes sociais talvez tenham uma relevância não tão 

representativa, mas, no Brasil, órgãos públicos, por exemplo, costumam publicar 

informações importantes, como situação do trânsito nas estradas, negociações 

esportivas entre clubes e comunicados oficiais, entre outros. O Facebook é mais 

utilizado para os veículos obterem informações pessoais sobre entrevistados. O uso 

das redes sociais como fonte para os jornalistas buscarem informações é cada vez 

mais comum. “Pesquisa realizada pela Oriella PR Network revelou que muitos 

jornalistas brasileiros buscam mais informações nas mídias sociais do que 

nas assessorias de imprensa. Cerca de 66,67% dos entrevistados disseram utilizar o 

Twitter como fonte de informação. Os outros 40% disseram utilizar o Facebook” 

(BESSA, 2014). O levantamento mostra que as redes facilitaram o acesso às fontes, 

mas estas exigem confirmação com outras fontes, pois há ainda desconfiança quanto 

à veracidade das informações dispostas nas redes sociais.  

As redes sociais talvez tenham sua maior importância quanto ao aspecto de 

ressonância dos movimentos sociais, dos pensamentos e de repercussão dos fatos 

veiculados pela mídia. Especialmente no Brasil, os fatos recentes (como as 

manifestações nas ruas em meados de 2013 e os “rolezinhos” – inicialmente formados 

por jovens que, entre o final de 2013 e o início de 2014, se manifestavam nos 

shoppings centers e reivindicavam espaços para lazer) têm comprovado isso. Grande 

http://www.apublica.org/
http://www.vianews.com.br/PESQUISAORIELLA2011FINAL.pdf
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parte do noticiário repercutido nas redes sociais é produzido pelos veículos de 

comunicação tradicionais, convencionais. Na maioria dos casos os usuários das redes 

sociais fazem críticas às reportagens produzidas pelos veículos e se mostram como 

se fossem uma alternativa, um veículo independente, sem os vícios que geralmente 

são atribuídos às mídias convencionais, como por exemplo o atrelamento aos poderes 

públicos e às empresas anunciantes.  

Em meados de 2013 o Brasil viveu um momento sui generis quando milhares 

de pessoas foram às ruas protestar contra o governo. Sui generis porque até então as 

manifestações nas redes sociais eram apenas virtuais, sem que elas provocassem 

efeitos práticos no cotidiano da sociedade. “As manifestações ocorridas pelo Brasil, 

que atingiram as grandes capitais até pequenas cidades do interior, foram iniciadas 

pelo Movimento Passe Livre (MPL) em São Paulo e mobilizaram cerca de 2 milhões 

de pessoas, principalmente jovens” (GUEDES, 2014). Tais eventos surpreenderam 

inclusive os meios de comunicação e os jornalistas, acostumados a acompanhar os 

movimentos sociais. Segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

(ABRAJI), durante os protestos de 2013, 52 jornalistas foram agredidos (ABRAJI, 

2013). Trinta e quatro agressões teriam sido provocadas por policiais e 12 por 

manifestantes. É destacável o número de jornalistas agredidos pelos manifestantes, 

que provavelmente viam na imprensa convencional um meio de divulgação de notícias 

contrárias aos seus interesses ou com outros fins. Os manifestantes foram às ruas 

protestar contra as denúncias de corrupção no governo, gastos superfaturados para 

as obras da Copa do Mundo e aumento das tarifas de ônibus. O paradoxo está no fato 

de que essas denúncias foram feitas pelos veículos considerados tradicionais e que 

foram hostilizados nas manifestações.  

As redes sociais podem ser consideradas uma mídia de massa? Se 

respondermos essa pergunta usando os conceitos predominantes nas teorias do 

jornalismo, até este momento, a resposta é não. As redes sociais apresentam algumas 

características que as mídias anteriores não apresentavam, como a possibilidade de 

múltiplos autores; nas redes sociais o enunciador também pode assumir o papel de 

enunciatário e o participante das redes pode desempenhar papeis diferentes, 

alternando-os conforme sua conveniência. Os meios de comunicação convencionais 

tinham um ou mais emissores centralizados, com a capacidade de emitir opiniões de 

modo que o receptor não tivesse a possibilidade de um feedback. Esse feedback pode 

ocorrer dentro do próprio veículo emissor, diferentemente dos demais veículos. Por 
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exemplo, para questionar uma reportagem publicada em um jornal impresso, o leitor 

teria que usar outro veículo, um telefone, carta ou e-mail. A interação ocorre no próprio 

meio. As mídias de massa também tratam seus enunciatários como únicos, 

despersonalizados, não agrupados por afinidades, como nas redes sociais. A 

informação nas redes sociais geralmente não é planejada, produzida em série, de 

modo regular, diferentemente do que ocorre nas grandes corporações de massa, onde 

a informação segue um ritual de captação, edição e divulgação. 

 

1.1 Ecossistema dos jornais impressos no Brasil 

 

Os números oficiais, geralmente divulgados pelos próprios veículos de 

comunicação ou por sua entidade corporativa, a Associação Nacional dos Jornais 

(ANJ) demostram, em 2014, que a situação dos jornais impressos no Brasil apresenta 

um quadro diferente dos Estados Unidos, onde a queda na arrecadação de 

publicidade e nas tiragens tem sido constante. Os dados da associação evidenciam 

que os investimentos publicitários (Tabela 1) tiveram um crescimento contínuo, 

embora a esses números seja necessário acrescentar a inflação do período de 2001 

a 2012. A Tabela 2 mostra que no período entre 2000 e 2012, houve um crescimento 

no número de páginas comercializadas, embora tenham sido registradas quedas em 

alguns anos, como em 2012. A entidade que agrega os jornais impressos no Brasil 

atribui esse fato a uma redução na economia nacional.  Ainda segundo a ANJ (2014), 

“Nos Estados Unidos, onde se concentram os maiores investimentos do marketing 

mundial, a previsão é que haja uma desaceleração nos investimentos, que será de 

2,2%.”. Em compensação, os dados divulgados pela ANJ e coletados pela Warc9, um 

centro de pesquisa voltado ao levantamento das tendências do mercado publicitário 

mundial, “o investimento total brasileiro deverá chegar a 9,8%, atrás da Rússia 

(12,3%) e da China (10,9%)”.  Em comparação, “a Índia, outro país que juntamente 

com o Brasil integra o grupo dos BRICs, deve ter um crescimento de 8,5%”.  Para os 

países desenvolvidos a previsão é que nenhum mercado tenha um crescimento 

superior a 4%. Os dados divulgados pela ANJ e compilados pela Warc indicam que a 

                                                         
9 Site dos Estados Unidos que acompanha o volume de verbas publicitárias investidas nos jornais 
impressos. http://www.warc.com 
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Espanha deve ter uma retração de -2,8% nos investimentos em publicidade nos 

jornais impressos. 

 

 

 

 

Tabelas 1 e 2 - JORNAIS IMPRESSOS NO BRASIL 

 

 

Esses números podem surpreender aos que defendem a tese do 

desaparecimento rápido dos jornais impressos; se a queda na circulação realmente 

ocorreu, foi de pouca relevância. Entre 2009 e 2010 a queda foi de 2% em todo o 

mundo. Nesse período, embora tenha ocorrido uma diminuição representativa de 11% 

no número de leitores nos Estados Unidos, há um aumento no número destes em 

continentes como o asiático (7% de acréscimo no número de leitores de jornais) e na 

América Latina (2%). Os continentes que abrigam os países emergentes mostram 

aumento, enquanto nações desenvolvidas e continentes como a Europa apresentam 

redução no número de leitores (em 2,5%).  Há uma relação entre aumento de poder 

aquisitivo (sobretudo nos BRICs, países emergentes) e aumento no número de 

leitores, como se observa nas considerações de Camargo: 
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Para o diretor-executivo da ANJ, Ricardo Pereira, essa é uma situação 
comum nas nações de primeiro mundo, enquanto nos países 
emergentes o cenário é de expansão. O Brasil tem uma situação 
específica no mercado global de jornais. Enquanto nos Estados 
Unidos e na Europa a circulação vem caindo, em países como a 
Rússia, China e Índia esse é um mercado a ser conquistado. O 
aumento do poder aquisitivo, uma melhor distribuição de renda, a 
economia crescendo e os novos consumidores surgindo, com um 
número maior de pessoas se alfabetizando, por exemplo, acabam 
refletindo nos leitores de jornais. Basicamente é isso que tem 
beneficiado o crescimento de jornais impressos nos últimos anos. 
(CAMARGO, 2013, s.p). 

 

O cenário de crescimento de circulação e de tiragens no Brasil apresenta 

alguns componentes que merecem uma análise mais aprofundada. Se há um novo 

leitor, pergunta-se que tipo de publicação atrai esse leitor. Segundo Camargo,  

executivo da ANJ, ele não pode ser considerado dentro dos padrões até então 

adotados, que formavam o alvo das publicação convencionais. É um tipo diferente de 

leitor, que busca um novo tipo de publicação, e isso altera o espaço de atuação dos 

jornais impressos. No caso brasileiro, houve um aumento no número de exemplares 

em circulação principalmente das publicações consideradas populares, em que está 

inserida a publicação que é objeto deste estudo, o jornal Super Notícia, de Belo 

Horizonte, que tem uma circulação próxima dos principais jornais do país.  

A Tabela 3, a seguir, reflete o perfil dos veículos de comunicação mais vendidos 

no Brasil em 2012. Dos dez jornais mais vendidos, quatro deles têm um perfil que não 

pode ser considerado tradicional. Os jornais Super Notícia (Figura 8, p.188), Extra 

(Figura 12, p.192), Daqui (Figura 14, p.194) e Meia Hora (Figura 13, p.193) são 

publicações voltadas para um público que busca um tipo de informação específico, 

relacionado principalmente ao mundo esportivo, de variedades e também de notícias 

locais, próximas à comunidade onde vive o leitor. O caso do jornal Extra, do Rio de 

Janeiro, é um exemplo de como as organizações participam deste novo cenário. Com 

uma linguagem mais leve e descontraída, consegue vender uma média de 209 mil 

exemplares por dia, aproximando-se do tradicional O Globo, que distribui 277 mil 

exemplares, pertence à Rede Globo e também controla o jornal Extra. O jornal Aqui 

(Figura 14, p.194) pertence à Rede de Diários Associados e tem versões em Estados 

como MG, MA, DF e PE, conseguindo superar a tiragem de jornais tradicionais como 

O Estado de Minas. 
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Tabela 3. Fonte: ANJ (Associação Nacional dos Jornais). 2013. 

 

Os jornais em geral tiveram perdas na circulação se comparados os anos de 

2012 e 2011. Os jornais populares controlados pela Rede Globo, Extra e Expresso da 

Informação, foram os que apresentaram a maior queda em suas tiragens, de 21% e 

28%, respectivamente.  Em 2011 esses jornais apresentaram um grande crescimento 

(Jornal Extra com 37%  e  Expresso da Informação com 10%). 

Entre os jornais tradicionais, o Estado de S. Paulo foi o que teve a maior perda 

no número de exemplares em circulação, de 11%, semelhante ao do jornal O Dia, do 

Rio de Janeiro. O jornal O Tempo, de Belo Horizonte, do mesmo grupo que controla 

o Super Notícia, teve um crescimento destacado, de 19%.  O Jornal Super Notícia, de 

Minas Gerais, era o mais vendido no país até 2011. Perdeu a posição devido ao 
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crescimento de 4% apresentado pela Folha de S. Paulo, mas a média de exemplares 

é quase a mesma nas duas publicações, com uma diferença de pouco mais de mil 

exemplares diários. Dos 25 jornais apresentados, apenas um atua especificamente 

na área de economia, Valor Econômico, e outro na área esportiva, o Lance! 

 

1.2 Evolução dos discursos jornalísticos dos jornais 

 

Para CHARAUDEAU (2012 p.80), há dois tipos de leitores que podem ser 

considerados como alvo da instância da recepção dos jornais: o leitor intelectivo e o 

leitor afetivo. As necessidades profissionais e de atualização são as que determinam 

a busca pela informação. Essas informações, que cada vez mais necessitam de 

atualizações contínuas, paralelamente requerem mecanismos tecnológicos 

atualizados, com capacidade ampliada. O processo torna-se cíclico, com as 

informações dependentes da tecnologia e os indivíduos dependentes da informação. 

O resultado é a contínua atualização dos equipamentos e a constante necessidade 

de ampliação e modernização. O outro leitor-alvo da instância da recepção é o afetivo, 

dependente de produções editoriais que tratam com destaque o insólito, o inaudito, o 

improvável. Charaudeau destaca em seu estudo a importância das emoções na 

relação entre o enunciador e o enunciatário. Pela natureza do seu discurso os veículos 

de comunicação atuam como transmissores de informações relevantes para a 

sociedade. Essa relação ocorre basicamente com o leitor intelectivo, que busca 

informações para sua atualização pessoal ou profissional. O afetivo, por sua vez, é 

aquele que torna-se sensibilizado por informações subjetivas. Quando, por exemplo, 

a revista Men’sHealth (edição de novembro de 2011 - figura 7. p. 175) usa como 

manchete os termos “Corpo definido a jato!” ou “Esportes de verão para você se 

destacar” estas têm uma carga muito mais subjetiva ou emocional do que objetiva. A 

informação contida na manchete, aliada a uma foto de uma pessoa com parte do corpo 

exposta, com pouca roupa, reforça o aspecto emotivo. O próprio sinal de exclamação 

na primeira manchete é um recurso textual incomum no jornalismo convencional. 

Os computadores funcionam como suportes para o acesso às informações 

formam a estrutura que o receptor utiliza para ter acesso à informação. No senso 

comum há uma tendência a se valorizar o suporte em detrimento do conteúdo, 

superdimensionando sua importância no processo de difusão das informações.  
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Desde a primeira década do século XXI, por exemplo, suportes como o Ipad e o 

telefone celular são vistos como instrumentos inovadores se comparados aos 

suportes tradicionais, como o impresso. Porém, como defende JENKINS (2009, p.41) 

o suporte não é o aspecto mais importante na análise das novas mídias e sim o 

conteúdo. É nele que se encerram os esforços da instância da produção no jornalismo. 

Pode-se destacar, por exemplo, que os tradicionais lides (aberturas) de reportagens 

tiveram seu auge nos anos 1950, com o processo de padronização dos textos nos 

jornais impressos, procurando a aplicação de um formato padronizado para os textos. 

Mais tarde, nos anos 1985, esse padrão de abertura caiu em desuso, quase levando-

o ao desaparecimento. Porém, foi com o surgimento da internet, nos anos 1990, que 

esse padrão é ressuscitado na escrita das reportagens. Isto demonstra que, na 

prática, um meio considerado moderno, por suas características tecnológicas utiliza-

se de um recurso de conteúdo conservador, tradicional.  Não há necessariamente uma 

ligação entre conteúdo e suporte, que eventualmente podem evoluir paralelamente. 

Entende-se que o suporte é uma base tecnológica. Conteúdo e suportes têm 

finalidades diferentes. O suporte é apenas o meio. Um outro exemplo é a televisão, 

considerada uma evolução do rádio. Os equipamentos utilizados por muitos jovens e 

considerados sofisticados, como os smartphones, incorporam em seus conteúdos 

tecnologias que podem ser consideradas antigas mas que ganharam uma nova 

“roupagem”, como os vídeos e os textos. 

O senso comum faz, naturalmente, uma ligação entre conteúdo e suporte. Na 

práxis jornalística há poucas evoluções em relação ao conteúdo, na essência da 

narrativa, que acabam sendo moldadas aos novos meios de comunicação. Durante 

muito tempo defendeu-se que histórias aprofundadas, mais extensas, não eram 

publicadas nos veículos impressos pela falta de espaço físico. Porém, na internet, 

onde quase não há limites de espaço para a publicação de conteúdos, o que tem se 

verificado é que predomina um paradoxo, pois onde há a maior disponibilidade de 

espaço, os espaços são menos preenchidos e há cada vez mais notícias e 

reportagens que se apresentam de forma mais resumida. A explicação mais comum 

para este fenômeno é que o meio digital é pouco indicado para a leitura de textos mais 

extensos. A tecnologia tem tentado resolver este problema criando novos recursos, 

conhecidos como e-readers (ou e-papers, que já foram abordados anteriormente 

neste estudo) e que prometem amenizar este  problema da leitura de textos mais 

extensos e com reportagens mais detalhadas. Os e-readers se aproximam mais do 
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suporte papel e seu manuseio no meio digital, como o gesto de virar páginas, lembra 

o contato com o papel. Na rede ainda predominam os textos curtos, breves. 

Há dois espaços com relevância neste cenário pós-moderno. O dos 

elementos tecnológicos e a busca pelo saber. Não é possível traçar uma ligação 

consistente entre esses dois espaços. Desde que a sociedade entrou na segunda 

metade do século XX, em muitos casos há um consumo de mercadorias que se 

encerra em si mesmo, como define Jameson, um dos mais conhecidos teóricos da 

Pós-Modernidade: 

Lo que ha sucedido es que en nuestros días la producción estética se 
ha integrado a la producción general de bienes: la frenética urgencia 
económica por producir nuevas líneas de productos de apariencia 
cada vez más novedosa (desde ropa hasta aviones) a ritmos de 
renovación cada vez más rápidos, le asigna ahora una función y una 
posición estructurales esenciales cada vez mayores a la innovación y 
la experimentación estéticas. Tales requerimientos económicos 
encuentran entonces reconocimiento en el apoyo institucional de todo 
tipo que resulta accesible a las nuevas formas de arte, desde las 
fundaciones y las donaciones hasta los museos y otras formas de 
mecenazgo. (JAMESON, 1984, p19).10   

 

As mudanças nos jornais impressos ocorrem dentro de um contexto social e 

são decorrentes dele, principalmente se considerarmos os períodos nos quais a 

imprensa escrita teve o que se convencionou chamar de “anos de ouro”, entre as 

décadas de 1920 e 1960.  Em tese, é possível argumentar-se que as transformações 

sociais também podem ser decorrentes das atividades da imprensa, como será 

abordado mais adiante, criando-se assim um ecossistema de transformações 

múltiplas.  

Ao mesmo tempo em que McLuhan (1998, p.19) considera o homem 

contemporâneo como dependente da tecnologia e das informações por elas 

produzidas ou transmitidas, o autor também defende que o surgimento das novas 

tecnologias tem a capacidade de transformar o meio de comunicação, tido como 

antigo, não em um meio superado, obsoleto, mas em meios que assumem uma 

                                                         
10 (Tradução do pesquisador) O que aconteceu é que em nossos dias a produção estética tem se 
integrado à produção geral de bens: a frenética urgência econômica em produzir novas linhas de 
produtos de aparência cada vez mais moderna (desde roupas até aviões) a ritmos de renovação cada 
vez mais rápidos, atribui-lhe agora uma função e uma posição estrutural essencial, cada vez maior à 
inovação e à experiência estética. Tais exigências econômicas encontram então reconhecimento no 
apoio institucional de todo tipo, que se torna acessível às novas formas de arte, desde as fundações e 
as doações aos museus e outras formas de patrocínio. 
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conotação artística – assim como a fotografia, que transformou a pintura em 

expressão de arte, ou a televisão, que embora não eliminasse o cinema nem o teatro, 

atribui-lhes um caráter mais nobre do que possuíam antes dela. A obsolescência não 

seria o resultado natural de uma lógica mercantilista que atingiria o universo da 

comunicação e das mídias. 

 Desse modo, o surgimento de novos equipamentos não seria, pelo seu 

caráter inovador, um meio que automaticamente substituiria o anterior. O anterior 

continuaria atuando, com um papel diferenciado, utilizado por outros setores sociais. 

As novas tecnologias seriam incorporadas pela maioria das pessoas, que geralmente 

mostram uma dependência das novidades, porém, não têm essa característica 

supressora. Na visão de Pignatari: 

Pode-se dizer que, em certa medida, a cultura de massa vai-se 
impondo à elite, que a traduz para um repertório mais alto, assim como 
a massa traduz o acervo da elite para um repertório mais baixo. 
Quando uma forma ou gênero da cultura de massa entra em declínio 
ela tende a se transformar em “arte” nas camadas superiores. Foi o 
que sucedeu com a fotografia, após o advento do cinema (no Ulysses, 
1922, cuja ação se passa em 16-6-1904, Joyce conclui que a fotografia 
não é arte); é o que vem sucedendo com as histórias em quadrinhos 
e com o próprio cinema, desde o aparecimento da televisão. 
PIGNATARI (1968, p. 87). 

 

Dizard (1998, p.55) defende que as tecnologias de mídia de massa, entre elas 

os jornais impressos, passaram por três importantes fases, sendo a primeira 

relacionada com a revolução industrial (que possibilitou a publicação em larga escala), 

a segunda com a organização dos veículos de comunicação, sobretudo 

transformando os jornais em organizações empresariais, barateando o produto final e 

permitindo a sua distribuição em larga escala a baixo custo, e a terceira e última com 

a transformação que vivemos hoje, diante do universo digital. 

A primeira dessas revoluções ocorre desde que mecanismos como a prensa 

de Gutenberg foram criados, no final do século XIV, mas há outros como os motores 

movidos a vapor (no final do século XVIII) e do telégrafo (já no século XIX) que 

permitem a publicação de veículos em larga escala. No início do século XX aparece o 

que Dizard chama de segunda fase, com a organização dos jornais em instituições 

empresariais. Em seguida, os jornais vivem sua época de ouro, com grande tiragens 

e pouca competição, mesmo com os veículos tidos como modernos na época, como 

televisão e rádio.  
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As atuais mudanças são a terceira grande transformação nas 
tecnologias da mídia de massa nos tempos modernos. A primeira 
aconteceu em meados do século passado, com a introdução das 
impressoras a vapor e do papel de jornal barato. O resultado foi a 
primeira mídia de massa verdadeira — os jornais ‘baratos’ e as 
editoras de livros e revistas em grande escala. A segunda 
transformação ocorreu no início deste século, com a introdução da 
transmissão por ondas eletromagnéticas — o rádio em 1920 e a 
televisão em 1939. A terceira transformação na mídia de massa — que 
estamos presenciando agora — envolve uma transição para a 
produção, armazenagem e distribuição de informação e 
entretenimento estruturados em computadores. (DIZARD, 1998, p. 
55). 

 

Vale a pena destacar na observação de Dizard a taxionomia das fases da 

evolução dos periódicos. A primeira delas é óbvia e natural, assim como os efeitos da 

revolução industrial, em quase todos os setores da sociedade moderna. Os 

equipamentos mecânicos e elétricos proporcionados pela revolução industrial 

aceleraram e automatizaram uma série de atividades que anteriormente era realizada 

de forma manual pelos trabalhadores.  A segunda é a que merece uma reflexão mais 

detalhada. No modelo americano, no qual se desenvolveram as primeiras 

organizações, havia uma divisão entre os “party press”, jornais que tinham uma 

inclinação à publicação de informações relacionadas ao estado, a assuntos tidos 

como “mais nobres” e os periódicos denominados “penny press”, mais populares, que 

abordavam assuntos como tarifas de transporte ou problemas da cidade, entre eles 

os crimes. O cenário se desenrola no final do século XIX nos Estados Unidos e os 

jornais populares cativam a atenção dos leitores por tratar de assuntos de seus 

interesses mais imediatos. Muitos deixam de ser populares para se tornarem 

sensacionalistas. Mas são esses jornais, com suas tiragens expressivas, que atraem 

o interesse das organizações empresariais.  

No final dos anos 1880, os jornais americanos entram em uma fase na qual 

seus barões, Joseph Pulitzer e Wiiliam Randolph Hearst dirigem jornais impressos 

cuja característica mais comum é o uso de histórias não comprovadas, o que dá 

origem ao chamado yellow journalism (jornalismo amarelo), no Brasil chamado de 

“imprensa marrom”.  O “jornalismo amarelo”, por alguns chamado de “marrom”, é 

caracterizado por reportagens tidas como sensacionalistas, que se baseiam no 

insólito, reportagens que mostram a quebra de padrões éticos e morais da sociedade, 

como os artigos sobre violência urbana e sexualidade, assim como no inaudito, que é 

a discussão de temas relacionados ao mundo do sobrenatural. A esses temas 
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acrescenta-se uma linguagem verbal marcada por observações pessoais do narrador, 

uso de adjetivos e normalmente posicionamentos impressionistas. 

Há uma convergência entre o período que se convencionou chamar de 

surgimento do pós-modernismo, entre os anos 60 e anos 70 (EAGLETON, 1996. 

p.24), e a decadência no volume de leitores dos jornais, como aborda Meyer, para 

quem: “a queda no número de leitores foi levada a sério pela primeira vez no final dos 

anos 1960, quando novas fontes de informação começaram a disputar, com sucesso, 

o tempo do tradicional leitor de jornais” (2007. p. 48). 

 

1.3 A enunciação como espetáculo. 

Cada vez mais os veículos de comunicação fazem parte de um ecossistema 

no qual são instituições empresariais que tem como finalidade o lucro. A notícia, nesse 

cenário, é uma mercadoria, ou uma commodity, como se convencionou chamar mais 

recentemente. 

A imprensa contemporânea se diferencia bastante da imprensa de 
algumas décadas atrás, quando os grandes jornais se importavam 
mais com a “missão” jornalística de formação de uma opinião pública, 
obviamente com base na perspectiva política de cada jornal, ao 
contrário do que acontece na atualidade, em que predomina o padrão 
jornalístico de prestação de serviço. Esse conceito de “missão” foi 
deixado de lado e substituído pela preocupação da empresa 
jornalística em atingir melhores resultados econômicos.  (MARQUES  
2006, p. 35).  

 

Ao usar a palavra missão entre aspas, o autor questiona esse papel da 

imprensa, que talvez só tenha sido cumprido nos seus primórdios. O padrão 

jornalístico citado como sendo de prestação de serviço não pode ser confundido com 

o que se convencionou chamar de “jornalismo de serviço”, que é a proposta de o 

veículo de comunicação prestar informações adicionais ao leitor (consumidor) tais 

como horários, acesso e mais detalhes sobre o tema abordado. Neste caso se trata 

de um papel que o veículo assume na sociedade, como o de um prestador de serviços. 

O leitor, de acordo com suas concepções ideológicas, transforma-se em um 

consumidor do veículo, que tem sua política editorial. A junção desses dois interesses 

se transforma em um contrato tácito. O consumidor/leitor paga por um serviço 

prestado por esse veículo que comunicação que transmite as informações conforme 

a sua visão de mundo.  
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Inicialmente, el dominio de la mercancía sobre la economía fue 
ejercido de manera oculta, dado que la economía misma – en cuanto 
base material de la vida social – permanece sin ser observada o 
comprendida, como el familiar al que aún no conocemos. En una 
sociedad donde la mercancía concreta es todavía escasa o 
minoritaria, la dominación aparente del dinero se presenta como el 
emisario provisto de plenos poderes, que representa a una potencia 
desconocida. Con la revolución, la división manufacturera del trabajo 
y la producción masiva para el mercado mundial, aparece 
efectivamente la mercancía, como potencia que viene realmente a 
colonizar la vida social. Entonces se establece la economía política 
como ciencia dominante y como ciencia de la dominación. (DEBORD 
2008, p. 46).11 
 

Debord (2008) destaca o poder que a mercadoria atinge ao se tornar uma 

potência desconhecida. No seu conceito, a sociedade do espetáculo não se restringe 

ao caráter de show, de expressão, mas sim ao seu aspecto de fetiche, de busca 

contínua de objetos que representem uma ascensão social ou financeira. A escassez 

dessas mercadorias e a possibilidade ou busca constante por elas é que criam essa 

atmosfera de espetáculo, de aquisição “de poderes”, para usar a linguagem de 

Debord. Essa mercadoria, nesse sentido de fetiche, “coloniza” a vida social das 

sociedades modernas. 

Nosso mundo pós-moderno parece se encaminhar para o vazio 
espiritual e a superficialidade cultural, em que práticas sociais são 
infinitamente repetidas e parodiadas, um mundo fragmentado, de 
indivíduos alienados sem noção de si ou de história, ligados a mil 
canais diferentes de televisão. (ROBISON, 2008, p. 49). 

 

Para Canclini (2008), a década de 60 encerrou também outro período nos 

Estados Unidos, que é o período do jornalismo descompromissado. As empresas 

jornalísticas, para equalizar suas necessidades financeiras, não apenas cederam às 

imposições mercadológicas que exigem informações transmitidas de modo superficial 

e com destaque para os aspectos mais pitorescos das notícias; passaram também a 

desenvolver parcerias de administração com instituições que atuam sobretudo no 

mercado de entretenimento.  

                                                         
11 (Tradução livre do autor). Inicialmente, o domínio da mercadoria sobre a economia foi exercido de 
maneira oculta, dado que a economia mesma – enquanto base material da vida social – permanece 
sem ser observada ou compreendida, como o familiar que ainda não conhecemos. Em uma sociedade 
na qual a mercadoria concreta é todavia escassa ou minoritária, a dominação aparente do dinheiro se 
apresenta como um emissário provido de plenos poderes, que representa a uma potência 
desconhecida. Com a revolução, a divisão manufatureira do trabalho e a produção massiva para o 
mercado mundial, aparece efetivamente a mercadoria, como potência que vem realmente colonizar a 
vida social. Então se estabelece a economia política como ciência dominante e como ciência da 
dominação. 
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Os jornais independentes tornam-se escassos e frágeis. Produzir 
livros é fabricar produtos que serão vendidos sob a forma de pacote 
porque assim Berlusconi trata os catálogos de suas editoras e assim 
exerce a propriedade sobre todos seus canais italianos de televisão. 
Editoras francesas como Hachette e du Seuil, e boa parte da imprensa 
desse país, perdem sua autonomia ao serem incorporadas a grupos 
empresariais que englobam as megalojas Virgin, canais de televisão, 
comércio de armas, linhas aéreas e livrarias de muitos aeroportos. 
Schiffrin documenta os usos monopolizantes desses meios para 
apoiar, com censuras e distorções midiáticas, as políticas de Chirac, 
como fez o império Murdoch, que também aliou sua mídia a Blair ao 
apoiar a guerra no Iraque. (CANCLINI, 2008.p 32). 
 

A questão abordada por Canclini mostra que o jornalismo perde um pouco de 

sua independência quando se atrela a grandes corporações e acaba comprometendo 

o papel mais importante do jornal, que é transmitir a informação de modo objetivo, 

verdadeiro. Um profundo estudo sobre o tema é feito pelo pesquisador Ramón Reig 

em “Los dueños del periodismo”. Reig (2011, p.46) mostra um exemplo que é um 

extremo do que essas ligações entre corporações e a mídia permitem. Em novembro 

de 2005, a General Electric pedia mais dinheiro para fabricar armas para o Pentágono 

e enviá-las para o Iraque. Essa operação não seria surpreendente se a General 

Electric não fosse uma das empresas proprietárias da NBC, que nos Estados Unidos 

tem tradicionais programas de televisão como o Saturday Night Live e outros de 

jornalismo. Esse é um caso extremo, mas demonstra a que ponto pode-se chegar. O 

mesmo conglomerado que produz armas para equipar o exército americano também 

faz uma cobertura jornalística que, em princípio deveria ser isenta.  Um outro exemplo 

tem a participação de Michael K. Powell, membro do conselho de Administração da 

AOL (America Online) e comissário da FCC (Federal Communications Commission), 

a Comissão Federal de Comunicações, que regula, nos Estados Unidos, 

principalmente a fusão dos grupos de comunicação. Michael tem uma profunda 

participação no domínio desde 2000, a mesma época em que seu pai, Colin Powell, 

era secretário de Estado nos Estados Unidos e coordenava as tropas que em 2003 

invadiram o Iraque. Mas há inúmeros exemplos. Um outro é do grupo NBC na França, 

que tinha ligações com a montadora Renault. O Grupo ABC-Disney ao mesmo tempo 

que gerencia os parques de diversões em alguns países do mundo, administra 

também o canal de televisão ABC News e tem acordos comerciais com o Grupo 

Telefônica e com a rede de lanchonetes McDonald’s.  Esses exemplos mostram o 

quanto a relação entre as corporações e as mídias pode contaminar esse 
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relacionamento, como sugere Canclini e comprova Reig. 

Morin faz uma ligação entre o mundo do lazer e do espetáculo, com os meios 

de comunicação. Para ele:  

A cultura de massa pode assim se dizer considerada como uma 
gigantesca ética do lazer. Vamos dizer de outro modo: a ética do lazer, 
que desabrocha em detrimento da ética do trabalho e ao lado de outras 
éticas vacilantes, toma corpo e se estrutura na cultura de massa. Esta 
não faz outra coisa senão mobilizar o lazer (através dos espetáculos, 
das competições da televisão, do rádio, da leitura dos jornais e 
revistas); ela orienta a busca da saúde individual durante o lazer e, 
ainda mais, ela acultura o lazer que se torna o estilo de vida. O lazer 
não é apenas o pano de fundo no qual entram os conteúdos essenciais 
da vida e onde a aspiração à felicidade individual se torna exigência. 
(MORIN, 2002, p. 69). 

 

Para Trigo (2003, p.50) a ciência e a tecnologia foram determinantes para a 

mudança na cultura, nas artes e no entretenimento. Houve uma junção de setores 

distintos como educação, esportes, comunicações e publicidade, até que no final do 

século XX, “na fase polemicamente denominada pós-moderna”, tudo se congregou. E 

desta forma, houve uma “amálgama virtual” incluindo setores distintos como relações 

públicas, publicidade, marketing político, mídia empresarial e informação e 

comunicação. A diversão perpassa todas as esferas humanas; Trigo defende que as 

tecnologias apenas aceleraram uma tendência natural do homem, que foi sempre ter 

interesse pelo entretenimento, desde os circos romanos, feiras medievais, teatros de 

rua, procissões e festas religiosas.  

Há diversos fatores concorrentes para a construção deste cenário no período 

pós-moderno. De um lado, há uma sociedade na qual predomina um discurso cada 

vez imagético, de rápido consumo. Debord (apud Claudio, 2006) trata a sociedade 

como sendo a do espetáculo, na qual há um predomínio da aparência-mercadoria em 

detrimento do conteúdo.   

Debord (2008, p. 131) defende que na sociedade (contextualizada por ele nos 

anos 60, quando apresentou seu mais importante livro, A Sociedade do Espetáculo) 

há uma “autodestruição” do meio urbano. Há uma explosão das cidades, 

impulsionadas pelo consumo. Há uma ditadura do automóvel, que é o produto-piloto 

da era industrial. Há ainda os grandes supermercados, os grandes estacionamentos, 

por ele chamados de “templos de consumo”. Há, para ele, uma vitória da cidade sobre 

o campo. As cidades passam a ser o espaço onde “el aire emancipa”. Essa cidade é 

o ambiente da liberdade, mas também o ambiente da tirania, da administração que 
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controla o campo.   

Nesta nova configuração do discurso midiático, os fatos são apresentados nos 

meios de comunicação de massa como mercadoria-notícia. Há uma lógica na 

produção da notícia que, conforme Marcuse (1973, p. 94), prioriza a informação 

superficial em detrimento da análise mais profunda. O fato pitoresco acaba assumindo 

um papel mais relevante do que a essência dos temas apresentados nas reportagens 

e nas entrevistas. Marcuse destaca ainda o fato da simplificação do fato, 

transformando-o em uma informação de fácil assimilação. Em seu artigo ele mostra, 

por exemplo, o que chama de “astúcia da razão”, quando os noticiários preferem usar 

siglas, para facilitar o tratamento dado à informação. Nesse caso, a OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte) tem a mesma dimensão histórico-política 

da ONU (Organização das Nações Unidas). É uma forma de simplificação que 

despreza os componentes simbólicos envolventes. Desta forma, todo o sentido 

negativo, bélico, que está por trás da sigla OTAN, acaba se transformando em uma 

linguagem asséptica, pouco comprometedora. É uma das formas de se dar um 

tratamento superficial à informação.  

Vejamos um outro exemplo no qual é possível usar a “astúcia da razão”, 

conforme define Marcuse. Em uma hipotética cobertura sobre o conflito EUA-Iraque, 

tanto pode-se dar como manchete a notícia do ataque dizendo que “EUA ataca o 

Iraque” como “Iraque é atacado pelos EUA”. Semanticamente ambas as manchetes 

têm o mesmo sentido, porém, encerram discursos que podem ser analisados em 

perspectivas diferentes. Na primeira manchete é imputada aos Estados Unidos uma 

responsabilidade maior que no segundo caso, com estes agindo como protagonista. 

No segundo exemplo, o Iraque assume um papel de vítima mais expressivo que no 

primeiro exemplo. Não apenas a seleção lexical, mas também a disposição dos 

elementos na frase pode proporcionar efeitos múltiplos de sentido. Ainda se atendo 

ao exemplo citado, a escolha do verbo “atacar” conota uma atitude agressiva, mas 

poderia ter sido ainda mais contundente se optasse pelo verbo “invadir” que exprime 

uma ação mais enérgica. Recentemente, no Brasil, os noticiários, principalmente os 

que cobrem o jornalismo de celebridades, têm usado o verbo “invadir” com frequência 

para proporcionar uma conotação à reportagem que o sentido real, obviamente, não 

possui.  

É de difícil comprovação o fato de que haja uma articulação para uma 

manipulação estratégica e proposital pelos veículos de comunicação quando o 
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assunto é o uso de siglas. Porém, parece ser defensável a ideia de que essa prática, 

comum nos veículos, acabe comprometendo a informação. Quanto à questão da 

prioridade dada ao fato pitoresco, os veículos de comunicação, de uma forma 

predominante, têm uma tendência a cumprir os princípios mercadológicos de uma 

busca pela audiência.  O newsmaking, princípio que norteia a escolha das notícias em 

um veículo, dispõe que os editores escolhem as notícias conforme a maior amplitude 

de leitores (ou ouvintes) que a mesma pode atingir. Esse princípio é compatível com 

as críticas à mercadoria-notícia. 

A própria linguagem usual nos veículos prioriza o conceito da simplificação para 

que haja uma assimilação mais fácil. É possível que, em função dessa simplificação 

(tendo em vista que o discurso jornalístico exige uma dialogia com seu leitor): 

transformar as linguagens mais complexas, como as científicas, econômicas em uma 

forma palatável para o leitor?.  O questionamento não parece estar na simplificação, 

tendo em vista que ela atende a uma necessidade de grande parte da população, que 

necessita de informações transpostas para uma linguagem mais coloquial, menos 

formal. O problema reside na limitação da simplificação. Desta forma, não há um 

avanço que se proponha a discutir o fato além do seu aspecto pitoresco, simplificado. 

Nas eleições presidenciais de 2012 nos Estados Unidos, o então candidato Barack 

Obama aparece em uma cena dentro de uma pizzaria na Flórida, sendo carregado 

por um democrata simpatizante. Essa cena atende a todos os preceitos do 

newsmaking e também ao de simplificação da notícia. Porém, é carregada de diversos 

efeitos simbólicos que não são analisados na reportagem. Trata-se de uma cena que 

teve participação dos image-makers da campanha presidencial e não tem quase nada 

de espontaneidade. Porém, não é essa a imagem que a televisão transmite. Pode 

transmitir a impressão de que o candidato é um frequentador daquele espaço e que o 

abraço (na verdade o simpatizante levanta Obama do chão) agiu de forma 

espontânea, o que seria inverossímil diante das preocupações que o governo 

americano tem com a segurança de seus líderes. 

Além da linguagem superficial, há o fato de os diversos meios de comunicação 

começarem a disputar o mesmo leitor. Há uma lista de novas tecnologias, entre as 

quais se destacam o rádio, a televisão e as revistas.  Todas disputando um mercado 

que, em 1946, em plena efervescência dos jornais impressos, estes ficavam com 34% 

do mercado publicitário americano. Na segunda metade do século XX os jornais já 

tinham perdido boa parte do mercado publicitário e essa participação decresceu para 
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cerca de 20%. 

Se os jornais conseguirão encontrar uma forma de conter a migração 
do investimento publicitário para a internet, ninguém arrisca opinar. O 
fato, no entanto, é que os títulos populares, recheados de metáforas, 
na maioria das vezes pitorescas ao extremo – parecem criar um novo 
hábito ou, ao menos, despertar a curiosidade do brasileiro que não 
folheava um jornal com frequência. No vale-tudo para chamar a 
atenção, a mais recente pérola deste “novo velho formato” veio com a 
morte do empresário Steve Jobs. A manchete do Meia Hora, que 

dispensa maior análise, foi: “Mulher Maçã – a viúva de Esteve Jobs”, 
da mídia impressa no Brasil na última década diz respeito à expansão 
dos jornais populares. (MACHADO, 2011, p.104). 
 

O jornal Meia Hora, do Rio de Janeiro, é uma publicação que possui 

características semelhantes ao objeto deste estudo. Foi lançado em 2006 pela editora 

O Dia, tradicional no Rio de Janeiro. Planejado para se tornar um concorrente do 

Extra, publicação do Grupo Infoglobo, dirigida às classes D e E, Contudo, a linha 

editorial diferenciada, o formato compacto e o preço competitivo definiram um novo 

público. As notícias, geralmente relacionadas a casos policiais, esportes, amenidades 

e celebridades, são escritas de forma coloquial, com doses de humor e figuras de 

linguagem nas manchetes, consideradas de mau gosto por grande parte da população 

das classes mais elevadas (SOARES, 2009, s.p.).  Embora os dois jornais sejam 

semelhantes em seus propósitos, o Super Notícia tem não em o hábito de desenvolver 

primeiras páginas com manchetes de duplo sentido. Porém, os dois jornais 

alcançaram expressivas tiragens, aproximando-se das produzidas por jornais 

tradicionais. 

 

1.4 O enunciatário na sociedade contemporânea 

 

Não foi só a forma de relacionamento com os veículos de comunicação que 

mudou. A sociedade passou a apresentar movimentos que reforçavam uma tendência 

de constante acumulação capitalista de bens. Houve um privilégio do sistema 

produtivo, a multiplicação e o fortalecimento de organismos políticos e econômicos, 

multiplicação e o fortalecimento de empresas transnacionais e a concentração do 

conhecimento científico e tecnológico. Essa efervescência durou até o fim dos anos 

1980, quando há grande acomodação no cenário político mundial, com o fim dos 

grandes conflitos ideológicos. Esse período é considerado por Francis Fukuyama 

como o início do “fim da história”. “Segundo Fukuyama, que escreveu no fim dos anos 
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oitenta, chegamos ao ‘final da evolução ideológica da humanidade’” (apud SIM, 2008, 

p. 15). A humanidade entra em uma nova era, o pós-modernismo, na qual predomina 

um “finalismo”, em que a história, o humanismo, as artes, a ideologia, assim como a 

filosofia, passam por uma transição – apocalíptica para alguns autores. Nessa 

perspectiva, há uma profunda revisão dos valores humanos.  Para Robinson (2008, 

p.41) o termo pós-modernismo pode ser considerado um modismo.  Porém, é “um 

rótulo conveniente para um conjunto de atitudes, crenças e sentimentos sobre o que 

significa viver no fim do século XX”. O autor conclui que a única certeza é de que 

passamos da modernidade, marcada pelos conflitos de classe, da esperança nos 

valores, da evolução da sociedade, para um período de profundo ceticismo. 

Quando se trata do conceito do pós-modernismo e da sua marcação no 

tempo, os conceitos são bastante conflitantes. Jamenson (1993, p.25) é objetivo 

quando diz que o “conceito de pós-modernismo não é amplamente aceito ou sequer 

compreendido nos dias atuais”.  

Em suas considerações Jameson faz um recorte histórico defendendo que 

este novo momento, histórico, do capitalismo, pode ser datado do fim da década de 

1940 e início dos anos cinquenta “ou na França, da fundação da V República, em 

1958”. Essas ponderações procuram responder a uma necessidade cultural, talvez de 

todas as sociedades e própria da humanidade, da taxionomia em períodos, como se 

o fato só tivesse relevância e amplitude ser fosse delimitado no tempo.  

Se há dificuldade para a sua delimitação no tempo, é ainda mais difícil 

conceituá-lo de modo adequado.  

É também, pelo menos tal como o emprego, um conceito periodizante, 
cuja função é correlacionar a emergência de novos aspectos formais 
da cultura com a emergência de um novo tipo de vida social e com 
uma nova ordem econômica – aquilo que muitas vezes se chama, 
eufemisticamente, de modernização, sociedade pós-industrial ou de 
consumo, sociedade da mídia ou dos espetáculos, ou capitalismo 
multinacional.  (JAMENSON, 1993. p.27). 

   

Nesse contexto, para Fukuyama (1998), há uma amenização dos conflitos. O 

autor indica que a queda do muro de Berlim, em 1989, é um marco na divisão política 

mundial, quando deixam de ocorrer as disputas entre o socialismo e o capitalismo, 

para uma implantação do que seria uma nova ordem mundial, marcada pela vitória do 

capitalismo. Apesar dessa indicação, há diferentes indícios sobre qual seria o período 

sinalizador do surgimento do pós-modernismo. Há quem aponte os anos 1970 sem 
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definir um período exato. O fato é que há, na segunda metade do século, uma série 

de elementos políticos, econômicos, culturais e tecnológicos que formam um novo 

cenário no qual surgem diferentes visões para conflitos históricos. As artes, por 

exemplo, encontram em Andy Warhol um referencial para ilustrar esse novo 

paradigma artístico. Em contraposição à arte com a proposta de questionamentos, 

Warhol apresenta seus trabalhos nos quais a arte tem apenas o propósito artístico. É 

a arte pela arte e não mais como instrumento de mediações de propostas ideológicas.  

Faltam comprovações que evidenciem uma relação direta entre o pensamento 

pós-modernista e seus reflexos no jornalismo. Porém, o jornalismo é uma atividade 

que reflete as tendências importantes de outros setores da sociedade. Desse modo, 

é possível relacionar uma sensível alteração nas tendências nas artes plásticas à 

alteração nas tendências gráficas predominantes nos jornais impressos, pois o 

jornalismo, em sua essência, procura exprimir as tendências expressas pela 

sociedade. 

Pode-se considerar que as mudanças que ocorrem no jornalismo na segunda 

metade do século XX estão envolvidas em um contexto mais amplo de 

transformações. Se há uma tendência de valorização da forma em detrimento do 

conteúdo, essas mesmas mudanças se verificam nos jornais impressos, sobretudo os 

americanos, que a partir dos anos 1980 fazem uma reavaliação dos seus conceitos. 

O conteúdo deixa de ser o elemento mais importante. As preocupações sociais e 

estéticas privilegiam a forma e as cores e elementos como a iconografia, que são 

incorporados ao discurso dos jornais impressos. 

Baudrillard (1981, p. 110) percorre na mesma direção e defende que há uma 

simulação da realidade desenvolvida pela mídia e que nesta as informações 

representam um simulacro da verdade, dos fatos. Nessa estrutura imaginária, os 

meios de comunicação procuram destacar sempre o fascinante, o espetacular. E 

Baudrillard questiona se “são os media que induzem as massas ao fascínio, ou são 

as massas que desviam os media para o espetacular?”. Baudrillard faz uma sutil 

diferenciação entre simulação e simulacros, tema de sua obra. Para o autor, a 

simulação é própria do campo da linguagem, pois, pela sua natureza, a linguagem é 

um signo. Ela não é o que exprime, o que representa, mas sim um código que remete 

a algo. Logo, a linguagem é sempre uma simulação. É própria da linguagem a sua 

abstração e daí decorre todo o universo ideológico presente na linguagem. Por esse 

raciocínio, a simulação não é algo moderno, ou pós-moderno. Ela é quase que própria 
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da natureza humana, natural das relações sociais. O que o autor se propõe a analisar 

é uma relação mais profunda: os simulacros, que são estágios da simulação.  

No primeiro estágio da simulação, há uma extensão do sentido. Uma moeda, 

por sua natureza, representa um valor, tem uma equivalência com um mundo real, 

embora essa equivalência possa ser considerada elástica, versátil. A relação, embora 

exista, não é inflexível.  Em um segundo estágio, o simulacro é mais evidente. Essa 

nota pode ser falsificada, perdendo completamente seu valor e sua equivalência com 

o mundo real. A relação não sobrevive a uma avaliação mais profunda. As aparências 

são sutis, não resistem a uma análise mais profunda. A moeda falsa, no exemplo, é 

algo sem valor.  No terceiro estágio, há uma ilusão de aparência. O signo apenas 

simula um referencial. Já não tem mais a relação.  Não importa se ele é real ou não, 

pois o seu referencial, o mundo real, é quem perde sua base. A moeda, usada como 

analogia, perde seu valor, independentemente de ser falsa ou verdadeira, pois as 

especulações em bolsa, por exemplo, são mais importantes do que a moeda pode 

representar. A moeda tinha, em sua gênese, uma relação quase que direta com a 

mercadoria ou o serviço. Mais modernamente, está cada vez mais distante. A moeda, 

por sua vez, em muitos casos, ganha uma personalidade mais própria, com 

referenciais distintos da sua origem. A moeda comemorativa é um exemplo. Na quarta 

fase dos simulacros, resta apenas a aparência. Seria o fim do real. Nos simulacros 

puros, ou na hiper-realidade, prevalece o artificial. A moeda perde quase que 

totalmente seu valor, pois neste universo o que importa é o virtual, o não-presente 

aqui e agora.  

O mundo econômico, como se verifica modernamente, não é formado por 

economias reais, mas por valores intangíveis, como as empresas que se 

desenvolveram no mundo da internet e cujos patrimônios superam os das empresas 

da economia tradicional. No universo da comunicação, em alguns momentos, 

rompem-se completamente as ligações entre o mundo real e o mundo fantástico. O 

mundo representado pelas novelas pode ser usado como exemplo. Há nesse aspecto 

um rompimento entre o mundo real e o mundo fantástico. Em alguns casos, os 

mundos se separam naquilo que Baudrillard denomina como sendo suprarrealidade, 

em que as realidades são embaralhadas. Inicialmente há um descompromisso entre 

o que é transmitido e a realidade. São mundos distintos, e para que esse discurso 

tenha componentes que provoquem efeitos de verdade, os mundos são 

embaralhados. Eventualmente os personagens fictícios representam seus papeis fora 
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da televisão, levando a ficção para o mundo real. Nas eleições para deputado federal 

de 2010, no Brasil, o candidato Francisco Everardo Oliveira Silva foi eleito com mais 

de um milhão de votos quando representava nas telas o seu personagem Tiririca. O 

personagem do mundo das sátiras na televisão ocupa um espaço político no mundo 

real e assume uma cadeira no Congresso Nacional. O inverso também ocorre, quando 

o personagem do mundo real é mostrado em uma ficção, como nas novelas. Um 

exemplo do embaralhamento real-ficção ocorre quando, por exemplo, um jogador de 

futebol participa de uma novela na televisão. 

A discussão sobre o sensacional e as realidades criadas parece ser 

desenvolvida dentro de um ciclo vicioso. As realidades são retroalimentadas pelos 

meios de comunicação ou os meios apenas refletem o real? 

Tal questionamento reaviva um dilema que parecia já ter sido superado por 

estudiosos da comunicação social: são os media que provocam na massa essa busca 

pelo sensacional, pelo fascinante e pelo discurso "ligeiro", ou prevalece a tese inversa, 

na qual são as massas que indicam o caminho para o espetáculo, determinando quais 

temas produzem mais audiência? Em ambos os lados há um grande volume de 

estudos que justificam e comprovam os diferentes pontos de vista. Parece que o 

maniqueísmo não encontra guarida nessa análise. São teses complementares, 

dependendo do contexto. Há momentos em que a massa teve respostas 

contestatórias aos meios de comunicação, não aceitando seus pontos de vista, como 

no caso das manifestações ocorridas em junho de 2013 no Brasil. Os veículos de 

comunicação não conseguiram impor suas linhas editoriais e foram inclusive vítimas 

de ataques dos manifestantes nas ruas. Os veículos de comunicação e massa, 

incluindo os mais representativos, com a Rede Globo de Televisão e jornais 

centenários, como a Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo, não se mostraram 

capazes de determinar qual era o tom das coberturas das manifestações, em boa 

parte dos casos condenando a participação dos ativistas. Os media foram incapazes 

de indicar o caminho. Fato semelhante ocorreu em 25 de janeiro de 1984, quando a 

Rede Globo de Televisão cobria uma manifestação no centro de São Paulo. Enquanto 

a população se manifestava nas ruas pedindo eleições diretas, o tom da cobertura da 

Rede Globo sugeria que a população estava comemorando o aniversário da cidade.  

Parece também que o direcionamento oposto é simplista quando defende que 

os veículos determinam o encaminhamento da audiência, o que no questionamento 

de Baudrillard (1981) indica que “são as massas que desviam os media para o 
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espetacular”.  Existem poucos mecanismos pelos quais as massas conseguem se 

manifestar perante os grandes veículos de comunicação e pelos quais as massas 

conseguem manifestar suas opiniões. Novas ferramentas tecnológicas instaladas na 

internet, como o Facebook, ou os mecanismos que medem a audiência e leituras das 

publicações são instrumentos que servem para que os media tenham uma avaliação 

das repercussões e posicionamento das massas perante os conteúdos produzidos. A 

ausência de mecanismos que permitam monitorar o posicionamento das massas de 

um modo preciso e confiável impede que se chegue à conclusão de que a massa 

“desvia os media”.  

Parece mais prudente e segura a hipótese de que há zonas de intersecção de 

interesses e que em determinados momentos há desvios desses interesses. Quando 

isso ocorre, há períodos de desconexão entre a massa e os media, mas que acabam 

se recompondo. No caso dos movimentos de protestos em São Paulo, esse fenômeno 

parece ser repetir. Inicialmente os protestantes eram tidos como “vândalos”. A 

terminologia foi alterada e passaram a ser denominados “ativistas”.  Seis meses 

depois, em novembro de 2013, os protestos voltaram a ser criticados pela mídia, que 

voltou suas forças contra um pequeno grupo de ativistas, chamados de “Black Blocks”, 

denominados pela grande imprensa como radicais. E desta forma, a imprensa 

encontrou um meio de criticar parte do movimento, desautorizando os demais. 

O jornalismo na pós-modernidade, em tempos da espetacularização da 

notícia e do tripé publicidade/lucro/entretenimento, perde a força de seu bem que até 

então era o que tinha de mais precioso: a linguagem, a informação, o texto jornalístico, 

voltados para a defesa dos direitos da sociedade. Foi quando recebeu a denominação 

de “quarto poder”. Para Carey (1993), a imprensa funcionava como uma 

representação da sociedade, que era capaz de retratar a realidade dos fatos. A 

imprensa ocupava um espaço no cenário político que a legitimava como elemento 

competente para representar as diferentes necessidades e reivindicações. Para isso, 

as empresas de comunicação, representadas principalmente pelos jornais impressos, 

tinham sua sustentabilidade financeira baseada principalmente na publicidade. Havia 

uma fórmula por meio da qual a manutenção desse mecanismo era feita pela 

publicidade. Em contrapartida, os veículos ficavam com o papel de serem porta-vozes 

da sociedade. CAREY (1993, p. 13) defende que o jornalismo é essencial para a 

democracia. Este seria independente do estado, dos partidos políticos e dos grupos 

de interesse. Para corroborar a sua tese, ele cita o princípio da objetividade no 
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jornalismo pelo qual a informação é tratada de um modo “quase científico”, 

independente das forças políticas próximas. 

Já na Revolução Francesa o jornalismo exercia um papel fundamental. Embora 

muitos estudos não destaquem este aspecto, a atuação de Jean-Paul Marat (1743-

1793) foi muito importante. No ano da eclosão da Revolução Francesa (1789), ele 

lança o jornal L'Ami du Peuple (O Amigo do Povo), em que se mostrava defensor das 

causas populares. Ele soube capturar para o seu jornal as ansiedades da burguesia 

contra o governo monárquico. O resultado foi que se transformou em uma das 

primeiras vítimas dos conflitos entre os governos e o jornalismo. Esse talvez tenha 

sido um dos eventos mais representativos do jornalismo como protetor da sociedade.  

Sob essa ótica, o jornalismo seria o guardião dos interesses da sociedade, 

cabendo a ele o papel de denunciar escândalos, mostrar avanços ou falhas dos 

governos, como se fosse um farol, de onde tudo se veria e seria mostrado, discutido. 

Além disso, ocuparia um papel que originalmente era dos governos, mas que desta 

vez daria vez e voz aos representantes da sociedade. 

Em 1979 a Sociedade Americana dos Editores de Jornais publica o 

documento chamado “Necessidade de Mudanças e Mudanças dos Leitores”, 

organizado por Ruth Clark, que mostrava que as pessoas continuavam a ter interesse 

nas notícias, nas informações, porém, os jornais se mostravam pouco atraentes para 

elas. O aspecto estético dos jornais era pouco sedutor para os leitores dos anos 80. 

Esse estudo foi fundamental para uma reelaboração do discurso dos jornais em todo 

o mundo, a partir dos Estados Unidos, onde o Jornal USA Today, em 1982, 

desenvolveu uma reformulação no seu layout, priorizando as imagens e passando a 

usar cores em profusão. Uma de suas mudanças mais marcantes foi a transformação 

dos pequenos mapas meteorológicos em fotos que ocupavam uma página inteira. As 

reportagens, com espaços menores para texto, tinham uma linguagem mais intimista, 

quase que permitindo uma conversa com o leitor. Nessa perspectiva, chegava ao 

ponto de usar o pronome “nós” em suas manchetes.  

Segundo REY (2012, s.p.), o USA Today tornou-se, após as mudanças, o 

segundo maior jornal diário dos EUA, com uma circulação anual paga auferida de 146 

milhões de exemplares, o que o colocava como segundo jornal diário do país, depois 

do The Wall Street Journal, com mais de 200 milhões de exemplares.  

O estudo de Ruth Clark e suas consequências representaram um marco no 

discurso jornalístico moderno. Os jornais impressos abandonavam a linguagem 
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reflexiva, densa, e passaram a trabalhar com a informação mais próxima do 

entretenimento.  O uso do termo “espetacularização” para designar esse novo formato 

pode sugerir uma mudança que o aproxime do que se convencionou chamar de 

sensacionalismo, um modelo de jornalismo que não privilegia a informação, mas sim 

o julgamento ligeiro, a abordagem superficial e o desprezo às diferentes versões da 

notícia. Porém, não se pode desprezar que há nessa nova proposta um privilégio do 

espetáculo, da imagem.  

É possível estabelecer um elo entre o espetáculo da mídia e o capitalismo. 

Morin (2002, p. 17) vai mais além.  Em sua análise crítica defende que “o capitalismo 

desvia as massas de seus verdadeiros problemas”. Para Morin, é na falsa cultura que 

repousa a alienação do homem moderno. Ele acusa os intelectuais de serem 

subservientes a esta cultura superficial, que aceita participar da indústria cultural. 

Jornalistas e comediantes “fracassados” são atraídos para os estúdios de rádio e 

também de televisão. 

É certo que progressivamente os intelectuais foram atraídos, 
chamados para as salas de redação, os estúdios de rádio, os 
escritórios dos produtores de filmes. Muitos encontraram aí uma 
profissão. Mas estes intelectuais são empregados pela indústria 
cultural. Só realizam por acaso, ou após lutas extenuantes, os projetos 
que trazem em si. Em casos extremos, o autor é separado de sua obra: 
esta não é mais sua obra. A criação é esmagada pela produção: 
Stroheim, Welles, vencidos, são rejeitados pelo sistema, uma vez que 
não se dobram. (MORIN, 2002, p.17). 

 

Os meios de comunicação de massa dependem de audiências para a sua 

captação de publicidade, exceto os que são estatais ou ligados a grupos econômicos 

e que têm finalidades apenas corporativas. Há uma relação entre audiência e 

arrecadação de publicidade, pois as empresas investidoras buscam um retorno dos 

valores aplicados em publicidade e para isso dependem de um volume cada vez maior 

de leitores, ouvintes ou telespectadores. O jornalismo é um elemento integrante dessa 

linha de produção. O termo linha de produção pode assumir aqui uma conotação 

mecanicista, industrial, em uma concepção quase que fordista. Essa avaliação pode 

causar indignação em estudiosos que veem no papel da mídia uma função mais 

social. No entanto, as empresas de comunicação são vistas por seus administradores 

e investidores como uma organização empresarial semelhante a outras linhas de 

produção, em que o jornalismo é o principal serviço ofertado. 
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 Entre os critérios da noticiabilidade estão a necessidade de que a notícia seja 

nova e relevante para um grande número de pessoas. Etimologicamente há uma 

proximidade muito grande entre a novidade e o espetáculo. Espetáculo, segundo 

HOUAISS (2009), tem uma origem no latim spectaculum, que significa vista, aspecto 

ou jogos públicos. Ocorre que comumente usa-se o termo espetáculo com uma 

conotação mais próxima de espetacular, ou sensacional. Mas a notícia, em sua 

essência, tem essa necessidade de ser vista, tornar-se pública e ser do interesse de 

um grande número de pessoas. Daí para romper-se a tênue distância que separa o 

espetáculo do sensacionalismo é muito fácil. 

As rádios incrementaram suas transmissões jornalísticas usando vinhetas, 

chamadas e reproduzindo sons ambientes, assim como o áudio das entrevistas. Isso 

tudo fez com que as audiências crescessem. Na televisão o mesmo processo ocorreu, 

principalmente com o uso das cores. Nas revistas e jornais, o processo não foi 

diferente. Para melhorar a visibilidade, foram implantadas fotografias em cores, com 

tamanhos maiores, mais espaços em branco e fontes mais legíveis. O problema é que 

o processo do espetáculo é contínuo; ele exige cada vez mais novidades, pois sua 

repetição pode significar uma redundância e anular seus efeitos iniciais. 

Há uma substancial distância conceitual entre sensacionalismo e 

intensificação do uso de recursos gráficos, não podendo seu uso nem o 

aprimoramento dos aspectos estéticos da notícia serem considerados um eufemismo 

para o sensacionalismo.  

Conceitualmente, a aproximação entre jornalismo e entretenimento é 

chamado de infotainment, um neologismo que designa a junção entre os propósitos 

do jornalismo e entretenimento. O estudo de Ruth Clark não sugere essa 

aproximação, mas os veículos viram nesse estudo um espaço para a sua absorção. 

Há aqui uma discussão que se torna imperativa. Ampliar o tamanho de uma fotografia 

é aderir ao infotainment? Há mais razões para assegurar que não é razoável 

concordar com esta observação. Porém, por que alterar o espaço para a fotografia em 

detrimento da notícia? Aparentemente não há razões objetivas que levem a isto. 

Até a década de 1920, as páginas dos jornais praticamente não tinham 

fotografias – entre diversas razões estava o do alto custo da produção dos filmes ou 

clichês, além da demora nos processos de produção. Não havia também a cultura de 

usar-se fotografias em tamanhos maiores. Os jornais tinham grandes volumes de 

textos. Na década de 30, as fotos surgem mais com frequência nos jornais. Porém, 
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resumiam-se a pequenas fotos. As fotos maiores só são publicadas com mais 

destaque nos jornais a partir dos anos 1940. 

Em semiótica visual “a imagem é considerada uma unidade de manifestação 

autossuficiente, como um todo de significação, capaz de ser submetido à análise” 

(GREIMAS & COURTÉS, 2012, p. 254). A conceituação de Greimas considera a 

fotografia como uma unidade independente, autossuficiente. Em fotojornalismo esse 

conceito também é aplicável, embora o papel da fotografia no jornalismo tenha sido 

renegado a um segundo plano durante muito tempo. A fotografia era considerada um 

complemento da reportagem, algo que “ilustrava” a reportagem. Por volta dos anos 

1930 as fotografias se resumiam ao que se chamava de “retratos”, que eram fotos 

com rostos de personagem, mas que ainda complementavam a notícia impressa. A 

partir dos anos 1980 a fotografia ganha independência, ou pelo menos paridade, na 

importância dos layouts dos jornais. A fotografia passa a ganhar importância e mais 

tarde inclusive autonomia. Nomes de grande expressão nesse segmento, como Henri 

Cartier-Bresson e Robert Capa conferem ao gênero jornalístico uma grande 

credibilidade. Em alguns momentos do jornalismo há uma inversão de 

posicionamentos, com os textos sendo necessários para complementar a notícia, ou 

a foto tendo a sua autonomia, a sua autossuficiência, como um todo, capaz de por si 

só explicar quase todo o contexto da reportagem. 

Priorizar os gráficos, espaços em branco e fotografias pode tornar a 

informação mais leve, mais atraente. Habermas (2007) em artigo no Jornal Folha de 

S. Paulo, no caderno +Mais, questiona:  

Por que forçar a leitura de reportagens áridas em vez de “infotainment” 
(fusão, em inglês, das palavras “information” e “entertainment”, 
informação e entretenimento), comentários objetivos e argumentos 
circunstanciados, ao invés de encenações apelativas de 
personalidade e acontecimentos. (HABERMAS, 2007. p.4). 

 

A crítica à aproximação, no sentido mais pernicioso, da cultura e do jornalismo 

tem suas origens na Escola de Frankfurt, da qual Habermas faz parte. Embora essa 

nomenclatura não tenha sido usada pelos críticos das correntes teóricas da Escola de 

Frankfurt, eram densas críticas à proliferação da cultura de massa e seus efeitos na 

sociedade.  

Habermas considera que os leitores e telespectadores modernos querem sim 

se distrair ou se divertir, mas que também querem se informar ou participar dos 

debates públicos. O jornalismo pode formar novas convicções ou juízos. Por isso, tem 



52 

 

um papel social relevante. Ele defende que, por isso, o jornalismo não deve ser 

deixado inteiramente a cargo do mercado. As empresas de comunicação, em função 

disso, não deveriam tratar a mercadoria “informação e formação” como se fosse uma 

“torradeira de imagens”. Para ele, 

Ouvintes e telespectadores não são apenas consumidores, mas 
também cidadãos com direito à participação cultural, à observação da 
vida política e à voz na formação de opinião. Com base nesses 
direitos, não é o caso de deixar programas voltados a tais 
necessidades fundamentais da população à mercê da conveniência 
publicitária ou do apoio de patrocinadores.  (HABERMAS, 2007. p.4). 

 

Conforme o autor, o jornalismo e as empresas de televisão e de rádio não 

podem ser comparados a outros serviços que ficam à mercê da publicidade, o 

tradicional patrocinador, do mercado, da conjuntura econômica. Sua posição nesse 

aspecto era para evitar que jornais impressos da Alemanha fossem comprados por 

investidores privados, fundos de investimento ou conglomerados de mídia. A proposta 

do sociólogo era de que existissem fundos públicos que funcionassem como um 

suporte financeiro para a organização de jornais e revistas “sérios” e também para a 

mídia eletrônica. Como exemplo de uma publicação séria, o Boston Globe, um dos 

poucos jornais de esquerda dos Estados Unidos. É preciso considerar que Junger 

Habermas, assim como os demais participantes da corrente de pensamento da Escola 

de Frankfurt, é de tendências marxistas.  

Na avaliação do processo de evolução dos layouts dos jornais, é necessário 

separar os conceitos de sensacionalismo, entretenimento e modernização do layout 

gráfico. Esta derradeira concepção, de mudança dos layouts gráficos, ainda que 

possa ser abstraída como um eufemismo, parece ser a mais adequada aos propósitos 

iniciais das reformulações gráficas dos jornais nos anos 80. Isso não exime a 

possibilidade de alguns veículos terem alterado sua rota editorial e aderido ao 

sensacionalismo, à simplificação ou ao entretenimento, ou até mesmo terem 

assimilado partes dessas propostas. Na maior parte dos casos, parece ter ocorrido 

uma modernização gráfica aliada a uma expansão do entretenimento. Essa, porém, 

não era a proposta original.  Clark (1979)12 usou uma terminologia que define bem seu 

propósito: peletizado e palatável.  Essas duas palavras simbolizavam que os jornais 

                                                         
12 A pesquisa de Ruth Clark foi publicada em 1979 nos Estados Unidos. Seu estudo foi denominado 
“Relating to Readers in the '80s” (Escrevendo para os leitores dos anos 80). O estudo, além de envolver 
um questionário com os editores, teve a participação de 1.210 leitores, que foram ouvidos por telefone.  
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da época deveriam distribuir melhor seu noticiário no espaço da impressão e 

apresentarem notícias com características de fácil assimilação pelos leitores. A 

perspectiva, na época, era de que os jornais deveriam concorrer com o noticiário da 

televisão, mais dinâmico, com linguagem mais acessível ao público. Por sua vez, os 

jornais usavam uma linguagem, principalmente a gráfica, mais densa. 

Para Silva (1991), os jornais diários dos Estados Unidos só começaram a se 

preocupar com uma página “mais limpa”, com fotografias mais amplas e espaços mais 

arejados, no final dos anos 1970: 

Os próprios diários dos EUA só começaram a dar mais importância a 
esse aspecto a partir de dois fenômenos ocorridos nos últimos dez 
anos: o Newspaper Readership Project, desencadeado em 1977 
conjuntamente pela American Society of Newspaper Editors e pela 
Associated Press Managing Editors, que consiste numa bateria de 
pesquisas de opinião para descobrir as causas da insatisfação com o 
jornal, que tem concluído sistematicamente que grande parte das 
reclamações se concentra em questões gráficas e o aparecimento em 
1982 do jornal USA Today, cuja principal atração para o público é 
exatamente o esmero com a aparência visual. Como diz Suzan Miller, 
“se Ruth Clark (responsável pela pesquisa do Readership Project) foi 
um livro de receitas de ‘nouvelle cuisine’ para jornais, USA Today é 
uma refeição completa. Em cinco anos, o USA Today chegou à 
condição de segunda maior circulação dos EUA (só perde para a do 
The Wall Street Journal) e viu muitas de suas fórmulas gráficas 
seguidas por dezenas de jornais pelo país”. (SILVA 1991, p. 115). 

 

Para Bucci (2009, s.p.), a comunicação jornalística dos séculos XVIII e XIX 

era “acima de tudo, uma expressão do público ou dos cidadãos reunidos em público, 

uma expressão de sua liberdade de opinião, do seu direito à informação e à 

emancipação pela educação”. À medida que a publicidade começa a participar do 

jornalismo, no início do século XX, isso é decisivo para a transformação deste em 

indústria. Dessa forma, os meios de comunicação procuram cada vez mais ampliar 

seu público, um público que não é mais visto como cidadãos reunidos, mas 

“consumidores anônimos, dispersos de si, mas compactados enquanto massa”. 

Essa é uma das características do que se convencionou chamar de sociedade 

da informação. Castells (1999, p. 64) prefere não usar o termo sociedade da 

informação, que enfatiza o papel da informação na sociedade. Para o sociólogo, o 

termo sociedade informacional seria mais correto, pois indicaria “o atributo de uma 

forma específica de organização social em que a geração, o processamento e a 

transmissão da informação tornam-se fontes fundamentais de produtividade”. Duas 

concepções são importantes nessa análise. A primeira delas é não separar a 
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informação da sociedade, como se fossem entidades não complementares e 

diferentes. O outro aspecto é que o autor complementa sua definição inserindo a 

questão de que a informação assume um papel de transformador, ou seja, uma fonte 

fundamental de produtividade.  Nesse sentido, surge no último quartel do século XX 

uma economia informacional, na qual a produtividade e a competitividade dependem 

basicamente da informação, baseada em conhecimento. 

O ensaísta alemão Kurz (2002, p.14) é um crítico do que se convencionou 

chamar de “sociedade da informação”. Ele defende que o termo é usado como 

sinônimo de “sociedade do conhecimento”, como se não houvesse conhecimento 

antes da descoberta das tecnologias que impulsionaram a sociedade da informação. 

Conhecimento e inteligência não são atributos básicos e fundamentais da sociedade 

da informação, como poderia presumir uma “ingenuidade juvenil”. O que se 

convencionou chamar de inteligência não passa de um procedimento mecânico. O 

que seria uma “geladeira inteligente”, questiona o filósofo alemão. Para ele, o que 

passou a ser chamar de inteligência na sociedade da informação muitas vezes não 

passa de procedimentos mecânicos que são automatizados por processadores 

devidamente programados. Lembra que inteligência pressupõe uma crítica, que nasce 

a partir de uma reflexão, não de um processo autômato. Considera que as gerações 

contemporâneas e a informação no pós-modernismo estão marcadas pelo Short 

Message Service (SMS), que são as mensagens que aparecem nos displays dos 

telefones celulares e cujo conteúdo está limitado a 160 caracteres. Kurz diz que o 

conceito de sociedade da informação é utilizado erroneamente como sendo sinônimo 

de sociedade do conhecimento. Para ele, nesta sociedade contemporânea há sim um 

grande volume de informações, mas que isso não pode ser confundido com 

conhecimento. O filósofo não usa o termo, mas por suas considerações, a palavra 

mais adequada a este período seria de sociedade da automação, pois há muito mais 

automatismos do que processos reflexivos e de informação no seu sentido original. 

Ter acesso a um grande volume de informações não é garantia de evolução do 

conhecimento. Wurman (1999, p.36) afirma que um morador dos grandes centros 

urbanos recebe hoje, em uma página de jornal como o New York Times, mais 

informação que um ser humano mediano comum receberia em toda sua vida na Idade 
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Média. Entretanto, não é possível, a partir desse dado, desenvolver-se a relação entre 

informação, conhecimento e inteligência. 

Há uma questão semântica, que pode parecer irrelevante, mas não é, a ser 

definida. O que mais parece ser inadequado é o termo sociedade da informação, ou 

pior, sociedade do conhecimento. A tecnologia, por sua natureza, proporciona 

evolução no conhecimento. A história moderna é repleta de transformações 

tecnológicas que permitem evolução no conhecimento, sem que isso tenha uma 

relação com computadores, por exemplo. O desenvolvimento da prensa de Gutenberg 

foi um avanço tecnológico e que facilitou o conhecimento, a reflexão, a proliferação 

da informação. A tecnologia tem essa capacidade, e quando assume proporções mais 

avassaladoras, como nos tempos recentes, é inegável que pode resultar em 

conhecimento. Porém, nem toda informação é conhecimento pela sua natureza.   

Llosa (2013, p. 25) trata dos “milhões de turistas” que visitam museus como o 

Louvre como participantes de uma cultura de massa  que não apresentam “interesse 

genuíno pela ‘alta cultura’ (assim a chamam), mas mero esnobismo visto que a visita 

a tais lugares faz parte da obrigação do perfeito turista pós-moderno”. O que Llosa 

busca mostrar é que conhecimento e cultura em muitos casos estão dissociados, não 

apenas no aspecto da mídia, mas na cultura em geral. Há um predomínio da indústria 

do espetáculo sobre as demais. Nesse mesmo livro, Llosa cita Martell (2012), que fez 

um profundo estudo sobre as ligações entre as diferentes empresas e os setores 

culturais. Mostra que, por exemplo, há uma profunda ligação entre a massificação e a 

indústria da música. Martell denomina essa ligação de “cross-over”. “Na Disney 

Creative Entertainment, a arte e a cultura de massa são constantemente misturadas” 

(Ibidem, p.63).  O autor entrevista Anne Hamburger, presidente da Disney Creative 

Entertainment, em Los Angeles, Estados Unidos.  A Disney utilizou a flexibilização das 

regras federais americanas, controladas pela FCC durante o governo Reagan e 

depois também durante o governo de Bill Clinton, que permitiu a concentração de 

empresas de mídia do mesmo setor (verticalização) nos EUA entre os anos de 1985 

e 1995. Com isso, o Grupo Disney comprou a Rede ABC, a Universal comprou a NBC, 

a Time Warner a CNN e o grupo News Corporation adquiriu a Rede Fox.  Em 1983 a 

Disney criou o Disney Channel e, com a flexibilização da lei, desenvolve programas 

de televisão como o ABC Family e a History Channel. Para o entretenimento esportivo 

compra a rede de canais esportivos a cabo ESPN.  
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 Burke (2003, p.19) faz uma importante discussão sobre o termo 

“conhecimento”. Ele questiona que buscar o sentido dessa palavra é como buscar o 

sentido da palavra “verdade”, já que ambas têm significação muito ampla.  Para ele, 

por uma questão de conveniência parece que tem mais sentido considerar informação 

como sendo algo “cru”, enquanto que conhecimento é o “cozido”, processado e 

sistematizado pelo pensamento. O autor demostra que foi a partir do desenvolvimento 

da prensa tipográfica de Gutenberg que foi possível o comércio do conhecimento. A 

publicação de livros torna-se um negócio de interesse para os negociantes a partir do 

século XV. Quanto aos jornais, as notícias já eram vistas como mercadorias no século 

XVII. No final do século XVIII um ‘repórter’ veneziano (reportista era o termo local) 

escreve que “as notícias são uma mercadoria que, como todos os demais bens, são 

adquiridos por dinheiro ou troca” (INFELISE apud BURKE, 2003). 

 

1.5 O esvaziamento do tempo e espaço na pós-modernidade 

 

Thompson (2012, p. 120) utiliza alguns conceitos importantes para a avaliação 

do papel da mídia na modernidade. O autor traça uma linha histórica focada no papel 

do enunciatário diante da enunciação, como este participa ou responde desse 

processo comunicacional. 

Seu primeiro conceito remete à copresença, que pode ter uma remissão inicial 

no seu conceito cênico, pois é marcado pelo grande volume de deixas simbólicas. É 

um fenômeno pré-midiático. Pode-se exemplificar com as presenças dos líderes nas 

grandes praças públicas das cidades europeias pré-modernas. Era o momento em 

que o líder procurava mostrar-se perante à sociedade e tinha a oportunidade de 

transmitir suas mensagens, verbais ou não, de liderança, poder ou conquista. Porém, 

não se trata de um fenômeno que se resume a comunicações entre grandes líderes. 

As comunicações intragrupais, intergrupais ou mesmo interpessoais geralmente são 

marcadas pelos efeitos de copresença, com a contribuição do uso de gestos, 

tonalidades vocais, expressões corporais e até o uso de vestimentas e a distância ou 

proximidades que são utilizadas como recursos de persuasão ou convencimento em 

processo comunicacional. A maior parte das comunicações na história da humanidade 

ocorreu em um ambiente de copresença, com a proximidade dos interlocutores do 

processo comunicacional. São relações comunicativas que têm como característica a 
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proximidade no tempo e no espaço. É o modelo de comunicação que ocorre neste 

espaço (aqui) e neste tempo (agora). São as comunicações mais perfeitas, que 

permitem um dialogismo.  

Um segundo modelo de comunicação destacado por Thompson é o que ele 

denomina como sendo uma interação mediada. Trata-se de um avanço na expansão 

das informações, mas também um retrocesso nas relações sociais. Temos aqui um 

número menor de deixas simbólicas e enunciador e o enunciatário já não estão mais 

no mesmo tempo e lugar. É o que se pode chamar de uma comunicação virtual.  Lévy 

(1998) destaca uma discussão importante, pois o senso comum considera que virtual 

tem a mesma conotação de irreal. Para Lévy, o virtual não se opõe ao real e sim ao 

atual, neste mesmo tempo e lugar. Quando uma empresa, por exemplo, desenvolve 

uma conferência via internet, esta não é irreal, mas sim em espaços diferentes. Da 

mesma forma que um relacionamento pessoal pela internet não é irreal porque é 

virtual. Ele é real, porém não no mesmo lugar e espaço. 

As interações mediadas não ocorrem no mesmo lugar e espaço. São 

resultantes da evolução tecnológica e podem ser exemplificadas pelo telégrafo, carta, 

e-mail, telefone e livros. Em sua maioria não se tratam de meios de comunicação de 

massa. Nessa forma de interação são poucas as deixas simbólicas disponíveis para 

o enunciatário. No caso de um livro pode-se questionar qual é a personalidade do 

autor. É a mesma do narrador presente no texto do livro? Em qual contexto essa 

informação foi produzida? Como o enunciatário pode se comunicar de modo eficiente 

e garantido com o enunciador? Em qual tempo essa informação foi produzida? A 

maioria dessas informações corre o risco de não ser respondida de modo satisfatório. 

Mesmo quando se trata de um meio mais moderno, como os e-mails, há o risco dessa 

mediação ser incompreendida. Em um caso hipotético de um casal, uma resposta 

sintética a um questionamento, enviada via e-mail, na qual houvesse apenas a 

informação “conversamos mais tarde”, permite várias interpretações, que podem ser 

errôneas em função da ausência de deixas simbólicas.  

O jornal impresso, por sua natureza, se enquadra nas interações mediadas. O 

meio produz essa interação entre o enunciador (o jornal impresso) e o enunciatário (o 

leitor). Porém, são restritas as deixas simbólicas que identificam o contexto de 

produção do enunciado, bem como as que identificam as diferentes vozes presentes 

no discurso do jornal impresso e que serão tratadas com mais profundidade nos 

próximos capítulos. Modernamente os jornais têm utilizado o recurso de indicar links 
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para os seus leitores obterem mais informações na Internet sobre o tema veiculado. 

Porém, nesse caso há o que Jenkins (2009) denomina como sendo crossmedia, ou 

seja, o cruzamento de diferentes mídias, com uma servindo como complemento à 

outra.  

As interações mediadas podem obstruir o acesso a muitas informações que 

não estão disponíveis ao enunciatário. Goffman (1985, p.100) denomina que as 

mídias possuem “regiões de fundo”, que são desconhecidas porque recebem a 

informação. O conceito do sociólogo nos remete novamente a um cenário teatral, 

como se houvesse um cenário disponível e um plano de fundo onde as “verdades” 

estariam disponíveis. Thompson (2012), ao citar Goffman, está mais preocupado com 

uma análise de veículos como a televisão, os cenários são mais próximos do espaço 

cênico. Goffman estabelece vários cenários onde predominam os planos de fachada 

e os planos de fundo. Um é o próprio teatro, no qual ele diz que as pessoas imaginam 

o que acontece no plano de fundo, mas não sabem com exatidão o que ocorre. 

No jornal impresso, embora não existam necessariamente verdades 

indisponíveis, há contextos indisponíveis para o jornal impresso, que teoricamente 

podem conter “verdades” que poderiam auxiliar ricamente na construção do contexto 

da enunciação. 

O terceiro modelo de ligação entre o enunciador e o enunciatário destacado por 

Thompson é a quase-interação mediada. Neste formato o meio de comunicação 

exprime deixas simbólicas que permitem ao ouvinte/telespectador uma noção mais 

clara das intenções do seu interlocutor. É o formato que mais se aproxima da 

tradicional copresença. São apresentados pelas mídias tecnologicamente mais 

desenvolvidas. No início deste capítulo foi tratada a comunicação via e-mail. Nesse 

modo o apresentador de uma mensagem tem com o receptor uma relação limitada, 

sem a presença das deixas simbólicas, próprias da copresença, das relações mais 

próximas. Porém, se esse mesmo formato eletrônico de comunicação for acrescido 

de uma imagem, como é o caso da comunicação chamada Skype, que utiliza recursos 

de áudio e vídeo, existe uma comunicação com copresença, que passa a ser quase-

interação mediada, pois há diversas deixas simbólicas, como as imagens em 

movimento e o áudio. Essas deixas são muito próximas das que apresentam, por 

exemplo, a televisão, que é o meio mais analisado nos estudos de Thompson. Para o 

autor, a televisão permite uma quase-interação mediada, pois se trata de uma relação 

comunicacional quase que completa, muito próxima da copresença (com suas 
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múltiplas possibilidades, inclusive de feedback, em alguns casos. Thompson defende 

que em alguns casos os participantes de um programa de televisão, como os debates 

políticos, representam o telespectador. Não é ele quem está ali, mas há um jornalista-

representante que defende seus pontos de vista.   

Outro conceito importante que Thompson é a sequestração, que é um conceito 

que complementa a sensação de distanciamento e esvaziamento no tempo e no 

espaço nas relações entre o enunciatário e o enunciador.  

O desenvolvimento das sociedades modernas implicou um complexo 
reordenamento das esferas das experiências. Com a emergência de 
sistemas especializados de conhecimentos como a medicina e a 
psiquiatria, e instituições especializadas como hospitais, hospícios e 
asilos de vários tipos, certas formas de experiências foram 
gradualmente sendo removidas dos locais da vida diária e 
concentradas em ambientes institucionais particulares. A experiência, 
por exemplo, de doenças crônicas (físicas ou mentais) ou da morte de 
um ente querido, para muitas pessoas foi modelada por um leque de 
instituições que se especializaram no cuidado de doentes terminais. 
Essas e outras formas de experiência foram separadas dos contextos 
práticos da vida diária e reconstituídas em instituições especializadas, 
cujo acesso pode ser restrito ou controlado de várias maneiras. 
(THOMPSON, 2012, p. 284). 

 

Nesse ponto Thompson mostra que há uma certa barreira entre parte do mundo 

real e aqueles a que a maioria da população tem acesso. Experiências que eram 

comumente vistas pelas populações, como atendimento a doentes ou execuções, 

muitas delas violentas, são “sequestradas” da observação das populações e passam 

a ser administradas pelos meios de comunicação. 

Foucault (1987, p.19) faz uma abordagem de como a sociedade moderna 

busca ser cada vez mais asséptica. Ele mostra um cenário de Paris, nos séculos XVIII 

e XIX, onde ocorriam execuções públicas nas ruas. Mostra que eventos cotidianos, 

como execuções ou punições são paulatinamente e, propositalmente, retiradas do 

ambiente das ruas, da vista pública. Como o tempo as instituições vão restringindo os 

eventos, acondicionado suas vítimas em presídios e quartéis. Para que as ruas sejam 

limpas, os loucos, por exemplo, são enviados para os manicômios, assim como os 

doentes são enviados para os hospitais. Essas medidas, aplicadas em Paris e 

provavelmente em boa parte da Europa nesse período, são aplicadas nos dias atuais 

como princípio de urbanidade e de assepsia. Até mesmo as crianças são instaladas 

em unidades de recuperação, anteriormente denominados reformatórios. Dessa 

forma, a realidade, acaba sendo “sequestrada” da população. O próprio termo revela 
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que se trata de um universo que foi retirado do cotidiano da sociedade, e passa a ser 

responsabilidade dos meios de comunicação “dessequestrar” essas realidades, 

devolvendo-as, mostrando-as à população. Não pretendemos nos embrenhar aqui 

nas questões ideológicas e políticas que permeiam essa situação e que justificam uma 

análise social, política, que não é o objeto deste estudo. O próprio processo de 

“dessequestração” também é passível de crítica, afinal a notícia, de cunho social, se 

transforma em mercadoria, colocada à disposição da sociedade pelos meios de 

comunicação.  

Quem quer que veja a televisão hoje, com uma frequência moderada, 
já deve ter assistido a inúmeras mortes naturais ou violentas (tanto 
simuladas quanto reais), terá visto crianças morrendo e fome ou de 
epidemias, terá presenciado guerras, conflitos ou supressões de 
demonstrações públicas, que ocorrem em partes diferentes do mundo. 
Terá visto assassinatos, golpes de estado, revoluções e 
contrarrevoluções – terão visto estes e muitos outros eventos 
desdobrando-se diante deles em suas TVs, eventos que não poderiam 
ter sido vistos pela maioria das pessoas antes do advento da TV. A 
mídia produz um contínuo entrelaçamento de diferentes formas de 
experiência, uma mistura que torna o dia a dia de muitos indivíduos 
hoje bastante diferente do experimentado por gerações anteriores. 
(THOMPSON, 2012. p. 286). 
 

1.6 O enunciatário e o enunciador da notícia no contexto 
pragmático pós-moderno 

 

A grande maioria das teorias que estuda a recepção das notícias nos veículos 

de comunicação está focada no papel que os meios de comunicação, sobretudo de 

massa, exercem sobre os enunciatários.  

Como se le ha visto a propósito de la inteligencia artificial o de la 
biología conductista, el punto de partida de una reflexión sobre la 
comunicación es siempre el esquema clásico de la decisión, 
cartesiano, representativo.  En este esquema fragmentado, mecánico, 
el emisor es todo-poderoso. Es el que envía la bola de billar, el 
mensaje que afectará al oyente, el sujeto activo, el príncipe. (SFEZ, 
2007, p.54).13 

 

                                                         
13 (Tradução livre do autor). Como já foi visto a propósito da inteligência artificial ou a biologia 
comportamental, o ponto de partida de uma reflexão sobre a comunicação é sempre o esquema 
clássico da decisão, cartesiano, representativo. Neste esquema fragmentado, mecânico, o emissor é 
todo-poderoso. É ele quem lança a bola de bilhar, a mensagem que irá afetar o ouvinte, o sujeito ativo, 
o príncipe.  
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A visão de que os meios de comunicação têm um papel de dominação da 

sociedade parecia ser indiscutível para as correntes de pensamento principalmente 

na primeira metade do século XX.  

Nesses modelos, prevalece um princípio de que os meios têm a capacidade de 

provocar estímulos e que os enunciatários reagem quase que em uma relação 

instintiva de estímulo-resposta. Nesse formato, o enunciatário tem pouca participação, 

a não ser agir como um agente passivo.  

Villanueva (2004, p. 97) faz uma interessante divisão do século XX e as 

diferentes correntes de pensamento que foram desenvolvidas.  A correlação feita pelo 

autor une os períodos teórico-comunicacionais com os econômico-políticos. 

Inicialmente há o período difusionista (1927-1963), quando ocorre um predomínio da 

expansão do capital internacional, inicialmente inglês e posteriormente norte-

americano. Existe uma perspectiva de que o desenvolvimento só ocorre com um 

crescimento econômico paralelo. Grande parte das teorias comunicacionais desse 

período se baseiam em princípios estruturalistas (a comunicação é vista como um 

elemento integrante da sociedade moderna e sua atividade é analisada dentro desse 

contexto, não como uma atividade causa repercussão na sociedade). O período crítico 

(1947-1987) é marcado pelas contradições entre o capital e trabalho, decorrentes do 

avanço do capitalismo. O modelo de acumulação é questionado e surgem as ideias 

socialistas. As tensões decorrentes desses conflitos se expandem para os contextos 

regionais, locais e para os diferentes setores sociais, incluindo a comunicação. A 

maioria das teorias comunicacionais desse período tem como foco os grandes 

veículos de comunicação que dominam a comunicação de massa. A indústria cultural 

é acusada de ser instrumento de dominação e de prejuízos causados à cultura 

autêntica. Sobressai-se nesta lista de pensamento as ideias da Escola de Frankfurt. 

As críticas ao modelo da comunicação de massa, alicerçado no capital econômico, 

qualificam esse período para o autor dessa taxonomia. Nessa visão a mídia de massa 

tem uma atividade opressora. 

Inicialmente, nos Estados Unidos, a cultura era muito simplesmente 
dividida entre a cultura de elite (high culture) e cultura popular (low 
culture). Em sua maioria, os críticos, bastante influenciados por uma 
visão europeia da arte, tinham a missão de proteger essa fronteira e 
defender a cultura frente ao entretenimento. (MARTEL, 2012, p.169). 

 

O recorte temporal que o autor usa e denomina como sendo “inicialmente” 

refere-se aos anos 1950. A separação entre cultura de elite e cultura popular já tem 
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sido contestada pelos pesquisadores de estudos culturais há algumas décadas. A 

cultura popular, nesses conceitos iniciais, era representada pela cultura das camadas 

menos favorecidas economicamente, algo como se fosse singular, quase que 

instintivo, natural e desarmônico. A alta cultura, por sua vez, seria o oposto dessas 

características, a expressão de uma camada intelectualizada. Na visão do autor, os 

críticos de arte e cultura tinham o papel de qualificar, analisar e mostrar as fronteiras 

entre esses dois modos de expressão. 

 
Na década de 50, em particular, a elite intelectual, muitas vezes 
composta de imigrantes europeus, se assusta com a ascensão da 
cultura de massa, denunciando a “crise da cultura”, na linha da filósofa 
Hannah Arendt. O sociólogo alemão Theodor Adorno, exilado nos 
Estados Unidos, vai mais longe, mostrando-se extremamente crítico 
com relação ao jazz, que não considera música, mas ‘rádio’, com um 
desprezo esnobe e, chegou-se até a dizer, racista”. (MARTEL, 2012, 
p. 170). 

 

A linha de Hannah Arendt mostra um conflito entre a sociedade das massas, 

que procurava educação, a partir do século XVIII, opondo-se às elites, que tinham a 

competência econômica para unir arte e cultura ao poder financeiro. Ter riqueza era 

poder ter acesso à arte ou até mesmo possuir os objetos de arte. ARENDT (1997, 

p.254) usa inclusive o termo “filesteísmo”, com referência aos filisteus, mercadores 

citados na Bíblia e que tinham a “soberba” de possuir uma grande competência de 

negociação, sempre visando o lucro. As elites eram comparadas pela autora aos 

filisteus, que por terem o poder, político e monetário, também dominavam a cultura. A 

relação com a cultura, a “alta cultura” era uma questão de status, de acesso a 

questões mais relevantes e nobres do que as questões mundanas, como por exemplo 

a falta de alimentos. Havia um distanciamento entre o mundo das artes e o mundo 

real. Para ela, movimentos como as obras kitsch do século XIX, mostram que a falta 

de estilo e senso de forma pode produzir resultados destoantes da realidade. Arendt 

mostra que as classes sociais menos favorecidas, à medida que conquistam seus 

bens, passam a disputar com o poder instalado o acesso à cultura já que esta era 

vista como mercadorias e as classes menos abastadas podiam ter acesso a livros, 

pinturas, estátuas e música, até então em poder da elite. 

Adorno (2001), um dos principais representantes da escola de Frankfurt, vê a 

cultura de massa sob uma ótica marxista. Suas críticas ao jazz, como na obra de 

Martel, para alguns podem ser analisadas como sendo uma contestação aos líderes 
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nazistas que dominavam a Alemanha – já que entre eles muitos mostravam sua 

simpatia pelo ritmo. Ele faz em seu livro várias citações a esse respeito. O aspecto 

mais relevante, contudo, é como ele analisa a comunicação de massa, que para ele 

deve ser tratada como “indústria de massa”, já que o termo indústria encerra toda a 

sua conotação mercantilista.  Provavelmente esse termo foi usado pela primeira vez 

em 1947, em Amsterdã, no livro Dialética do Esclarecimento, publicado junto com Max 

Horkheimer, outro representante da Escola de Frankfurt.  

Como bom marxista, Adorno considera a industrialização da cultura 
uma catástrofe artística, e insiste habilmente no fato de que essa 
cultura de massa não é uma cultura popular autêntica, mas produto de 
um capitalismo monopolista. Adorno contribui então para vulgarizar o 
conceito de “indústria cultural” e sobretudo sua crítica. (MARTEL, 
2012, p.170). 

 

Dois aspectos são importantes na definição da indústria cultural para Adorno. 

O primeiro é a monopolização em oposição ao individual. Há um mecanismo 

controlador que se encarrega de determinar o segundo aspecto dessa indústria: a 

padronização. São criados modismos, considerados elegantes, modernos, que se 

contrapõem à decadente cultura individual. A tecnologia é usada de modo onipresente 

para que os produtos sejam oferecidos e estejam disponíveis. Esses produtos são 

desprovidos da capacidade de produzir reflexão, tendo em vista que seu propósito 

principal é proporcionar o consumo. Nesse instante, torna-se a instância determinante 

do que é novo, moderno, do que deve ser consumido e como deve ser consumido. 

Opõe-se à arte cultural autêntica, ao folk. A indústria cultural funde o antigo e o 

familiar, o tradicional, adquirindo uma nova condição, apta para o consumo 

massificado. Pode-se usar como bom exemplo a música negra, tradicionalmente 

difundida na Bahia. Ainda hoje sobrevivem na capital baiana grupos que se dedicam 

à tradicional música africana, como Ilê Ayê, um bloco que se propõe a defender as 

danças e músicas do legado africano. A indústria cultural transformou o antigo (a 

música afro, tradicional), em uma nova condição, adicionando elementos que nunca 

pertenceram ao repertório musical afro, como as guitarras, e criando um novo ritmo, 

o axé, nos anos 1980. Em um Estado com 78,8% de sua população composta por 

negros (PNAD, 2005) esse ritmo musical incorporou mulheres loiras em seus grupos 

musicais, em um contraste com as origens. Isso em uma capital onde, até 2011, o 

bloco Ilê Ayê não aceitava que pessoas de cor branca participassem dos seus desfiles. 
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O axé, um ritmo musical que se tornou nacionalmente muito mais difundido que suas 

vertentes originais, é um exemplo da atuação da indústria cultural. 

De 1987 a 2001, na virada do século, surgem os enfoques pós-modernistas em 

antropologia e filosofia. Há uma redescoberta da atuação do enunciatário frente à 

estrutura. Desta feita, são abandonados os debates sobre o desenvolvimento e a 

dominação própria dos períodos precedentes. 

O período atual, de 2001 em diante, é tido como o período das indefinições, 

mas é possível defender-se que os conceitos de enunciador e enunciatário em muitos 

casos se confundem, sobretudo com a atuação das novas tecnologias. O papel das 

grandes corporações foi reduzido e a atividade de muitos enunciatários foi ampliada. 

Otro concepto fundamental que tiene que ver con el tema de redes 
sociales es sobre a movilidad. Por tanto, trabajamos con el concepto 
presentado por Mar Augé (2007), que reflexiona sobre una sociedad 
que vive a partir de estructuras móviles y en espacios no-locales, es 
decir, por locales inexistentes, mientras posibiliten la sensación de 
existencia. Es lo que conocemos como real-virtual. También, se ha 
escogido como fundamental el concepto de participación, compartido 
entre dos autores: Dan Gilmor (2005) y Zgmunt Bauman (2001). 
Gilmor define que la participación es una característica estructural de 
la comunicación contemporánea, pues “nosotros somos los media”.  
Complementando lo que dice Gilmor, pero, años antes, Bauman define 
que la sociedad líquida es marcada por la participación en los procesos 
(ya nos más sólidos) definidos, aunque con procesos interactivos que, 
según Renó (2011), son procesos donde todos los participantes tienen 
la capacidad de definir los caminos futuros a partir de sus decisiones 
y experiencias personales. (RENÓ, 2012, p. 27).14 

 

O desafio maior é chamar a atenção em uma sociedade marcada “pela atenção 

insuportavelmente fugaz e distraída” (BAUMAN, 2013 s.p). O mundo se transformou 

eu uma gigantesca loja e departamentos, nos quais são apresentadas as culturas, que 

devem provocar o máximo de impacto e obsolescência instantânea. 

Bauman conclui que a cultura da modernidade “líquida” tem na sedução sua 

tarefa única. Os que eram súditos em outros tempos, tornaram-se clientes. Apenas 

                                                         
14 (Tradução livre do autor). Outro conceito fundamental que tem a ver com o tema das redes sociais é 
sobre a mobilidade. Para tanto, trabalhamos com o conceito apresentado pelo Mar Augé (2007), que 
reflete acerca de uma sociedade que vive de estruturas móveis e em espaços não-locais, ou seja, em 
locais inexistentes, enquanto possibilitam a sensação de existência. É o que conhecemos como um 
real-virtual. Além disso, foi escolhido como fundamental o conceito de participação, compartilhado entre 
dois autores: Dan Gilmor (2005) e Zgmunt Bauman (2001). Gilmor define que a participação é uma 
característica estrutural da comunicação contemporânea, porque "somos os media". Complementando 
o que diz Gilmor, mas, anos antes, Bauman define que a sociedade líquida é marcada pela participação 
em processos (já mais sólidos) definidos, embora com processos interativos que, segundo Renó (2011), 
são processos em que todos os participantes têm a capacidade de definir os caminhos futuros a partir 
de suas decisões e experiências pessoais. 
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uma questão de nomenclatura alterada. Porém, o mecanismo de sedução não é único; 

ele funciona baseado em um complexo de gratificações que funciona como uma 

engrenagem. A satisfação nunca é saciada definitivamente e completamente; novas 

necessidades têm que ser produzidas, mesmo que as anteriores ainda estejam 

insatisfeitas. No estado antigo, a cultura tinha o papel de estado moderno, o papel de 

mantenedora do sistema. Ela provocava mudanças. É nesse contexto que se 

apresenta a fase “sólida”, na qual ela tinha o papel de transformadora da sociedade.  

Porém, de transformadora e estimulante ela se transforma em tranquilizante. “Deixa 

de ser um arsenal de uma revolução moderna para se transformar em um depósito de 

produtos conservantes” (Ibidem).  Na pós-modernidade, modernidade tardia ou até 

mesmo na hipermodernidade, desenvolveu-se uma modernização compulsiva e 

obsessiva que vai levar aos surgimento de sua fase “líquida”, na qual a cultura e o 

conhecimento são fluídos. Os conhecimentos e a cultura, nessa fase, são fugazes, 

consistentemente substituídos por novos conceitos. A cultura e o conhecimento 

passam a ocupar um papel individual, de satisfação, muitas vezes feita de forma 

compulsiva. Baseado nas ideias de Bourdieu, Bauman diz que nessa fase se 

destacam as atrações com sedução e sonhos, em uma sociedade marcada pelo 

consumo. 

McLuhan (1998, p.21), em um dos postulados mais clássicos, considerou que 

“o meio é a mensagem”, ou seja, o próprio meio produz efeitos na mensagem 

enunciada. Uma mesma mensagem pode ser transmitida por e-mail ou por um meio 

de comunicação mais moderno, como o Facebook. Seus efeitos de sentido são 

diferentes. “O meio é a mensagem’ porque é o meio que configura e controla a 

proporção e a forma das ações e associações humanas” (ibidem, p.23) O próprio fato 

de o Facebook permitir uma comunicação síncrona, diferencia-o do e-mail que, pela 

sua natureza é assíncrona, ou seja, torna mais difícil um feedback mais instantâneo, 

quase que online. McLuhan defende em sua argumentação que o meio não é um 

elemento translúcido, que simplesmente transmite a informação. O meio participa da 

mensagem. A mesma mensagem dita em um jornal eletrônico, na televisão, pode ter 

repercussão bastante distinta da mesma mensagem se esta for escrita em um jornal 

impresso. Ou seja, o meio acaba fazendo parte da mensagem 

 

 

 



66 

 

 

Capítulo II – O papel da comunicação e do jornalismo 

 

 Claude Bertrand (1999, p.28) analisa o papel das mídias na sociedade sob a 

ótica da deontologia. O termo tem origem no estudo desenvolvido pelo filósofo 

utilitarista Jeremy Bentham (Déontologie, ou Science de La Morale), publicado em 

1834, em que o autor rompe com os conceitos tradicionais de ética e moral.  

Le mot Déontologie est dérivé de deux mots grecs, τò δέον [to deon] 
(ce qui est convenable) et λογία [logia] (connaissance) ; c'est-à-dire, la 
connaissance de ce qui est juste ou convenable. Ce terme est ici 
appliqué à la morale, c'est-à-dire, à cette partie du domaine des actions 
qui ne tombe pas sous l'empire de la legislation publique. Comme art, 
c'est faire ce qu'il est convenable de faire; comme science, c'est 
connaître ce qu'il convient de faire en toute occasion. (BENTHAM, 
2004, p. 21)15 

 

 Camponez (2009) faz um profundo estudo sobre a natureza aristotélica da 

ética, aproximando-a da moralis, que atua como um comportamento filosófico, como 

se fosse um pacto social, baseando-se em costumes e tradições que se adaptam aos 

contextos sociogeográficos e históricos, determinando, dessa forma, um sistema com 

códigos de conduta que regem um determinado estrato social em um período 

temporal. Esse raciocínio torna-se importante ao compararmos com o que propõe 

Bentham em seu tratado sobre deontologia. O que parece ser uma sutil diferenciação, 

encerra uma visão quase que antagônica. “Para Aristóteles, uma vida orientada pela 

razão é uma vida virtuosa.” (CAMPONEZ, 2009, p.19). Essa virtuosidade estaria mais 

próxima da moral, do procedimento que constitui o ethos. 

 Bertrand (1999) observa os meios de comunicação em uma análise 

deontológica entre as quais destaca-se a necessidade de “observar o entorno”. É 

papel da imprensa mostrar o que está acontecendo, mas também desenvolver um 

papel de triagem e interpretação. Além disso, deve funcionar também como uma 

espécie de vigilante dos três poderes básicos da democracia, que são o executivo, 

legislativo e judiciário. Cabe ainda, “fornecer uma imagem do mundo”, que é mostrar 

                                                         
15 (Tradução livre do autor).  A palavra Deontologia deriva de duas palavras gregas τò δέον [to déon] (o 
que é conveniente) e λογία [logia] (conhecimento); quer dizer, o conhecimento do que é justo ou 
conveniente. Este termo é aqui aplicado à moral, isto é, a esta parte do domínio das ações que não cai 
sob o império da legislação pública. Como arte, é fazer o que é conveniente fazer; como ciência, é 
conhecer o que convém fazer em cada ocasião. 
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para o homem comum o que acontece no restante do universo. Para o autor, um dos 

papeis dos meios de comunicação é “contribuir para a felicidade: divertir”. Dessa 

forma, os meios de comunicação de massa podem contribuir para produzir o 

entretenimento que “hoje é mais indispensável do que antigamente para diminuir as 

tensões que ameaçam levar à doença ou à loucura”. Bertrand crê que o leitor, o 

usuário da mídia, espera dela também a opção de diversão e que não cabe aos meios 

de comunicação unicamente informar, e que o papel de proporcionar divertimento 

“combina-se eficazmente com todas as outras”. Um outro papel dos meios é funcionar 

com um “vetor da publicidade”. Os meios seduzem o público para que os anunciantes 

consigam desenvolver suas vendas. “Para alguns observadores, a publicidade 

desempenha um papel benéfico: informa e, estimulando o consumo e a concorrência, 

permite preços baixos”. Para outros autores, porém, a mídia é acusada de 

manipulação, de incitação ao consumo supérfluo e ao desperdício. 

A fronteira entre jornalismo e entretenimento nunca foi nítida e é cada 
vez menos: a imprensa popular sempre privilegiou o divertimento e a 
mídia comercial impregna agora todos os seus produtos com 
entretenimento. A sobreposição é quase inevitável: uma notícia pode 
ser interessante e sem importância: em contrapartida, aprende-se 
muito divertindo-se. Os dois tipos de mídia fornecem informação e 
formação – e é indispensável que os dois sirvam bem o público. 
(BERTRAND, 1999, p.34).  
 

Sob essa óptica pode ser considerado como “normal”, além de comum, que o 

jornalismo atue como um meio de entretenimento, justificando-se assim os programas 

de televisão como o “CQC”, transmitido pela Rede Bandeirantes ou até mesmo o 

“Globo Repórter”, que apesar de ter “repórter”, no nome, é basicamente um programa 

de variedades de entretenimento, mostrando paisagens paradisíacas, costumes 

regionais ou animais. Na análise de Bertrand, “aprende-se muito divertindo-se”. O que 

Bertrand critica em seu estudo é que a mídia é ao mesmo tempo uma empresa e um 

serviço público. Como empresa, tem uma estrutura industrial e, nos países ocidentais, 

uma organização capitalista.  Para Milton Friedman (apud BERTRAND, 1999, p.50), 

“um proprietário do Wall Street Journal declarava: ‘um jornal é uma empresa privada 

que não deve nada aos usuários, os quais não lhe concedem nenhuma autorização. 

Portanto ele não constitui de modo algum um serviço público’.”. 

O que o autor questiona é o fato de como essas empresas jornalísticas podem 

ser controladas. Se elas ficarem à mercê do mercado, cada vez mais estarão sujeitas 

à banalização, ao espetáculo. A regulamentação pelo Estado também não funcionou, 
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a exemplo do que tentaram os estados totalitários. Os jornalistas são incapazes de 

dominar. A grande maioria atua como “peões”, “sobrecarregados, mal assistidos, 

tropeçam por vezes ou derrapam – pequenas faltas que se avolumam pouco a pouco” 

(op. cit., p. 36). Os astros do jornalismo, bem remunerados, são poucos. Pela natureza 

do seu trabalho, têm pouca interferência no trabalho, sendo atropelados por uma linha 

de produção, editorial, que os faz perder sua identidade.  

Para Tom Rosenstiel e Bill Kovach (2003 p.31) a principal finalidade do 

jornalismo é “fornecer aos cidadãos as informações de que necessitam para serem 

livres e se autogovernar”. Enquanto para Bertrand os usuários, por sua natureza, são 

“apáticos ou desorganizados, ignorantes ou intolerantes”, se os usuários “constituem 

às vezes um obstáculo à liberdade de imprensa, e parecem pouco dispostos a lutar 

para defendê-la” (BERTRAND, 1999, p.37), para Rosenstiel e Kovach a imprensa tem 

como papel ser como um guardião “que tira as pessoas da letargia e oferece uma voz 

aos esquecidos” (ROSENSTIEL e KOVACH, 2003, p.31). Para os dois autores, essa 

definição histórica relaciona-se até mesmo com o conceito da criação da comunidade 

e da democracia.  

Outro preceito importante para a dupla de autores é de que o jornalismo possa 

traduzir a verdade (grifo dos autores). Porém, como ambos alertam, se esta 

necessidade é inquestionável, o que é a verdade é absolutamente questionável. O 

conceito de verdade pode ser considerado subjetivo. Os autores defendem, no 

entanto, que, o principal compromisso do jornalismo deve ser com o leitor, o cidadão. 

“É um acordo implícito com o público que garante aos leitores que as críticas de filmes 

são honestas, as críticas de restaurantes não sofrem influência dos anunciantes” (op. 

cit., p. 83) e que as coberturas em geral não sofrem interesses externos, econômicos, 

nem dos parceiros comerciais. A notícia, sob essa ótica, deve chegar ao leitor de modo 

puro, límpido, mas também de uma forma convincente. 

O jornalismo experimentou recuos desse teor no final do século XX, mais 

especificamente em 1989, quando começaram a surgir diversas falências, fusões e 

as empresas de jornalismo começaram a apresentar sinais de endividamento. Diante 

das dificuldades, as empresas jornalísticas começam a mudar seus modelos de 

negócios. “Nos jornais, isso representava cortar custos, deixando de investir no 

noticiário para torná-lo mais atraente” (op. cit., p. 93). Pode-se definir esse período 

histórico como sendo um marco para a mudança no layout dos jornais. Mas além 

disso, os jornais traçaram estratégias de marketing mais aguerridas. No Brasil, por 
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exemplo, o jornal Folha de S. Paulo, lançou, nos anos 1980, a estratégia de distribuir 

fascículos aos seus leitores. O jornal O Estado de S. Paulo, seu principal concorrente, 

fazia nessa época o sorteio de apartamentos para seus leitores. Graças a essa 

estratégia, em 1990 a Folha de S. Paulo chega a atingir uma tiragem de 1,5 milhão de 

exemplares em apenas uma edição (PATURY, s.d., online) enquanto as edições em 

2013 tiveram uma média de pouco menos de 300 mil exemplares.  

Embora as atividades de marketing tenham sido positivas para os jornais 

americanos e para os brasileiros, marketing e jornalismo são atividades distintas. O 

marketing pode ser um elemento que procura atrair novos leitores, mas os jornalistas 

“constroem uma relação com seu público baseada nos seus próprios valores, 

capacidade de análise e julgamento, autoridade, coragem, profissionalismo e 

compromisso com a comunidade” (ROSENSTIEL e KOVACH, 2003, p.98). Quando 

fornece esses componentes aos seus leitores, o veículo de comunicação adquire 

credibilidade, que é uma condição importante na relação comercial entre o anunciante 

e a empresas de comunicação.  

Uma das estratégias que os veículos de comunicação desenvolveram para 

atrair mais leitores foi aproximar o jornalismo do entretenimento. “As tentativas de 

atrair público com ângulos engraçadinhos acabam falhando como estratégia 

comercial, em longo prazo, por três razões” (ROSENSTIEL e KOVACH, 2003, p. 233).  

Para Kunczik (1997), a teoria da responsabilidade social defende uma 

imprensa livre com ato “socialmente responsáveis” e que atenda a seis funções: 

1. Servir ao sistema político, fazendo com que, em geral, a informação 
e a consideração dos assuntos públicos sejam acessíveis; 
2. informar ao público para que esse possa adotar uma ação 
autodeterminada; 
3. proteger os direitos dos indivíduos como vigilante do governo; 
4. servir ao sistema econômico – por exemplo, unindo compradores e 
vendedores através da publicidade; 
5. proporcionar entretenimento (que significa “bom” entretenimento, 
seja ele qual for); 
6. preservar a sua autonomia financeira, para não vir a depender de 
interesses e influências especiais. (KUNCZIK, 1997, p 76). 

 

Os conceitos da teoria da responsabilidade são aplicados principalmente na 

imprensa norte-americana. Pode-se perceber nesses preceitos os princípios da 

liberdade econômica e de expressão dos Estados Unidos. Merece destaque o item 

que prega o serviço ao sistema político; tornar públicas as informações dos “assuntos 

públicos” é uma estratégia que pode possibilitar a aproximação entre governo e as 
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organizações de comunicação. Esse conceito encerra um espírito talvez mais próprio 

de uma lógica da relação imprensa-governo nos Estados Unidos, onde a imprensa 

surgiu independente do apoio governamental e, por consequência, o papel de vigilante 

apresenta-se como da natureza do relacionamento entre a imprensa e o governo, não 

se contaminando, pelo menos em tese. O espírito desse postulado parece residir mais 

no aspecto de esperar da imprensa um papel de apoio aos interesses públicos do que 

propriamente “servir ao sistema político”. Em um país onde as relações entre a 

imprensa e governo sempre foram mais próximas, como no Brasil, esse conceito pode 

ser interpretado como sendo de subserviência. Também é preciso considerar-se que 

essas ideias são de 1956, ou seja, têm mais 60 anos de existência desde que foram 

defendidas pela primeira vez.  

O segundo ponto é o que atribui à imprensa a capacidade e a responsabilidade 

de não só orientar o público, mas de torná-lo capaz de autogerenciamento, de tomar 

suas próprias decisões conforme os dados fornecidos pelos meios de comunicação. 

Depreende-se que, pela natureza do serviço jornalístico, este deve ser imparcial, para 

que o leitor, diante dos diferentes pontos de vista apresentados, tome a sua decisão 

conforme achar mais conveniente.  

A proteção dos direitos do indivíduo como vigilante do governo é mais uma 

perspectiva na qual o jornalismo é visto como um aliado do governo e que os dois 

desenvolvem apenas atividades para a defesa dos interesses dos cidadãos. A história 

mostrou que, inclusive nos Estados Unidos, não é raro que a imprensa, para proteger 

os interesses dos seus leitores, precise obstar aos interesses do governo. Não há 

muito sentido a relação umbilical entre governo e imprensa. Também não é raro que 

o governo, para defender o interesse da sociedade, tenha que se opor aos interesses 

dos meios de comunicação, principalmente quando estes atuam de modo a criar 

monopólios ou oligopólios e quando estes passam a atuar em defesa dos pontos de 

vista de seus anunciantes e dos seus próprios interesses comerciais. Assim sendo, é 

papel da imprensa manter-se vigilante em defesa dos interesses da sociedade, 

inclusive em oposição aos interesses do governo.  

O item 4 prevê a aproximação entre capital, sistema econômico e os 

compradores. Não é esse o papel do jornalismo dentro das organizações de mídia, 

mas acaba tornando-se esse o papel dos veículos. Publicidade e jornalismo, para 

muitos, são interesses antagônicos, mas que caminham paralelamente. O senso 

comum costuma defender que o jornalismo é uma atividade patrocinada pela 
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publicidade. Bucci (2000, p. 65) trata dessa questão em uma perspectiva inversa. É o 

jornalismo quem desenvolve os pilares para atuação da publicidade, com a 

credibilidade e atração do leitor. A credibilidade e um jornalismo atraente (esses dois 

elementos podem ser excludentes) abrem campo para que as empresas anunciem e, 

consequentemente, vendam. Pela teoria do senso comum, inicial, de que a 

publicidade é quem sustenta o jornalismo, seria possível um veículo de comunicação 

existir sem a atuação do jornalismo, transmitindo novidades. As poucas tentativas 

nesse sentido não alcançaram bons resultados. O autor cita como exemplo uma 

empresa automobilística brasileira que criou uma revista sobre automóveis. Porém, a 

revista não sobreviveu. Provavelmente porque o leitor não via credibilidade em uma 

publicação que trazia reportagens sobre automóveis escrita por profissionais que 

recebiam salários da montadora que produzia e comercializava os carros, mas 

também editava um veículo de comunicação que provavelmente incluiria seus 

próprios produtos. Faltava credibilidade ao veículo. Porém, apesar do necessário 

distanciamento, a publicidade é parceira do jornalismo e a empresa jornalística só 

adquire independência em seu noticiário se concomitantemente tiver uma 

independência financeira. A empresa que opera com jornalismo não tem autonomia 

nas suas coberturas se não tiver também uma autonomia financeira e isto só é 

possível de adquirir com a participação da publicidade. Isto atende ao item 6, que 

prevê que a preservação da saúde financeira é fundamental para evitar a interferência 

de outros interesses, como os de políticos ou empresas que procuram encobrir 

atividades ilegais ou ilícitas. 

Proporcionar entretenimento, como prevê o item 5, não é a atividade principal 

do jornalismo, no entanto, cada vez mais tem sido o exercício mais comum.  

Alberto Dines (1986) fazia em 1974 sua primeira edição de uma publicação (O 

Papel do Jornal) que mostrava uma crise no jornalismo brasileiro. O problema central 

estava no preço do papel jornal, em uma época em que os jornais impressos 

representavam uma das mais importantes fontes de informação. Na ocasião, o 

problema era decorrente da crise do petróleo, que atingia os países em 

desenvolvimento. Além disso, outros elementos também colaboraram para o 

recrudescimento da crise, entre eles o desinteresse dos fabricantes de papel jornal 

nos Estados, que preferiram investir em áreas mais rentáveis e também ligadas ao 

setor papeleiro, como o de produção de embalagens. Começavam também a surgir 

as críticas dos movimentos ambientalistas, o que causa o fechamento de 134 
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pequenas e médias fábricas de celulose nos Estados Unidos, considerando que as 

usinas de papel são grandes poluidoras dos cursos de água. Para piorar, 60% do 

papel jornal usado no Brasil, na época, era importado. No ápice da crise, “o papel de 

imprensa pula de 171 dólares a tonelada (preço em 1971) para 320 dólares, em 1974 

(187% de diferença).” (DINES, p. 32) 

Diante desse problema, o autor questiona: “Os jornais vão sucumbir. A mídia 

eletrônica vai suplantar a impressa?”. Essas questões merecem ser destacadas pela 

sua peculiaridade, pois tornaram-se a serem repetidas 40 anos depois diante do 

avanço da internet. 

Nessa época, a crise do papel levava ao fechamento das três principais revistas 

americanas (Colliers, Look e Life).  Paralelamente, a revista francesa Paris-Match 

também entrava em declínio, embora essa publicação não tenha suas edições 

encerradas. O autor levantava a hipótese de que as revistas semanais poderiam ser 

a maior vítima naquele cenário em que a televisão avançava e os jornais encontravam 

dificuldades. Caberia aos jornais um papel mais interpretativo, analítico, em suas 

reportagens, pois o factual estaria sendo coberto pela nova mídia, da época, a 

televisão, que completava duas décadas de existência. No momento em que fazemos 

esta pesquisa, no início do século XXI, o principal “concorrente” dos jornais impressos, 

a internet, também, completa pouco mais de duas décadas de atuação comercial. 

Diante desse quadro, quais as propostas que se faziam para o jornalismo 

impresso, para o jornal, na época? Uma das propostas era adotar o “novo jornalismo”, 

um estilo de escrita das reportagens que tinha como expoentes máximos os repórteres 

Tom Wolfe e Norman Mailer (Idem, p. 89). O novo jornalismo trabalhava com um 

gênero que desprezava a objetividade e permitia ao jornalista fazer longas narrativas 

mesclando estilos de reportagem, crônica e depoimento. Porém, na prática esse estilo 

ficou limitado a jornalistas consagrados ou intelectuais, pois instalou-se um paradoxo. 

Com a crise causada pelo aumento nos preços do papel, houve um racionamento nos 

espaços para as reportagens e o novo jornalismo exigia muito mais espaço nas 

páginas, pois se contrapunha aos padrões tradicionais de objetividade. 

Existia, contudo, uma outra questão que precisava ser resolvida. “Para 

começar, o jornal terá de engolir e aceitar a existência da TV como veículo noticioso 

e seu principal concorrente” (Dines, p.90). Questionava-se qual a novidade máxima 

alcançada pela TV dentro de determinado assunto. E cabia ao jornal o papel de 

adiantar-se com algo mais novo ou mais completo, nas palavras do autor, deixando o 
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factual para a TV e “reservando para o jornal o desdobramento do fato por inteiro, com 

todas as suas circunstâncias e já não mais apenas com as primárias”. Para isso, 

defendia-se um jornalismo interpretativo e investigativo. 

Como solução para a crise dos jornais impressos da época são propostas três 

alternativas: econômicas, estratégicas e estilísticas. No aspecto econômico propõe-

se aumentar o preço dos exemplares e também aumento no preço da publicidade, 

para que fosse possível acompanhar o aumento nos preços do papel jornal.  

Paralelamente deveria haver uma valorização no conteúdo, que teria mais 

independência. Dever-se-ia procurar uma audiência mais comprometida com as 

opiniões do veículo, levando-se assim a um crescimento das audiências. O autor 

sugere ainda que sejam adotadas técnicas de marketing para que os jornais tenham 

alvos específicos, ou seja, fatias de mercado. 

Quantos aos aspectos estratégicos, defendia-se a segmentação com a 

publicação de edições regionais, com uma segmentação geográfica. Além disso, 

Dines propõe que haja jornais semiespecializados, como por exemplo, publicações 

com informações mais locais, destinados ao público da periferia.  

Quanto ao aspecto de estilo, a proposta era ter espaços em claro, aumentar as 

fotos e diminuir o número de colunas, para facilitar a leitura.  

A maior parte dessas medidas foi implementada em momentos diferentes e de 

formas diferentes, por diversas organizações jornalísticas. O jornal Folha de S. Paulo, 

por exemplo, criou várias edições regionais no interior do estado de São Paulo a partir 

dos anos 1990, assim como implementou mudanças gráficas no seu formato de 

edição. A estratégia das edições regionais não se revelou vantajosa financeiramente 

e foi abandonada. As mudanças gráficas, na Folha de S. Paulo, assim como em outros 

veículos, têm sido implementadas de modo regular e contínuo por quase todos eles.  

Quanto à aplicação do jornalismo literário, o que ocorreu na prática foi o contrário. 

Com a redução nos espaços destinados ao noticiário nos jornais impressos, apenas 

alguns cadernos especiais utilizam linguagem literária ou espaços ampliados para 

reportagens investigativas mais ampliadas. No dia a dia o que predominam são as 

reportagens com tamanho reduzido nas quais predomina a linguagem objetiva, direta, 

comumente orientada por manuais de redação, que prioriza a objetividade. 
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2.1 O papel do jornalismo sob uma óptica marxista. 

 

Há uma visão do jornalismo diferente da que estamos mais acostumados no 

mundo ocidental; trata-se de uma visão que procura atender aos princípios do 

socialismo, que é a visão marxista do jornalismo. 

Na visão marxista, a comunicação é vista como um “ato guerrilheiro na 

sociedade de alienação capitalista”. O jornalismo projetado como ideal na visão de 

Karl Marx e Friedrich Engels (KUNCZIK, 1997, p. 115) é diferente do praticado 

atualmente. Vladimir Ilitch Lenin, revolucionário russo e um dos responsáveis pela 

implantação da Revolução Russa, em 1917, publicou um artigo intitulado “Como 

Começar”, que saiu em 1901 na revista Iskra (A Faísca), do Partido Bolchevique. Nele, 

o líder bolchevique mostra uma nova perspectiva para o jornalismo, diferente do papel 

que lhe era atribuído anteriormente sobretudo em países como Estados Unidos, 

França e Inglaterra, que desenvolveram a indústria dos jornais impressos com maior 

intensidade no final do século XIX e início do século XX. 

O jornal não é somente um propagandista e agitador coletivo: é 
também um organizador coletivo. Neste sentido, pode-se compará-lo 
aos andaimes colocados em torno de um edifício, facilitam a 
comunicação entre os diferentes trabalhadores da construção; 
ajudam-nos a distribuir o trabalho e a estar cientes dos resultados 
gerais que se alcançam conjuntamente, através do trabalho 
organizado. (KUNCZIK, 1997, p. 117). 
 

Essas ideias permearam a condução das relações entre o que se convencionou 

chamar de centralismo democrático, um modo de gerenciamento do Estado no qual 

todas as decisões do partido devem ser cumpridas. Em um artigo publicado no Pravda 

(A Verdade), principal veículo de comunicação do partido, em 20 de setembro de 1918 

Lênin volta a defender o papel do jornalismo como elemento de transição entre o 

capitalismo e o socialismo, como educador das massas, mas que ela (a imprensa) 

ainda “não estava fazendo isso o suficiente” (Ibidem)  

Atribui-se a Roth (apud KUNCIZK, ibidem, p.118) os quatro pilares da 

imprensa:  

1. Parcialidade. 
2. Veracidade; 
3. Compromisso com o povo; e  
4. Caráter de massa.  
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2.1.1 Parcialidade 

De todos os aspectos destacados, o da parcialidade é que o mais destoa dos 

padrões do jornalismo praticado nos países ocidentais, especialmente onde o 

jornalismo impresso se destacou com maior intensidade, como nos Estados Unidos, 

França e Inglaterra. Não que a imparcialidade no jornalismo seja uma marca visível e 

clara nos procedimentos da imprensa fora do eixo dos países que praticavam ou 

praticam o centralismo democrático; pelo contrário, objetividade e imparcialidade são 

objetivos inatingíveis ainda que haja por parte dos profissionais envolvidos o maior 

interesse em desenvolver uma prática jornalística irretocável. A parcialidade é própria 

da natureza humana, que percebe e analisa os fatos conforme seus referenciais, suas 

vivências. Entretanto, há uma grande distância entre a impossibilidade ou 

incapacidade de cumprir-se os preceitos de objetividade e considerar a parcialidade 

como meta no jornalismo.  

Partindo-se da premissa que o jornalismo tem como um dos seus pilares a 

credibilidade e a credibilidade pressupõe isenção, a prática de um jornalismo em que 

a parcialidade seja uma de suas características corre o risco de torná-lo o que se 

convencionou chamar de “jornalismo panfletário”, mais comprometido com as causas 

políticas e ideológicas. A imparcialidade, etimologicamente, prevê o não privilégio de 

parte16. A não observância desse aspecto indica que pode haver um comportamento 

tendencioso na notícia, ou seja, ou autor (ou autores), pode ter usado 

deliberadamente a imprensa para manifestar, defender ou propagar seu ponto de vista 

ou visão da entidade ou partido com quem mantem vínculo ou simpatia. 

Nos Estados Unidos, depois da I Guerra, consolida-se a perspectiva 
funcionalista no estudo da comunicação social, alicerçada em estudos 
de natureza empirista que se utilizam de modelos formais e 
matemáticos. Essa corrente, que pretende atribuir-se uma aura de 
imparcialidade e objetividade, passa a hegemonizar os estudos nesse 
campo nos Estados Unidos e também na América Latina. (GENRO 
FILHO, 1987, p. 31). 

A imparcialidade, vista como padrão de um jornalismo considerado 

“profissional” e “sério”, em tese, não deve ser vista como uma regra diante da qual o 

seu não cumprimento o torna inexequível. A história tem mostrado momentos em que 

o jornalista (ou a imprensa) assumiu um posicionamento diante do fato e que nem por 

isso deixou de desempenhar um jornalismo considerado “sério”.  

                                                         
16  Houaiss, em seu dicionário, define “parcial” como sendo derivado do latim tardio partilis e de pars, tis, que 

significa parte ou porção. 
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2.1.2 Veracidade 

O aspecto da veracidade parece estar em completa sintonia com os preceitos 

do jornalismo. Contudo, como já foi abordado neste estudo, o conceito de verdade 

pode ser considerado como subjetivo. Desta forma, o que pode parecer verdade, em 

tese, pode ser a verdade para determinados eixos políticos e inverdade para outros. 

Cabe também a discussão sobre o fato de uma informação poder ser parcial 

(atendendo ao conceito da parcialidade) ao mesmo tempo em que que seja verídica. 

O jornalismo é uma dessas instâncias sociais que, ao longo das 
últimas décadas, conquistou legitimidade para descrever e interpretar 
discursivamente a realidade. Ao caracterizar o jornalismo, Franciscato 
(2005) destaca três princípios que singularizam e dão especificidade 
à sua prática e ao seu produto: (i) adoção como pressuposto da 
existência de uma ideia de verdade do real que pode ser apreendida 
nos seus aspectos principais por meio de técnicas jornalísticas e 
transformada em relato; (ii) compromisso normativo de cumprir esta 
tarefa de fidelidade ao real; (iii) produção de conteúdos que ofereçam 
a uma coletividade modos específicos de vivenciar situações num 
tempo presente. (FRANZONI, RIBEIRO e LISBOA, 2011, online). 

 

Os cursos de ensino de jornalismo e a prática nas redações comumente 

buscam desenvolver e aprimorar técnicas que pretendem transformar em relato aquilo 

que foi observado ou investigado como sendo real. Uma das estratégias é o uso das 

aspas, que busca dar um sentido de real, pois deve ater-se exatamente às expressões 

ditas pelo entrevistado. Na televisão ou no rádio, por exemplo, é praxe que se exponha 

a fala do entrevistado, se possível sem interpretação do repórter, para reafirmar a 

sensação de real. As fotografias, no impresso, reforçam essa sensação. Além da 

observação do jornalista, há a fotografia, que funciona como se fosse uma 

comprovação. Embora transmitir o real seja algo difícil, é uma das tarefas (e um dos 

desafios) do jornalismo transmitir para o receptor a mensagem em forma de relato de 

modo mais próximo a como ocorreu o fato na realidade. Além dos recursos como 

vídeos e fotos, também é comum que sejam ouvidas diversas pessoas que podem 

apresentar diferentes versões ou complementar o relato do repórter. A terceira 

necessidade colocada pelo autor é mais presente no jornalismo eletrônico e 

eventualmente na Internet, mas que também pode ser notada no jornalismo impresso 

quando, por exemplo, publica as manchetes no presente do indicativo. 
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2.1.3 Compromisso com o povo 

A mesma abordagem pode ser considerada também quanto ao item que pede 

“compromisso com o povo”. O próprio uso do termo “povo”, em vez de sociedade, 

permite uma reflexão. A expressão é mais usada pelos movimentos libertários para 

referir-se às classes trabalhadores ou movimentos do proletariado. Em contrapartida, 

o termo “sociedade” tem uma conotação mais ampla, envolvendo diversos segmentos 

sociais. Desta forma, pode-se depreender que ao fazer uma escolha pela terminologia 

“com o povo”, há uma manifestação ideológica no sentido de que haja uma 

preocupação com o direcionamento para as classes trabalhadoras e populares. 

Haveria, neste caso, um direcionamento das informações para determinadas classes, 

ou seja, para um público-alvo dirigido. 

 

Benjamin sustenta que na organização da sociedade burguesa a 
linguagem foi sendo forçada a se afastar de uma certa magia que tinha 
nas suas origens. As inovações terminológicas, sob o controle de 
critérios comunicativo utilitários, foram sendo relegadas aos campos 
específicos das tecnologias, dos conhecimentos especializados e das 
atividades pragmáticas. E o uso mais livremente criativo das palavras 
ligadas aos sentimentos vividos e às tensões da subjetividade ficou 
mais ou menos relegado à espontaneidade das crianças ou à audácia 
da expressão dos poetas, dos artistas. Mikhail Bakhtin tinha uma 
perspectiva diferente da de Benjamin. Para o crítico russo, a 
linguagem estava sempre sendo criada, tinha uma existência 
dinâmica, transformava-se continuamente, e o povo - a multidão dos 
falantes - desempenhava um papel absolutamente essencial nesse 
processo de criação permanente. (KONDER, 2002, p.157). 

 

Nesse trecho há duas visões que não são excludentes, mas mostram como a 

sociedade pode ser manipulada. Para Benjamim, a linguagem a linguagem sofreu 

transformações quase irreversíveis, transformando sua origem em algo de uso 

limitado, ou seja, apenas crianças e artistas falariam “a verdade”. Mas além disso, 

Benjamin vê a comunicação numa perspectiva emissor-receptor, ou enunciador-

enunciatário. Neste caso os meios de comunicação teriam a capacidade (ou fazem 

isso sistematicamente) de direcionar as massas, transformando a linguagem de modo 

que a sociedade fosse “vítima” dessa linguagem. Parte de seus estudos mostraram a 

capacidade da indústria cultural em transformar essa linguagem em um produto de 

fácil assimilação e consumo. Para Bakhtin, o povo (multidão de falantes) não é um 

enunciatário passivo; é um criador de conteúdos. Ele é partícipe dessa transformação 
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das linguagens. A transformação não ocorre à sua revelia, mas com a sua 

participação. 

 

 2.1.4 Caráter de massa 

O “caráter de massa”, considerado também como um dos pilares da imprensa, 

o último a ser aqui analisado, permite inferir que o jornalismo neste caso tem uma 

proposta mais de orientação e condução ideológica, segundo os preceitos dos 

mecanismos de controle do Estado. Deve-se destacar que nos regimes totalitários os 

veículos de comunicação, na maioria dos casos, também não possuem independência 

dos partidos, sendo muitas vezes administrados e editados por jornalistas ligados aos 

comitês políticos. 

O jornalista Adelmo Genro Filho (1987) publicou um livro no qual analisa do 

jornalismo sob um viés marxista (O segredo da pirâmide – Para uma teoria marxista 

do jornalismo). Segundo o autor, o jornalismo, desde que surgiu, esteve na maioria do 

tempo à disposição dos poderes constituídos, tendo pouca preocupação com as 

classes sociais tidas como inferiores. 

O jornalismo moderno possui não só um potencial crítico e 
revolucionário na luta contra o imperialismo e o capitalismo, mas um 
"potencial desalienador" insubstituível para a construção de uma 
sociedade sem classes. Ele permite, pela natureza mesma do 
conhecimento que produz, uma imprescindível participação subjetiva 
no processo de significação do ser social. (GENRO FILHO, 1987, 
p.176). 

 

Para o autor, o jornalismo tradicional, apoiado no capitalismo, apenas acentua 

as contradições fundamentais da sociedade. Também destaca que existem 

contradições entre as ideologias dos setores do trabalho intelectual (como os 

jornalistas) e os interesses do capital.  

No Brasil também ocorreram experiências jornalísticas de resistência com duas 

vertentes analisadas por Bernardo Kucinski (2003, p. 14). Uma marcada pelos 

movimentos que defendiam o capital nacional e os movimentos populares dos anos 

1950 e do marxismo dos meios estudantis nos anos 1960. No outro lado havia os 

movimentos inspirados nas experiências de contracultura norte-americanas e “através 

deles, no orientalismo, no anarquismo e no existencialismo de Jean Paul Sartre”.  

Essas experiências redundaram no aparecimento de publicações como O Pasquim, 

Opinião e o Movimento.  
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2.2 Jornalismo e entretenimento 

Para o receptor, o entretenimento é simplesmente aquilo que 
entretém, vale dizer, a ausência de tédio. Basicamente, a separação 
de informação e entretenimento, que ainda existe nos organogramas 
de muitas empresas dos meios de comunicação, não tem nenhum 
sentido para os receptores (KUNCZIK, 1997, p.106). 

 

Os estudos sobre jornalismo costumam separar informação de entretenimento, 

como dois modelos comunicacionais que não permitem aproximação. 

Tradicionalmente, uma das funções do jornalismo é o de fomentar o entretenimento. 

Por essa razão, os jornais impressos trazem com frequência as palavras cruzadas, as 

charges, seções de piadas ou histórias em quadrinhos. 

Além desse tipo de entretenimento, os jornais impressos costumam publicar o 

que se convencionou chamar nas redações de “notícia leve” (light) e que geralmente 

abordam temas relacionados à vida social, curiosidades, comportamento ou cultura. 

Mesmo em cadernos considerados “sérios”, como os que tratam de assuntos como 

política e economia, há espaço para as “notícias leves”, ou “light news”. É o caso, por 

exemplo, do hábito de um candidato à Presidência da República de colecionar carros 

antigos. A reportagem, neste caso, vai tratar de aspectos que não têm relação com 

sua ideologia, mas apenas deste aspecto, politicamente irrelevante, mas curioso. No 

entanto, há espaços nos jornais impressos em que há um predomínio dessas notícias 

“light”, como os cadernos de final de semana, os de entretenimento e de 

comportamento. As reportagens sobre comportamento, como as que tratam sobre 

manias ou TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) servem como exemplo de 

temática que deve ser abordada e discutida pela imprensa, mas que pode ser incluída 

no rol das reportagens “mais leves”.  

Não há registros precisos sobre o momento em que as notícias consideradas 

“leves” passaram ter uma maior participação no jornalismo. Porém, os registros 

históricos mostram que na Europa, no século XVII, existiam os jornais denominados 

Canards17 que tratavam de assuntos considerados sérios (como eventuais falhas dos 

governantes), mas de modo satírico. 

Nos Estados Unidos pode-se atribuir a Benjamin Day, com a fundação do New 

York Sun, em 1833, o papel de protagonista de um estilo de jornalismo que hoje mais 

                                                         
17 Os Canards eram jornais publicados na França. Significam “Patos” em português. Eram usados para 
satirizar os políticos da época.  O mais tradicional deles ainda é publicado atualmente. Teve entre seus 
colaboradores o pensador Voltaire. 
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se aproxima do que se convencionou chamar de yellow journalism (jornalismo 

amarelo) nos Estados Unidos – no Brasil é denominado imprensa marrom, ou o 

jornalismo sensacionalista. Suas edições tratavam de crimes, curiosidades, assuntos 

insólitos ou bizarros, quase sempre escritos em tom humorístico. Seu objetivo era 

atrair os leitores com menor poder aquisitivo, recém-inseridos na sociedade com a 

Revolução Industrial, e tornaram-se sucesso de venda, com tiragens diárias de 30 mil 

exemplares. São esses jornais, tidos como sensacionalistas e criticados pela 

sociedade da época que dão origem, posteriormente, aos jornais americanos 

considerados sérios, denominados peny press18.  

Vale ressaltar que, quase 200 anos depois desse fenômeno jornalístico ter 

ocorrido nos Estados Unidos, são os jornais considerados populares ou 

sensacionalistas que mantêm os índices de leitura no Brasil. Segundo os dados da 

Associação Nacional dos Jornais, dos 10 jornais mais vendidos no Brasil em 2013, 

quatro são populares e tratam de assuntos próximos aos que Benjamim Day abordava 

em suas publicações. Outro detalhe que merece comparação é o fato de que os 

jornais daquele período eram destinados à população emergente das classes sociais 

menos favorecidas e que no caso dos jornais brasileiros, há também uma população 

socialmente emergente que se tornou leitora de jornais e que não tem demonstrado 

interesse em assuntos como política e economia. Assim como no caso dos seus 

predecessores, os jornais brasileiros também têm um preço mais barato. Só para 

efeitos de comparação, enquanto um jornal considerado “tradicional” tem um custo 

médio de R$ 2,50 por exemplar, os jornais populares, como o Expresso da 

Informação, têm um custo de R$ 0,25 por exemplar. A diferença entre ambos é de 

estratégia comercial. Enquanto que nos estados Unidos, no final do século XIX, esses 

jornais serviram como sustentação para que as empresas jornalísticas pudessem 

investir em outras publicações não-populares, no caso brasileiro há sinais de que pode 

estar ocorrendo o inverso, pois são as grandes corporações de mídia que têm criado 

versões mais populares e com isso mantidas as suas tiragens. 

O termo fait divers (notícias leves ou diversas, sem uma tradução para a língua 

portuguesa) é usado por Roland Barthes: 

Numa só palavra, seria uma informação monstruosa, análoga a todos 
os fatos excepcionais ou insignificantes, em suma inomináveis, que se 

                                                         
18 Os peny press tinham esse nome por custarem um centavo de dólar. Na época os outros jornais 
custavam em média seis centavos.  
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classificam em geral pudicamente sob a rubrica dos Varia, tal como o 
ornitorrinco que deu tanto trabalho ao infeliz Linné19. Essa definição 
taxinômica não é evidentemente satisfatória: ela não explica a 
extraordinária promoção do fait divers na imprensa de hoje (aliás 
começam a chamá-lo mais nobremente de informação geral é 
preferível pois colocar em pé de igualdade a notícia geral e os outros 
tipos de informação” (BARTHES, 2007, p.58). 
 

Inicialmente é necessário contextualizar que a análise de Barthes é publicada 

originalmente no livro Essais Critiques (Ensaios Críticos), em 1964. O pensador 

francês considera como “monstruosa” a classificação das notícias, comparando-a a 

um ornitorrinco, que esteve submetido a um difícil processo de classificação. Critica 

também o número de reportagens que tratam de temas relacionados a fait divers, 

assuntos diversos, como crimes misteriosos ou passionais, curiosidades. Uma das 

suas características é o “espanto”. “Não há fait divers sem espanto (escrever é 

espantar-se). (Idem, p. 61). O espanto neste caso seria uma perturbação, saindo das 

margens do natural. Os fait divers Possuem desvios de causalidade e são marcados 

por estereótipos. Os desvios de causalidade ocorrem quando há uma ruptura na 

condição natural, como por exemplo um ladrão que além de amedrontar suas vítimas 

indefesas, tem o hábito de levar determinados tipos de bolsas, ou uma religiosa 

acusada de desviar produtos de uma igreja. Para Barthes, há sinais não apenas de 

causalidade, mas um deslocamento da narrativa para personagens (dramatis 

personae), que são marcados por pessoa velhas, crianças, mães e que estão sujeitos 

a perturbações da causalidade, transformando-se em personagens notáveis (no 

stricto sentido da palavra) pela mídia popular, que aborda esse tipo de notícia.  Barthes 

também vê nos fait divers uma arte de massa:  

Seu papel é, ao que parece, preservar no seio da sociedade 
contemporânea a ambiguidade do racional e do irracional, do 
inteligível e do insondável; e essa ambiguidade é historicamente 
necessária, na medida em que o homem precisa ainda de signos (o 
que o tranquiliza). (BARTHES, 2007, p. 66). 
 

 Neste ponto surgem dois novos ingredientes. Um é o aspecto sociológico da 

mídia de massa, que tem um papel estratégico, de fomentar a cultura do irracional, do 

racional, de fatos ambíguos e de signos que tranquilizem. Debord (2008, s.p.) segue 

a mesma linha ao defender que o espetáculo é “la eliminación de límites entre lo 

verdadero y lo falso mediante el rechazo de toda verdad vivida bajo la presencia real 

                                                         
19 No Brasil o pesquisador é mais conhecido como Carl Linnaeus, ou Lineu. Foi ele quem desenvolveu 
o conceito de taxionomia, que é a classificação do mundo biológico. O animal, embora tenha bico como 
pato e botem ovos, tem característica de mamífero por produzir leite e amamentar seus filhotes. 



82 

 

de falsedad asegurada por la organización de la apariencia”.20 A aparência é neste 

caso a verdade falseada, mas pior que isso, há a eliminação dos limites entre o 

verdadeiro e o falso. Há uma predominância do ambíguo. Na dúvida, o leitor, 

enunciatário e interpretante deste signo, está submetido a meias verdades, a fatos 

superficiais, carregados de causalidade, com razões não discutidas, mas que 

alimentam o imaginário mundo dos signos.  

 

2.3 Simbiose entre jornalismo e entretenimento nos jornais 
impressos 

 
O entretenimento está presente no jornalismo, sobretudo no impresso, em 

diversos elementos que compõe seu discurso gráfico. Os que mais se destacam pelo 

aspecto estético são os relacionados à infografia e fotografia. Porém, há outros 

recursos que integram o complexo universo do entretenimento no jornalismo 

impresso, destacando-se entre eles: os aspectos gráficos, o conteúdo considerado 

“sério” com componentes de entretenimento, os voltados exclusivamente para o 

entretenimento e o entretenimento que é revestido de nuances jornalísticas. 

 

a) Fotografias. Entre os aspectos gráficos destacáveis estão as 

fotografias. Barthes (1984, p.45) trabalha com o conceito de punctum e studium. 

O studium é a atração que a fotografia causa, mais próximo da plasticidade 

reconhecida pelo senso comum, enquanto que o punctum é a capacidade de 

sensibilizar, de saltar da cena criada no studium. É o ponto que sobressai. A 

fotografia jornalística, pela sua natureza, busca exatamente isto, destacar o ponto 

que sobressai na cena, no studium. Ela busca o detalhe. No caso do 

fotojornalismo, mais do que despertar interesse, é das práxis da profissão do 

fotojornalista a busca pela informação, pelo melhor enfoque, que proporcione o 

interesse do leitor.  A tecnologia facilitou, e muito, a expansão das fotografias nos 

jornais. Até o final da década de 1970, para uma fotografia ser publicada em um 

jornal, era necessário que esta passasse por um processo caro e demorado que 

                                                         
20 (Tradução livre do pesquisador). “É a eliminação de limites entre o verdadeiro e o falso mediante a 
rejeição de toda a verdade vivida sob a presença real da falsidade assegurada pela organização da 
aparência”. 
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culminava na produção de um clichê21. Além disso, as fotografias eram impressas 

em preto e branco. Após a década de 1980, novos processos fotográficos 

permitiram a publicação, a menor custo, de fotografias em cores e em maior 

quantidade. Mas não se trata apenas de quantidade. As fotografias, tidas até então 

como uma opção “para ilustração” das reportagens, foram ampliadas e passaram 

a ocupar um espaço privilegiado. Em muitos casos a fotografia desempenha um 

papel mais importante que o texto e a situação se inverteu; são os textos que 

acompanham as fotografias. As pequenas fotografias, muitas vezes chamadas 

pejorativamente de “retratos”, passam a ocupar páginas inteiras ou parte 

substancial destas. A tecnologia da produção digital permite também a produção 

de grandes números de cópias e a implementação de efeitos, como recortes, 

contornos, sombras e a edição, envolvendo a retirada de aspectos considerados 

indesejados.  Se Barthes (op.cit., p.129) já questionava, em 1980 (década da 

primeira edição do seu livro), a veracidade das fotos como elemento de verdade e 

as tratava apenas como sendo um “certificado de presença”, que garantia que 

houve um fotógrafo, em algum momento, fotografando aquela informação, é 

possível imaginar qual seria sua reação diante dos inúmeros recursos de 

manipulação disponíveis aos editores de fotografias dos jornais.  

 

b) Manchetes e Chamadas. As chamadas de primeira página são os 

títulos que convencem (ou não) o leitor a comprar as edições dos jornais nas 

bancas ou lê-los. Para o manual de redação e estilo do jornal esportivo O Lance 

(2008, p.34) “os títulos de capa devem ser criativos, bem-humorados quando 

possível. Devem transmitir, como menor número possível de palavras, a 

mensagem que se quer levar ao leitor”. No caso trata-se de um jornal esportivo e 

o termo “bem-humorados quando possível” revela uma proposta da qual é possível 

depreender-se que há uma estratégia deliberada de provocar sensações no leitor.  

Mais adiante essa proposta torna-se mais clara quando o manual indica que “Não 

devem entregar ao leitor toda a informação, precisam aguçar a sua curiosidade” 

(Ibidem, p.). O manual destaca, entretanto, que o editor de chamadas não deve 

                                                         

21 Matriz, geralmente produzida em metal. Seguia a mesma técnica utilizada na linotipia ou na 
xilogravura. Era usada para a impressão das fotografias. 
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criar expectativas que não sejam contempladas nas páginas internas da 

publicação. O Manual de Redação e Estilo do Jornal do Globo (1998, p.56) enfatiza 

que as chamadas têm o “maior índice de leitura” e funcionam como uma vitrine de 

cada edição. O Jornal Folha de S. Paulo destaca que a manchete de um jornal é 

sempre a notícia mais importante do dia.  

 

c) Cores.  As cores tomaram conta das páginas dos jornais brasileiros nos anos 

1990 (Ferreira Júnior, 2003, p.78) com a informatização das redações, que no 

caso brasileiro vinha ocorrendo desde a década anterior. No caso do Jornal 

Folha de S. Paulo os primeiros computadores chegaram à redação no início 

dos anos 1980. Desta forma, “os jornais se tornam, pelo menos no que tange 

ao uso das cores, cada vez mais parecidos com as revistas e a televisão”. Isso 

ocorre mesmo com os jornais considerados mais conservadores nos padrões 

visuais (como O Globo, no Rio de Janeiro e O Estado de S. Paulo, em São 

Paulo). As cores, principalmente nos jornais populares, objeto deste estudo, 

são elementos fundamentais para a composição visual gráficas das páginas 

dos jornais. 

 

d) Reportagens com componente de entretenimento. São reportagens que 

tratam de assuntos tidos como relevantes ou “sérios” nas publicações, mas que 

eventualmente mostram facetas que não têm estreita relação com os temas 

comumente abordados nessas editorias. Um exemplo desse tipo de 

reportagem seria sobre o hobby mais comum entre os principais empresários 

do país ou o que os candidatos à Presidência da República levam em suas 

malas durante a campanha presidencial. São assuntos correlatos ao padrão 

comum do noticiário nessas editorias, têm como propósito “aliviar” a tensão das 

abordagens tradicionais de editorais como as de economia ou política. Em 

alguns casos há ainda seções fixas, como as que mostram qual vídeo ou livro 

o empresário ou político está assistindo ou lendo. Pode-se considerar como 

“fait divers”.  

 

e) Conteúdos específicos para entretenimento. Os jornais impressos possuem 

espaços reservados exclusivamente para a publicação de assuntos 

relacionados ao entretenimento. Há ainda as colunas sobre fofocas, 
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quadrinhos, horóscopo, palavras cruzadas, sinopses de novelas e guias sobre 

bares, cinemas ou sobre a programação na televisão. As colunas 

gastronômicas e as receitas de culinária também podem ser classificadas neste 

item. 

 

f) Conteúdos com nuances jornalísticas. A indústria do entretenimento usa 

com frequência os recursos do jornalismo (e sua credibilidade) para revestir de 

seriedade algumas de suas coberturas. Ainda que alguns autores possam 

discordar desta classificação, as reportagens esportivas enquadram-se, na 

maioria dos casos, nesta categoria. As reportagens sobre futebol, no caso 

brasileiro, resumem-se a repercutir resultados de disputas, prognósticos ou 

análises de times. Muito raramente desenvolve-se uma investigação, como por 

exemplo, sobre a situação financeira dos clubes ou sobre a evasão de 

jogadores para a o exterior.  

 

2.4 O ato da enunciação nas capas 

O discurso gráfico, composto pelo discurso jornalístico mais os elementos 

complementares (fotos, cores, tipografia, espaço em branco e gráficos) constituem um 

espaço de convencimento. 

O discurso gráfico transmite a informação semântica através de seus 
signos compreensíveis, mas, ao mesmo tempo, produz uma 
informação visual de reforço estético através de símbolos gráficos que 
atuam na sensibilidade do receptor” (SILVA, 1985, p.39). 
 

Porém, na concepção dialógica de Bakhtin (1996) “o sentido do texto e a 

significação da palavras depende da relação entre sujeitos, ou seja, constroem-se na 

produção e na interpretação de textos”. Não se trata de uma relação isolada, do 

emissor atuando sobre o receptor como se este não tivesse participação na 

enunciação. Para Bakhtin, este receptor, denominado enunciatário, é coenunciador 

na construção do sentido. 

Este estudo analisa o discurso das capas do Jornal Super Notícia partindo de 

uma perspectiva da semiótica discursiva francesa e do princípio de que esta 

comunicação entre o enunciador e o enunciatário é dialogal. Para BAKHTIN (apud 

Barros, 2002 p.17), não se trata de uma comunicação unilateral, na qual o enunciatário 

(leitor) assume uma condição passiva.   
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O design gráfico cria uma produção simbólica pela construção do sentido. Ele 

difere do discurso verbal por operar basicamente com o nível visual dos diversos 

elementos na página impressa. Como discurso, ele possui a qualidade de significação. 

O discurso gráfico difere do discurso verbal por operar basicamente com o nível visual 

dos elementos na página impressa. 

As capas de jornais são compostas por elementos textuais denominados 

manchetes, que são os títulos mais importantes e as chamadas (manchetes com 

informações de menor relevância jornalística). As manchetes e chamadas aplicadas 

na página são enuncivas porque seus enunciados possuem elementos que remetem 

à instância da enunciação. Esses elementos são marcados principalmente pela 

seleção temática, que indicam no enunciado os actantes da enunciação (ele, no lugar 

do eu), o espaço do enunciado (o que sempre é definido) e o tempo do enunciado 

(agora). 

Naquilo que Greimas denomina como convenção fiduciária entre enunciador e 

enunciatário para a determinação do estado veridictório do texto, vários pontos 

lexicais devem ser analisados. 

O acordo fiduciário apresenta dois aspectos: 
a) como o texto deve ser considerado do ponto de vista de verdade 
e da realidade; 
b) como devem ser entendidos os enunciados: da maneira como 
foram dito ou ao contrário. (FIORIN, 1996. p.35). 

 

Na narrativa jornalística a verossimilhança é uma condição básica. O texto deve 

ser e parecer ser verdade. Em tese ele busca uma objetividade, que é a transposição 

para o discurso das informações usando o léxico. O texto deve ser considerado como 

ponto de vista de verdade. Diferentemente dos textos literários, este texto deve 

procurar eliminar as marcas da subjetividade, da ambiguidade. O dito é para ser 

entendido como foi dito. A polissemia, multiplicidade de sentidos, é desaconselhada.  

O jornal Super Notícia, assim como a maioria dos jornais, adota uma estratégia 

do discurso enunciado, produzindo um efeito de objetividade. Neste caso, a interação 

entre o enunciador e o enunciatário se dá por uma interação com efeito de 

objetividade.  

Ao usar a manchete "Mulher Deprimida afoga a filha na banheira"' o enunciador 

busca produzir um efeito de sentido de instantaneidade, pois a manchete se apresenta 

no presente do indicativo, diferentemente das notícias – internas da publicação e que 

complementam os títulos – apresentadas no pretérito. Procura-se nesse discurso 
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enfatizar uma imagem de seriedade, de objetividade, como se fosse uma verdade. A 

escolha do verbo "afoga" em detrimento do condicional "teria afogado" ou "é acusada 

de afogar" estabelece uma relação de verdade, com o enunciador assumindo o 

discurso de sua fonte jornalística, nestes casos geralmente constituída pelas 

autoridades policiais. 

O ato da narração é sempre posterior à história contada (Fiorin, 1996, p. 63), 

desta forma, o uso do verbo no presente busca dar uma imagem de instantaneidade 

e proximidade, como se o enunciador estivesse próximo enunciatário. Essa relação 

se reforça com a ausência da designação do espaço. 

O próprio título da publicação Super Notícia é o primeiro indicativo dessa 

proposição de verdade absoluta. O advérbio “super” exprime a ideia de superioridade, 

que combinada com a palavra “notícia” potencializa a expressão procurando persuadir 

o enunciatário de que ele está tendo acesso a uma informação em uma instância 

maior. A expressão “Super” geralmente é reservada para fenômenos míticos, como 

“Super Homem. É o grande que se opõe ao pequeno. 

Para aquilo que Kerbrat-Orecchioni (1980, p.21-24) chama de leis discursivas, 

há duas que são as mais evidentes. A primeira delas é a informatividade, que é papel 

de o discurso não apenas manter a conversação, mas enunciar informações que o 

enunciatário desconheça. Os jornais comumente usam de artifícios léxicos que 

ressaltam essa informatividade. Na capa em questão há marcas como “ganha ânimo 

novo” ou “prometem parar hoje” que traduzem um aspecto de instantaneidade, 

novidade. A legenda apresentada sobre a foto do carro anuncia que “A Justiça deu 

prazo de 24 horas” para que a empresa responsável pela obra inicie a recuperação 

do prédio. Não há nestes casos uma repetição do discurso. A novidade, que é uma 

característica da noticiabilidade, tem suas marcas nestas expressões.  Os anúncios 

de rodapé reforçam essa proposta discursiva ao afirmar que a promoção é para “esta 

semana” ou ainda “Garanta já”. Embora não seja objeto deste estudo, pode-se 

destacar que os anúncios publicitários normalmente trabalham com dados 

atemporais, não tendo uma relação direta com os tempos da enunciação. Porém, as 

publicidades de varejo, como os anúncios destacados na página do Super Notícia, por 

usarem bastante o recurso da promoção, têm um caráter efêmero. 

Outra lei da discursividade é a potencialidade da informação, ou seja, a máxima 

da quantidade de Grice (apud Fiorin, 2008, p.34). Diz respeito não à existência ou não 

da informação, mas “à taxa de informação que se deve apresentar numa troca verbal”. 
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O jornal não diz em sua manchete que “Mulher mata a filha”, pois essa informação 

tem traços de generalidade. Ressalta que a mulher “deprimida”, “afoga” a filha “na 

banheira”. Três informações complementares fortalecem o enunciado. O adjetivo 

“deprimida” sugere um estado psicológico anormal da acusada. O uso do verbo 

“afogar” demonstra que há um procedimento incomum mesmo nos casos de violência, 

e o fato de ser “na banheira” completa o cenário, tentando facilitar a interpretação. Os 

demais títulos da capa seguem a mesma estratégia. O que poderia ser noticiado como 

“Homem é morto em banco” é expresso como “Futuro pastor é morto por ladrões na 

porta de banco”. O uso da expressão “futuro pastor” indica que se trata de uma pessoa 

preocupada com questões espirituais, mas que foi vítima de “ladrões” na “porta de um 

banco”, local em que deveria ser protegido. A terceira manchete da página “Médicos 

do SUS prometem parar hoje em todo o país” também carrega marcas de 

potencialização ao usar as expressões “já”, que é agora para o enunciatário, seguido 

do “em todo o país”, ampliando o espaço de abrangência da informação. O uso do 

verbo promete resguarda a publicação de uma eventual não confirmação do fato, que 

na enunciação sugere um ato para “aqui e agora”, mas que pode não ocorrer. 

Destaca-se nesta análise a questão do que Greimas considera como sendo as 

competências discursivas que são exigidas tanto do enunciador quanto do 

enunciatário. Há o que se pode chamar de ajustamento das competências para que a 

sintonia seja perfeitamente sincronizada. O jornal, como enunciador, ajusta a sua 

competência linguística ao enunciatário para que este consiga assimilar seu 

enunciado. Algumas expressões usadas nas chamadas de primeira página são 

próprias de uma adequação léxica do enunciador ao léxico do enunciatário. O uso da 

expressão “Reta Final do Brasileirão” é um chavão usado com frequência nas 

coberturas esportivas e corresponde a “Jogos finais do Campeonato Brasileiro”. 

Porém, essa expressão é mais próxima do léxico predominante coloquial do leitor 

típico dos jornais populares. Outro enunciado, ainda na mesma página afirma que 

“Galo terá sequência indigesta nos últimos sete jogos”. Uma expressão regional e 

outra figurativa marcam este enunciado. O uso da expressão “Galo” refere-se ao time 

de futebol chamado Atlético Mineiro e “indigesta” às dificuldades que o time poderá 

encontrar em seus próximos jogos. 

Com as marcas da enunciação presente nas chamadas e manchetes do jornal 

pretende-se reconstituir o ato enunciativo baseando-se em seus pressupostos.  

A debreagem enunciva, aplicada nos textos jornalísticos, cria efeitos de 
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objetividade. Nas manchetes há geralmente uma embreagem com o propósito de 

neutralizar o tempo da enunciação, substituindo um período que pode ser bem anterior 

a ela, como há vários dias, por um tempo com valor de outro. O fato acontecido, que 

poderia ser relatado como "Mulher deprimida matou na terça...” é publicado sem o 

verbo no pretérito e indicação de data, sugerindo que o fato ocorreu em um período 

temporal mais próximo.  

A primeira página do jornal Super Notícia, ao exibir a manchete “Mulher 

Deprimida Afoga a filha na Banheira” faz uma contraposição entre morte x vida. O 

sujeito da manchete, informação destacada na página, apresenta-se em uma narrativa 

privilegiada, que tem como sequência uma estratégia de gradação de intensidade. A 

indicação de que ela “afoga” estabelece uma relação de temporariedade indicando 

para o presente, o que é uma característica das manchetes de jornais. Embora o fato 

tenha ocorrido em data anterior, a sensação de realidade se estabelece pelo verbo no 

presente do indicativo. 

É pressuposta a atitude do enunciador, mas parece legítimo supor que o jornal 

desenvolve seu discurso, tanto gráfico quanto de conteúdo, em função da 

receptividade do leitor, das suas convicções e peculiaridades sociais, econômicas e 

culturais. Há uma relação dialógica que permeia a construção do sentido. O significado 

da capa do jornal, neste caso em análise, é o significado resultante das interações 

baseadas no processo de persuasão e de interpretação. O fazer persuasivo da edição 

tem suas estratégias que buscam conquistar o destinatário, que, por sua vez, tem uma 

estratégia de interpretação 

Se não houvesse essa relação dialogal, a ressonância estabelecida no 

enunciatário seria nula e este abandonaria o seu interesse pela publicação. Se a 

amplitude de uma ressonância positiva permite a ampliação do seu universo de 

enunciatários (leitores), como foi destacado na introdução deste estudo, a ausência 

da ressonância significaria o fim da publicação, como é natural.  

A enunciação é sempre um ato focado no eu, aqui, agora, que compõe as 

categorias da enunciação.  O eu, o tu ou ele, são pronomes que indicam a pessoa do 

enunciado. Para Benveniste, há como pessoa o eu/tu e o ele, que é a não-pessoa. No 

texto da manchete, a "mulher" (ela) é a não-pessoa, aquela que está no enunciado, 

mas distante.   
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Para Fiorin: 

Este (o enunciado) comporta frequentemente elementos que remetem 
à instância de enunciação: pronomes pessoais, demonstrativos, 
possessivos, adjetivos e advérbios apreciativos, advérbios espaciais e 
temporais etc. Esse conjunto de marcas enunciativas colocado no 
interior do enunciado não é a enunciação propriamente dita, cujo modo 
de existência é ser o pressuposto lógico do enunciado, mas é a 
enunciação enunciada. (FIORIN, 1996, p. 162, grifo do autor). 
 

A ausência dos dêiticos na manchete principal “Mulher deprimida afoga a filha 

na banheira” mostra uma atemporalidade e impessoalidade (distância do sujeito) que 

aponta uma assepsia na informação, um distanciamento do enunciatário. O 

enunciador se esconde no enunciado. Na manchete, o afoga do enunciado está na 

forma presente do indicativo do verbo.  Cria-se uma sensação de que o fato está 

ocorrendo no presente.  

Como destaca Benveniste, o agora do processo enunciativo: 

Constitui um eixo que ordena a categoria da concomitância vs não 
concomitância. (anterioridade vs posterioridade), criam-se três 
momentos de referência: um presente, um passado e um futuro. O 
momento de referência presente é um agora, pois ele coincide com o 
momento da enunciação. O momento de referência passado indica 
uma anterioridade ao momento da enunciação; o futuro, uma 
posterioridade a esse momento (BENVENISTE apud FIORIN, 1996, p. 
166). 

 

A manchete do jornal, assim como suas chamadas, é publicada no passado 

cronológico nem tão remoto (as notícias comumente são do dia anterior ou de datas 

anteriores próximas). Porém, o tempo do discurso é o momento da enunciação. O 

momento de referência é também o agora, no presente. O momento do acontecimento 

é posterior à enunciação. Não há uma coincidência entre o momento do 

acontecimento e o momento de referência, embora o uso do verbo com a flexão 

“afoga”, sugira essa concomitância. É da práxis jornalística que o título das 

reportagens seja escrito no presente do indicativo e o restante (o corpo do texto) no 

pretérito perfeito. Trata-se de um presente durativo, pois o momento de referência é 

mais longo do que o momento da enunciação. O “afoga” não é o presente do 

momento, mas uma forma linguística que sugere o prolongamento da ação, como se 

esta não tivesse sido concluída.  

Nos demais títulos da capa o mesmo recurso se repete, como em “Seleção de 

handebol massacra a Argentina e fica no topo do pódio”.  O enunciado sugere uma 

ação concomitante nos dois verbos usados na chamada. 
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Quanto ao espaço, o uso da expressão “Mulher deprimida mata” remete a um 

espaço da enunciação que é distante do enunciatário, pois (a mulher) é aquela que 

responde pelo ato.  Como a enunciação é um processo presumido, é lícito supor que 

o fato não ocorreu “aqui e agora”, tendo em vista que não há marcas na enunciação 

que levem a essa presunção. Pelo contrário, a ausência de pronomes sugere um 

distanciamento. O texto que complementa a manchete indica a localização mais 

exata, “no Sul de Minas”. Neste caso, estabelece-se o “lá”, que é um espaço enuncivo, 

em oposição ao enunciativo “aqui”.  

Os mecanismos de instauração de pessoas, espaços e tempos no 
enunciado são dois: a debreagem e a embreagem. Debreagem é a 
operação em que se projetam no enunciado a pessoa, o espaço e o 
tempo (GREIMAS E COURTÉS apud FIORIN, 1996, p. 178). 

 

A capa da revista trabalha com espaços que não se organizam em relação ao 

espaço da enunciação, configurando uma debreagem enunciva. A manchete começa 

com uma debreagem actancial enunciva, pois nela se estabelece a participante do 

enunciado, no caso “a mulher”. O verbo afoga, no presente do indicativo presume uma 

ação concomitante, mas não é real, pois trata-se um recurso que sugere 

concomitância ao marco temporal cronológico, mas que não acontece.  A ausência 

das marcas da enunciação, utilizadas para criar o efeito de objetividade não 

identificam o espaço da enunciação. O na banheira é o lá.  A debreagem enunciva 

fica evidenciada pelo lá em oposição ao aqui. O espaço da enunciação não é o mesmo 

do enunciado.   

O espaço linguístico é do eu, mas, quando falo, meu interlocutor aceita 

como seu. Quando ele se transforma em enunciador, sua 
espacialidade converte-se na minha. Isso é a condição de 
inteligibilidade da linguagem (BENVENISTE apud FIORIN, 2008, p. 
263). 
 

Nos discursos jornalísticos o enunciador em primeira pessoa (eu) é pouco 

usado. Reserva-se aos artigos, colunas e eventualmente a algumas reportagens nas 

quais o jornalista busca uma maior intimidade com o enunciatário, mostrando como 

se fosse um diálogo pessoal, no qual se destacam as impressões individuais. 

Embora o discurso jornalístico priorize o discurso reportado, com o uso de um 

verbo introdutor, comumente representado por um verbo dicendi, nas manchetes e 

chamadas de capa dos jornais, frequentemente esse recurso não é usado. 
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O tempo é subvertido na manchete e nas capas do jornal. Verbos como “afoga”, 

“ganha” e “massacra” indicam posterioridade em relação ao marco temporal pretérito 

naquele momento.  Isto cria uma sensação de real, embora seja hipotética, criando 

um simulacro do real, usando a estratégia que Fiorin considera como sendo de 

substituição da anterioridade pela concomitância. 

Embora no discurso gráfico jornalístico existam diferentes vozes, o ethos 

sugere que seja monofônico. Há uma preocupação, geralmente ordenada por 

manuais de redação, para que a linguagem verbal e gráfica seja padronizada. Nos 

textos internos a polifonia é marcada pelos artigos, crônicas, charges e colunas, que 

têm seus autores identificados. Tal polifonia busca transmitir uma imagem de 

pluralidade, de diversidade. Nas capas das publicações esse efeito é minimizado ou 

quase eliminado. A capa é uma expressão destacada do ethos da publicação e, por 

esse motivo, comumente busca ter um caráter monofônico. 

É polifônico o texto “em que se deixam entrever muitas vozes, por oposição aos 

textos monofônicos, que escondem os diálogos que os constituem” (BARROS, 1994, 

p.5). Polifonia e monofonia são diferentes efeitos de sentido que podem ser analisados 

no discurso. No discurso jornalístico busca-se uma monofonia do discurso 

procurando-se dar uma só voz, que reforça o ethos. 

Os discursos autoritários são monofônicos porque não permitem o 

contraditório, as ambiguidades, criando uma ilusão de verdade. Outros discursos, 

como o poético, por exemplo, são polifônicos, pois permitem o fluxo de várias vozes, 

expondo seus conflitos e contradições.  

 

2.5 Elementos complementares do discurso gráfico 

Embora não seja principal deste estudo, não se pode renegar a um plano 

inferior o papel da fotografia e das cores na construção do discurso gráfico. Eva Heller 

(1948-2008), em seu livro “Psicologia del color” (2009) faz um estudo sobre cores 

como vermelho, amarelo e preto e suas combinações. Essas três cores são 

predominantes no projeto gráfico da capa do jornal, dando pouco espaço para cores 

como azul, que segunda a autora, têm mais relação com questões espirituais, de 

fantasia, harmonia ou mesmo a cor verde, da natureza, saúde e vida. 

Textos curtos, tipos em letras maiúsculas e espaços em branco complementam 

o discurso gráfico.  A fotografia nesses textos, ao lado dos recursos verbais e gráficos, 
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compõe o enunciado. São elementos essenciais que complementam o discurso. 

Porém, é preciso destacar que também são recortes de uma realidade que é 

construída.  Barthes esclarece que a fotografia não é uma cópia do real. 

Os realistas, entre os quais estou, e entre os quais eu já estava quando 
afirmava que a fotografia era uma imagem sem código – mesmo que, 
evidentemente, códigos venham infletir sua leitura – não consideram 
de modo algum a foto como uma “cópia” do real – mas como uma 
emanação do real passado: uma magia, não uma arte. (BARTHES, 
1984, p. 132). 

 

Retomando a questão da temporalidade na enunciação, a fotografia é o não-

agora em um recorte da realidade que é fabricada, o que o próprio Barthes chama de 

“testemunho seguro, mas fugaz”.  Fotos de acidentes e de mulheres na capa ajudam 

a compor um discurso que opõe as mortes na parte superior da página à vida na sua 

posição inferior, como se o enunciado dissesse: “há morte, mas também há vida”. A 

dicotomia vida vs morte está bem presente nesse discurso. Na parte superior, as 

manchetes destacam assuntos relacionados à morte. À medida que o enunciatário vai 

“percorrendo” a página em direção à parte inferior, há informações “mais amenas”, 

que terminam com uma foto estereotipada de uma mulher (loira e jovem) em posição 

sensual, e que segundo o texto, na página 14 do jornal Super Notícia vai aparecer em 

um “ensaio sensual de tirar fôlego”. 

O ethos do enunciador de quem compõe o jornal Super Notícia, não identificado 

explicitamente, é definido a partir de suas escolhas para a construção do discurso em 

análise, no caso a capa do jornal. Há uma predominância de um discurso no qual são 

definidas as temáticas. Também é preciso destacar que esta tem sido a tendência no 

jornal desde que surgiu, há dez anos, pois como bem define Bakhtin, "a concepção 

de enunciado/enunciação não se encontra pronta e acabada numa determinada obra, 

num determinado texto: o sentido e as particularidades vão sendo construídos ao 

longo do conjunto das obras" (BRAIT, 2010, p 65), 

Brait defende ainda que, embora possa parecer um contrassenso falar sobre 

estilo e Bakhtin, já que suas obras estão focadas no confronto entre as diferentes 

vozes que se colocam no discurso, e não em uma relação de submissão e consumo 

inconsciente, como se aborda no início deste estudo, é possível definir um estilo das 

obras.  
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Bastaria acompanhar as primeiras páginas de alguns jornais diários, 
ou capas de algumas revistas semanais, para aí encontrar o "estilo" 
do jornal, o "estilo" da revista, sempre estabelecido a partir não apenas 
dos assuntos em pauta no dia, mas das escolhas verbo-visuais que 
são feitas para expor esses tópicos, e, também da relação que o jornal 
mantém, ou pretende manter, com seus leitores. (BRAIT, 2010, p. 84). 

 

Considerando as premissas das teorias que envolvem a enunciação, é provável 

que alguns destes aspectos destacados nesta análise não sejam resultado de uma 

estratégia editorial elaborada e implementada pelo veículo de comunicação. Muitas 

delas talvez sejam decorrentes da práxis jornalística combinadas com um projeto 

editorial, mas seus efeitos demonstram uma astúcia da enunciação (parafraseando 

Fiorin) que levou o jornal Super Notícia a se destacar entre os periódicos nacionais. 

 

 

2.6 Os níveis do discurso presentes no texto 

 

Baseando-se em Bakhtin é possível conceituar que o jornal analisado, assim 

como os demais, desenvolve uma postura editorial na qual o leitor é um coenunciador 

do signo apresentado na página impressa e que concentra aspectos textuais e de 

conteúdo.  No plano da expressão está o que pode ser denominado de suporte para 

as informações, ou seja, o papel do jornal, seu espaço para impressão (chamado de 

mancha), fotografias, uso das cores, fios, infográficos e espaços em branco. Cada vez 

mais os jornais valorizam esse plano, usando fotos em tamanhos ampliados, fontes 

tipográficas cuidadosamente escolhidas para ampliar a visibilidade e facilitar o 

processo de sedução do leitor. 

A concepção de estilo, no sentido bakhtiniano, pode dar margens a 
muito mais que a simples busca de traços que indiciem a 
expressividade de um indivíduo. Essa concepção implica sujeitos que 
instauram discursos a partir de seus enunciados concretos, de suas 
formas de enunciação, que fazem história e são a ela submetidos. 
Assim a singularidade estará necessariamente em diálogo com o 
coletivo em que textos, verbais, visuais e verbo-visuais, deixam ver, 
em seu conjunto, os demais participantes da interação em que se 
inserem e que, por força da dialogicidade, incide sobre o passado e 
sobre o futuro. (BRAIT, 2010, p. 98). 

 

Barros (2010) explica que o plano de conteúdo está hierarquizado 

metodologicamente em três níveis distintos: o discursivo, o narrativo e o fundamental 

e é por meio dele, plano de conteúdo, que percebemos, recebemos e recuperamos 
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detalhes da produção do (s) sentido(s) contidos em um texto. Sempre partindo do nível 

mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto. 

O nível discursivo é o patamar mais superficial do discurso, o mais 
próximo da manifestação textual. Pela própria definição do percurso 
gerativo, as estruturas discursivas são mais específicas, mas também 
mais complexas e “enriquecidas” semanticamente, que as estruturas 
narrativas e as fundamentais. (BARROS, 2010, p. 53). 

 

Nesta análise o propósito maior se posiciona sobre os elementos da interação 

que dialogam com o enunciatário, as estratégias persuasivas acopladas sob uma 

perspectiva na qual serão avaliados os aspectos jornalísticos, gráficos e também 

visuais que compõem este signo. Há um componente social que é o que Dondis (2000, 

p.29) considera como sendo “alfabetismo visual” presente no significado do discurso 

conforme os elementos expressos a sua absorção e entendimento. 

 

Importante destacar que a linguística e a semiótica temeram sempre 
o “psicologismo” e evitaram a recaída nos estudos de caracteres e de 
temperamentos, que durante um certo tempo marcaram os estudos do 
texto. (BARROS, 2010, p.45). 

 

Para Hernandes (2006), há um acordo entre o jornal e seu leitor, enunciador e 

enunciatário. Além de o leitor ter uma expectativa (querer ser informado), o enunciador 

deve estar apto para saber e poder atender esse interesse. O jornal desenvolve 

estratégias para chamar a atenção do leitor e para isso usa recursos de manipulação 

que envolvem aspectos de conteúdo e de visual. Esses recursos envolvem a 

dimensão passional e projetam no enunciatário seus conceitos sociais, seu histórico 

e sua formação cultural. Nessa interação ocorre uma relação de oferta-recompensa 

pelo consumo. A recompensa é a satisfação pelo acesso à informação ao poder-

saber. A sanção neste caso é a o não-saber, o não acesso à informação completa, 

pois a capa é apenas um dos elementos da manipulação discursiva no jornal, mas 

talvez o mais poderoso.  

Na chamada “Loira poderosa. Ex-panicat faz mais um ensaio sensual de tirar o 

fôlego e fala de sua gostosa relação com o namorado sortudo” há elementos de 

manipulação discursiva. O conteúdo da notícia tem um convite do destinador, com um 

texto ambíguo no qual se diz que a entrevista fala de sua gostosa relação com o 

namorado. Porém, o destinatário é convidado a conhecer mais um ensaio sensual de 

tirar o fôlego, na página 14. O destinatário é convidado a, internamente, ter acesso a 
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essas informações. Apenas dessa forma ela passará da situação de não-saber para 

o saber e satisfazer seu prazer pessoal. Como destinador o jornal estaria sendo 

manipulador do leitor (destinatário) usando a estratégia de tentação (o destinatário é 

persuadido com a proposta de um prêmio que é entregue ao final da ação). 

O leitor do jornal Super Notícia tem uma expectativa de informação (querer ser 

informado) em um nível que difere de outros jornais com ethos diferentes, como o 

jornal Folha de S. Paulo, O Globo ou até mesmo o Estado de Minas Gerais. Hernandes 

(2006) aponta duas estratégias sensíveis e passionais: a primeira por unidades que 

devem ser sentidas pelo leitor (como fotografias, cores, contrastes e simulação de 

movimentos) e outra pela mobilização dos afetos por meio dos conteúdos (são as 

notícias transmitidas). 

Parte-se de um princípio de que toda a comunicação é uma relação de 

manipulação, e a relação entre destinador e destinatário neste caso é de manipulação. 

De um lado o destinador oferece uma informação que é de interesse do destinatário, 

a quem cabe fazer o interpretativo, mas que participa nessa relação com o querer ser 

informado. Do outro, o destinatário responde, fazendo, ou não, a vontade do 

manipulador. Ou seja, diferentemente do que se pressupõe, o destinatário não é um 

receptor passivo; ele é partícipe dessa ação narrativa que tem um percurso de 

manipulação. O destinatário ganha com isso. Ele quer informação e o destinador que 

tem o poder de informar.  O jornalista é um mediador dos fatos. Pela natureza do seu 

trabalho, é um profissional que busca informações, seleciona e as oferece ao 

destinatário após uma edição. Por isso, ele adquire esse poder de informar, a 

capacidade de armazenar as informações e oferecer ao destinatário com um discurso 

persuasivo. 

No discurso jornalístico há quatro “sujeitos” que podem ser observados, 

segundo Hernandes (2006, p.44). São eles: o Sujeito 1 (o jornal, conforme seu ethos, 

que é a forma como ele se posiciona perante a sociedade, ou seja, sua “face”, seu 

modo de ser e agir); o Sujeito 2 (profissionais que são marcados nos textos, em 

artigos, colunas, crônicas etc.); o Sujeito 3 (os personagens que surgem nas 

narrativas) e o Sujeito 4 (leitor do jornal). O Sujeito 1 usa a capacidade de 

manipulação, de articulação verbal e pictórica do Sujeito 2, que por sua vez recorre 

aos dados fornecidos pelo Sujeito 3 e as oferece ao Sujeito 4, o destinatário.   

Para satisfazer esse leitor, o jornal tem que tentar provar que é autêntico ou 

pelo menos que busca a verdade.  Porém, essa proposta é relativa. Lage (2001) bem 
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define que se o jornalismo conseguisse ser, a um só tempo, objetivo, imparcial e 

verdadeiro, excluiria toda outra forma de conhecimento, criando “o objeto mitológico 

da sabedoria absoluta”. Para Cornu (1998), a credibilidade dos meios de comunicação 

está ligada à veracidade das notícias, à honestidade com que são tratadas e também 

à exatidão do seu conteúdo. A informação, para ser completa deve conter esses 

elementos e procurar, dentro de suas limitações, apresentar um espelho dos fatos 

ocorridos. 

O jornalismo está longe de ser o espelho do real. É antes, a construção 
de uma suposta realidade. Dessa forma, é no trabalho da enunciação 
que os jornalistas produzem os discursos, que, submetidos a uma 
série de operações e pressões sociais, constituem o que o senso 
comum das redações chama de notícia. (PENA, 2005, p. 128). 

 

O jornal depende de sua credibilidade para poder manter sua relação com o 

enunciatário. Não basta que suas informações sejam reais, elas precisam parecer 

reais. Para garantir esse efeito de realidade, alguns recursos semânticos ou pictóricos 

são utilizados. Entre eles está a fotografia. A fotografia funciona como uma espécie 

de “prova do fato”, embora os estudos sobre o tema mostrem que a fotografia é um 

recorte da realidade e, mais, está sujeita à distorções da realidade como a escolha do 

foco, da luz e até mesmo o uso, mais modernamente, de efeitos de software na edição 

das fotografias digitais. 

A fotografia tem uma característica que não compartilha com nenhuma 
outra arte visual – a credibilidade. Costuma-se dizer que a câmara não 
pode mentir. Embora se trate de uma crença extremamente 
questionável, ela dá à fotografia um enorme poder de influenciar a 
mente dos homens. (DONDIS, 2000, p. 216). 

 

No discurso narrativo os jornais fazem suas opções de pessoa, tempo, espaço 

e figuras, que vão construir um discurso incorporando os aspectos gráficos e de 

conteúdo.  Uma dessas estratégias mais frequentes é a seleção dos verbos para uso 

nas manchetes, chamadas e nos textos. Nas manchetes e nas chamadas os verbos 

usados são preferencialmente em ordem direta e no presente. Porém, nas 

reportagens internas, o tempo do verbo é alterado para o presente. 

A debreagem enunciva, aplicada nos textos jornalísticos, cria efeitos de 

objetividade. Nas manchetes há geralmente uma embreagem com o propósito de 

neutralizar o tempo da enunciação, substituindo um período que pode ser bem anterior 

à enunciação, como há vários dias, por um tempo com valor de outro. O fato 

acontecido, que poderia ser relatado como "Mulher deprimida matou na terça...” é 
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publicada sem o verbo no pretérito e indicação de data, sugerindo que o fato ocorreu 

em um período temporal mais próximo.  

Dê preferência a verbos na voz ativa e elimine, sempre que possível 
os verbos auxiliares. Esta sugestão prende-se mais à gramática, pois 
proporciona maior ênfase à frase. Voz do verbo é a forma pela qual se 
enuncia a ação como exercida, sofrida ou exercida e sofrida 
concomitantemente pelo sujeito. (ERBOLATO, 2008, p. 106). 
 

Para atrair a atenção do leitor, há a necessidade de se manter uma sensação 

de proximidade entre os personagens e também temporal. Assim, temos “Mulher 

deprimida afoga”, “Após, fim do jejum, Cruzeiro ganha”, “Precisando de 95% dos 

pontos, América ainda acredita” (presente mais duradouro, alongando o agora), 

“Seleção de handebol massacra”, “Futuro pastor é morto” ou “Loira poderosa. Ex-

panicat faz mais um ensaio”. Todos os verbos estão no presente, dando uma 

sensação de instantaneidade, como se as notícias acontecessem, aqui e agora, no 

momento em que se estabelece o contato entre o destinador e o destinatário. 

Interessante destacar que chamadas como “Após fim do jejum, Cruzeiro ganha ânimo 

novo na disputa”, embora se refira a um fato ocorrido no domingo (dia 24 de outubro) 

tornam-se atuais, ao usarem elementos de atualização que remetem para novos fatos. 

O destinador tenta cooptar o destinatário oferecendo a ele uma informação 

interessante, nova, que o atraia, que o satisfaça.  Para isto ele tenta atrair a sua 

atenção. No caso da capa do jornal Super Notícia essa estratégia é ainda mais 

audaciosa. O destinador começa oferecendo uma manchete na qual afirma que 

“Mulher deprimida afoga a filha na banheira”, complementada pela linha fina em que 

cita que “Depois de matar a criança de 1 ano e 9 meses, dona de casa tentou o 

suicídio, no Sul de Minas; acusada, que está fora de perigo, afirmou em uma carta 

que a culpa da tragédia é do ex-marido”.  O enunciado envolve a tríade de sentimentos 

que compõe a maioria dos romances: sexo, violência e paixão. No percurso narrativo 

da página, há essa tríade. O leitor tem acesso a informações sobre morte, sobre o 

cotidiano, entretenimento e termina com uma ousada proposta ao destinador: “Loira 

poderosa. Ex-panicat faz mais um ensaio sensual de tirar o fôlego e fala de sua 

gostosa relação com o namorado sortudo”.  Junto ao texto há uma foto de uma mulher 

de biquíni. É a combinação de um elemento da unidade pictográfica para ser sentida, 

agrupada ao conteúdo, que neste caso é apenas um elemento complementar do 

discurso. 
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As estruturas narrativas convertem-se em estruturas discursivas 
quando assumidas pelo sujeito da enunciação. O sujeito da 
enunciação faz uma série de “escolhas”, de pessoa, de tempo, de 
espaço, de figuras, e “conta” ou passa a narrativa, transformando-a 
em discurso. (BARROS, 2010, p. 53). 

 

Os discursos jornalísticos são polifônicos, principalmente em seu conteúdo 

interno, quando o veículo dá voz a diferentes discursos. Eles acontecem nas colunas, 

nos artigos, crônicas e mesmo nos textos onde é dado ao enunciador o direito de usar 

uma linguagem pessoal. Porém, para manter seu ethos, os veículos desenvolveram 

manuais que são denominados de redação porque determinam um tipo de linguagem 

que deve ser predominante e outras orientações como parágrafos curtos, normas para 

o uso de aspas e parênteses, assim como o tamanho dos textos, tipografia (tamanho 

exato dos tipos usados nos textos, manchetes etc.). Com essas normatizações de 

linguagem e de forma, tenta-se criar um discurso monofônico. Na capa, por exemplo, 

não são indicados os autores das reportagens. Apenas os autores das fotos, por uma 

questão de legislação, são indicados, tentando assim caracterizar um discurso 

monofônico. 

O discurso indireto, usado nos títulos, é uma opção que “implica una cierta 

interpretación de la voz ajena, pero es en el indirecto donde este mecanismo cobra 

más contundencia”22 (DANTE, 2003, p. 117). Para a autora, esse tipo de discurso é 

uma espécie de versão do jornalista, como se este fizesse um recorte da realidade, 

promovendo uma visão subjetiva da realidade, mas que tenta mostrar objetividade.  

A questão temporal também é relevante para que haja uma relação de 

proximidade entre o leitor e o veículo. Sendo o jornal Super Notícia de circulação 

limitada ao município de Belo Horizonte, este seleciona fatos limitados no máximo ao 

Estado ou que sejam de repercussão nacional como “Médicos do SUS prometem 

parar hoje em todo o país”, mas que podem repercutir no cotidiano do destinatário do 

veículo.  

 

 

 

 

                                                         
22 (Tradução livre do autor) “envolve uma certa interpretação da voz dos outros, mas é indireta, onde 
esse mecanismo se torna mais contundente”.  
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2.7 Estruturas fundamentais 

Usando como esquema narrativo o percurso proposto por Luiz Tatit (apud 

Hernandes, 2006), pode-se deduzir que no percurso há o prazer da passagem do não-

saber para o saber, que é a retensão (a procura pelo saber), seguida da distensão 

(acesso à informação buscada, o ato do saber. Neste caso, o destinatário atinge o 

momento de euforia (relaxamento). O problema das informações ambíguas ou 

incompletas é que estas podem, ao invés de provocar a euforia, o relaxamento, 

desenvolver no leitor um sentimento de frustração. Na chamada de capa há uma 

indicação de que a modelo faz mais um ensaio sensual de tirar o fôlego. Não há uma 

indicação clara de que esse ensaio está publicado, disponível para o leitor, mas sim 

que ela fez esse ensaio. O cumprimento dessa “promessa” levaria a um percurso de 

retensão (disforia) para a contensão (não euforia). 

A parte superior do jornal começa com uma manchete na qual há uma morte 

anunciada pela mulher que afogou sua filha. À medida que o leitor vai percorrendo as 

manchetes o tema morte vai perdendo força. No texto-legenda “Sob risco” há a 

informação de que um prédio está com construção ameaçada. Ou seja, o risco morte 

é menor. Depois há uma notícia sobre a morte de um futuro pastor, uma ameaça de 

greve e pequenas chamadas sobre futebol, publicadas sobre um fundo verde, 

diferenciando-as das demais, que usam o fundo preto ou vermelho. As fontes 

tipográficas usadas nas manchetes ligadas ao tema morte ou protesto são mais 

espessas. Na manchete ela é destacada em letras maiúsculas. Todas as demais 

chamadas usam fontes tipográficas mais suaves. Há uma relação de suavidade vs 

peso tipográfico dependendo da densidade da informação. Quanto mais densa a 

informação, mais densa também é a fonte tipográfica. Termina com a foto de uma 

mulher de biquíni. Destaca-se que embora o jornal publique notícias sobre mortes, 

não publica nenhuma foto relacionada ao assunto, como fazem algumas publicações 

sensacionalistas.  

O tema “mulher” também marca a publicação. É a mulher que mata, que tem 

“meninas de ouro” (e ganham na seleção de handebol) e também é “poderosa” (no 

sentido mais estereotipado, loira e seminua). Há uma gradação do tema morte até 

este atingir o ponto de prazer, na parte inferior da página. Há na página um claro 

contraste dos estados semânticos. Novamente o quadrado semântico de Tatit pode 

ser aplicado neste percurso. Há uma retensão (disforia) na primeira manchete, que ao 
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percorrer pela página vai da morte, passando por temas mais amenos (distensão com 

o acesso a informações menos densas) e termina com um relaxamento (euforia). Esse 

fluxo é retomado do relaxamento (euforia) para a contensão (não euforia) e retorna 

para a retensão (disforia) caso o leitor não tenha acesso à informação completa, que 

está disposta internamente. Nesse caso a capa cumpre a sua função parcialmente, 

pois seduz o enunciatário. O fluxo só se completa com a aquisição (ou o acesso) do 

enunciatário ao interior do jornal, onde o enunciador cumprirá (ou não) o papel de 

satisfazer a curiosidade do leitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Capítulo III – O jornal Super Notícia em análise 

 

O Jornal Super Notícia, com sede em Contagem, Minas Gerais, foi criado em 

1º de maio de 2002. É uma das publicações do grupo de comunicação Em Tempo, 

criado seis anos antes e que tinha como publicação principal o jornal diário Em Tempo. 

Nesse período tinha como principal concorrente o jornal O Estado de Minas Gerais, 

fundado em 1928.  

Foi fundado em 2002 de forma discreta, sem campanha publicitária, com 

tiragem diária de 2 mil exemplares, representando cerca de 1% da circulação atual. 

Teve como liderança inicial Teodomiro Braga da Silva, jornalista com experiências 

anteriores em jornais como o Jornal do Brasil e O Globo, tendo sido correspondente 

em Londres e Washington. 

O jornal é distribuído nas bancas principalmente na região metropolitana da 

capital mineira. Publicações populares normalmente não apresentam a estratégia de 

venda por assinaturas, resumindo-se às vendas em bancas. O preço de capa da 

edição de 23 de maio de 2014 era de R$ 0,25. Um exemplar do jornal O Estado de 

Minas, da mesma data, tinha um preço de R$ 2 e o jornal Em Tempo, do mesmo grupo 

do Super Notícia, tinha um preço de capa de R$ 1. É importante considerar-se que, 

em função do tamanho do papel usado na publicação, este tem um tamanho menor. 

A tradição do jornalismo brasileiro sempre foi de valorizar os jornais que usam 

papel no tamanho denominado standard (60cm de largura por 75cm de altura). Os 

jornais em tamanho tabloide (26,5cm x 29,7cm), em sua maioria, foram considerados 

sensacionalistas ou destinados a temas políticos, como o Pasquim, que circulou de 

1969 a 1991, mas não era distribuído diariamente. O único diário que circula no país 

em tamanho tabloide e que não pode ser considerado sensacionalista é o jornal Zero 

Hora, de Porto Alegre. Em outros países, entretanto, esse formato é aceito sem 

questionamentos, como é o caso do diário El País, da Espanha e o El Clarin, da 

Argentina.   

O jornal Super Notícia optou pelo tamanho tabloide Berliner (ou Germânico), 

criado na Europa e pouco usado nos jornais brasileiros. É maior que o formato 

tradicional dos tabloides. É um pouco mais alto que o tabloide e esse formato traz um 
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melhor aproveitamento do papel nas gráficas, sendo a mancha gráfica23 de por página 

de 24,5 x 40cm. 

Uma das suas principais vantagens desse tamanho está no fato de poder ser 

facilmente dobrado junto com os tradicionais standards, podendo se encaixar no jornal 

dobrado (por ser a metade deles). Também pode ser impresso em gráficas de 

pequeno ou de médio porte.  

O exemplar do jornal Super Notícia de 30 de dezembro de 2013 tinha 28 

páginas, impressas em quatro cores em papel jornal.  Um dos anúncios, de meia 

página, na página 24, era da própria empresa, mostrando como funciona a gráfica da 

Editora O Tempo. Nela é mostrado que o jornal imprime mais de 200 títulos mensais 

de publicações no Estado de Minas Gerais. 

A tipologia do jornal é baseada no contraste entre as fontes sem serifa nos 

títulos (manchetes, chamadas etc.) e fontes com serifa nos textos das reportagens. 

As serifas são hastes que, aplicadas nas extremidades das letras, facilitam a leitura 

de textos mais extensos. Em contrapartida, nos textos em que a fonte do corpo é 

maior, como nas manchetes e chamadas, as letras normalmente possuem hastes 

lisas, sem serifa, o que facilita a visibilidade. A maioria dos textos possui fios (como 

são chamadas as linhas que circundam o texto). Há quem os chame também de box, 

pois se assemelham a uma “caixa”. Seu propósito é proporcionar unidade à 

composição tipográfica, evitando dispersão. Nessa unidade é possível agrupar 

diversos elementos, como fotos, legendas, títulos e subtítulos. 

Na edição do dia 30 de dezembro de 2013 havia apenas um infográfico, sobre 

os grandes eventos previstos para 2014. Os infográficos representam uma nova 

tendência das publicações modernas. Eles facilitam o entendimento de temas 

considerados complexos para serem descritos apenas em textos. É mais fácil mostrar 

em uma arte (que pode combinar desenhos com fotografias e textos) como atua o 

reator de uma usina atômica do que tentar descrever o funcionamento do 

equipamento em um texto. 

Não é um procedimento comum nos jornais tradicionais que sejam publicados 

anúncios nas primeiras páginas. O Super Notícia publica com frequência anúncios na 

sua capa tanto na parte superior quanto na inferior. Na edição analisada, de 30 de 

dezembro de 2014, havia na parte inferior da capa um anúncio do governo do Estado 

                                                         
23 Espaço usado papel para incluir fotografias e reportagens, desprezando-se as margens. 
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de Minas Gerais. Na página 7 havia outro anúncio semelhante, com meia página. 

Ambos tratavam do combate à dengue. Na página 8 havia um anúncio do deputado 

Alencar da Silva Júnior, do PDT, anunciando que seu projeto de passe livre para 

idosos fora aprovado. Na página 11 era a vez do deputado João Vitor Xavier, que não 

identifica seu partido, anunciar que fora aprovada a duplicação da BR-381. Na página 

23 há mais um anúncio, de meia página, sobre o combate à dengue em Minas. Os 

anúncios em sua maioria vendem produtos de consumo para as classes econômicas 

menos abastadas, como conjunto de panelas, celulares, utensílios domésticos. Dois 

anúncios ofereciam serviços de tratamento da impotência sexual. Quatro anunciavam 

motocicletas. 

O caderno de classificados tem 20 páginas. A maior parte dos anúncios é 

formada por textos pequenos, entre cinco e dez linhas, nos quais são vendidos 

terrenos, lotes, carros, motocicletas e materiais de construção. No segmento dos 

classificados diversos, destacam-se os de advogados defendendo causas 

relacionadas a FGTS (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço) e aposentadoria. 

Meia página é composta por pequenos anúncios prometendo soluções esotéricas 

para problemas sentimentais, de relacionamento. Em uma página completa são 

oferecidos serviços de acompanhantes. O caderno tem ainda duas páginas com 

anúncios de empresas procurando empregados como lavadeiras, enfermeiras, 

vendedores e auxiliares de serviços gerais. 

No aspecto editorial, o jornal apresenta nas páginas iniciais notícias curtas 

relacionadas a problemas da comunidade como falta de água, problemas de 

transporte, saúde, violência. Há em destaque notícias relatando crimes; porém, não 

há imagens das vítimas ou dos acusados. Na edição analisada não havia nenhuma 

notícia relacionada diretamente a questões políticas ou econômicas de importância 

nacional. Nessa mesma data, jornais de expressão nacional, como a Folha de S. 

Paulo e o Estado de S. Paulo anunciavam que a presidente Dilma Rousseff reclamava 

do fato de que a “guerra psicológica” contra o governo inibia os investimentos. O fato 

sequer é citado no Jornal Super Notícia. 
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3.1 Pesquisa quantitativa 
 

Com o objetivo de verificar com que frequência determinadas reportagens e 

abordagens eram publicadas, sobretudo nas capas dos jornais (local onde são 

publicadas as reportagens de maior importância), foi desenvolvida uma pesquisa 

quantitativa entre os dias 27 de outubro e 27 de novembro de 2014.  Uma das 

hipóteses era de que os jornais populares usavam temas com conotação sexual ou 

recorriam, regularmente, à temática ligada a questões relacionadas à violência.  Em 

pesquisas na internet, não foi localizada nenhuma pesquisa anterior, com jornais 

populares do Brasil, que tivesse como objetivo localizar os temas mais recorrentes. 

Tendo em vista a ausência de uma pesquisa anterior e a necessidade de quantificar 

esses dados, foi desenvolvida esta pesquisa quantitativa. Em uma segunda etapa, 

ainda neste estudo, é desenvolvida uma pesquisa qualitativa de algumas capas, que 

foca exclusivamente no jornal Super Notícia, que é o corpus principal deste estudo.  

A amostragem dos jornais selecionados teve como critério o ranking dos 

principais jornais segundo a ANJ (Associação Nacional dos Jornais), e foram 

selecionados por sua linguagem popular. 

Os jornais autointitulados populares baseiam-se em elementos de 
uma Matriz Cultural que valoriza o cotidiano, a fruição individual, o 
sentimento e a subjetividade. O público passa a se enxergar 
individualmente nos jornais, num processo em que a fruição individual 
suplanta o interesse público. (AMARAL, 2005, p.8). 
 

 O que caracteriza essa linguagem é principalmente o uso de recursos que 

valorizam aspectos do cotidiano do leitor, renegando a um segundo plano as questões 

tidas como de grande interesse público, mais comumente relacionadas à política e à 

economia. O que esta pesquisa propõe mensurar é quais temas são predominantes e 

se estes têm relação com o cotidiano, assim como sua frequência. Os aspectos 

subjetivos e como o leitor se enxerga nessas capas são abordados na pesquisa 

qualitativa.  

O uso do ranking da ANJ não considera alguns jornais populares com grande 

circulação, como a Folha Universal, Metro, Metro News e Destak, por estes não terem 

suas distribuições auditadas pelo IVC (Instituto Verificador de Circulação). O critério 

adotado pelo IVC é que, por serem gratuitos, não há como verificar quais são suas 

tiragens. E como não há dados sobre suas distribuições de exemplares, não foram 

considerados nesta pesquisa. 
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3.1.1 Critérios metodológicos da pesquisa. 
 

Período.  O período escolhido, entre o final de outubro de 2014 e final de 

novembro de 2014, englobou diversos fatos de repercussão nacional, como o final do 

segundo turno das eleições presidenciais de 2014 no Brasil, com destaque para a 

divulgação do nome da presidente eleita nas edições do dia 27 de outubro, quando foi 

iniciada a coleta dos dados. O segundo fato relevante ocorre no dia 23 de novembro, 

quando termina o campeonato brasileiro de futebol, com a vitória do Cruzeiro, time 

que tem sede em Minas Gerais e teve cobertura do Jornal Super Notícia.  Esses dois 

fatos permitem que haja uma cobertura mais hegemônica. 

 

Análise das capas. Foram escolhidas propositalmente as capas dos jornais 

porque, em tese, elas estampam as informações mais importantes que são abordadas 

nas páginas internas.  

Periodicidade. Como o jornal Diário Gaúcho tem uma mesma edição para os 

sábados e domingos, foram desprezados os dados referentes a uma de suas edições, 

as de domingo, para que não houvesse simples repetição dos números. 

Fotografias e anúncios. Após a realização da primeira fase da pesquisa, com 

a tabulação das manchetes e das chamadas, foi detectada a necessidade de 

complementar os dados com a quantificação dos elementos iconográficos (anúncios 

e fotografias) presentes nas capas. 

Em alguns casos havia uma pequena chamada sobre uma novela, mas 

acompanhada de uma grande foto de uma atriz seminua. Apenas a quantificação do 

texto seria incapaz de mensurar na pesquisa qual a dimensão que foi dada à 

reportagem se não fosse considerada a fotografia. Neste caso, assim como em outros, 

a fotografia assume um papel mais importante que o texto.  

Para melhor quantificar esses elementos não-textuais, foi realizado um 

levantamento que categorizou as fotografias das mulheres conforme ou uso (ou não 

de roupas) nas capas dos jornais analisados. As fotografias foram classificadas de 

acordo com as categorias, a saber: futebol, artistas de expressão e políticos. 

Esse levantamento, analisado conjuntamente com os elementos textuais teve 

como propósito apresentar um panorama mais completo da informação, pois em 
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alguns casos a fotografia é quem indica o direcionamento da reportagem. Por 

exemplo, uma reportagem sobre praia tanto pode apresentar uma criança, um cenário 

ou uma mulher seminua. 

Para concluir, foi desenvolvido um levantamento dos anúncios apresentados 

nas capas. Durante muitos anos os jornais apresentaram resistência em apresentar 

anúncios nas suas primeiras páginas ou capas. Esses espaços eram tidos somo 

sendo “sagrados”, reservados à informação. Apenas no século XXI é que os anúncios 

nas primeiras páginas foram disseminados. E os jornais populares usam os anúncios 

com muita frequência. Por esta razão, foi desenvolvido um levantamento que procura 

mostrar com qual frequência esses jornais publicaram, no período levantado, anúncios 

nas suas primeiras páginas.   

 

3.1.2 Perfil dos jornais analisados. 

Super Notícia. Fundado em junho de 2002, tem sede em Belo Horizonte. Em 

2006 já estava na lista dos 10 jornais mais vendidos do país. Desde 2008 está entre 

os dois mais vendidos do país, posição que tem disputado com o jornal Folha de S. 

Paulo. Em 2013 ocupou a primeira posição com 302.472 exemplares vendidos, tendo 

um acréscimo de 1,91% na circulação se comparado com o ano anterior. É dirigido 

pela Sempre Editora, integrante do Grupo Sada, uma das maiores empresas do país 

no setor de transportes.  

Jornal Agora São Paulo. Lançado em 1999, tem sede em São Paulo. É o jornal 

de São Paulo mais vendido no seu segmento.  Segundo dados da ANJ, o jornal Agora 

São Paulo teve em 2013 uma tiragem média diária de 95.913 exemplares, o que 

significou um crescimento de 4,2% em relação à tiragem de 2012. Pertence ao grupo 

Empresa Folha da Manhã, que edita o jornal Folha de S. Paulo.  

Diário Gaúcho.  Lançado em abril de 2000, é um jornal com distribuição limitada 

à região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É um jornal popular, 

vendido apenas em bancas (sem assinaturas) e ligado ao Grupo RBS (Rede Brasil 

Sul), que edita o tradicional Jornal Zero Hora, de Porto Alegre. O Zero Hora tem como 

peculiaridade o fato de ser um dos maiores jornais do país e editado no formato 

tabloide (tamanho reduzido), o que é uma marca dos jornais populares.  A Rede RBS 

é afiliada, no Rio Grande do Sul, à Rede Globo de Televisão. Segundo a ANJ, o jornal 
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O Diário Gaúcho teve, em 2013, uma tiragem média diária de 159.485 exemplares, 

com uma redução de 4,05% se comparada às tiragens de 2012. 

Jornal Extra. Fundado em 1998, com sede na cidade do Rio de Janeiro. É, 

segundo a ANJ, o quinto jornal mais vendido no país, com uma tiragem média, em 

2013, de 225.622 exemplares diários. Teve uma evolução de 7,67% em sua tiragem 

se comparada à de 2012. É dirigido pela Infoglobo, pertencente à Rede Globo de 

Televisão. 

Meia Hora. Fundado em 2004, tem sede no Rio de Janeiro e uma tiragem média 

diária de 125.225, ocupando a 11ª posição entre os jornais mais vendidos no país em 

2013. Teve um aumento de 5,89%, segundo a ANJ, se comparadas as médias de 

tiragens dos anos de 2012 e 2013. Chegou a ter uma versão exclusiva para São Paulo 

entre os anos de 2010 e 2011, mas não repetiu o mesmo sucesso da versão original 

carioca e foi retirado de circulação.  Tem como uma de suas marcas o fato de publicar 

manchetes com duplo sentido. 

Notícia Agora. Lançado em 3 de maio de 2000 pela Rede Gazeta, também 

afiliada da Rede Globo de Televisão, no Estado do Espírito Santo. Teve uma tiragem 

diária média de 25.151 exemplares em 2013 (segundo a ANJ), com uma redução de 

0,69% de sua tiragem se comparada com 2012.  

3.1.3 Critérios de análise das manchetes e chamadas das capas. 

Segundo o Manual da Redação do Jornal Folha de S. Paulo (1995, p. 89), 

manchete é o título principal de uma edição. O assunto mais importante do dia ganha 

um espaço maior ou de mais visibilidade na primeira página do jornal. As manchetes 

foram elencadas conforme os temas: sexo, segurança, política, economia (trabalho), 

comportamento, previdência, futebol, esportes diversos, saúde, educação, temas 

locais, tecnologia e variedades. 

As chamadas são pequenos títulos que ajudam a compor a capa de uma 

publicação. Um dos critérios pata a classificação das chamadas foi a de que tivessem 

independência da manchete principal. Se eram chamadas que complementavam a 

manchete principal, o que ocorreu em poucos casos, estas foram desconsideradas 

por comporem o mesmo tema. Vários subtítulos pequenos e repetitivos relacionados 
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a um mesmo tema seriam capazes de proporcionar variações percentuais que 

poderiam afetar os dados. 

Embora alguns temas como segurança, política e futebol também possam ser 

incluídos entre os temas regionais, optou-se por fazer uma divisão para que houvesse 

uma melhor visibilidade. Desta forma, um crime que tenha ocorrido em uma 

determinada região seria classificado no item dos temas locais e não teria uma 

visibilidade estatística.  

3.1.4 Critérios de classificação dos temas localizados nas capas 

Sexo. Para que a reportagem seja classificada na categoria de sexo há uma 

necessidade que as entrevistas, fotografias ou gráficos abordem predominante a 

questão da sexualidade e que ela não seja secundária, como é comum em algumas 

reportagens. Ou seja, a questão sexual, não seja secundária. Por exemplo, na edição 

do dia 16 de novembro de 2014, o jornal “Meia Hora” usou a manchete “Mulherada 

revela o que corta o fogo na hora H”. Neste caso o tema é único e predominante. Uma 

hipotética manchete como “Presos pagam para fazer sexo em cadeia”, esta seria 

classificada como predominantemente policial e não de cunho sexual. 

Segurança. Questões relacionadas principalmente à violência e crimes. 

Política. Foram selecionadas as questões políticas de amplitude nacional. As 

questões locais, como mudanças de vereadores, são consideradas como questões 

regionais. 

Economia e trabalho.  Inicialmente a proposta era de se considerar apenas 

questões macroeconômicas neste item. Posteriormente foi verificado que havia 

chamadas com questões de economia doméstica, impostos e principalmente de 

trabalho, o que inclusive levou a uma alteração na nomenclatura do item. 

Comportamento. Trata das questões relacionadas a situações que envolvam 

problemas emocionais e fobias em geral. Envolve ainda questões éticas e de direitos 

da pessoa. Nas reportagens publicadas no período da cobertura, há, por exemplo, 

uma sobre questão uma sentença divulgada em 17 de novembro de 2014 na qual uma 

agente de trânsito do Rio de Janeiro é condenada a pagar uma indenização por ter 
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parado um juiz em uma blitz da lei seca. Essa questão é considerada como sendo de 

comportamento. 

Previdência. Embora, a princípio esta questão devesse ser um subitem de 

Economia, foi separada porque um dos jornais analisados, o Agora SP, tratou do tema 

em quase todas as suas manchetes e se fosse agrupado em Economia, iria provocar 

resultados estaticamente prejudicados. 

Futebol. O tema também poderia ser incluído em uma editoria de esportes. 

Porém, devido à supremacia da abordagem do tema futebol dentro do cenário 

esportivo, optou-se por criar um item específico. 

Esportes diversos. Embora já fossem esperados baixos índices de participação 

dos noticiários sem relação com o futebol, a inclusão deste item teve intenção de 

mostrar exatamente o contraste que há entre o noticiário esportivo e o que cobre 

unicamente o futebol. 

Saúde. Noticiário relacionado basicamente a atendimento em hospitais públicos 

e a descoberta de novos tratamentos. 

Educação. Vestibulares, Enem e baixa qualidade de ensino são temas que 

normalmente predominam o noticiário no segmento de educação. 

Temas regionais. Algumas questões caberiam em um item específico, como por 

exemplo problemas com comércio local, falta de água, problemas de temperatura e 

de trânsito.  

Tecnologia. Embora o tema seja bastante abrangente, a maioria dos assuntos 

abordados nas reportagens sobre tecnologia normalmente está relacionada a 

questões de informática, ou ainda mais especificamente à internet. 

Variedades. São assuntos relacionados ao universo da cultura, como literatura, 

programação de televisão e de shows. 
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3.1.5 Análise dos dados: manchetes e chamadas.  

3.1.5.1 Violência 

O estudo desenvolvido por Angrimani em 1995 (p.93) mostra que “sexo e 

crimes dominam o noticiário e dividem a primeira página” nos jornais populares e 

sensacionalistas, como no caso do Jornal Notícias Populares, analisado no 

documento e considerado como sensacionalista. Quase 30 anos depois, nesta 

pesquisa, parte desses dados voltam a se confirmar. Das 183 manchetes analisadas, 

33% delas (66) são relacionadas a temas que envolvem questões relacionadas à 

segurança. Isso significa que o tema mais recorrente nas manchetes principais dos 

jornais é a questão da violência. Há um predomínio de manchetes que tratam da 

violência urbana, como fugas e crimes. A capa que aborda a questão da violência com 

maior destaque é do jornal Meia Hora na sua edição do dia 4 de novembro, quando 

mais de dois terços da página trazem fotos com soldados de capacete e fuzis nas 

mãos, em uma barricada com sacos de areia e a manchete: “Tiro, porrada e bomba!”.  

O fato de a violência ser comumente estampada nas capas dos jornais 

populares encontra ressonância em dois fatores. O primeiro no fato de que, de acordo 

com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (O Globo, 10 nov. 2014, 

online), há o que se chama de “custo social” que chegou a R$ 192 bilhões em 2013, 

ou seja, 3,97% do PIB (Produto Interno Bruto). O “custo social” é composto pelos que 

o governo (e por consequência a sociedade) arca em decorrência de um fato. No caso 

de uma vítima de violência, por exemplo, há custos como atendimento médico e 

assistência social às vítimas, assim como eventuais custos com previdência social e 

ainda com os procedimentos necessários para os processos criminais e penalização 

dos causadores da violência. 

O estudo mostra ainda que em 2013 o investimento público em segurança no 

Brasil cresceu 8,65%. Isso representa um patamar superior ao aumento da inflação e 

da economia se comparados a 2012.  

O gasto dos governos federal, estaduais e municipais com o setor no 
ano passado representou 1,26% do PIB. Os Estados Unidos gastam 
1% e a União Europeia, 1,3%. Mas, enquanto o Brasil teve 24,8 
homicídios por grupo de 100 mil habitantes no ano passado, os 
Estados Unidos registram uma taxa de 4,7 e a União Europeia, de 1,1. 
O Chile, país da América Latina como o Brasil, destina um valor 
equivalente a 0,8% de seu PIB para a segurança pública e registra 
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apenas 1,1 assassinato por grupo de 100 mil habitantes. (O Globo, 10 
nov. 2014, online).  
 

Se por um lado, a violência é um mal quase endêmico que atinge o país, há o 

aspecto de que a violência urbana atinge principalmente as camadas sociais menos 

favorecidas, que constituem grande parte dos leitores populares. Estudo do IPEA 

(Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas), desenvolvido em 2005, na cidade de 

São Paulo, chega à conclusão de que “evidenciou-se a forte coincidência espacial das 

áreas homogeneamente pobres em termos de renda, as moradias precárias na cidade 

e os locais com maiores taxas de homicídios” (Rodrigues, 2005, s.p.). Baseando-se 

nesses dados, é possível deduzir que pode haver uma relação entre os públicos 

leitores definidos pelos jornais populares e as populações que costumeiramente são 

vítimas da violência urbana.  

Embora o tema predominante seja a violência, em nenhuma das capas 

analisadas durante o período de 31 dias os jornais mostraram imagens de pessoas 

mortas. 

Mas se o tabu do homicídio vale como notícia de primeira página, 
desde que os mortos sejam em número igual ou superior a três, essa 
regra, não é ortodoxa. Se o jornal tiver fotos consideradas 
“interessantes pelos editores, o homicídio “simples”, suicídio, 
atropelamento, aborto, podem ganhar destaque, inclusive na primeira 
página. (ANGRIMANI, 1995, p.128). 
 

 Os jornais analisados no período em nenhuma edição publicaram capas com 

fotografias destacadas de suicídios ou atropelamentos. Nem mesmo de aborto, como 

sugere Angrimani (op.cit.). As capas que publicaram fotografias mais impactantes 

sobre violência foram de acidentes de automóveis, nas edições dos dias 28 de outubro 

de 2014 e 19 de novembro de 2014 do jornal Notícia Agora e do Agora SP do dia 29 

de outubro de 2014. O jornal Extra publicou em sua capa do dia 27 de novembro de 

2014 um corpo estendido na rua, mas coberto. O jornal Meia Hora apresenta na sua 

capa do dia 26 de novembro de 2014 a foto do corpo de um policial sendo enterrado.  

Susan Sontag, ativista e escritora americana, em um dos seus últimos 

trabalhos, Ante el dolor dos demás (2004), defende que desde que se inventaram as 

câmeras, em 1829, a fotografia acompanha a morte (p. 15). Sontag defende que as 

fotografias mostrem as barbaridades da morte (ela se refere principalmente às 

guerras) para que a sociedade tenha acesso a um testemunho, sem subjetividades. 

Ela defende que foi graças à fotografia que foram mostradas ao mundo as atrocidades 

do Vietnã (p.27). Sontag cita Edmund Barke (p. 43) para justificar que as pessoas 
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geralmente têm um interesse natural em sentir prazer em ver os “infortúnios e 

sofrimentos dos demais”, porém as capas dos jornais populares brasileiros analisados 

não comprovam esta avaliação. 

Há a possibilidade de que os jornais populares tenham mudado a forma de 

abordar a violência em suas reportagens. Estudo desenvolvido pelo Centro de 

Estudos de Segurança e Cidadania, do Rio de Janeiro, por Ramos e Paiva (2007) 

mostra que houve uma mudança no formato das coberturas das notícias, 

principalmente após os anos 1980. O programa, chamado Mídia e Violência, destaca 

que “a primeira mudança que chama a atenção dos que analisam a cobertura de 

violência e criminalidade é a diminuição do uso, pela maioria dos jornais e mesmo das 

emissoras de TV, de recursos sensacionalistas e noções apelativas” (Ibidem, p.15). O 

documento cita um depoimento do jornalista Luarlindo Ernesto, (Ibidem, p.16) – que 

hoje trabalha no jornal O Dia, do Rio de Janeiro, e tem quase 50 anos de experiência 

em redações de jornais populares – no qual relata o fato de que nos anos 1980 era 

“proibido voltar para a redação sem o boneco”. A expressão “boneco” significa uma 

foto de uma pessoa morta, de um cadáver. Ele termina sua entrevista afirmando que 

“os jornais têm mudado. E os concorrentes estão aí, se modernizando. Formato, 

linguagem, tudo. Os jornalistas mais antigos são os mais resistentes, mas o leitor 

gosta de mudança.” (Ibidem, p. 16).  

O estudo também destaca que  

Tudo indica que a máxima “violência vende”, tantas vezes usada para 
justificar o mau jornalismo e embasar um discurso pessimista e 
genérico contra a mídia, inclusive no ambiente acadêmico, já não dá 

conta da realidade da cobertura de violência e criminalidade. (RAMOS 

e PAIVA, 2007, p. 17). 
  

Essa abordagem pode justificar ao fato de que os jornais populares abordados 

nesta pesquisa não trouxeram em suas primeiras páginas, fotografias de pessoas 

mortas, embora várias manchetes, como por exemplo, na edição do dia 29 de outubro 

de 2014, houvesse uma clara menção ao tema morte com a manchete “Motorista é 

morto por não dar relógio em assalto”. Seguindo as tendências da época, se fosse 

nos anos 1980, muito provavelmente o jornal publicaria uma foto da pessoa morta.  

Das 1007 chamadas dos jornais analisados no período, 20,75% destas (209) 

eram relacionadas à violência do cotidiano das grandes capitais.  
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3.1.5.2 Futebol 

Vinte e oito das 183 manchetes, (correspondendo a 14% do total) abordaram 

temas relacionados a futebol. Uma das razões que levaram a essa participação 

expressiva é o fato de que no período analisado, ocorreram as partidas finais do 

campeonato brasileiro de futebol. O período analisado envolveu cinco segundas-

feiras, dias da semana em que as capas com manchetes relativas a futebol são mais 

comuns, com exceção do dia 27 de outubro, data em que em que repercutiam os 

resultados das eleições presidenciais de 2014.   

O futebol é o esporte mais praticado no Brasil  e suas relações vão além do 

esporte, envolvendo outros setores da sociedade como a política e cultura. 

Para Wisnik:  

Ao final de La era del fútbol — que é talvez o mais contundente de 
todos os livros escritos contra o futebol —, o ensaísta argentino Juan 
José Sebreli afirma que “nenhuma das grandes ideologias universais 
— o cristianismo, o islamismo ou o socialismo [...] — puderam abarcar 
unanimemente sociedades, culturas, continentes, raças e sistemas 
políticos tão diversos como o futebol chegou a fazê-lo neste final de 
século”. Para Sebreli, o futebol se ombreia, de maneira usurpadora, 
“com os grandes sistemas religiosos e políticos” e faz da 
“insignificância do seu conteúdo” a coisa mais importante que 
acontece a milhões de seres humanos, e “a única que dá um sentido 
a suas vidas vazias”. (WISNIK, 2008, p. 78). 

 
Wisnik apenas corrobora uma ideia de que o futebol é tratado como uma 

religião e adquire uma importância muito grande no cotidiano das pessoas no Brasil. 

Não se trata de um tema frequentemente abordado apenas pelos jornais populares, 

como mostra esta pesquisa, mas é também assunto em cadernos de jornais 

tradicionais e em mídias eletrônicas, como programas de rádios e de grandes redes 

de televisão. Como a metodologia desta pesquisa criou um campo específico para o 

futebol e para os outros esportes, foi possível destacar a importância dele diante dos 

demais.  Somente em um determinado dia um dos jornais publicou uma manchete 

sobre outro esporte que não o futebol. Foi o jornal Diário Gaúcho, no dia 20 de 

novembro, ao destacar uma competição de atletismo com moradores em áreas de 

diversas áreas de risco do Estado do Rio Grande do Sul. 

A ampla repercussão dada pelos jornais ao futebol é a vasta cobertura que a 

mídia, de forma geral, normalmente destina para assuntos relacionados a esse 

esporte. Pesquisa realizada por Gastaldo mostra que: 
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No dia em que o Brasil perdeu para a Noruega, 23 de junho de 1998, 
coincidentemente faleceu o cantor Leandro, da dupla "Leandro e 
Leonardo", o que acabou sendo o principal "tema" do "Jornal Nacional" 
daquele dia, tendo consumido quase o dobro do tempo dedicado à 
Copa (afinal, o Brasil tinha perdido, mesmo...). Neste dia, Leandro e a 
Copa consumiram 96% do tempo do telejornal. Os 4% restantes 
(exatos um minuto e trinta segundos) foram utilizados na previsão do 
tempo, ou seja: neste dia, nada mais aconteceu no Brasil ou no mundo 

(segundo o Jornal Nacional, evidentemente). (GASTALDO, 2002, 

p..53) 

Para que esta análise não tenha um caráter apologético da importância do 

futebol no jornalismo, destaca-se o estudo de Franco Júnior (2013, p. 50) em que ele 

mostra não apenas a decadência do futebol brasileiro, como também a pequena 

representatividade dos jornais impressos brasileiros, como o caso do principal jornal 

esportivo do país, o Lance, que em 2012 (segundo os dados do pesquisador que fez 

o estudo) teve uma tiragem média de 80.000 exemplares. É feita uma comparação 

com o jornal Marca, da Espanha, também especializado em futebol e que edita em 

média 250 mil exemplares diários. O estudioso mostra que o futebol brasileiro, 

diferentemente do que muitos apregoam, não é mais um esporte de massa. A média 

de público da última década do século XX foi de 12.586 espectadores, e apenas em 

dois anos ultrapassou um pouco os 15.000 pagantes. Franco Junior mostra que em 

países como a Alemanha, por exemplo, a média de público nos estádios de futebol é 

três vezes maior do que as registradas no Brasil. Embora o Brasil tenha uma 

população com 202.768.562 habitantes (IBGE, 2014), a média de público é de 12.586, 

como já exposto. A Alemanha, com 79.898.065 habitantes (Countrymeters, 2015), 

uma população de quase um terço da brasileira, tem um público médio nos campos 

de futebol que é quase o triplo do brasileiro: 45.116 pessoas por partida na temporada 

2011-12. 

Entre as chamadas das capas dos jornais observou-se um predomínio maior 

das questões relacionadas ao futebol do que os temas ligados à violência de 

criminalidade. Foram contabilizados 261 registros entre as 1007 chamadas 

analisadas, o que significa 25,92% do total. Muitas delas tratavam apenas de 

resultados de partidas de futebol, como o caso do Jornal Meia Hora, que no dia 10 de 

novembro apenas registrou o placar de 2 x 2 sobre uma partida disputada pelo 

Flamengo contra o time do Sport.  
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3.1.5.3 Sexualidade 

Analisar a questão das manchetes e chamadas que tratam da questão de 

temas sexuais nos jornais populares nos remete, tal como a questão da violência, aos 

jornais sensacionalistas. Enne (2007, p. 71), defende que, de forma geral, o sexo é 

um dos temas recorrentes quando se refere aos jornais sensacionalistas, nos quais 

se dá “ênfase em temas criminais ou extraordinários, enfocando preferencialmente o 

corpo em suas dimensões escatológica e sexual”. Retomamos aqui a discussão da 

nomenclatura dos jornais. Os jornais analisados nesta pesquisa são populares e não 

sensacionalistas, embora a diferença entre eles seja sutil e para alguns analistas 

podem até ter o mesmo sentido. O uso de manchetes apelativas relacionadas ao sexo 

durante muito tempo foi considerado uma das características mais marcantes desse 

modelo de jornalismo. Na Inglaterra, o jornal The News of the World, durante 168 anos 

publicou reportagens que tratavam de temas ligados a sexo, fofocas e criminalidade. 

Embora tivesse uma tiragem alta (em torno de 2 milhões de exemplares diários), foi 

fechado em 2011 por questões políticas que envolviam seu principal controlador, o 

empresário australiano Rupert Murdoch.  

Nesta pesquisa registrou-se uma pequena incidência de manchetes 

relacionadas a temas sexuais. Apenas três manchetes em 183, correspondendo a 

1,29%. A manchete do jornal Meia Hora, do dia 25 de novembro de 2014, tem uma 

conotação de duplo sentido, o que é típico dessa publicação (Vício em sexo deixa 

artilheiro fraquinho no campo). No dia 18 de novembro o mesmo jornal publica uma 

notícia que tem as características mais próprias do sensacionalismo (Foca tarada 

estupra pinguim. Vida de Pinguim é foca!). Novamente são verificados termos de dupla 

conotação. A terceira manchete também foi publicada pelo mesmo jornal, na edição 

do dia 16 de novembro de 2014 (Mulherada revela o que corta o fogo na Hora H).  

O número de chamadas relacionadas ao sexo também foi de baixa incidência. 

Entre 1007 chamadas analisadas, apenas 13 (1,29%) estão relacionadas a questões 

sexuais. É possível que uma das razões seja o fato de que a exposição feminina em 

manchetes possa ter uma conotação negativa, como apresenta a pesquisa divulgada 

pela BBC (online 2010), de Londres, e encomendada pelo Ministério do Interior da 

Inglaterra. O estudo mostra que os jovens estão cada vez mais expostos a conteúdo 

relacionado à sexualidade na mídia. A exposição, principalmente das mulheres, 

poderia legitimar a ideia de que “as mulheres existem para serem usadas e os homens 
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existem para usá-las”. Os veículos de comunicação, ao publicarem notícias e 

fotografias com mulheres seminuas ou com pouca roupa podem funcionar como um 

elemento que estimula essa visão da mulher como objeto de consumo. 

O consultor Júlio César Sampaio, em palestra realizada no 6º Congresso 

Brasileiro de Jornais, no dia 30 de agosto de 2014, afirmou que: 

O jornalismo de sangue e sexo da época do paulistano Notícias 
Populares, no entanto, foi aposentado. “Este era um jornal que 
ninguém levava para casa”, lembra o consultor, enumerando as 
características do antigo jornal popular: predominantemente 
masculino, dava destaque ao grotesco, à violência e ao sexo e era 
apelativo. Agora, explica Sampaio, o jornal popular está de cara nova: 
é um jornal com notícias “quentes”, oferece serviço ao leitor, esportes, 
economia popular, notícias sobre trabalho e muitas promoções” 
(AGÊNCIA ESTADO 30 ago 2006 s.p.). 
 

Essa análise aborda dois aspectos que merecem destaque. O primeiro deles é 

que o jornal Notícias Populares era um jornal “predominante masculino” e que esse 

modelo de jornalismo foi “aposentado”. Esta pesquisa mostrará, mais adiante, que há 

um predomínio de fotografias de mulheres seminuas nas capas das publicações, o 

que sugere que as publicações populares continuam sendo voltadas para o público 

masculino, diferentemente do que sugere o consultor. O outro aspecto é o de “levar o 

jornal para casa”. O jornal Notícias Populares não era o tipo de publicação que as 

pessoas costumavam ostentar em lugares públicos, diferentemente da maioria das 

publicações populares do século XXI, que em geral mostram-se mais discretas e 

quando utilizam ousam em suas manchetes preferem expressões de duplo sentido. 

Um fato ocorrido na Inglaterra pode servir como exemplo de como a população 

eventualmente reage às publicações. No dia 21 de janeiro de 2015 o tabloide britânico 

The Sun anunciou que deixaria de publicar a tradicional fotografia de uma mulher com os 

seios nus (AFP 2015). Durante mais de 40 anos o jornal publicava diariamente uma mulher 

fazendo topless em sua página 3. A tradição do jornal era considerada machista. Setores 

organizados da sociedade criaram uma campanha chamada “Página 3 Nunca Mais” e 

recolheram 217 mil assinaturas pedindo ao tabloide para acabar com a prática de publicar 

fotos de mulheres com os seios à mostra. Os participantes da campanha "Página 3 Nunca 

Mais" descreveram a novidade como "verdadeiramente histórica e um importante dia para 

o poder cidadão" (Ibidem), após terem conseguido seu objetivo, que era fazer com que a 

publicação deixasse de publicar fotografias com as mulheres com os seios expostos. 
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3.1.5.4 Política 

Houve uma discreta participação de temas políticos entre as manchetes dos 

jornais populares incluídos nesta pesquisa. Das 183 manchetes, dez (correspondendo 

a 5%) tinham relação com política. É importante destacar que o período verificado 

envolve o dia 27 de outubro de 2014, data em que foi repercutida a vitória de Dilma 

Rousseff como presidente do Brasil nas eleições presidenciais de 2014. Nessa data, 

todos os seis jornais analisados deram como manchete a eleição presidencial. Houve 

um período de mais de 15 dias para que os jornais voltassem a abordar um tema 

relacionado à política em suas capas, desta feita sobre a prisão de dirigentes de 

empresas empreiteiras que possuem contratos de licitação com o governo federal. Os 

jornais Extra e Agora trataram do assunto no dia 15 de novembro de 2014. No dia 19 

de novembro foi a vez do jornal Extra anunciar  Perdas do FGTS-Petrobrás já chegam 

a 24% com escândalo, que é considerada uma decorrência dos fatos anunciados no 

dia 15 de novembro. O jornal Extra volta a tratar do assunto no dia seguinte (20 de 

novembro) ao anunciar que “Fraude no Correios tinha até clubinho da propina”. Os 

assuntos tratados nas manchetes eram de grande repercussão nacional e foram 

abordados de modo objetivo, exceto a manchete do jornal Meia Hora, do dia 27 de 

outubro que mostra uma fotografia da presidente recém-reeleita e afirma que “É a 

Dilmônica”, mostrando ao lado uma imagem da personagem Mônica, do desenhista 

Maurício de Souza. 

Na análise das chamadas, há uma proporção semelhante à das manchetes. 

Apenas 6,56% (66 das 1007 chamadas) trataram do tema política em suas chamadas. 

É um dos temas menos abordados entre os demais. É possível relacionar essa pouca 

abordagem com o desinteresse que parte da população tem demonstrado com a 

política nacional. Pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria), divulgada 

pelo UOL (online, 2015) mostra que apenas 16% dos entrevistados demonstraram 

“muito interesse” em acompanhar as eleições que decidiam os novos governadores, 

deputados, senadores e presidente da República. 

 

3.1.5.5 Economia 

Um dos temas mais complexos que comumente é abordado pelos jornais 

tradicionais é o econômico. Existe inclusive uma expressão chamada “economês”, 

que designa a difícil linguagem usada pelos veículos quando trata de temas 
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econômicos. Termos como como commodities, deficit, ou balança comercial são difícil 

compreensão por boa parte da sociedade. Essa linguagem, rebuscada, é um dos 

fatores que faz com que muitas pessoas tenham dificuldade em acompanhar o 

noticiário sobre economia. Há outras razões pelas quais o noticiário sobre economia 

normalmente não é um dos mais atraentes para o leitor comum. Cristina Francisco 

(2007) fez um estudo sobre as razões que levam as pessoas a terem dificuldades ou 

desinteresse pelo noticiário econômico: 

Na visão de Sarcinelli (1997), a reportagem de economia passou a 
concentrar seu foco em apenas um segmento da sociedade: a classe 
empresarial e seus representantes. As equipes de reportagem estão 
posicionadas junto ao poder político e econômico, vendo o país e sua 
realidade econômica e social apenas pelo ângulo do poder, ignorando 
a parcela mais significativa da sociedade: trabalhadores, aposentados, 
donas-de-casa, estudantes, microempresários e funcionários 
públicos. (CRISTINA FRANCISCO, 2007, p.7). 

Esse aspecto é importante para ser analisado sob a ótica da cobertura de 

economia dos jornais populares. A economia que estes jornais cobrem é a popular ou 

a microeconomia (mais próxima da realidade, do cotidiano das pessoas). Devido a um 

assunto específico (previdência) foi criado na análise um campo específico para esse 

tema, embora originalmente devesse pertencer ao segmento de economia. Dos 31 

dias analisados, em apenas dois (nas edições de 15 e 19 de novembro) o jornal Agora 

não tratou do tema previdenciário (aposentadoria). Na edição do dia 15 de novembro 

abordou a prisão dos dirigentes das empreiteiras (Chefão das empreiteiras vão para 

a cadeia)  e no dia 19 de novembro tratou da questão do imposto de renda (Saiba 

garantir a restituição do Imposto de Renda no último lote). 

Os temas abordados pelos jornais analisados estão mais relacionados à 

microeconomia, como a edição do jornal Diário Gaúcho, no dia 28 de outubro de 2015, 

que mostrava como congelar produtos natalinos para economizar no Natal. No dia 2 

de novembro, o jornal Notícia Agora trata das armadilhas nos créditos e o jornal Extra 

sobre como conseguir crédito consignado. A questão do crédito volta a ser abordada 

na edição do dia 04 de novembro pelo jornal Extra. Na edição do dia 5 de novembro 

o jornal Extra trata da questão dos altos preços das contas de energia. Essas 

manchetes foram destacadas para exemplificar o tipo e assunto que é tratado pelos 

jornais denominados populares. Para efeito de comparação, o jornal Folha de S. 

Paulo, na sua manchete principal do dia 4 de novembro de 2014 mostrou que “Balança 
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comercial tem pior outubro desde 1998”. São duas perspectivas paralelas. Na grande 

imprensa, tem-se a macroeconomia, que trata de assuntos em sua abrangência mais 

global, abrangente. Nos jornais populares, tem-se a microeconomia, mais próxima do 

cotidiano do leitor.  

 Um dos temas que mais se aproxima do consumidor dos jornais populares é a 

questão do emprego.  Na edição do dia 08 de novembro de 2014, o jornal Notícia 

Agora anuncia que os shoppings de Vitória têm “2.900 vagas para trabalhar”. Em cima 

da manchete há um destaque: “Natal Feliz”. As reportagens sobre trabalho são 

importantes para os leitores dos jornais populares. Por essa razão, na classificação 

desta pesquisa, a categoria foi alterada de Economia, para Economia/Trabalho. 

Das 183 manchetes analisadas nos seis jornais, 24 (12%) foram relacionadas 

à economia. Das 1007 chamadas, foram observadas 86 que tratavam de temas 

econômicos, em uma proporção muito próxima (8,52%) às manchetes. As chamadas 

também seguiram a mesma tendência das manchetes, abordando temas semelhantes 

aos destas. No dia 6 de novembro foi verificado um grande número de chamadas 

sobre economia, com um total de seis. Quatro delas foram publicadas no jornal Agora. 

Uma abordava dos preços de material escolar, outra da greve dos metalúrgicos da 

Embraer, a terceira sobre o crescimento da pobreza no Brasil e a quarta sobre 

aposentadoria. O jornal Diário Gaúcho publica chamada sobre novos critérios para as 

chamadas para a Internet via telefone celular pré-pago. O jornal Extra também tratou 

do mesmo assunto com a chamada Internet pré-pago: veja os melhores planos. Esses 

exemplos mostram que há nas chamadas, assim como nas manchetes, uma 

preocupação em abordar temas voltados ao cotidiano dos leitores. 

3.1.5.6 Comportamento 

Poucas foram as manchetes que abordaram questões relacionadas a 

comportamento. Das 183 analisadas, apenas 5 (2,5%) tratavam do tema. Uma delas 

foi publicada no dia 6 de novembro, no jornal Extra, e que tratava da questão de uma 

agente de trânsito no Rio de Janeiro que atuou um juiz. A manchete dizia que “A 

Justiça não quer ter regalias”.  

Entre as chamadas, 23 delas (2,28%) trataram de assuntos relativos a 

comportamento. A edição do dia 27 de novembro do Diário Regional traz reportagem 

sobre mães de presos e sobre o Natal. O jornal Agora, na mesma data, tratou de 
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projeto de lei aprovado pelo Senado e que prevê a guarda compartilhada de filhos 

após o divórcio.  

Augusti (2005) mostra em pesquisa que as reportagens de comportamento são 

mais presentes em revistas do que em jornais. Por esta razão, neste tópico se faz uma 

comparação entre duas mídias diferentes (jornal e revista). 

Foram analisadas as edições da Veja correspondentes ao período 
entre o início de setembro de 2003 e o fim de setembro de 2004 que 
trouxeram reportagens de capa referentes a comportamento. De um 
total de 56 revistas, 22 foram pautadas com matérias de capa sobre 
comportamento, o que corresponde a 39,28% do total considerado. 
(AUGUSTI, 2005, p. 12). 
  

Embora a revista Veja trate de assuntos políticos econômicos, o tema 

comportamento assume uma relevância considerável. Como exemplo, podemos citar 

a capa da Veja de 7 de janeiro de 2004, dentro do período analisado na pesquisa de 

Augusti (op.cit.) e que trata da questão do uso do silicone e do Botox pelas mulheres 

(Beleza para todos). No dia 11 de fevereiro do mesmo ano é abordado o tema do 

estresse. Na semana seguinte, no dia 18 de fevereiro, trata da relação entre pais e 

filhos (Filhos tiranos, pais perdidos). Esses três exemplos, no espaço de um mês, 

mostram a diferença entre a abordagem das revistas semanais (como a Veja) e as 

publicações diárias, como os jornais impressos, embora, eventualmente alguns jornais 

diários abordem essa temática, como ficou demonstrado neste levantamento 

realizado entre os jornais populares. 

3.1.5.7 Previdência 

Embora seja um tema que caberia na editoria de economia, como já foi 

destacado na metodologia desta pesquisa, foi criado um item específico para esse 

assunto pelo fato de que um dos jornais (Agora) aborda constantemente este assunto. 

Nos 31 dias analisados, 29 manchetes (14,5%) trataram de questões previdenciárias. 

Palavras como INSS e aposentadoria são recorrentes. Treze vezes foi citada a palavra 

aposentadoria e nove vezes a palavra INSS (que significa Instituto Nacional de 

Seguridade Social, e é responsável pelo pagamento das aposentadorias aos 

trabalhadores). Entre os demais jornais analisados apenas o Diário Gaúcho publica 

uma manchete sobre previdência no dia 6 de novembro (INSS: 86 precisam se 

recadastrar). Com a forte participação do jornal Agora no assunto, o total de 
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manchetes atingiu 29, representando 14,5%. Entre as chamadas, apenas 3 (0,3%) 

eram relacionadas à aposentadoria. Desse total, uma foi do jornal Agora. 

3.1.5.8 Esportes diversos. 

Este item é complemento do futebol. Como explanado na metodologia, foi 

desenvolvido para deixar mais evidente a hegemonia do futebol no jornalismo popular.  

No período analisado, apenas uma manchete (0.5%) tratou de esportes que não 

fossem futebol. O Jornal Diário Gaúcho publicou uma chamada sobre uma competição 

de atletismo, mas mesmo assim procurando um apelo mais popular (Rolezinho pela 

paz). Na análise das chamadas, os números foram mais promissores, com cinco 

chamadas (0,5%). No dia 8 de novembro o jornal Agora publicou uma chamada sobre 

F-1 (automobilismo) e no dia 19 de novembro uma chamada sobre lutas (UFC-

Ultimate Fighting Championship). No mesmo dia o jornal Notícia Agora também noticia 

a luta. No dia 23 de novembro o jornal Agora volta a tratar de automobilismo e no dia 

24 de novembro desenvolve uma chamada sobre o crescimento do mercado de 

bicicletas.  

3.1.5.9 Saúde 

Das 183 manchetes analisadas, cinco (2,5%) eram relacionadas à saúde. No 

dia 30 de outubro o Diário Gaúcho mostra a falta de equipamentos em uma unidade 

de saúde do Rio Grande do Sul. O mesmo jornal, no dia 11 de novembro, mostra os 

benefícios da marmita para a saúde e para o bolso dos empregados. No dia 18 de 

novembro o Jornal Notícia Agora aborda uma morte em uma unidade de saúde em 

Serra (ES). No dia 25 de novembro, mostra o fechamento de um posto de saúde no 

bairro de Teresópolis, em Porto Alegre. O jornal Extra, no dia 21 de novembro, mostra 

os planos de saúde com pior avaliação. Pelo teor das manchetes percebe-se que o 

tema saúde é mais relacionado à falta dela, a ausência de serviços na área para a 

população. 

Nas chamadas, das 1007 análises, 23 (2,28%) eram relacionadas à questão 

de saúde. Diferentemente das manchetes, as chamadas já tratam de assuntos mais 

pontuais, que abordam, por exemplo, temas como tosse (Jornal Agora, 2 nov. 2014), 

gastrite (Agora, 3 nov. 2014) ou espinhas (Agora, 10 nov. 2014). 
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Segundo o site IG (2013), a agência Nielsen desenvolveu uma pesquisa que 

mostra que o tema saúde é o que mais causa preocupação nos brasileiros, 

diferentemente dos moradores dos demais países latino-americanos, os quais 

demonstram preocupação maiores com questões como o desemprego e crise 

econômica. No caso dos brasileiros ouvidos na pesquisa, 33% das pessoas 

demonstraram uma maior preocupação com a saúde. Desta forma é possível mostrar 

que embora seja um assunto que preocupa grande parte dos brasileiros, pelo menos 

os jornais populares não refletem em suas chamadas e manchetes esta preocupação, 

ainda que eventualmente o tema seja abordado. 

 

3.1.5.10 Educação 

Assim como as questões de saúde, as de educação são escassas nos jornais 

populares.  Apenas cinco manchetes (correspondendo a 2,5%) foram publicadas no 

período. No dia 1 de novembro o Diário Gaúcho mostra as “Dicas para fazer bonito no 

Enem”. Quatro dias depois o mesmo jornal aborda uma reportagem que é incomum 

nas manchetes dos jornais populares (Estrelando profe Clau) que mostra a história de 

uma menina de 14 anos de idade que dá aulas de balé em um ginásio do município 

de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. No dia 8 de novembro o jornal 

Extra é distribuído com a manchete “Os sete direitos dos pais para negociar a 

mensalidade escolar”. O mesmo jornal, no dia 16 de novembro traz uma nova 

manchete com recomendações: “Saiba onde fazer cursinho para o Enem a partir de 

R$ 40 mensais”. A quinta manchete é do Notícia Agora, no dia 22 de novembro 

mostrando “Os melhores caminhos para a sua carreira”. 

Quanto às chamadas já houve um número mais representativo (36, 

representando 3,57%). Uma das razões que pode ter influenciado nesses resultados 

é o fato de que as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) tenham sido 

realizadas nesse período. Mais de oito milhões de pessoas inscreveram-se no exame, 

que serve para o acesso dos estudantes a 115 instituições públicas ou ainda para 

participar do Prouni (Programa Universidade para Todos), que dá bolsas de ensino 

para estudantes de baixa renda em universidades privadas. 
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3.1.5.11 Cidades 

Neste item há uma grande disparidade entre as manchetes e as chamadas. Há 

poucas manchetes e muitas chamadas. Apenas cinco chamadas trataram de assuntos 

locais, ou de cidades, como foi denominada na classificação. Normalmente destinam-

se a tragédias causadas por tempestades, problemas localizados de moradias ou 

questões como a que noticiou o Diário Gaúcho no dia 18 de novembro, mostrando 

que moradores de três cidades do Rio Grande do Sul reclamavam das dificuldades 

causadas por buracos nas ruas. Buraco em ruas é um exemplo clássico no jornalismo 

de um problema local e para o qual o jornalismo tenta auxiliar na solução.  

Os jornais analisados publicaram 132 chamadas (representando 13,08%) 

sobre temas locais das regiões em que foram distribuídos.  

Para Peruzzo: 

Pressupõe-se que o jornalismo local seja aquele que retrate a 
realidade regional ou local, trabalhando, portanto, a informação de 
proximidade. O meio de comunicação local tem a possibilidade de 
mostrar melhor do que qualquer outro a vida em determinadas regiões, 

municípios, cidades, vilas, bairros, zonas rurais etc. (PERUZZO, 2005, 

p.78). 
 

Os jornais populares ajudam a preencher uma lacuna que os grandes jornais 

não conseguem atender; pela natureza de suas estratégias empresariais, na maioria 

dos casos têm a pretensão de atingir uma amplitude nacional. Há informações que 

normalmente a denominada “grande imprensa” não cobre. Por exemplo, no dia 14 de 

novembro houve o maior número de chamadas locais. O jornal Agora mostrou que 

faltam obras contra enchentes na cidade de São Paulo, que um bairro nobre é contra 

a instalação de ciclovias e que os supermercados terão que distribuir sacolinhas 

plásticas para seus clientes na capital paulista. O Jornal Diário Gaúcho trata da 

promessa de obras no bairro de Humaitá, na zona norte de Porto Alegre e da escassez 

de farmácias no Estado. Já o jornal Extra, do Rio de Janeiro, publica que a zona oeste 

da cidade do Rio de Janeiro pode ficar sem celular porque uma antena está dentro de 

uma favela (e provavelmente os funcionários teriam dificuldades para fazer 

manutenção). Mostra ainda que houve uma retirada dos moradores do conjunto 

habitacional “Minha Casa Minha Vida” no bairro de Guadalupe, no Rio Janeiro. Aponta 

também que a Polícia Militar do Estado estaria envolvida em irregularidades em 

compras públicas.  
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A maioria dessas notícias teria pequena ou nenhuma possibilidade de ser publicada 

em jornais diários impressos pela “grande mídia”.  Há duas razões para isso. A 

primeira é a proximidade com a informação e as fontes. Muitas vezes são os próprios 

moradores das comunidades que entram em contato com o jornal e passam a 

informação. Outra razão é que os jornais citados acima têm uma circulação 

geograficamente restrita. E não interessaria à maioria dos leitores da capital paulista, 

por exemplo, saber que um bairro do Rio de Janeiro pode ficar sem telefone celular.  

3.1.5.12 Ciência e tecnologia 

Apenas uma manchete (0,5%) tratou do tema tecnologia e nenhuma abordou 

questões relativas à ciência, que comumente não é citada em jornais populares. 

Mesmo na grade mídia, esse assunto é tratado com mais frequência em cadernos 

especializados. No dia 7 de novembro de 2014, o jornal Diário Gaúcho traz como 

manchete “Veja onde navegar de graça na capital e região metropolitana. Caçadores 

de wi-fi”. Ainda que seja um assunto de tecnologia, foi destacado um aspecto que 

busca atrair a atenção de leitores com menor renda, oferecendo acesso gratuito à 

internet. Cinco chamadas (0,5%) foram feitas sobre o mesmo assunto durante os 31 

dias analisados. Três chamadas foram verificadas com reportagens sobre ciência. 

Charadeau (2012, p.62) critica o que chama de vulgarização do discurso 

informativo, que não precisaria ter as características de uma obra científica, mas uma 

“explicação explicitante”. Porém, o que ocorre é uma vulgarização da informação, 

transformando-a em algo deformante. As reportagens que abordam temas 

relacionados à ciência representam um tabu em muitas redações, pois em alguns 

casos, envolvem um conhecimento que a grande maioria dos jornalistas não está 

preparada para abordar. Para Vilas Boas:  

Ganham destaque, portanto, as notícias que forem mais bem editadas 
ou que tiverem o maior apelo popular. Em rigor, só entram na edição 
as notícias que prometerem mais leitura (ou audiência) e, 
consequentemente, melhores vendas de exemplares ou propaganda.  
É também verdade que as vendas podem ser asseguradas com 
notícias sensacionalistas, baseadas em fontes não idôneas e 
veiculadas por uma mídia maniqueísta. Não parece ser esse o meio 
ideal para divulgar ciência, embora, em última instância, seja o público 
quem escolhe o canal que quer assistir, o programa de rádio que vai 
ouvir, o jornal ou a revista que prefere ler, o site que pretende visitar. 
(VILAS BOAS, 2005, p.20).  
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Os temas divulgados pelos jornais populares, conforme as evidências da 

análise realizada no período, estão um pouco distantes do conceito que os teóricos 

do jornalismo científico denominam como divulgação científica, ou seja, traduzir as 

conquistas científicas para uma linguagem que a maioria das pessoas possa ter 

acesso. No período analisado não foram localizadas chamadas ou manchetes sobre 

reportagens divulgando pesquisas ou descobertas científicas. O jornal Agora trouxe 

duas chamadas nos dias 13 e 14 de novembro de 2015 sobre o robô Philea, que 

enviou à Terra um áudio com os sons do cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. A 

chamada do jornal Agora em um complemento: Missão busca origem da vida no 

espaço. Dessa forma, cria-se um apelo mais popular à missão da NASA.  

Nas chamadas sobre tecnologia há um predomínio das reportagens sobre a 

tecnologia da internet. O jornal Extra, no dia 16 de novembro de 2014, trata sobre as 

pessoas que criam histórias de ficção na Internet (fanfic). O Jornal Diário Gaúcho trata 

de inclusão digital no Estado na edição do dia 29 de novembro de 2014 e o Jornal 

Notícia Agora mostra que um morador do Estado do Espírito Santo criou um site 

chamado Orkuti, em substituição ao Orkut, uma rede de amizades desativada no ano 

passado. A quarta chamada sobre tecnologia foi publicada pelo jornal Diário Gaúcho 

no dia 17 de novembro de 2014 e mostrava que um táxi de Porto Alegre oferece 

diversas vantagens aos seus passageiros, entre elas o acesso à Internet.  

Embora essas chamadas e manchetes não deixem de abordar questões de 

tecnologia e ciência, estão distantes dos estudos sobre o uso da mídia como papel de 

difusão do conhecimento científico. Porém, também não podem ser enquadradas 

como usadas com fins sensacionalistas; apenas foram pouco valorizadas. 

3.1.5.13 Variedades 

Nas redações de jornais a editoria de variedade é aquela que inclui as 

reportagens abordando principalmente cultura e entretenimento. As reportagens 

sobre variedades, junto com as sobre futebol, tradicionalmente compõem a base das 

reportagens de entretenimento no jornalismo. Nos jornais populares essa fórmula 

parece se repetir, pelo menos conforme os dados levantados. Embora não tenha sido 

verificada nenhuma manchete especificamente sobre variedades, há grandes 

fotografias e muitas chamadas sobre o tema. No dia 11 de novembro de 2014, por 

exemplo, o jornal Notícia Agora estampa uma chamada e uma grande foto de Paul 
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MCartney com o título “Paul pocou geral”, quase dominando a primeira página do 

jornal. 

Das 1007 chamadas computadas, 137 foram sobre variedades, representando 

13,68%. É importante destacar-se que os jornais Diário Gaúcho, Extra e Notícia Agora, 

por serem empresas associadas à Rede Globo de Televisão, publicam várias 

reportagens sobre artistas que comumente aparecem na televisão. No dia 21 de 

novembro de 2014, cinco dos seis jornais analisados apresentaram chamadas sobre 

variedades, provavelmente por ser sexta-feira. Por esta razão, as chamadas desse 

dia serão objeto de análise. Nessa data, o jornal Agora publica chamada sobre a 

exposição do artista Ron Mueck, na Pinacoteca, em São Paulo. O jornal Diário Gaúcho 

traz na capa duas atrizes de novela, uma chamada com a modelo Fiorella Mattheis, 

um show com uma banda de samba e uma reportagem sobre convivência com a 

sogra. O jornal Extra traz uma reportagem com a atriz Grazi Massafera, chamada para 

um show do sambista Arlindo Cruz e outra anunciando que o filho do cantor Belo 

também virou sambista e agora toca em um grupo paulista. O jornal Notícia Agora traz 

foto da atriz Deborah Secco e o Super Notícia uma chamada sobre uma atriz que após 

transformar-se em musa da televisão a cabo resolve posar nua para uma revista 

masculina. 

Assim, cabe ao jornalismo cultural escapar à limitação temática de 
lançamentos de CDs, livros e exposições de artistas consagrados para 
poder, enfim, compreender o sentido forte de cultura, explorando mais 
as implicações das obras na sociedade do que, propriamente, reduzir-
se a uma agenda de eventos. Falta mais análise e mais interpretação 
(no sentido de estabelecer relações múltiplas e complexas) – o que 
exige uma perspectiva aberta para as obras humanas sem classificá-
las em paradigmas redutores, o que implica abandonar o lugar-comum 
das análises de viés teórico frankfurtiano, evitando uma distinção 
maniqueísta entre “alta” e “baixa” cultura, entre indústria cultural e 
cultura erudita, ou entre mercado e arte. (MELO, 2007, online). 
  

Uma análise das chamadas e capas dos jornais populares mostra que há um 

predomínio de chamadas que se enquadrariam nos conceitos frankfurtianos (de uma 

indústria cultural em oposição a uma cultura de massa), como Melo critica acima. A 

maioria das chamadas está relacionada a artistas consagrados, como se pode 

verificar pelas chamadas selecionadas. Em muitos casos há uma agenda de eventos 

em que apenas se chama o público para participar de uma atividade cultural. Desta 

feita, a atividade cultural é tratada como um elemento de atração para o leitor, muitas 

vezes combinada com uma fotografia ou iconografia que destaca a chamada. Não se 
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trata aqui de uma distinção entre “alta” e “baixa” cultura, mas sim a cultura 

predominante, a cultura que absorve maior evidência naquele momento. 

3.1.6 Análise dos dados: Iconografia 

Foram classificadas 393 fotografias nos 31 dias de análise dos jornais. Não 

foram analisadas todas as fotografias, mas sim uma seleção de acordo com os 

agrupamentos mais representativos. Nesse período foram verificadas 142 fotografias 

de mulheres, sendo 68 com roupa (47,8%) e 74 (52,2%) com pouca roupa. Os dias 9 

e 18 de novembro foram os que mais apresentaram volume de mulheres com pouca 

roupa na capa, tendo cinco eventos em cada um dos dias mencionados. Nesse dia o 

jornal Super Notícia apresenta três casais com mulheres em trajes de banho, o Meia 

Hora com uma mulher em pose sensual e o Notícia Agora uma mulher na praia, mas 

sem um propósito sensual. Dos 31 dias, em 25 dias (80,65%) o jornal Super Notícia 

apresentou uma mulher com pouca roupa na capa.  

O que os leva a apresentar essas mulheres é um processo de estímulos 

persuasivos nos quais procura-se levar, ou estimular o leitor a acreditar em um valor 

oferecido, no caso as propostas eróticas da fotografia da mulher. O que o jornal faz é 

apresentar a mulher como alguém que se apresenta para o leitor em trajes sumários, 

revelando sua intimidade e convidado o leitor (destinatário) a conhecê-la. Na maioria 

das poses das mulheres, pode-se perceber que elas costumam olhar para o fotógrafo 

que faz as fotos, o que proporciona a impressão de que estas olham para o leitor. A 

discussão entre erotismo, sexualidade e apelação permeia a publicação de muitas 

fotos sobre nus na mídia. Para Peruzzolo: 

Aquilo a que costumeiramente denominamos “erotismo”, nomeia os 
dispositivos da sexualidade e é um valor que pertence a modos de 
relações sociais na cultura que se organiza em torno de sensibilidades 
particulares. De modo que a categoria conceptual erotismo, por si 
própria não significa sedução, e sim excedimento nas indiciações e 
sugestões relativas aos desejos sexuais. Cita uma “anormalidade” nas 

formas de conduta social. (PERUZZOLO, 2010, p. 325). 

 

Essas sensibilidades particulares parecem variar conforme as relações sociais 

e os diferentes níveis sociais. As relações sociais variam conforme os estratos sociais, 

recebendo esse tipo de erotismo em dimensões diferentes, conforme as 

subjetividades individuais. Para Peruzzolo, há o que ele chama de uma 

“anormalidade” nesse procedimento.  Considerando-se o termo em sua essência, é 
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possível concordarmos, mas analisando o procedimento das mídias, chega-se à 

conclusão de que é comum essa estratégia pelos veículos de comunicação, 

principalmente os que atuam nas classes mais populares. Essa estratégia talvez seja 

muito mais erótica do sensual, mas que parece ter sim um propósito de indiciação de 

sexualidade. 

O segundo tipo de fotografia que predomina nas capas dos jornais é o das 

relacionadas ao futebol. Das 393 fotos analisadas, 134 (34,09%) mostram jogadores 

de futebol ou de partidas desse esporte. As razões são as mesmas que as 

apresentadas nas manchetes e nas chamadas. Porém, o uso de grandes fotografias, 

como na edição do jornal Super Notícia, do dia 02 de novembro, junto com a expansão 

da cor azul, da camisa do time, cria um efeito plástico, que conjuntamente com os 

demais elementos, como artes, nome do jornal e outras fotografias, sugere um 

ambiente de efusão de cores e plasticamente atraente, colorido, de diversidade.  

Os jornais apresentaram também 274 anúncios nas primeiras páginas. A 

grande maioria deles foi de promoções do próprio jornal, efetuando o sorteio de 

prêmios. 

 
3.2 ANÁLISE QUALITATIVA 
 

Nesta parte será desenvolvida uma análise de duas edições do Jornal Super 

Notícia em uma perspectiva dos planos de expressão e de conteúdo, assim como do 

percurso de geração de sentido, consoante as propostas de Luiz Tatit (apud 

Hernandes, 2006), conforme demonstrado no item 2.7 (Estruturas fundamentais). 

Serão analisadas duas edições publicadas no mês de novembro de 2014, 

incluídas na análise quantitativa desenvolvida no capítulo anterior. 

A presente análise se propõe a uma visão semiótica que considera duas 

vertentes, uma do nível de expressão, que é o nível mais superficial, no qual estão 

presentes o conjunto externo (aparente, material) e outro onde os sentidos são 

manifestados. Pode-se considerar o nível de expressão como o espaço em que os 

suportes (gráficos ou textuais) estão presentes (LOPES E HERNANDES, 2003, p.69). 

Para proporcionar uma melhor compreensão, será desenvolvida uma análise em duas 

etapas. Na primeira, serão detalhados os elementos do plano de expressão e na 

segunda, do plano de conteúdo. 

Para Barros (2010, p. 87), o plano da expressão é um dos planos da linguagem 

que “suporta ou expressa o conteúdo, com o qual mantém relação de pressuposição 
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recíproca”. É no plano de expressão que se apresentam as fotografias, textos, 

tipologia, gráficos, anúncios, manchetes, chamadas e as cores que vão ajudar a 

consolidar o plano de conteúdo. 

Segundo Lopes e Hernandes (2013), para a semiótica francesa deve-se 

considerar, na análise do discurso, o plano de conteúdo, no qual os conceitos são 

expressos. É nessa dimensão que o texto atinge seu objetivo, que é a interpretação 

pelo leitor.  

Quando alguém tem algo a dizer e não acha as palavras, é porque tem 
o plano de conteúdo, mas não encontrou ainda o plano de expressão. 
Já entrar em contato com um jornal em língua estranha é conectar-se 
com o plano de expressão (tipos gráficos, por exemplo) sem ter acesso 
ao conteúdo, por desconhecer as regras do idioma. (LOPES e 
HERNANDES, 2013, p. 111). 

 

É no plano de conteúdo que a mensagem pode atingir seu objetivo, realizando 

com o receptor uma relação comunicacional.  Essa percepção não está no plano de 

expressão, mas depende “de fatores de diversas ordens: linguísticos, cognitivos, 

socioculturais, interacionais” (Mussalim, 2001, p. 257). Desse modo, uma notícia pode 

ser percebida de diversas maneiras, dependendo do arcabouço intelectual do 

enunciatário, da sua capacidade de compreensão e aprendizado, das suas relações 

sociais e de outros elementos que podem interferir na percepção como uma cultura 

local. 

Greimas é um dos mais representativos autores da semiótica francesa e 

apresenta um conceito que complementa o anterior. Trata-se da paradigmatização, 

que é “todo e qualquer sentido que está oculto, em entrelinhas” (LIMA, 2015, s.p.). 

Desta forma, os planos de expressão e de conteúdo se complementam. Uma página 

de jornal, de modo intencional ou não, possui elementos que são produtores de 

sentidos, embora não estejam claros, como, por exemplo, as cores, os espaços em 

branco e as fontes, são todos emissores de sentido, conforme será possível observar 

nesta análise. A intencionalidade, quando observada sob a perspectiva da Análise do 

Discurso, não é um efeito que deve ser considerado, mas sim os efeitos de sentido 

que a mensagem causa ou pode causar no enunciatário. 

O conceito de narrativização, também usado por Greimas (Ibidem), propõe “um 

contar de uma história”, estabelecendo-se os sujeitos (participante principal), o objeto 

(o desejo), oponente ou o anti-sujeito (que se posiciona contra a vontade do sujeito) e 

o manipulador (que impulsiona o desenrolar da história). Nesta perspectiva, a 
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narrativa é uma expressão mais complexa, pois o enunciatário e o enunciador não 

vivem uma relação de subordinação, como pode parecer em uma primeira análise, 

mas sim uma relação que eventualmente envolve um anti-sujeito, que repele a 

vontade do enunciador.  

Há ainda estratégias diferentes no processo de persuasão, ou manipulação. O 

jornal atua na relação com o leitor como destinador, e usa de estratégias para provocá-

lo. Atua como um agente da manipulação que usa artifícios para tentar satisfazer esse 

leitor-consumidor.  

Há no discurso quatro sujeitos que devem ser destacados, baseados nos 

conceitos que foram apresentados de modo sintético no item 2.6 (Os níveis do 

discurso presentes no texto). Os dados foram adaptados para esta análise e 

fundamentados em uma tipologia desenvolvida por Hernandes (2006, p. 44):  

 

S1. Sujeito 1 – A publicação. O jornal, que assume uma 

personalidade. É o resultado de diversas condicionantes que o levam 

a assumir uma personalidade, adquirida não apenas no campo do 

jornalismo, mas também como empresa, com interesses comerciais. 

 

S2. Sujeito 2 – Os profissionais. Jornalistas, fotógrafos, 

colaboradores, correspondentes (profissionais que produzem 

reportagens em redações distantes, como em outros estados ou 

países). A maioria deles deixa sua participação nas publicações, com 

seus nomes sendo publicados (em jornalismo esse procedimento é 

denominado assinatura), criando uma espécie de marca.  Alguns, 

como editores, figuram apenas nos expedientes (espaço que as 

publicações impressas utilizam para relacionar os nomes dos 

diretores, profissionais responsáveis e endereços para contatos) ou 

atuam nas redações em atividades que não são muito visíveis para o 

leitor. 

 

S3. Sujeito 3. Os personagens. Entrevistados que aparecem nas 

histórias dos jornais, nas entrevistas, nas fotos. 
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S4. Sujeito 4. Enunciatário. É o leitor, o consumidor do jornal. 

Costuma-se chamar de público-alvo em publicidade.  

 

Esses sujeitos são elementares na análise do discurso e presentes na 

enunciação, embora nem sempre sejam visíveis, como no caso de S1, que muitas 

vezes não se trata de uma personalidade jurídica, mas tem forte influência sobre o S2 

e, indiretamente, sobre S3, por suas escolhas que são definidas por S1.  S4 faz suas 

escolhas conforme as opções fornecidas por S1, S2 e S3. 

Os conceitos acima descritos somam-se a outros apresentados no capítulo  2.4  

(O ato da enunciação nas capas), que tratam da análise do discurso voltada para os 

textos jornalísticos e são essenciais para o desenvolvimento das análises das capas 

dos jornais nos próximos subitens deste capítulo. 
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3.2.1 Análise da capa do jornal Super Notícia de 14 de novembro de 2014

 
Figura 1. Capa do Jornal Super Notícia de 14 de novembro de 2014. 

 
 

Esta edição foi escolhida por ser, dentro do período analisado na pesquisa 

quantitativa, a que apresentou o maior número de elementos simbólicos presentes na 

sua capa, permitindo assim uma melhor interpretação. 
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A capa da edição do jornal do dia 14 de novembro de 2015 (imagem acima) 

desenvolve para o seu sujeito 4 uma tática denominada percurso de atenção, que é 

uma estratégia para persuadir o leitor. O leitor, pela natureza da relação que tem com 

os veículos de comunicação, vendo-os como um prestador de serviço que traz 

novidades, busca o jornal procurando uma informação que o satisfaça, que o 

mantenha informado, atualizado ou ainda que possa proporcionar entretenimento. 

Essa relação pode ser denominada de um contrato tácito, que não está escrito, 

assinado, mas faz parte de uma espécie de “acordo” entre as duas partes em que o 

leitor adquire um produto e o veículo se propõe a fornecer algo novo e que seja de 

interesse daquele.  

É possível afirmar que há nessa relação uma atitude mais passional do que 

racional. O jornal se apresenta como um painel, com diversas realidades 

fragmentadas e que, em tese, podem contemplar grande parte das necessidades do 

leitor, dentre elas a de manter-se informado. Uma das táticas desenvolvidas pelos 

jornalistas é a empatia, que consiste em produzir matérias em que permitem ao leitor 

colocar-se na reportagem como se ele estivesse presente. O jornal apresenta-se 

como um porta-voz. Quando ele publica uma reportagem sobre um time de futebol – 

o que é comum nos jornais populares –, em muitos casos, procura apresentar-se como 

se fosse o torcedor dando a sua opinião. Essa estratégia gera efeitos afetivos, de 

proximidade e também de intimidade. Desta forma o jornal apresenta unidades para 

serem sentidas, que estão mais evidentes no plano da expressão; procura 

desenvolver instrumentos para despertar a afetividade no leitor, mobilizando-o por 

emoções. São unidades para serem sentidas, como por exemplo, as diversas histórias 

contidas das reportagens que têm o propósito de comover. 

Ambas fazem parte de uma estratégia que tem como propósito o arrebatamento 

do leitor e que usam como recurso o não-saber, também chamado de disforia. Quando 

o jornal destaca em sua primeira página que “Agente facilita e bandidos fogem de 

delegacia” desperta no leitor uma curiosidade pelo fato.  O leitor, considerado afetivo, 

conforme definido no capítulo 1.2 (Evolução dos discursos jornalísticos dos 

jornais), apresenta-se diante do veículo de comunicação com uma curiosidade que 

gera uma tensão. O jornal prometeu uma informação, sugeriu um dado ao qual o leitor 
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não havia tido acesso anteriormente e provoca nele uma inquietação, especialmente 

se ele tiver uma curiosidade pelas notícias que tratam de questões sobre segurança.   

O segundo passo no percurso da notícia como unidade narrativa maior é a 

distensão (não-disforia), que pode ser traduzida como sendo o consumo da notícia. A 

esse enunciatário foi apresentada na capa uma situação nova – novidade é uma das 

condições básicas do critério de noticiabilidade. Cria-se neste instante uma situação 

de curiosidade, de mistério. No segundo momento é desenvolvida uma estratégia de 

sustentação; é quando a publicação apresenta a informação. Nesse caso o leitor é 

levado para a página 3 da edição. Como já foi apresentado neste estudo (no item 1.4, 

intitulado o enunciatário na sociedade contemporânea), a notícia é um simulacro da 

realidade. São apresentados textos, entrevistas e informações complementares que 

vão permitir ao leitor um entendimento mais completo da informação que foi 

apresentada de forma sucinta na manchete.  O título da página 3 mantém o clima de 

suspense confirmando a informação de que “Bandidos fogem com ajuda de agente”. 

Na primeira página já havia uma indicação de que foram três os fugitivos. A 

reportagem completa confirma esses dados e não traz nenhuma informação nova e 

relevante. Apresenta fotos do prédio onde está instalada a delegacia e da janela por 

onde teriam fugido os presos.  Há apenas uma pessoa falando em “on” (assumindo a 

fala e tendo as suas declarações e nomes publicados); trata-se de uma senhora 

vizinha, moradora do bairro. A reportagem também publica muitas informações que 

podem ser consideradas como vagas, como por exemplo “A polícia não informou se 

o agente recebeu alguma quantia em dinheiro para facilitar a fuga” e “a Polícia Civil 

informou que foram abertos um inquérito policial e uma sindicância administrativa para 

apurar as circunstâncias do ocorrido”. Esse tipo de informação é quase uma não-

informação por poder provocar a disforia no enunciatário, assim como a não-

publicação das fotografias dos acusados. Todas as pessoas envolvidas explicam-se 

por notas distribuídas à imprensa, mantendo um certo distanciamento da instância da 

enunciação. Caso S4 considere-se satisfeito com a informação prometida na capa e 

complementada na página interna, pode-se considerar como completo o percurso, 

tendo-se em vista que o querer-saber foi satisfeito e o enunciatário é transferido para 

o próximo passo, que é o relaxamento (euforia). É a fase do conhecimento; há uma 

transposição da retenção, na qual surge o querer-saber, marcado pela retenção para 

a distensão, que é caracterizada pelo relaxamento. Nesse caso a estratégia de 

arrebatamento e sustentação estará completa. 
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O percurso persuasivo não se encerra em uma notícia. Uma publicação é 

composta por diversas unidades informativas (textos, fotos, artes) que se 

complementam, criando uma espécie de narrativa temática. Os jornais costumam 

chamar esse espaço de editoria, contemplando várias narrativas da mesma temática. 

Nesta primeira análise foi considerada a hipótese de que o S4 iniciaria seu percurso 

pela reportagem principal, que é anunciada pela manchete. Há casos em que os 

leitores, por exemplo, começam sua leitura pelas páginas esportivas. 

Considerando-se que S4 buscou uma informação sobre segurança e é factível 

supor que tal leitor tenha interesse por esse tipo de informação, S2 procura agrupar 

em um espaço próximo outras notícias que não estão disponíveis na primeira página, 

mas que poderiam contemplar seu Interesse. É o caso da reportagem Fuga também 

em Unaí, publicada na mesma página. Do mesmo modo que a primeira, essa 

reportagem também não indica informações muito relevantes e mostra que dois 

presos conseguiram escapar de outro presídio em condições não esclarecidas. Para 

S4 é oferecida ainda mais uma reportagem em que é relatado que um Esquartejador 

é preso em Taiobeiras, no norte de Minas. Essa reportagem completa o ciclo que S1 

oferece a S4. Há mais um elemento que S1 oferece a S4 sem a participação de S2, 

que é a publicidade. O percurso, que começa com notícias sobre fugas e passa por 

uma reportagem densa sobre esquartejamento, termina com uma proposta publicitária 

na qual é mostrado um casal com a menção “a vida é mais feliz assim”, com uma 

proposta de solução para problemas de ereção.  

A cada unidade informativa é dada a S4 uma nova opção de satisfação que 

parte de uma retenção para a distensão (não euforia, saber). É possível que haja um 

relaxamento com uma unidade informativa, mas que o S4 sinta interesse por outras 

reportagens, como a do esquartejador. Para cada unidade há um percurso, que pode 

ser estendido e contemplar as outras unidades. Para cada passo entre um 

relaxamento e a descoberta da nova informação, pode haver um período de 

contensão, que é a não-euforia, é como se acontecesse uma pausa para uma próxima 

reportagem.  
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3.2.1.1 Plano da expressão 

 

 

No plano de expressão, o jornal apresenta no plano superior o logotipo do 

jornal, no qual destaca-se o termo Super inserido em um retângulo vermelho e vazado 

com a complementação Notícia logo embaixo.  

Além dos recursos verbais e outros não-verbais (como os logotipos, conforme 

foi tratado acima), há outros como as cores, que devem ser apontadas. Quatro cores 

destacam-se na primeira página: preto, vermelho, azul e verde.  A psicóloga e 

professora de teoria da comunicação Eva Heller (1948-2008) desenvolveu um estudo 

denominado Psicologia del color (2004), em que mostra que essas cores são as mais 

apreciadas pelas pessoas entre 11 analisadas (azul, 45%; verde, 15%; vermelho, 12% 

e preto, 10% das pessoas).  De forma simplificada, e de acordo com autora, é possível 

destacar que o azul que margeia a manchete da edição do dia 14 de novembro tem 

como propósito proporcionar uma sensação de amplitude, fidelidade, confiança. O 

nome da publicação aparece em vermelho; a autora relaciona 105 tons de vermelho 

e atribui a eles a capacidade de despertar paixões no S4. Quanto à cor preta, é usada 

com discrição na capa, sendo reservada mais para o fundo das letras, criando um 

efeito que é chamado nas artes tipográficas de fundo vazado (dando a impressão de 

que há uma letra branca sobre um espaço em preto). Para Heller (Ibidem, p. 127) a 

cor negra, no desenho, assume um papel de funcionalidade, de objetividade. Quando 

associada ao branco, como no caso do logotipo do jornal, tem a capacidade de 

transmitir uma sensação inequívoca, de verdade.  A autora cita que há 50 tons da cor 

preta, que na verdade são 50 tons da cor cinza. O verde, a quarta cor em destaque 

na capa em análise, é o que transmite sensações de frescor, fertilidade e também de 

religiosidade. A autora afirma que é a cor mais marcante nas liturgias das igrejas 

católicas, da bandeira do islamismo e dos movimentos libertadores da Irlanda.  

Para Bastos, Farina e Perez,   

Devido às suas qualidades intrínsecas, a cor tem a capacidade de 
captar a atenção do comprador rapidamente e sob um domínio, em 
essência, emotivo... O que desejamos, portanto, é a perfeita 
adequação da cor à sua finalidade, dentro de certos princípios e 
normas, embora estes sejam elásticos e subjetivos; adequação essa 
que deverá contribuir decisivamente para assegurar o papel positivo 
na mensagem. (BASTOS; FARINA; PEREZ, 2006, p. 117). 
 

O que os autores destacam é que há uma lógica na escolha dos pigmentos. As 

cores não são apresentadas nas capas sem despropositadamente. Porém, vamos 
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recorrer mais uma vez ao conceito bakhtiniano de que não importa se houve 

intencionalidade ou não na criação dessa página; o que importa são seus efeitos 

causados no leitor, no caso o S4. 

Há um outro aspecto no plano de expressão desta capa que merece destaque, 

a tipografia, composta pelo que comumente é chamado de letras ou fontes.  

A linguagem do jornal obedece a algumas regras de composição e edição que 

procuram facilitar principalmente a visibilidade e legibilidade pelo leitor. No caso da 

capa em análise, há alguns elementos tipográficos a serem destacados. O primeiro 

deles é que na parte superior da página os títulos estão em letras maiúsculas. Em 

jornalismo isso é chamado de caixa alta24. Apenas as duas manchetes superiores 

usam esse recurso. As demais chamadas usam letras maiúsculas e minúsculas. Além 

disso, na manchete principal há o termo de delegacia escrito em tamanho maior. O 

corpo da fonte, que é como se chama tecnicamente em artes gráficas, tem um 

tamanho maior. Provavelmente isto foi desenvolvido para que houvesse o que se 

chama de preenchimento da mancha (espaço reservado para o título). Um outro 

aspecto que deve ser destacado é a espessura das fontes (letras) usadas nos títulos.  

Há uma maior densidade, provocando, com isso, uma maior atração, um maior 

destaque. Os títulos também não possuem serifas25 em suas letras, permitindo uma 

maior legibilidade à distância.  A ausência das hastes dá às letras um caráter mais 

lapidar. São chamadas de fontes lapidárias e de mais fácil leitura à distância.  

Recorrendo à analogia de que a capa do jornal pode ser vista como um painel 

de uma obra de arte, há outras formas de expressão que são usadas pelo jornalismo 

como recurso para manipular o S4. A este é ofertado um recurso persuasivo de 

tentação, é oferecido o querer-fazer. Se ele quiser e fizer, terá uma recompensa, que 

é satisfação (ou não) com o produto oferecido. Nesse campo da expressão o jornal 

apresenta duas fotos de mulheres. Uma com pouca roupa e com a indicação lateral 

informando que se trata de Marina Mantega, filha do ex-ministro da Fazenda Guido 

Mantega, que ocupou a função até o final de 2015. Há diferentes formas de publicar-

se a informação de que a filha de um ministro resolveu seguir a carreira de modelo. 

                                                         
24 O termo caixa alta é derivado da época em que os impressos eram desenvolvidos em tipografias. As 
caixas de madeira com os tipos em maiúscula eram menos usadas e ficavam na parte superior (alta) 
da prancheta dos profissionais que desenvolviam as páginas. Daí o termo caixa alta. 
 
25 Serifas são as hastes que algumas famílias de tipos (letras) possuem em suas extensões. Uma de 
suas funções seria o de facilitar a leitura em textos mais extensos.  
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Uma delas é como o jornal fez, destacando uma foto em que ela está seminua, dando 

uma relevância maior à nudez do que ao parentesco da personagem.  Na parte inferior 

há uma outra mulher, com os dedos simbolizando uma vitória e vestindo uma camisa 

do clube de futebol Atlético Mineiro. Ao lado uma chamada destaca a Comemoração 

em clima de paz.  

Ajudam a compor o cenário gráfico da página três anúncios pequenos. Um na 

parte superior, do próprio jornal, em que se oferece um concurso, em forma de loteria 

(no qual o ganhador pode receber R$ 1,2 milhão), e na parte inferior mais dois 

anúncios, um do caderno Super TV, do jornal, que trata do noticiário sobre televisão, 

e outro oferecendo selos que os leitores podem recortar e colecionar para depois que 

juntarem uma certa quantidade, poderem ganhar ursinhos de pelúcia. Se uma das 

estratégias do discurso persuasivo é a fidelização, pode-se destacar que nessa forma 

de publicidade (embora este não seja o foco deste estudo) busca-se a fidelização do 

cliente (leitor). 

Até esta etapa foram destacados os meios gráficos que compuseram o plano 

de expressão. Contudo, há os elementos verbais que são identificados também nos 

textos.  Entre esses elementos destacam-se os textos, que talvez sejam a forma mais 

expressiva e ideológica da linguagem. Para Bakhtin (1981), toda linguagem é 

ideológica por natureza. Quando S2 escolhe o verbo fugir para usar no título, ele tinha 

outros recursos como escapar ou sair, que são verbos com menor poder de impacto 

em uma manchete, conforme os padrões de composição destas. 

Um dos recursos usados pelo jornalismo é o que se chama de “efeito de 

verdade” em que se utilizam verbos no presente, como no título Agente facilita. O 

verbo está no presente, mas o fato já ocorreu, pois o agente já facilitou, considerando-

se que quando S4 tem acesso à informação, esta já ocorreu. O uso de verbos que 

demonstrem um sentido de ação também é outro recurso. Se “facilita” não é tão 

contundente, “fogem” transmite uma sensação ao leitor de mais intensidade do que, 

por exemplo, “escapam”.  Nas outras chamadas há o verbo deter em “Dentista ‘gata’ 

é detida por tráfico”. A combinação das palavras dentista+gata+detida+tráfico atende 

a um dos princípios elementares do jornalismo que é o ineditismo, pois além de a 

acusada ter uma formação superior, o termo “gata” indica tratar-se de uma pessoa 

bonita. O mesmo se repete na outra manchete, “Falsa engenheira presa por golpe”. 

Os verbos “deter” e “prender” têm uma denotação mais intensa do que, por exemplo, 

Falsa engenheira é detida por golpe, que seria uma opção ao título publicado.  
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3.2.1.2 Plano do conteúdo 

É no plano do conteúdo que os elementos semióticos “ganham vida”. Deixam 

de ser um recurso inerte e assumem seu papel comunicativo, transmitindo uma 

mensagem para S4 que este, conforme seu repertório, irá assimilar. Há dois discursos 

possíveis: o primeiro de S2 para S4 tentando manipulá-lo; o segundo de S4 para com 

S2, traduzindo como o leitor vê o veículo de comunicação, para o qual ele pode, por 

exemplo, ter uma atitude recusa – é o não-querer diante da mensagem. 

Três actantes vêm ajudar a compor a narrativa. Os sujeitos descritos no início 

deste capítulo, sejam S1, S2 ou S3, participam da narrativa em um determinado tempo 

e espaço da enunciação. São eles que serão capazes de produzir em S4 os efeitos 

de subjetividade, objetividade, distanciamento ou proximidade.  

No título “Agente facilita e bandidos fogem da delegacia” ocorre o que se chama 

de debreagem enunciva, na qual ficam ocultos os actantes, os espaços e também os 

tempos da enunciação. Quem anuncia essa informação? Não existe o eu dizendo que 

presenciou o fato. Não há o verbo vejam, que é o S2 dialogando diretamente com S4. 

Há no jornalismo alguns gêneros, como a crônica ou algumas reportagens de 

televisão, ao vivo, por exemplo, que podem ser relatados em primeira pessoa e em 

que ocorre a debreagem enunciativa, com a expressão do eu-aqui-agora. Na 

debreagem enunciva a disforia pode ser mais evidente, mais profunda, pois S4 não 

tem, de modo objetivo, a informação sobre onde aconteceu o fato e quando aconteceu 

a notícia. Como o verbo foi flexionado no tempo presente (facilita), cria a sensação 

temporal de atualidade. É como se o evento estivesse ocorrendo no momento da 

enunciação. Percebe-se que a continuidade da reportagem já não sustenta mais esse 

posicionamento do autor no tempo presente. Em seguida o texto anuncia que a 

“Policia Civil prendeu agente penitenciário que saiu mais cedo do trabalho e deixou 

caminho livre para três presos pularem a janela”. É mantido o distanciamento do 

espaço, mas o tempo fica evidenciado com o uso do verbo prender no pretérito 

perfeito. 

A manchete Dentista ‘gata’ é detida por tráfico volta a ter os mesmos elementos 

de debreagem enunciva, com o distanciamento entre os autores e no tempo e espaço, 

assim como nas demais manchetes e chamadas, sendo que esta é uma das 

características mais expressivas não só do jornal em análise, mas também dos jornais 
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impressos. O jornal Super Notícia apenas repete uma fórmula consagrada do 

processo enuncivo da notícia, mantendo um distanciamento entre enunciador (S1 ou 

S2) e o enunciatário (S4).  

Há no jornal analisado a presença de outros elementos que merecem ser 

destacados. Apresenta-se na manchete um discurso indireto (o S3, personagem da 

notícia, não está presente, não se manifesta), e as marcas presentes do S2 também 

são indiretas. Entretanto, há marcas de subjetividade do S2, o autor da notícia. O 

termo ‘gata’ é uma análise do autor, que considerou a mulher bonita. Trata-se de uma 

informação subjetiva, com juízo de valor do enunciador, que contraria a tese da 

objetividade no jornalismo, mas que ocorre com frequência nos textos desse gênero.  

É publicada acima da manchete uma frase, denominada chapéu26, em que o jornalista 

julga a mulher como sendo “De cair o queixo”, ou seja, muito bonita. A chamada é 

publicada ao lado de uma fotografia de uma mulher loira, com as mãos no pescoço e 

em trajes inferiores sumários com a indicação de que se trata de Marina Mantega, 

filha do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, como já mencionado. A uma primeira 

vista a chamada pode dar a entender que a mulher é a dentista ‘gata’, já que ela está 

ao lado da chamada. A chamada traz ainda elementos subjetivos próprios da 

linguagem jornalística, que dá publicidade a uma notícia desse tipo por envolver uma 

dentista, ou seja, é passível de se concluir que se trata de um desvio do padrão 

estereotipado de que os traficantes pertencem às classes economicamente menos 

favorecidas. 

Bakhtin (1981) denomina como dialogismo ou interdiscursividade a interação 

entre dois discursos. Há um discurso predominante em grande parte da sociedade 

que defende que as pessoas que possuem formação universitária, superior, deveriam 

ter uma percepção de que a participação no tráfico de drogas não atende aos 

preceitos legais e morais da sociedade. Há um discurso que aponta em direção a uma 

realidade (houve uma prisão por tráfico) e outro que caminha em direção diferente, 

simbólica. O mesmo ocorre na manchete da “Falsa engenheira presa por golpe”. A 

palavra engenheira denota um profissional bastante qualificado em um primeiro 

discurso. Porém, a reportagem mostra que há uma falsa engenheira, uma mulher que 

possuía uma credencial da Universidade Federal de BH, uma universidade que não 

existe, mas pela qual a pessoa se identificou como formada. Assim como na manchete 

                                                         
26 Chapéu é um jargão jornalístico que denomina uma palavra ou expressão curta que identifica e/ou 
complementa um título de uma reportagem.  



142 

 

que cita a dentista, também há uma associação entre dois universos que 

conceitualmente são opostos (universidade em oposição ao mundo do crime, ou 

conhecimento x criminalidade)  

Considera-se que nos discursos jornalísticos em geral é comum que haja uma 

manipulação do S1 e S2 para com o S4, que é o enunciatário. O termo manipulação 

aplica-se neste caso como uma estratégia em que os efeitos de sentido podem ser 

aplicados na enunciação e assimilados pelo enunciatário conforme seu repertório. Por 

convenção social os termos dentista e engenheira são associados a valores 

simbólicos positivos. A manipulação é representada nos efeitos de sentido entre esses 

valores tanto para S2 quanto para S4. Enunciador e enunciatário atribuem valores a 

esses termos conforme suas experiências de vida, valores sociais e conceitos 

pessoais. Há uma oposição entre os sentidos atribuídos ao termo bem assim como 

ao termo mal. Por pré-conceitos o termo dentista é relacionado a bem, enquanto que 

tráfico a mal. Há desta forma um conflito entre o bem e o mal. O termo dentista recebe 

uma atribuição de sentido positiva (bem) enquanto que o termo tráfico recebe uma 

conotação negativa (mal). O fato volta a se repetir na manchete que anuncia a prisão 

de uma falsa engenheira que teria aplicado golpes. O termo engenheira possui uma 

associação positiva, enquanto que ao termo golpe é atribuído um valor negativo. 

Novamente ocorre aqui a confrontação entre o bem e o mal. O que o manipulador (S2) 

explora é esse conflito entre os termos, ou seja, o que poderia ser bem ou era bem, 

transformou-se em mal.  

O mesmo fenômeno volta a ocorrer em outras chamadas da capa em análise 

desta edição, como por exemplo em “Comemoração em clima de paz”, referindo-se a 

torcidas organizadas e mostrando uma mulher sorrindo, com a camisa de um clube 

de futebol e fazendo um sinal com os dedos que pode significar vitória, ou paz e amor. 

A comemoração tem implícito, semanticamente, o conceito de vitória (que pressupõe 

a derrota de outro). A escolha de uma imagem feminina com uma camiseta de time 

de futebol é um discurso de S2 que pode apresentar duas situações: uma delas pode 

ser o fato de as mulheres serem minorias nos estádios, portanto seu destaque; ou a 

foto pode ter sido produzida, o que é um procedimento comum nas redações de jornais 

e revistas. Caso esta tenha sido a opção da publicação, o jornal pode ter contratado 

uma modelo para ser fotografada, mantendo-se, nesse caso, a tendência de 

apresentar imagens femininas nas primeiras páginas. 
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Na manchete “Agente facilita e bandidos fogem da delegacia” também verifica-

se um espaço de oposição semântica entre agente (lei-prisão) e bandidos 

(criminalidade), culminando com uma fuga (liberdade). 

No título “Amor aos Animais”, que se apresenta logo abaixo da manchete 

principal, pode-se destacar o recurso da ambiguidade. 

Produzimos ambiguidade no receptor quando enunciamos um termo 
plurissignificativo – portanto, inúmeros são os níveis do discurso em 
que a intenção escapa quando escapam “equívocos”, o inconsciente 
atua. E submetidos e assujeitados a essa fala que logra fazer aparecer 
uma linguagem escondida, insuspeitada, ignorada, dizemos mais, 
dizemos menos – revelando-se aí o desejo, que mesmo interdito no 
seu ocultamento, evidencia o sujeito diante do seu dito. (CHALHUB, 
1990, p.42). 

 

A ambiguidade é um recurso linguístico carregado de subjetividade, ou seja, há 

um ocultamento presente que o transforma em plurissignificativo, com alguns 

significados podendo atuar apenas no nível inconsciente. Chalhub (1990) destaca que 

o enunciador nesse caso disse menos, mas queria dizer muito mais. O não-dito pelo 

discurso eventualmente pode ser mais importante do que o foi dito. 

O termo amor utilizado na chamada publicada na primeira página tanto pode 

ser analisado como sendo de cuidado ou proteção, quanto de convivência, união e 

até mesmo de sensualidade. Já o termo animal também envolve aspectos de 

agressividade (não-domesticado) quanto de cuidado ou carinho (animais domésticos).  

Porém, a fotografia de uma mulher com cabelos loiros e com pouca roupa, publicada 

logo abaixo da chamada, ajuda a compor um cenário em que o aspecto de 

sensualidade ganha mais destaque. O uso do termo gata apresenta características de 

ambiguidade e de manipulação por estar ao lado de uma fotografia de uma mulher (a 

filha do ex-ministro), que é publicada entre duas chamadas: “Amor aos animais” e 

“Dentista gata é detida por tráfico”.  É possível que numa primeira leitura, rápida, S4 

confunda-se pelo fato de que a filha do ex-ministro pode parecer ser a “gata” 

destacada na segunda reportagem, ao lado. No texto que segue, na chamada “Amor 

aos animais”, há mais um recurso textual ambíguo. Está escrito que “Filha de Guido 

Mantega estreia campanha de moda e leva para o ensaio uma cadelinha que adotou”. 

O S2, autor do texto, teria um recurso que evitaria a ambiguidade, que seria identificar 

a raça do cachorro descrevendo, por exemplo, que “leva para o ensaio um YorkShire 

que adotou”. Porém, o S2 optou por cadelinha, valendo-se do seu caráter pejorativo 

que exprime uma condição sexual promíscua.   
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3.2.1.3 Percurso gerativo de sentido 

As capas do jornal Super Notícia, no período analisado, exibem um padrão de 

apresentação de um anúncio na parte superior da capa e no lado direito o logotipo do 

jornal, com destaque para a letra S e ressaltando-se o nome Super na cor branca 

sobre um fundo vermelho. Há uma duplicidade da palavra Super, escrita no logotipo 

do jornal e também em um anúncio no lado esquerdo, no qual há ainda o valor de R$ 

1.200.000, oferecidos em um sorteio. Destaque-se que o padrão da linguagem 

jornalística é de que esse tipo de dado seja escrito na combinação numeral-extenso 

(1,2 milhão). Porém, usado em publicidade, como é o caso do anúncio, o valor em 

numeral pode parecer mais expressivo para o leitor. O posicionamento da palavra é 

condizente com a origem sua etimológica (HOUAISS, 2009, s.p.), que em latim 

significa posição superior.    

Logo abaixo, na primeira manchete há uma informação de caráter negativo 

(fuga), mas que ao lado esquerdo é compensada com amor (aos animais). A oposição 

entre vida (amor = eufórica) e fuga (prisão = disfórica) apresenta-se na parte superior. 

Considerando-se a propositura dialógica de Bakhtin (1981) em que o enunciatário (S3) 

é parte integrante do sentido, em tese, a relação pode ser eufórica, pois se o leitor é 

uma das pessoas que fugiu da delegacia, a fuga significa liberdade. A fotografia da 

mulher com pouca roupa e sorrindo complementa o ambiente de euforia. 

Mais abaixo, apresenta-se uma notícia em que se trata da questão do tráfico 

de drogas, mas entre o tráfico (disforia) e a prisão de uma engenheira (disforia), há 

“Cartinhas para o Papai Noel”, que é um tema revestido de aspectos positivos.  

O percurso persuasivo termina de forma positiva (euforia) com duas notas 

(pequenas notícias) sobre futebol e uma chamada sobre comemoração e paz, tendo 

ao lado uma mulher sorrindo e vestindo camiseta de time de futebol.  

O percurso persuasivo iniciado na capa com a notícia da falsa engenheira tem 

conclusão na página 5. O processo disfórico, iniciado com a reportagem na página 1 

sobre a engenheira acusada de estelionato, tem sequência com a reportagem 

afirmando que a mulher foi apresentada à imprensa, porém, não apresenta fotografias 

da acusada. Mostra apenas uma esquina da rua, mas com a legenda embaixo: 

“Mulher de 52 anos foi levada para o Ceresp Centro-Sul”27. A reportagem reafirma que 

a mulher usava documentos falsos de engenheira e que aplicava golpes. Pode-se 

                                                         
27 Ver anexo na página 242 
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considerar que o processo é eufórico por atender às proposituras feitas na manchete, 

exceto quanto à fotografia, pois não mostra a imagem da acusada. A página tem ao 

lado mais duas pequenas reportagens policiais e termina com uma publicidade de 

uma associação de proteção aos consumidores. 

Pode-se afirmar que a chamada que apresenta mais elementos disfóricos é a 

“Dentista ‘gata’ é detida por tráfico”, por apresentar juízo de valor. A reportagem 

completa está na página 17 da edição, onde é apresentada uma fotografia da dentista, 

retirada do aplicativo Facebook da acusada e na qual ela aparece vestindo uma blusa 

e shorts curtos e na cor branca.28 No percurso iniciado com uma disforia, há uma etapa 

de distensão (não-disforia), que é marcada pelo contato, pela leitura da reportagem, 

a qual, pelos elementos apresentados, parece corresponder à proposta apresentada 

na primeira página.  

A página inicial do Super Notícia apresenta uma característica bem marcante 

e peculiar: inicia com um discurso disfórico, com características negativas e vai 

intercalando com situações comunicativas que variam entre euforia e disforia, mas 

termina com uma situação eufórica (futebol e mulher). Esse mesmo modelo de 

percurso também é recorrente em outras edições do jornal Super Notícia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
28 Ver anexo na página 243. 
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3.2.2 Análise da capa do jornal Super Notícia de 27 de outubro de 2014 

 
Figura 2. Capa do jornal Super Notícia de 27 de outubro de 2014 
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A capa do dia 27 de outubro de 2011 foi selecionada por sua 

representatividade, tendo em vista que relata a reeleição de uma presidente da 

República, e que, na relação das capas analisadas nesta pesquisa, é a única a ter a 

política como informação predominante. Também é a única, entre as analisadas, a 

não apresentar cupons de promoções no rodapé da página. 

 

3.2.2.1 Plano de expressão 
 

No plano da expressão, a página apresenta como principal destaque a cor 

vermelha, preponderante. Além do seu significado, há razões físicas para seu uso, 

tanto que no anúncio superior da página, assim como no logotipo do jornal, esta é 

predominante, conforme esclarece Farina,     

Parece que a estimulação pelos comprimentos de ondas mais longas 
(o vermelho, por exemplo) é sentida mais rapidamente do que os 
comprimentos de ondas mais curtas (o roxo, por exemplo), que 
demoram mais a ser sentidas.  Assim, uma excitação vem depois de 
outra excitação; uma cor é percebida primeiro; depois outra. BASTOS; 
FARINA; PEREZ, 2006, p. 46. 

 

O que o autor mostra é que há razões físicas para a escolha da cor vermelha 

como sendo a mais utilizada nesta capa. As capas de jornais e revistas, comumente 

apresentam detalhes ou grandes extensões de sua mancha (parte impressa) com a 

cor vermelha. A combinação das cores amarela (em pequena proporção, em detalhes 

dos gráficos), preta e vermelha é a mais comum, como pode observar-se nesta edição 

em análise. 

A manchete, diferentemente do que normalmente convenciona-se fazer em 

jornalismo, não apenas traz o verbo no presente em “Dilma é reeleita”, como também 

exibe um complemento que completa o raciocínio com “E vai governar Brasil dividido”. 

A ausência do artigo indefinido “um” antes de “Brasil dividido” dá uma dupla conotação 

(ambiguidade) à manchete. Inicialmente ela pode ser lida como se a presidente foi 

eleita e vai governar, ou seja, não devem ser criadas barreiras que impeçam a sua 

governabilidade.  Porém, as duas palavras seguintes: “Brasil dividido” servem como 

um alerta. Considerando que o autor optou por uma silepse29 é possível deduzir que 

a manchete afirma que a nova presidente vai governar um país dividido. As letras da 

manchete são todas no mesmo tamanho (mesmo corpo). 

                                                         
29 Figura de linguagem na qual o autor propositalmente elimina uma das palavras da frase, deixando 
seu uso subtendido.  
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O único anúncio que a página traz é sobre um show, na parte superior da 

página, do cantor Luan Santana, sobre o qual há o destaque “Grande Final”. 

A primeira página em análise é uma das que mais difere do padrão das outras 

primeiras páginas apresentadas pelo jornal Super Notícia. É monotemática (trata 

apenas de política) e traz pequenas chamadas todas sobre temas políticos.  

Apenas uma das reportagens abordou um tema diferente, mostrando uma 

modelo chamada Francie Piaia, seminua, protegendo parte do corpo com uma toalha 

com a chamada “Sem Pudores”.  É possível notar que a fotografia tinha um plano de 

fundo que foi retirado com o auxílio de um software de edição de imagens e do qual 

restaram contornos mal recortados, que podem ser facilmente verificados mesmo por 

um leitor que não seja um especialista no assunto. 

A fotografia da presidente é apresentada em plano médio, acima da linha da 

cintura, com o braço levantado e revelando ao fundo uma parede na cor vermelha e 

uma serifa (parte de uma letra), em azul, que parece ser o final do nome Dilma. Ao 

fundo, o vice-presidente eleito, Michel Temer, bate palmas. A presidente usa uma 

roupa em cor sóbria, branca. A presidente alterou seu visual e evitou usar roupa com 

cores que fizessem alusão ao seu partido político, o PT, conforme reportagem que o 

jornal O Estado de S. Paulo publicou: 

Dilma repetiu a cor neutra da roupa na posse, assim como em todos 
os momentos especiais e difíceis (o vermelho do partido surgiu hoje 
no vestido da filha Paula, acenando ao seu lado na chegada em carro 
aberto, em uma escolha, digamos, controversa). Deu uma aloirada 
discreta no cabelo sem mexer no corte, que é bom. Não arriscou na 
escolha dos acessórios, ficando entre pérolas pontuais e escarpins de 
salto baixo. Nos últimos quatro anos, Dilma foi fiel à estilista gaúcha 
Luisa Stadtander, de quem é cliente há mais de 20 anos e que assinou 
o conjunto de saia e blazer na cor pérola para a cerimônia da posse, 
em 2011. (ALONSO, 2015 on line). 

 

A roupa utilizada pela presidente parece sinalizar uma tentativa de neutralizar 

eventuais considerações que reforçassem ainda mais uma relação com seu partido 

político (Partido dos Trabalhadores), cuja cor de identificação é o vermelho. O partido 

derrotado nas eleições, o PSDB (Partido Social Democrático Brasileiro) tem como cor 

que o identifica o azul. Ao não usar o vermelho ou tons semelhantes, a candidata 

eleita parece ter optado por não parecer vitoriosa diante dos concorrentes, até porque 

a diferença dos votos para o segundo lugar foi pequena e uma eventual postura 

vitoriosa poderia aumentar a rejeição dos seus oponentes. 
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McLuhan (2001, p. 140) trata a roupa como sendo uma extensão do ser 

humano:  “o vestuário, como extensão da pele, pode ser visto como um mecanismo 

de controle térmico e como um meio de definição do ser social”.  Modernamente a 

roupa é uma forma de expressão, pessoal, cuja mensagem deve ser considerada 

como um discurso. 

A presidente também não sorri na fotografia apresentada, contrastando com o 

vice-presidente eleito, ao fundo, que sorri e aplaude, denotando concordância.  

As fotografias normalmente têm uma assinatura (crédito), que representa 

individualidade de S2, o autor. No caso, trata-se de Eraldo Peres, um repórter 

fotográfico que tem se notabilizado recentemente por fazer coberturas de 

manifestações políticas. Ao lado da assinatura há uma sigla (AP), que significa 

Associated Press, uma das mais antigas agências de notícias do mundo, fundada nos 

Estados Unidos em 1846. O fato de o jornal Super Notícia ter adquirido os direitos de 

reprodução dessa imagem indica que o jornal provavelmente não enviou um repórter 

fotográfico para fazer a cobertura da posse da presidente e que a fotografia pode ter 

sido selecionada. Há ainda uma terceira opção à disposição dos veículos de 

comunicação, que é o uso de fotografias distribuídas pelas assessorias de imprensa 

do governo.  A restrição que os veículos de comunicação geralmente fazem ao uso 

das fotografias das assessorias é o fato que estas trazem apenas poses ou situações 

que favoreçam o personagem servidos pelas empresas ou profissionais que prestam 

esse tipo de serviço. 

Entre as 31 páginas analisadas do jornal Super Notícia, a página em análise, 

do dia 27 de outubro de 2014 é a que apresenta uma divisão mais simétrica, com duas 

colunas verticais de igual tamanho, criando uma sensação de equilíbrio: 

O equilíbrio é o elemento-chave do sucesso de um design, tanto 
simétrico quanto assimétrico. No estilo simétrico, é fácil entender o 
equilíbrio formal de um layout – com o centro da página servindo de 
fulcro e a área dividida uniformemente dos dois lados, é relativamente 
simples de criar. Já no design assimétrico as múltiplas opções e 
tensões provocadas pela inexistência de um centro definido requerem 
considerável habilidade. (HURLBURT, 2002, p. 62). 
 

O uso de divisões simétricas é mais comum em layouts quando há um propósito 

de criar uma sensação de uniformidade, de unidade. É considerada uma opção mais 

conservadora, diferentemente de um layout assimétrico, com vários espaços de 

tamanhos diferentes. 
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Outro recurso visual predominante na página é o uso de textos em quantidade 

maior que o observado nas demais capas do período analisado. Além disso, o jornal 

Super Notícia destaca-se por usar principalmente boxes com diversas cores, e nesta 

edição verifica-se a predominância do vermelho e apenas três fotografias.  

 

3.2.2.2 Plano de conteúdo 

Para Bakhtin (1981) a enunciação precisa ser compreendida como sendo um 

fenômeno que ocorre na sociedade e tem como base a língua. Tanto pode ser um 

diálogo interno (do enunciatário, S4, consigo mesmo) ou diálogo com actantes 

exteriores. Como tem uma natureza social, é naturalmente ideológica. Para ele, o 

signo e a situação social estão indissoluvelmente ligados. 

Ora, todo signo é ideológico. Os sistemas semióticos servem para 
exprimir a ideologia e são, portanto, modelados por ela. A palavra é o 
signo ideológico por excelência; ela registra as menores variações das 
relações sociais, mas isso não vale somente para os sistemas 
ideológicos constituídos, já que a "ideologia do cotidiano", que se 
exprime na vida corrente, é o cadinho onde se formam e se renovam 
as ideologias constituídas. (BAKHTIN, 1981, p.9).  
 

Se toda linguagem é ideológica, a seleção das capas também é resultado de 

uma seleção, portanto, com o objetivo de transmitir uma mensagem. 

Ao anunciar que “Dilma é reeleita”, atribui-se a S3, personagem da enunciação, 

um caráter positivo. Houaiss (2009, s.p.) aponta como sinônimo de eleito a palavra 

querido, provavelmente fora de um contexto eleitoral, mas é possível considerar eleito 

como um sinônimo de escolhido. Dessa forma, há a oposição escolhida x preterido no 

título. O uso da expressão “e vai governar Brasil dividido” é uma composição que 

alterna valores positivos (governar = dirigir) mas que também comporta um valor 

negativo (dividido = não único), não exclusivo.  

No plano do conteúdo, é possível destacar que há uma narrativa na qual se 

mostra uma presidente com o braço levantado, em um sinal característico de vitória, 

mas sem sorrir, olhando para a frente, como se olhasse para algo distante – 

eventualmente um grupo de pessoas. 

Destarte, embora jornalisticamente a cobertura representada na capa do jornal 

Super Notícia de 27 de outubro de 2014 possa ser considerada correta em termos 

jornalísticos, no nível discursivo fundamental ela se mostra marcada por recursos 

semióticos que rementem a percepções mais negativas do que positivas. Embora o 
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percurso seja inicialmente eufórico, com o uso, por exemplo, do verbo reeleita, os 

demais recursos verbais e não-verbais lhe conferem uma condição mais disfórica. A 

expressão vitória, por exemplo, só é encontrada em um bloco de texto, no lado direito, 

quando se refere ao seu “discurso da vitória”. 

A imagem de Dilma levantando o braço é uma estratégia simbólica baseada 

em performance cujo objetivo é sinalizar que está em um ponto mais alto, em uma 

situação de querer ser visto. Há múltiplas situações de comunicação manifestadas 

nesta enunciação: uma é transmissão da ideia de vitória; outra é uma proposição ao 

leitor e público que a acompanhe em seu gesto. Para Barros (2010, p.33) apresenta-

se nesta mensagem uma tentação promovida pelo destinador-manipulador e 

reforçada por S2.  Ao leitor (S4) é proposta uma adesão; é como se houvesse um 

contrato, no qual S3 tem a competência (legitimidade para emitir o discurso) e cabe 

ao S4 a adesão. A adesão inclui o leitor na categoria de concordância com a 

mensagem – e também a de não-adesão, de rejeição, oposição.  

Pode ser considerada como uma comunicação manifestada a aparição da 

presidente. As figuras públicas alternam entre momentos de querer ser vistas 

(exposição) com não querer ser vistas (representação por meio de terceiros 

contratados), o que seria uma privatização dos papéis públicos. Em uma terceira 

situação há os momentos de gabinete em que não querem ser vistas e quando 

permitem uma publicização do papel privado, ou seja, mesmo estando em espaço 

reservado, a personagem quer aparecer para a população. Na foto em que aparece 

no jornal, a presidente constrói um ethos (um caráter) que, na sua visão, ela considera 

como sendo compatível, adequado para tornar-se visível e ser aceita por seus 

eleitores. Trata-se de uma imagem negociada e que se baseia em gestuais e roupas 

que buscam ser receptivos aos seus eleitores, ainda que seja via S2. 

O primeiro bloco de texto, apresentado no lado superior direito, logo acima da 

presidente, tem o predomínio de uma linguagem referencial, exceto o uso da 

expressão “em uma das mais disputadas eleições”, no início da frase e que implica 

um juízo de valor. Trata-se de uma avaliação do jornalista, de acordo com a linha 

editorial30 da empresa. O restante do texto “presidenciais da história do país, a petista 

Dilma Rousseff foi reeleita ontem com 51,64% dos votos válidos contra 48,36% do 

                                                         
30 Os veículos de comunicação possuem uma linha editorial, que normalmente é tornada pública para 
os seus jornalistas. As reportagens, salvo exceções previamente autorizadas, devem ser produzidas 
pelos repórteres obedecendo a essa linha editorial. 
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tucano Aécio Neves” é referencial, sem que o veículo ou o jornalista expressem suas 

considerações. 

No texto logo em seguida, embaixo, há o seguinte enunciado: “Em seu discurso 

de vitória, Dilma afirmou que não acredita em ‘país dividido’ e prometeu governar para 

todos. Aécio prega a união dos brasileiros”. Esse segundo texto apresenta a presença 

discursiva de S3 diante de S2 e S4. No discurso, apresenta-se o ethos de quem fala.  

O ethos de um discurso resulta da interação de diversos fatores: ethos 
pré-discursivo, ethos discursivo (ethos mostrado), mas também os 
fragmentos no texto nos quais o enunciador evoca sua própria 
enunciação (ethos dito) [...] ou indiretamente, por meio de metáforas 
ou de alusões a outras cenas da fala, por exemplo. A distinção entre 
ethos dito e mostrado se inscreve nos extremos de uma linha contínua, 
uma vez que se é impossível definir uma fronteira nítida entre o ‘dito’ 
sugerido e o puramente ‘mostrado’ pela enunciação. 
(MAINGUENEAU, 2008, p.19).  

 

No texto “Em seu discurso da vitória, Dilma afirmou que não acredita em ‘país 

dividido’ e prometeu governar para todos. Aécio prega união dos brasileiros” há um 

ethos pré-discursivo que é o somatório do que ocorreu durante a campanha antes da 

eleição, especialmente nos ataques que um fez ao outro. A campanha foi marcada 

por ataques aos programas e às personalidades dos dois candidatos. 

Dos 22 atuais diferentes filmes de 30 segundos da campanha de Dilma 
Rousseff (PT), 19 contêm ataques a Aécio Neves (PSDB), mostra uma 
contagem simples feita pela Folha. No rádio, das 19 inserções, 13 são 
de ataque. Do lado oposto, a disposição para a briga também parece 
grande. Dos 18 pequenos filmes para a TV dos tucanos, 8 contêm 
ataques à Dilma. E das 11 inserções de rádio, 5 são de investidas 
contra ela. (FOLHA DE S. PAULO, 2014). 
 

Diante desses ataques, o ethos de cada um dos dois candidatos foi se 

alterando perante os meios de comunicação. A expressão atribuída à candidata evoca 

uma crença, uma opinião pessoal que pode ser analisada sob uma perspectiva de que 

a candidata espera que não haja uma cisão no país, o que dificultaria a 

governabilidade. “Governar para todos” é uma expressão de uso comum nesse tipo 

de discurso político e que, comumente, tem como propósito apaziguar as resistências 

de opiniões contrárias. Reside aqui a maior força da análise do discurso como um 

recurso para a compreensão de uma forma mais ampla, pois apoia-se nos elementos 

da enunciação, analisando também as condições de produção do discurso. Com 

relação à última frase: “Aécio prega união dos brasileiros”, o ethos que se apresenta 

é diferente do que se verificou nos horários eleitorais. Porém, é essa a expectativa 
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que se faz de um político, de que ele reconheça a derrota e espere que haja uma 

união de todos os eleitores, embora seja impossível definir, como afirmou 

Maingueneau, a nítida fronteira entre o discurso real e seus efeitos propósitos. 

No último bloco de texto é publicado que Dilma é vitoriosa em Minas, mas que 

o candidato Aécio levou a melhor em São Paulo. Destaque-se que o enunciador optou 

por não repetir o termo vitória quando se referiu ao candidato Aécio Neves. Poderia 

este ter usado ainda a opção ganhou, mas preferiu usar um eufemismo (levou a 

melhor).  Entretanto, no último bloco, quando o jornal se refere ao candidato petista 

Tarso Genro, o termo usado é derrotado, que possui uma semântica negativa. 

 

3.2.2.3 Percurso gerativo de sentido 

 

Figura 3. Página 3 da edição do dia 27 de outubro do jornal Super Notícia. 
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Figura 4. Página 4 da edição do dia 27 de outubro do jornal Super Notícia. 

 

 

 



155 

 

 

Figura 5. Página 5 da edição do dia 27 de outubro do jornal Super Notícia. 

 

A capa do jornal Super Notícia apresenta inicialmente elementos eufóricos ao 

mostrar que a presidente foi reeleita: “Dilma é reeleita e vai governar”. Porém, o 

primeiro elemento disfórico vem logo em seguida, quando aparece a expressão “Brasil 

dividido”, que apresenta conotação negativa. 

A presidente apresenta-se em uma fotografia, logo abaixo, com os braços 

levantados, de modo eufórico, assim como o vice-presidente. O termo eufórico neste 

caso pode ser relativizado, pois depende de qual é o referencial de S4. O enunciatário 

pode ter votado no outro candidato e nesse caso a imagem é mais disfórica do que 

eufórica. 

Embora o percurso na primeira página seja disfórico em seu conjunto, nas 

páginas seguintes ele é alterado. Na página 3, para onde S4 é sugerido a seguir, 

encontra-se uma manchete que tem o nome completo da presidente: “Dilma Rousseff 
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reeleita”, semanticamente semelhante à primeira página, inclusive no subtítulo. A 

página perde sua cor predominantemente vermelha e recebe as cores verde, amarela, 

azul e branco, da bandeira brasileira, o que se repete nas páginas 4 e 5. O vermelho 

é minimizado, sendo reservado a um asterisco no subtítulo, um pequeno quadrado na 

legenda, um título de um box, uma seta que aponta ao ex-presidente Lula e a 

assinatura do nome Dilma Rousseff embaixo de um olho31.  É no aspecto das fotos 

que o discurso sofre alterações. Embora as fotos sejam do mesmo autor da primeira 

página (Eraldo Peres, da Associated Press), estas assumem um caráter eufórico, com 

a presidente mandando beijos para seus interlocutores, personagens no fundo 

sorrindo e também aplaudindo, como ocorre na parte superior da página 3. Na foto 

inferior ela aparece ao lado de duas pessoas, uma delas o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, que também aparece sorrindo e tem um dos braços levantados junto 

com o da presidente reeleita. Ao lado, um título anuncia: “PT já pensa em Lula para 

2018”. 

Na página 4 o percurso eufórico ganha mais expressão. A cor vermelha 

praticamente desaparece. O título destaca que “Esta presidente está disposta ao 

diálogo”, complementado por um subtítulo que afirma que “Dilma diz que é preciso 

transformar calor da disputa em energia construtiva e que, para ela, o Brasil não está 

dividido”. Palavras como energia e calor, com forte conotação positiva, aparecem com 

destaque. As fotos assumem outro tom. Apenas uma é do mesmo fotógrafo da 

primeira página e mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva abraçado com a 

presidente. Abaixo, uma foto mostra as pessoas comemorando com bandeiras e 

sorrindo. O percurso da página é concluído com uma foto do candidato Aécio Neves, 

diante de uma bandeira e acompanhado da sua esposa e de outro político. Ao lado, 

um quadro com fundo verde e o título “PSDB terá que que repensar projeto para 

conquistar a Presidência da República”. O conjunto verbal e não-verbal que conclui a 

página assume um tom contrastante do restante da página, sendo mais disfórico. 

A página 5 tem como manchete a expressão “Velhos conhecidos”. A palavra 

velho possibilita o entendimento de que não deverá haver grandes mudanças em seu 

governo. O subtítulo “Para sua ‘nova’ equipe, presidente Dilma Rousseff tem quatro 

aspirantes a ministro da Fazenda para acalmar mercado”. O adjetivo nova entre aspas 

                                                         
31 Jargão jornalístico que se refere a um destaque dado a uma expressão feita pelo entrevistado. Desta 
forma essa expressão é retirada e/ou copiada do texto e ampliada, publicada em um tamanho de letra 
maior. 
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apresenta uma avaliação de S1 e S2, usando um tom quase irônico para mostrar que 

o novo governo não deve apresentar novidades. Pela primeira vez é usada uma 

fotografia da presidente usando a cor vermelha e sorrindo, com um cabelo mais curto. 

Pela primeira vez também é usada uma fotografia de divulgação da equipe do 

governo, que como já salientado, tem o propósito de exibir seu representado de forma 

positiva. 

A página apresenta ao lado um box na cor verde com a chamada “Dilma 

Contra”. O texto afirma que a eleição deixou muitas pessoas revoltadas, 

principalmente em frente ao prédio onde mora o candidato Aécio Neves. Na ocasião 

as pessoas cantaram o hino nacional e teriam dito “agora é impeachment”. O quadro 

em verde e amarelo, com acusações de fraude à presidente apresenta-se ao lado da 

fotografia desta vestindo uma blusa vermelha, que é a cor que representa o Partido 

dos Trabalhadores. Em seguida há um box na cor azul com o título anunciando 

“Medidas agressivas para crescer mais”.  A página é concluída com um texto pequeno 

com o título: “Aécio perde em Minas”, com a foto do candidato com um bottom do 

partido PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) em sua camisa de cor azul.  

O candidato olha para o lado direito, onde há um anúncio. O anúncio, sobre concursos, 

tem o título “De olho no futuro”.  

No percurso gerativo de sentido das páginas, há um fluxo que se inicia com um 

discurso disfórico, o qual torna-se eufórico nas páginas 3 e 4 e volta a ser disfórico na 

página 5. 

Concluída a análise do jornal Super Notícia, tornou-se relevante, neste 

momento, a comparação com outros jornais similares, também populares. Em uma 

análise preliminar, entre os seis jornais que são objetos desta pesquisa, percebeu-se 

que as capas dos jornais Super Notícia e Meia Hora apresentaram linguagens verbais 

e não-verbais que se diferenciaram e, portanto, justificariam uma observação mais 

detalhada. O jornal Meia Hora, do Rio de Janeiro, pertence a uma empresa que 

publica um jornal tradicional do Estado, chamado O Dia.  
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3.2.3 Análise da capa do jornal Meia Hora  
 

 

 

Figura 6. Capa do jornal Meia Hora do dia 27 de outubro de 2014. 

 

 

Diferentemente da capa do Jornal Super Notícia, a do Meia Hora usa um tom 

irônico chamando a presidente de Dilmônica (uma alusão à personagem Mônica, de 

revistas infantis, que é conhecida por apresentar dentes salientes e estar sempre de 

mau humor). É possível que até para justificar a ironia, o jornal tenha apresentado 
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uma fotografia com a presidente sorrindo. Porém, há outros recursos verbais e não-

verbais que funcionam como indicativos de que neste caso o S2 teve uma proposta 

muito mais de transmitir valores persuasivos positivos, como por exemplo, publicar 

sua foto ao lado das de seus amigos, todos sorrindo. Diferentemente do Jornal Super 

Notícia, o Meia Hora usa uma foto de divulgação.  As fotos de divulgação geralmente 

são distribuídas por assessorias de imprensa que as produzem, normalmente de 

acordo com os gostos pessoais de seus contratantes, no caso a presidente. Os 

governos costumam ter departamentos especializados em produzir esse tipo de 

fotografia. 

O percurso de manipulação no Jornal Meia Hora tem início com uma foto do 

candidato a presidente derrotado, Aécio Neves, com uma fotografia em que se 

destaca seu rosto em perfil e abaixo a legenda “Perdeu, Playboy!”. A exclamação está 

no plano da expressão, mas tem o propósito de provocar em S4 uma sensação de 

reforço na linguagem, potencializando a mensagem. Esta edição do jornal usa esse 

artifício tipográfico em mais duas outras situações que serão abordadas em seguida.  

O ponto de exclamação é um recurso tipográfico que adquiriu sua forma atual durante 

o século XVI (ROCHA, 2005. p.63).  Deriva da abreviação da palavra latina io 

(contentamento), com a maiúscula I sobre a minúscula o, e é utilizado com o sentido 

de reforçar um caráter de admiração, alegria ou espanto. Os manuais de jornalismo 

brasileiros costumam não recomendar o uso desse recurso de linguagem.  

Na foto, o candidato apresenta a cabeça inclinada, com os olhos baixos e sem 

sorrir. A psicologia considera que esse tipo de posição é característico de quem 

apresenta algum problema emocional. 

Um rosto excessivamente abaixado para a terra indica um espírito 
ocioso e vazio [...] Quando o rosto não ultrapassa a medida, nem se 
elevando nem se abaixando, é quando a constância imprimiu sua 
marca ao espírito." (ALAIN DE LILLE apud SCHMITT, 1995, p. 155). 
 

Mais uma vez é necessário destacar que a fotografia é um recorte da realidade 

e não é a realidade. Não há elementos na fotografia que possam indicar que ela foi 

produzida após a divulgação do resultado das eleições. É possível, por exemplo, que 

a fotografia tenha sido produzida em outro momento, até envolvendo questões 

pessoais ou familiares e reproduzida nesta capa como se fosse sua expressão depois 

do anúncio do resultado das eleições. 

Abaixo da foto do senador Aécio Neves destaca-se uma manchete em que se 

anuncia “A vencedora da eleição presidencial é”. Na estrutura fundamental há um 
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sentido de vitória x derrota. As duas categorias semânticas podem ser representadas 

no que se convencionou chamar de quadrado semiótico como categorias opostas, 

contrárias, com a derrota sendo disforizante, a vitória euforizante.  

O percurso tem sequência com a expressão “baixinha, dentuça, gordinha, 

enfezada, só veste vermelho e tem um amiguinho de língua presa”. Greimas e Cortés 

(2012, p. 272) explicam que a intertextualidade é uma obra não a partir da visão do 

artista, “mas a partir de outras obras” e é constituída de unidades “autônomas no 

interior das quais se sucedem processos de construção, de reprodução ou 

transformação de modelos, mais ou menos implícitos”. No caso em análise o autor 

(S2, editor da publicação) usa de unidades pouco implícitas e, para evitar dificuldades 

na interpretação, chega a reproduzir a figura da personagem de histórias em 

quadrinhos chamada Mônica e que tem como característica ser “baixinha, dentuça, 

gordinha, enfezada, só vestir vermelho e ter um amiguinho de língua presa”, chamado 

Cebolinha. O jornal faz um trocadilho com a participação do ex-presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva, que é amigo (foi apoiador da campanha da 

presidente) e apresenta dificuldades fonéticas ao se expressar. 

A manchete do jornal é completada com a expressão “é a Dilmônica”, 

destacada em uma fonte em tamanho maior e na letra branca. O que o autor criou foi 

um neologismo, uma palavra que não existe. Trata-se de um cruzamento vocabular, 

com um jogo de linguagem em que duas palavras (Dilma e Mônica) são sobrepostas. 

Logo abaixo um há um novo texto, em letras menores, no qual é expresso: 

“Foi dilmais! E quase 

ficou para a disputa 

de pênaltis! Mas no  

fim Dilma acabou  

vencendo Aécio 

bem apertadinho” 

 

A expressão “dilmais” é mais uma combinação vocabular desenvolvida pelo 

veículo com a combinação das palavras Dilma + Demais. Novamente é usado o 

recurso linguístico da exclamação, demostrando um contentamento com o resultado. 

Depois de um percurso no qual foram feitas críticas à apresentação estética e 

à personalidade da presidente (“enfezada e dentuça”), com conotação disfórica, o 

nível das estruturas fundamentais retoma um discurso eufórico, mas ressalvando que 
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“quase ficou para a disputa por pênaltis”. S2 recorre a uma linguagem de uso comum 

nessas publicações, a do futebol, – como já foi demonstrado na análise quantitativa 

deste estudo – para fazer uma analogia. Greimas e Cortés (2012, p.30) definem que 

esse recurso serve “como ponto de partida para explicar a constituição e o 

desenvolvimento das isotopias32 metafóricas que parecem suscetíveis de 

homologações entre si.  

Em seguida o texto discorre que “Mas no fim Dilma acabou vencendo Aécio 

bem apertadinho”. O percurso atua com as sensações de suspense-vitória, 

culminando com uma sensação de euforia. Há uma relação entre poder-vencer e 

vitória.  

O discurso presente na capa apresenta ainda uma imagem do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva sorrindo acima de um texto que anuncia: “51% dos Votos! 

Boa Ideia”. Novamente o autor usa da estratégia da figurativização, que ocorre quando 

o procedimento semântico no qual conteúdos considerados “mais concretos” 

recobrem os percursos temáticos abstratos (BARROS, 2010, p.87), combinando com 

a intertextualidade. O número 51 é uma marca de aguardente, e o ex-presidente já 

demonstrou em entrevistas que aprecia bebidas alcoólicas. “Boa Ideia” era o slogan 

publicitário da empresa que produz essa marca de cachaça.  

O percurso persuasivo da página termina com uma foto do rosto do governador 

eleito pelo Estado do Rio de Janeiro rindo, como se estivesse soltando uma 

gargalhada. O governador Luiz Fernando Pezão, mais conhecido como Pezão, 

venceu o pastor Marcos Crivella.  A chamada anuncia que “Pezão mete o pé e esmaga 

Crivella nas urnas”. A ambiguidade, ou analogia, novamente está presente no texto. 

O fato de o governador ter o apelido de Pezão levou o autor a usar o nome do 

candidato Crivella criando um efeito denominado paronomásia, tendo em vista que há 

no futebol uma jogada chamada trivela, quando o jogador, ao chutar a bola, prioriza a 

parte externa do pé. Porém, S2, em vez de usar o termo vence, preferiu usar esmaga, 

que apresenta uma carga semântica mais densa e indicativa de que a vitória foi 

substancial. 

                                                         
32 Para Greimas e Cortés (2012, p. 276), isotopia é um termo que deriva do campo físico-químico, mas 
que foi transferido para a análise semântica, adquirindo uma nova significação. Para que seja definida 
como isotopia é necessário que haja ao menos um contexto mínimo de proximidade. São propriedades 
que têm os enunciados de serem substituídos por equivalentes no plano do conteúdo, embora sejam 
diferentes no plano da expressão 
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Antes de finalizar o percurso narrativo, é preciso destacar que a capa apresenta 

no plano da expressão um recurso que merece destaque, que é a cor vermelha. 

Porém, o jornal optou por publicar uma fotografia da presidente sozinha, sorridente e 

usando uma blusa na cor vermelha, que é a cor utilizada pelo seu partido político. 

 

3.2.4 Comparação entre as duas capas 

 

A seleção das duas capas e a comparação têm o propósito de tentar 

exemplificar como o uso de recursos diferentes, dentro de um mesmo tema e com a 

utilização de procedimentos jornalísticos corretos, pode levar à produção de diferentes 

efeitos. 

Enquanto o Super Notícia tem um percurso predominantemente disfórico, 

apresentando, no nível fundamental uma divisão, o Meia Hora opta por um discurso 

eufórico, de vitória.  

O uso da figura do vice-presidente Michel Temer e da palavra “dividido” no nível 

discursivo sugerem que o jornal opta por mostrar no nível narrativo uma performance 

sugestionando a divisão. O jornal, como actante e manipulador, anuncia recursos que 

reafirmam o discurso de divisão. Os próprios números apresentados na página 

indicam que no nível fundamental há sinais que evidenciam a sensação de divisão x 

dominação. 

Na capa da do jornal Meia Hora o discurso em nível fundamental é mais de 

dominação do que de divisão. A escolha das fotografias e cores prioriza um discurso 

eufórico, mostrando a presidente ao lado do ex-presidente, ambos sorrindo. Até 

mesmo o desenho da personagem Mônica também está em vermelho, sorrindo e com 

as mãos levantadas, em uma pose que transmite alegria. Todos os personagens das 

fotografias sorriem, consolidando um nível narrativo em que se procura transmitir a 

sensação de vitória em oposição à derrota em que o percurso se inicia ao apresentar 

a imagem do senador Aécio Neves. 
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3.2.5. PESQUISA QUALITATIVA 
 
 

Para complementar a análise qualitativa, foi realizada uma pesquisa com 

profissionais que atuam na área de comunicação. O objetivo era ter uma visão externa 

sobre o fenômeno dos jornais populares. O critério de seleção dos entrevistados foi 

baseado na representatividade na área e atuação. Os entrevistados receberam, por 

email ou pela rede social Facebook, uma síntese dos resultados da pesquisa 

quantitativa e para cada um foi solicitada uma avaliação. As perguntas foram objetivas, 

questionando principalmente qual análise que o jornalista faz sobre o discurso dos  

jornais populares. 

Luiz Carlos Duarte (2015 s.p.), editor-geral do jornal Agora, um dos veículos 

analisados na pesquisa quantitativa, considera que: 

 

Há uma teoria, da qual eu compartilho, que a estabilização da 
economia  com o Plano Real criou as condições para o surgimento de 
vários jornais populares, como o Extra (1998), Agora (1999) e Diário 
Gaúcho (2000), entre outros. Esse tipo de jornalismo popular 
diferenciava-se daquele popular/sensacionalista tipo NP, da linha 
"espreme que sai sangue", com fotos de cadáveres e fotos de sexo 
escatológicas. Os novos fundamentos desse jornalismo popular eram 
prestação de serviço, fiscalização dos serviços públicos (saúde, 
segurança e educação), esporte e entretenimento (prioritariamente TV 
e celebridades). Ao longo da primeira década deste século, surgiram 
outros modelos baseados no preço baixo R$ 0,25 e no formato 
tabloide, com algumas fórmulas que lembram aquele jornalismo tipo 
NP. A meu ver, são dois tipos de jornalismo popular distintos. Aquele 
baseado na prestação de serviços, que vigorou a partir da 
estabilização, e o jornalismo popular "expresso", com formato tabloide 
e preços baixos. Esses dois modelos também se beneficiam 
igualmente das promoções (com selo ou não), que são verdadeiros 
anabolizantes da vendagem (DUARTE, 2015 s.p) 

 

Algumas informações prestadas pelo editor no texto acima devem se 

destacadas. A primeira é de que há um fator econômico que impulsionou a compra 

dos exemplares dos jornais populares pelas camadas sociais com dificuldades 

financeiras. A segunda é que estes jornais não podem ser considerados 

“sensacionalistas”, como o antigo NP (Notícias Populares), que se notabilizou pela 

publicação de fotos de pessoas mortas e de sexo em posições vulgares. Os novos 

jornais, populares, comumente procuram publicar notícias relacionadas a questões do 

cotidiano, como mostrou a pesquisa quantitativa deste estudo. Duarte justifica o fato 

do jornal Agora publicar constantemente notícias sobre previdência ao fato de que a 
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média de idade dos leitores da publicação onde ele atua estar na faixa etária dos 55 

anos de idade “conforme pesquisas realizadas em 2003.” 

 

Para Michele Borges da Costa (2014 s.p.), secretária de redação do jornal 

Super Notícia: 

O sucesso do Super Notícia se deve a uma série de fatores: conjuntura 
econômica; grande massa de pessoas que não tinham hábito de 
leitura nem acesso a uma publicação diferenciada; projeto gráfico, 
formato e conteúdo atraentes; preço baixo; boa distribuição; 
promoções; prestação de serviço etc. Além do fato de boa parcela da 
população, principalmente das classes C e D, não ter acesso rápido à 
internet, o Super já oferece aos leitores um conteúdo interessante, 
editado, de fácil acesso e preço acessível para qualquer pessoa. 
(COSTA. 2014, s.p.) 

 
A secretária de redação (cargo hierarquicamente abaixo do editor) também 

destaca a conjuntura econômica, mas acrescenta um fator, que o fato de que o jornal 

procura atender a um tipo de leitor que não tinha o hábito de leitura e acesso fácil à 

internet. Para esse tipo de leitor são oferecidas reportagens a um preço acessível e 

com um conteúdo editado (pode-se entender editado neste caso como uma 

interpretação, análise e transformação para uma linguagem mais simplificada, que 

possa ser entendida pelos leitores das classes C e D), como identifica a secretária de 

redação do jornal.  Para ela, o jornal procura priorizar as notícias que tratam de 

assuntos sobre o Estado de Minas Gerais, esportes, prestação de serviços, 

entretenimento e humor. 

Sylvia Moretheson (2015, s.p.), jornalista e professora de Jornalismo da 

Universidade Federal Fluminense, avalia a ascensão dos jornais populares como 

sendo: 

O jornalismo popular, ou popularesco, sempre se pautou por essa 
fórmula de sangue-sexo-futebol, com venda avulsa, a preços baixos. 
Isso vem de longe. Não sei como é a Super Notícia, mas o Meia Hora 
lida com essa fórmula de outro modo, explorando o grotesco, fora do 
escândalo da exposição de crimes bárbaros. Mas não chama a 
atenção, na capa, à prestação de serviço, como fazem o Dia e o Extra, 
aqui no Rio, que tratam de temas de economia popular, do transporte, 
da moradia, temas do cotidiano dos trabalhadores. Não vejo que o 
baixo preço e a exploração desses temas tenham a ver com a 
sobrevivência do impresso, inclusive porque esses jornais (Meia Hora, 
Super Notícia) atingem a uma parcela específica da população. Têm 
alcance limitado, não têm muito para onde crescer, além do que já 
conquistaram. (MORETHESON, 2015, s.p.) 
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A professora mostra ceticismo quanto ao futuro desse tipo de jornalismo pelo 

fato de atingirem uma parcela específica da população. Ela faz uma distinção entre os 

conteúdos apresentados pelos jornais Meia Hora, Extra e O Dia, que são editados e 

distribuídos no Estado do Rio de Janeiro. O Dia, é um jornal tradicional do Rio de 

Janeiro, fundado em 1951 e que lançou o jornal popular Meia Hora em 2005. Repete-

se dessa forma a mesma estratégia apresentada pela Folha de S. Paulo e o jornal 

Agora: um dos produtos da empresa procura cativar um público consumidor que 

consome produtos mais populares e com discursos diferentes. A professora destaca 

que O Dia trata de temas de economia popular, transporte e moradia, que estão mais 

próximos do cotidiano das classes trabalhadoras, enquanto o jornal Meia Hora prefere 

explorar “o grotesco”, como classifica a jornalista e professora. Ela conclui analisando 

que “o problema todo, para o jornalismo, está na credibilidade” e que os jornais não 

têm ajudado nisso, pois “há muito tempo se renderam à lógica das assessorias de 

imprensa, têm muito pouca apuração própria e são evidentemente porta-vozes de 

determinadas causas, especialmente em períodos eleitorais”. Desse modo, “facilita o 

descrédito e o discurso de que é possível buscar informação em qualquer lugar. Mas 

não é. E talvez este seja o principal problema para o jornalismo hoje.” Nesse último 

aspecto reside um problema que é retomado nas considerações finais deste estudo: 

a questão da credibilidade e do modelo de jornalismo que é apresentado. 

A professora Elizabeth Saad (2015 s.p.), livre-docente em Ciências da 

Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 

(ECA-USP), considera que os jornais populares podem representar: 

 Um caminho de manutenção da presença do meio jornal como marca em 
camadas da população de renda mais baixa. Não me parece estratégia de 
formação de opinião, pois, o conteúdo destes veículos populares é constituído 
para apenas "capturar" a atenção desta camada de leitores. Indiretamente, 
resulta num modo de sobrevivência do meio impresso como negócio, ainda 
que isso não se possa dizer que seja sobrevivência do próprio jornalismo 
enquanto entidade formadora de opinião na sociedade.  (SAAD. 2015, s.p.) 

   
Saad faz uma distinção entre captura de atenção e formação de opinião. As 

estratégias dos jornais populares funcionariam como um “modo de sobrevivência do 

meio impresso”, mas com pouca relevância social, pois teria minimizado seu papel 

como formador de opinião. Complementa, analisando que os leitores mais jovens 

“estão cansadas dos formatos e modos clássicos de produção e disseminação 

noticiosa e não de sua necessidade de se informar sobre política, economia e demais 
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assuntos”. Avalia ainda que o jornalismo, baseado no impresso, não conseguiu 

“mudar sua narrativa e se adequar às características que as mídias digitais requerem”.  

O professor Rosental Calmon Alves (2015 s.p), da Universidade do Texas, em 

Austin e diretor do Knight Center for Journalism in the Americas, destaca que: 

 
Os jornais populares frequentemente venderam mais do que jornais 
de qualidade. O Dia vendia muito mais que o Jornal do Brasil, na minha 
época. (...) Na minha juventude, dizíamos que O Dia era tão 
sensacionalista na cobertura de polícia que quando a gente o 
espremia, saia sangue... Sensacionalismo não é novidade. Não 
conheço bem a proposta editorial desses seis jornais aos quais você 
se refere, mas acho que a grande novidade é a melhor qualidade de 
certos jornais populares. Meu melhore exemplo é o Extra do Rio. Não 
podemos dizer que espremendo o Extra sai sangue. Pelo que tenho 
visto desde a sua inauguração o Extra é um jornal que transforma o 
complexo em simples, fala a linguagem do povão que o lê e ainda por 
cima é inovador. (ALVES, 205, s.p) 

 

O professor, que mora nos Estados Unidos, também atuou como jornalista de 

1973 a 1995 no Jornal do Brasil, um dos jornais impressos mais representativos 

editados no país, principalmente nos anos 1980. Por essa razão, é feita a comparação 

com o jornal O Dia no início de sua avaliação. A expressão “espreme que sai sangue” 

era usada no Estado de São Paulo para designar o jornal Notícias Populares. Para 

ele, o jornal Extra, do Rio de Janeiro, foge do estereótipo do jornal sensacionalista, 

procurando usar uma linguagem mais simples “a linguagem do povão”.  Calmon Alves 

analisa o crescimento desses jornais sob uma perspectiva positiva ao considerar que 

há como “a grande novidade” a melhor qualidade dos jornais populares. 

O doutor em comunicação Sebastião Breguez, de Minas Gerais, prefere 

considerar o jornal Super Notícia como sendo de “apelo sensacionalista”. Para ele: 

 “O jornal Super Notícia, , do grupo O Tempo, é um sucesso 
mercadológico em Belo Horizonte. Sua fórmula: tamanho tabloide, 
notícias de crime, paixão, sangue, sexo e futebol. É um estilo popular 
de apelo sensacionalista. O tipo de leitor é de classe média baixa e 
classes C e D. Está imitando os jornais sensacionalistas ingleses. O 
tipo de informação que apresentam é de apelo sensacionalista que 
chama a atenção das classes populares “. (BREGUEZ, 2015, s.p.) 

 
O professor complementa dizendo que “O sucesso do Super Notícia foi tão 

grande que uma vez encontrei com o diretor-geral dos Diários Associados, em MG, 

Edison Zenóbio, que me disse: <<O sucesso do Super é grande. Vamos fazer um 

igual>>".  Dessa forma teria surgido o jornal Aqui, que também integra o ranking dos 

jornais populares mais vendidos no país. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_do_Texas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Austin
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Knight_Center_for_Journalism_in_the_Americas&action=edit&redlink=1
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Decorridos quase quatros anos do início desta pesquisa o questionamento que 

permeia o jornalismo é o mesmo: qual o futuro do jornalismo impresso? O problema, 

para os jornais, não é novo. Surge no final do século XIX, com o aparecimento dos 

programas jornalísticos nas emissoras de rádio, que apresentaram a primeira opção 

gratuita ao paradigma da informação paga, veiculada nos jornais impressos. 

Intensifica-se nos anos 1960, quando o crescimento da audiência das emissoras de 

televisão representava um obstáculo ao papel quase hegemônico de fonte e 

distribuição das notícias que os jornais impressos desempenhavam desde o início do 

século XX. Aos jornais impressos cabia a responsabilidade de apresentar um 

noticiário mais completo, muitas vezes analítico, justificando, assim, seu pagamento.  

Com a queda na tiragem das publicações impressas, no início dos anos 1980, 

aparecem os primeiros estudos, nos Estados Unidos, para analisar as razões pelas 

quais os jornais impressos estavam perdendo leitores. As primeiras conclusões 

mostradas nas pesquisas desenvolvidas, principalmente por Ruth Clark, são de que 

os jornais americanos eram visualmente pouco atraentes. A televisão, que já 

transmitia sua programação em cores e de forma gratuita, era sua principal 

concorrente. As empresas jornalísticas procuram novas estratégias para manter sua 

sobrevivência e a principal delas é uma reformulação dos layouts dos seus jornais. O 

jornal USA Today, nos Estados Unidos, é o primeiro a reformular sua forma de 

apresentação gráfica aos leitores, priorizando fotografias, a maioria em cores, 

espaços em branco e reduzindo o tamanho do texto das reportagens. Era uma forma 

de o jornal poder competir com as reportagens apresentadas na televisão.  

No final do século XX surge a internet comercial, que representa um novo 

desafio para os jornais impressos. Além de unir vídeos, imagens, sons e textos, era 

mais um veículo a apresentar informações diversas de forma gratuita. A rede mundial 

de computadores interligados permitia não apenas o acesso às informações, mas 

também que o leitor pudesse produzir seus textos e publicá-los, deixando à disposição 

dos demais leitores. Eventualmente algumas dessas informações também eram 

notícias, ou pelo menos a versão do que as pessoas consideram como notícia. A 

internet alterava o espírito que norteava os meios de comunicação de massa, que era 

seu caráter unidirecional e que colocava o leitor como um receptor passivo. 
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Diante da crise da imprensa escrita, surgiram muitas previsões sobre o 

desaparecimento das versões impressas. Bill Gates, fundador e principal dirigente da 

empresa de tecnologia Microsoft, discordava dessas previsões: 

Duvido que, em 10 anos, os jornais impressos serão totalmente 
diferentes do que são agora. Provavelmente eles terão mais URLs e 
mais assinantes que pedem materiais por e-mail. Os jornais terão os 
e-mails de boa porcentagem dos assinantes e chegarão a um ponto 
em que é melhor que sua receita online sustente mais do que seu 
custo marginal. É melhor sustentar parte dos custos básicos do 
negócio ao chegar neste ponto. Mas não acho que um jornal impresso 
será substancialmente diferente do que é hoje. Tudo que você cria lá 
será usado eletronicamente para se ganhar dinheiro. (NOW, 2008, 
online). 

 

Nessa visão, seria possível uma sinergia entre os jornais tradicionais e novas 

mídias, como a Internet.  Uma delas seria o desenvolvimento de estratégias 

comerciais como o pay-wall (apenas parte do conteúdo gratuita) nos sites. Introduzida 

inicialmente nos Estados Unidos pelo jornal New York Times, os sites reproduzem e 

eventualmente ampliam o noticiário impresso e complementam o faturamento 

cobrando por parte do noticiário. O leitor, ao acessar o site e ler as notícias, tem parte 

do seu conteúdo bloqueado, acessível apenas aos assinantes. No Brasil, o site UOL, 

pertencente ao jornal Folha de S. Paulo, é um dos que aplicam esse procedimento 

comercial como forma de obtenção de receita online. 

Embora tenham sido feitas muitas previsões sobre o fim dos jornais impressos, 

os números indicam que, diferentemente desses prognósticos, em alguns países os 

jornais impressos tiveram crescimento em sua circulação. Dados do IFABC 

(International Federation of Audit Bureaux of Circulations, 2013) mostram que, por 

exemplo, entre 2010 e 2011 houve um acréscimo de 1,1% no número de exemplares 

vendidos em todo o mundo. Ainda que esse número seja estatisticamente irrisório, 

revela uma tendência diferente do que a maioria da população acredita, que é a queda 

(senão o fim quase iminente dos jornais impressos com a evolução da internet). 

A circulação dos jornais impressos aumentou principalmente na Ásia e Oriente 

Médio e diminuiu na Europa, América do Norte e América Latina. O IFAB (The 

International Federation of Audit Bureaux of Circulations) é uma instituição 

independente que desenvolve pesquisas de auditagem da tiragem de jornais 

impressos. Não há dados sobre o número de países que a entidade representa. 

Dados da WAN-IFRA  - World Association of Newspapers and News Publishers   

(2012) – outra empresa de auditagem de circulação de jornais impressos – também 
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mostram que a audiência global de jornais cresceu 4,2% entre os anos de 2007 e 

2011. Esses levantamentos não deixam de mencionar o crescimento da leitura digital 

dos jornais e a perda de verbas de publicidade. A WAN-IFRA é uma organização 

mundial que representa 18 mil publicações, 15 mil sites online e 3 mil empresas do 

setor de mídia em 120 países. 

Levantamento realizado pela empresa NewsBrands (2011) mostra que, em 

2009, houve uma redução de 0,8% no número de exemplares de jornais em todo o 

mundo. A entidade atribui esse fato à recessão econômica que atingiu diversos países 

em 2008 e mostra que outros setores da economia também tiveram declínios nesse 

período. 

O site Midiapost, especializado em acompanhamento dos meios de 

comunicação, sediado nos Estados Unidos, publica no Research Brief (2013), 

referente ao ano de 2012, que a circulação de jornais impressos cresceu 3,5 % na 

Ásia e 4,8% no Oriente Médio e Norte da África. Teve queda de 3,4% na Europa, 3,3% 

na América Latina e de 4,3% na América do Norte. No continente australiano a 

quantidade de exemplares publicados ficou estável. 

Uma análise das tabelas dos institutos de pesquisa indica que mesmo em 

países onde houve uma grande perda de leitores, como nos Estados Unidos, há 

jornais, como o Wall Street Journal que tiveram um crescimento no número de leitores 

se forem comparados os números de 2011 com os de 2008. O jornal Wall Street 

Journal tem sua redação central em New York e atua no setor de noticiário econômico. 

Os países emergentes, sobretudo os Brics33, têm uma evolução econômica 

considerável e por isso formaram um bloco para uma atuação econômica e política 

conjunta. Além disso, possuem grandes populações, registrando uma ascensão 

econômica principalmente nas classes menos favorecidas.  Nestes países os jornais 

impressos apresentaram os maiores aumentos em suas tiragens. Se nos países com 

uma tradição maior no hábito da leitura houve queda na circulação, nos países 

emergentes há uma espécie de compensação, o que resulta, no final, em resultados 

positivos no cômputo geral, em âmbito global.  Embora não existam estudos 

estatísticos de fácil acesso e que comprovem a evolução das tiragens dos jornais com 

                                                         
33 Acrônimo criado em 2001, pelo economista Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs. Esses países são 
considerados emergentes por apresentarem, naquele período, um crescimento econômico. São 
representados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
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o crescimento econômico, pelos dados apresentados é possível verificar uma relação 

entre eles. 

Entre os países europeus é na Espanha que se percebe no período de 2008 a 

2012 uma grande queda nas tiragens. O jornal El País, tradicional da Espanha, teve 

sua tiragem reduzida de 431.033 exemplares para 324.814 exemplares em 2012 

(IFABC, 2013). O jornal El Mundo, um dos principais da Espanha, teve sua circulação 

reduzida de 323.587 exemplares em 2007 para 206.007 no ano de 2012 (Idem). Entre 

os países afetados pela crise econômica de 2008, a Espanha foi um dos mais 

atingidos.  

Nos Estados Unidos, outro país atingido pela crise econômica ocorrida em 

2008, os jornais também apresentaram queda. O Washington Post teve uma 

diminuição de 647.647 exemplares em 2007 para 528.797 exemplares em 2012 

(Idem). Em compensação, dos 17 jornais analisados pela IFABC na Índia, um dos 

países integrantes do BRICs, 12 apresentaram crescimento em suas tiragens. No 

Brasil, dos 72 jornais analisados nesse período, 30 deles apresentaram crescimento 

em suas tiragens (Idem). 

O professor Rosental Calmon Alves, da Universidade do Texas, credita esse 

crescimento à redução da pobreza. Ele afirma que “são pessoas que não podiam 

comprar um jornal, e que ainda teriam dificuldades para comprar um jornal caro, 

começam a ter dinheiro para comprar um jornal popular” (2015, s.p). Para efeitos de 

comparação, um jornal popular como o Super Notícia, de Belo Horizonte, custa R$ 

0,25 por edição, enquanto um jornal considerado mais tradicional, como a Folha de S. 

Paulo, tem um preço de R$ 3,50 durante os dias de semana e R$ 5,50 aos finais de 

semana. O jornal Super Notícia também custa R$ 0,25 aos finais de semana. 

O Brasil também apresenta um aumento no número de exemplares dos jornais 

impressos em série histórica. Em 1993, quando a internet comercial começa a ganhar 

expressão, o Brasil apresentava uma circulação nacional de 4.276 milhões de 

exemplares diários, segundo a ANJ (2015, online). No ano de 2000 esse total atingia 

7.883 milhões de exemplares, quase o dobro; treze anos depois, em 2013, esse total 

subiu para 8.477 milhões de exemplares. Em 21 anos (de 1993 a 2013), 15 anos 

registraram crescimento na circulação (ver anexo na p. 234).   

Mesmo tendo apresentado um crescimento no número de exemplares em sua 

série histórica, os jornais no Brasil apresentam baixas tiragens e baixo índice de 

leitura. Enquanto países como o Japão apresentaram em 2009 um total de 458,3 
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leitores diários em cada mil habitantes em 2009, o Brasil teve, no mesmo ano, 53,5 

leitores em mil habitantes, sendo superado por países com menor poder aquisitivo 

como Jamaica, Guatemala e Equador, na América.  

Além do baixo índice de leitura, deve-se levar em consideração que os jornais 

brasileiros também publicam baixas tiragens, se comparados a outros países. O jornal 

com maior tiragem (Super Notícia), distribui diariamente cerca de 300 mil exemplares. 

Para efeitos de comparação, o jornal Yumiuri Shimbum, do Japão, imprimiu em 2012 

uma média de 10.018.160 exemplares por dia. Os jornais ingleses, como The Sun e 

News of The World produzem quase 3 milhões de exemplares por dia (ANJ, 2015, 

online).  

Mesmo com essas limitações, há no Brasil um crescimento do número de 

exemplares impressos e se destaca um modelo de jornal: os populares. Dos 12 jornais 

mais vendidos no Brasil em 2013 (ANJ, 2015, online), sete eram populares. Desses, 

apenas um apresentou queda no número de assinantes nesse período. Em 

compensação, todos os outros cinco jornais, tradicionais, apresentaram queda em 

suas tiragens. 

O que esta pesquisa se propôs a fazer foi, dentro de um espaço temporal, 

analisar o jornal Super Notícia sob a ótica da análise do discurso, buscando apontar 

qual é o discurso predominante dos jornais populares. 

O jornal Super Notícia foi escolhido para esta pesquisa por ser o veículo que, 

desde 2008, ser um dos dois mais vendidos do país, alternando com o tradicional 

jornal Folha de S. Paulo. Segundo dados da ANJ (Associação Nacional dos Jornais), 

em 2013 vendeu 302.472 exemplares, superando a Folha de S. Paulo, que vendeu 

294.811. E enquanto a Folha de S. Paulo teve uma queda de 0,95% em sua tiragem, 

o jornal de Belo Horizonte teve um aumento em sua tiragem de 0,95% no ano de 2013. 

Esta pesquisa teve como questão principal analisar o discurso que permitiu a 

esse jornal atingir essa condição de liderança.  

Inicialmente foi feita uma pesquisa quantitativa, durante 31 dias, selecionando 

e analisando as capas dos seis jornais populares mais vendidos no país. Foi escolhido 

o período entre o final de outubro de novembro de 2014 por este apresentar vários 

fatos importantes intercorrendo no país, entre eles a apuração e divulgação do 

resultado das eleições presidenciais e, no aspecto esportivo, o final das disputas do 

campeonato brasileiro de futebol. 
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Considerando-se que nas capas estão presentes as reportagens mais 

importantes, o objetivo desta pesquisa quantitativa foi identificar os temas mais 

recorrentes nas primeiras páginas. Quando se fala em jornais populares, logo vem à 

mente da maioria das pessoas o extinto jornal Notícias Populares (1963-2001), que 

pertencia à Empresa Folha da Manhã, proprietária e editora da Folha de S. Paulo. O 

jornal Notícias Populares, apesar do nome, era mais sensacionalista do que popular, 

com predominância de manchetes de duplo sentido. O conceito de jornal popular é 

tratado neste estudo, mostrando que este tem como característica tratar de assuntos 

mais próximos do dia a dia da população, como a questão da violência, da economia 

popular (incluindo assuntos sobre trabalho), da previdência e do futebol.  Por 

conseguinte, são esses os temas das manchetes que mais aparecem no 

levantamento quantitativo incluído nesta pesquisa.  Apesar de não aparecer com 

frequência nas manchetes, as questões relativas à sexualidade aparecem de modo 

mais discreto, principalmente em fotografias de mulheres em poses sensuais. Os seis 

jornais publicaram, durante os 31 dias analisados, 142 fotografias de mulheres nas 

capas, sendo que 69 delas apresentavam pouca roupa. Também foram publicadas 

132 fotografias relacionadas a futebol.  

Baseando-se na Análise do Discurso foram feitas também duas análises de 

capas do jornal Super Notícia. A primeira, publicada no dia 27 de outubro de 2014, 

abordava o resultado das eleições presidenciais no Brasil. Em uma análise preliminar 

foi verificado que os outros jornais populares apresentavam elementos simbólicos 

diferentes do jornal Super Notícia e por isso, surgiu a necessidade de comparação 

com outra publicação e, nesse caso, foi também avaliada a cobertura realizada pelo 

jornal Meia Hora, do Grupo O Dia, do Rio de Janeiro – que faz parte da relação dos 

jornais analisados.  A segunda edição analisada foi do dia 14 de novembro, 

selecionada por apresentar em uma mesma capa a maioria dos temas mais 

comumente verificadas nas análises quantitativas das capas (sexualidade, violência, 

futebol e variedades). 

A análise qualitativa apresentou quais os recursos comunicativos foram 

utilizados, tanto no plano da expressão (mais concreto, visível), quanto no do 

conteúdo (mais abstrato), assim como os percursos gerativos de sentido (quais os 

efeitos que provoca em quem recebe a informação). Baseado na Análise do Discurso, 

o estudo contempla não apenas o conteúdo apresentado, mas suas condições de 

produção, como foi desenvolvida a enunciação. Quando um editor escolhe, por 
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exemplo, o verbo foge ao invés de escapa, esta seleção provoca efeitos de sentidos 

diferentes no enunciatário embora semanticamente os dois verbos sejam 

semelhantes. No aspecto das fotografias, por exemplo, o editor (enunciador) tanto 

pode publicar uma fotografia de uma assessoria de imprensa quanto de um repórter 

fotográfico do próprio jornal ou contratado. Já a análise do percurso gerativo de 

sentido busca traçar as prováveis sensações que são causadas pelas mensagens em 

quem as recebe conforme o acesso a diferentes reportagens. 

 As análises mostram que o discurso dos jornais populares é marcado por uma 

linguagem em que há um destaque de temas como variedades, sexualidade e futebol, 

em detrimento de temas como política e economia, que são tratados mais comumente 

pelos jornais tradicionais.  O uso de cores em profusão, imagens de mulheres com 

pouca roupa ou de jogadores de futebol completam um padrão que se repetiu na 

maioria das capas analisadas entre os jornais populares. Apenas uma edição abordou 

temas políticos, que foi a do dia 27 de outubro de 2014, quando foram anunciados os 

resultados das eleições presidenciais do Brasil em 2014. 

Angrimani, autor do livro Espreme que Sai Sangue (em alusão ao jornal 

Notícias Populares), faz uma relação de abordagens do jornalismo que ele considera 

como sendo uma sinalização de que a publicação apresenta tendências ao 

sensacionalismo:  

Valorização da emoção em detrimento da informação; exploração do 
extraordinário e do vulgar, de forma espetacular e desproporcional; 
adequação discursiva ao status semiótico das classes subalternas; 
destaque de elementos insignificantes, ambíguos, supérfluos ou 
sugestivos; subtração de elementos importantes e acréscimo ou 
inversão de palavras ou fatos; valorização de conteúdos ou temáticas 
isoladas, com pouca possibilidade de desdobramentos [...] e sem 
contextualização político-econômico-social-cultural; discursividade 
repetitiva, fechada ou centrada em si mesma, ambígua, motivada, 
autoritária, despolitizadora, fragmentária, unidirecional, vertical, 
ambivalente, dissimulada, indefinida, substitutiva, deslizante, 
avaliativa; exposição do oculto, mas próximo; produção discursiva 
sempre trágica, erótica, violenta, ridícula, insólita, grotesca ou fanática 
[...]. Escamoteamento da questão popular, apesar do pretenso 
engajamento com o universo social marginal; gramática discursiva 
fundamentada em desnivelamento socioeconômico entre classes 
hegemônicas e subalternas. (PEDROSO apud AGRIMANI,1983, p. 
14). 

 
Embora não tenha sido o propósito desta pesquisa fazer uma análise 

classificatória dos assuntos abordados nos jornais de acordo com os seus propósitos 

sociais, pela tônica detalhada na pesquisa quantitativa verifica-se que os temas 
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abordados em sua maioria valorizam conteúdos ou temáticas isoladas, 

descontextualizadas e com poucas possibilidades de desdobramento. Desta forma, 

atenderiam aos requisitos do jornalismo sensacionalista. Contudo a maioria não usa, 

com frequência, as expressões ambíguas ou títulos sugestivos, exceto em algumas 

edições do jornal Meia Hora. Pelas pesquisas e análises desenvolvidas neste estudo, 

os jornais populares não podem ser considerados como sensacionalistas, mas 

próximos desse discurso. O discurso sensacionalista, como defende Angrimani (1983) 

comumente é marcado pela vulgaridade e também pela exploração do extraordinário, 

de forma desproporcional, o que não foi verificado nas edições inclusas neste estudo.  

Foi reconhecido também um grande número de reportagens que valorizaram 

questões relacionadas à violência (nas manchetes, representando 33% das 183 

manchetes analisadas) e sexualidade nas fotografias (26,55% das 391 fotografias 

analisadas nas capas) mostrando mulheres com poucas roupas. A esse discurso, no 

entanto, também é incorporada uma nova temática, a do futebol (48% das 391 

fotografias apresentadas nos jornais populares traziam temas relacionados ao 

futebol). A tríade sexualidade (nas imagens), violência (polícia) e futebol é a marca do 

discurso predominante. Há ainda, porém, as questões relacionadas à previdência 

social e à economia e trabalho, que ganham destaques. Questões relacionadas ao dia 

a dia da sociedade, como saúde, educação, cultura e também os relacionados à 

política são minimizados nas coberturas dos jornais populares.  

Os percursos gerativos de sentido na busca da euforia e da compensação 

simbólica pela não-euforia podem ser considerados como uma das razões do 

questionamento do papel que a imprensa representa perante a sociedade.  

O espetáculo é a ideologia por excelência, porque expõe e manifesta 
na sua plenitude a essência de qualquer sistema ideológico: o 
empobrecimento, a submissão e a negação da vida real. O espetáculo 
é, materialmente, <<a expressão da separação e do afastamento entre 
o homem e homem>> [...] É um grau supremo duma expansão que 
necessariamente se coloca contra a vida (DEBORD, 1997, p. 135). 

 
Debord tem uma visão marxista desse procedimento. Extraindo-se esse viés 

político-ideológico, a espetacularização, principalmente na difusão da informação, não 

apresenta sinais que possam permitir um enriquecimento da sociedade quanto à 

discussão e solução dos seus problemas. Mostrar a violência de forma 

descontextualizada, assim como destacar as questões de sexualidade e relativas a 

futebol, pode garantir a subsistência das empresas de comunicação, mas também é, 
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de certo modo, a “negação da vida real”, pois abdica de uma realidade que envolve 

questões sociais em contextos mais complexos e também questões políticas, como 

foram abordadas no item 2.4 (O enunciatário na sociedade contemporânea). 

Se o questionamento inicial desta pesquisa dizia respeito à continuidade dos 

jornais impressos, o resultado é que hoje, no início do século XXI, há um discurso dos 

jornais, no Brasil, que tem auxiliado as empresas de comunicação a se sustentarem 

economicamente, diferentemente do que supõe o senso comum (que acredita que os 

jornais impressos reduziram suas tiragens com o avanço da internet). Esse discurso, 

em sua essência difere dos preceitos básicos que defenderam Rosenstiel e Kovach 

(2003). Para eles, o jornalismo deveria ser, principalmente, um guardião da sociedade. 

A análise do discurso do jornal Super Notícia mostra que há indícios de uso da 

persuasão e manipulação como atração para a leitura – a manipulação no sentido de 

usar estratégias para conquistar esse leitor. O uso de cores, fotografias e 

sensualidade e preço baixo dos exemplares são algumas dessas ferramentas que os 

jornais populares utilizam para conquistar e fidelizar os leitores. São esses recursos 

que são apresentados ao leitor e o conduzem para um ciclo de euforia e disforia.   

Esta pesquisa teve como intuito colaborar com outros trabalhos que analisaram 

o discurso dos jornais, abordaram o ecossistema dos jornais impressos, mas não 

priorizaram um estudo dos jornais populares. O estudo de Danilo Angrimani (1983) 

sobre o discurso do jornal Notícias Populares é referência para os profissionais da 

área e estudantes de comunicação, tendo sido citado em algumas oportunidades 

neste documento. A pesquisa de Nilton Hernandes, A Mídia e Seus Truques (2006), 

também mostra quais são os discursos persuasivos que o jornal, a revista, a televisão, 

o rádio e a internet desenvolvem para captar e manter a atenção dos seus públicos.  

As discussões sobre o fim dos jornais impressos são latentes na sociedade e 

nos círculos acadêmicos. O desafio que se propôs nesta pesquisa é o de que há uma 

outra direção a ser analisada, não de que o fim é iminente, mas que neste início do 

século XXI as organizações empresarias do ramo de comunicação encontraram uma 

opção para os jornais impressos.  

O que se pretende com esta pesquisa é que ela possa servir como subsídio a 

uma melhor compreensão deste problema e também como inspiração para novos 

estudos que possam mostrar outras perspectivas deste problema que é relevante para 

o futuro das empresas que dirigem os jornais impressos mas também para os 

interesses da sociedade. 
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ANEXOS  
 
 

 
 
 
Figura 7. Capa da revista Men’s Health. Novembro 2011 
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Figura 8. Capa do Jornal Super Notícia de 25 de outubro de 2011 

 
 
 
 
 
 



189 

 

 
 
Figura 9. Capa do Jornal Super Notícia de 26 de outubro de 2012 
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Figura 10. Jornal Super Notícia. Não é possível identificar a data da capa. 
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Figura 11. Capa do Jornal Expresso de 9 de janeiro de 2013 
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Figura 12. Capa do Jornal Extra, de 5 de fevereiro de 2013 
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Figura 13. Capa do Jornal Meia Hora, de 27 de jan de 2014 
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Figura 14. Capa do Jornal Aqui. Não é possível identificar a data da capa com precisão 
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Figura 15. Capa do Jornal Daqui, de 10 e 11 de março de 2012 
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Tabela 4. Detalhamento das manchetes dia a dia de 27 de outubro a 27 de novembro de 2014 
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Tabela 5.  Totalização das manchetes dia a dia de 27 de outubro a 27 de novembro de 2014 
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Tabela 6. Detalhamento das fotografias e anúncios de 27 de outubro a 27 de novembro de 2014 
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Tabela 7.  Totalização dos anúncios e fotos de 27 de outubro a 27 de novembro de 2014 
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Anexo 1. Página 5 do Jornal Super Notícia do dia 14 de novembro de 2014 
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Anexo 2. Página 17 do Jornal Super Notícia do dia 14 de novembro de 2014 
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Circulação média diária dos jornais pagos 
 

ANO 
CIRCULAÇÃO NACIONAL*MILHÕES 

DE EXEMPLARES/DIA 
VARIAÇÃO 

% 
AFILIADOS AO IVC | MILHÕES DE 

EXEMPLARES/DIA 

2013 8,477 – 3,7 4,353 

2012  8,802 1,8 4,520 

2011  8,651  3,5  4,443 

2010 8,358 1,9 4,291 

2009 8,202 -3,46 4,210 

2008 8,487 5,0  4,351 

2007 8,083 11,8  4,144 

2006 7,230 6,5  3,706 

2005 6,789  4,1  3,480 

2004 6,522  0,8  3,343 

2003 6,470  -7,2  3,315 

2002 6,972  -9,1  3,553 

2001 7,670  -2,7  3,877 

2000 7,883   8,81  3,980 

1999 7,245  1,14  – 

1998 7,163   3,93  – 

1997 6,892  6,49  – 

1996 6,472   -1,21  – 
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1995 6,551  11,1  – 

1994 5,896   -6,35  – 

1993 6,296  12,01  – 

1992 5,621   5,26  – 

1991  5,340  24,8  – 

1990  4,276  –  – 

*Estimativa da ANJ para o mercado brasileiro, baseada em dados do IVC – Insituto Verificador de 

Circulação 
 

Anexo 3. Evolução dos jornais impressos 
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Cópias das entrevistas 

 

Email_1. Origem bethsaad@gmail.com 

Data: 15 abril 2015 
 

 

Olá José, tudo bem?  

 

Veja as respostas abaixo. 

Abs 

Beth Saad 

 

 

Profª Drª Elizabeth Saad Corrêa 

Full Professor and Researcher 

School of Communications and Arts - Journalism and Publishing Dpt. 

University of São Paulo - Brasil 

@bethsaad 

http://grupo-ecausp.com/digicorp/  http://imezzo.wordpress.com/ 

 

Em 7 de abril de 2015 13:26, José Alves Trigo <jaltrigo@uol.com.br> escreveu: 

  
  
Professora.  

  

Primeiro obrigado pela sua atenção 

  
Segundo dados oficiais da ANJ (Associação Nacional dos Jornais), seis dos 12 jornais impressos 

mais vendidos do país são populares, ou sensacionalistas, como preferem classificar alguns 

pesquisadores. O Jornal Super Notícia, de Belo Horizonte é um deles. Com baixo preço de capa (R$ 
0,25) e tratando primordialmente de temas relacionados a futebol, sexo e violência, é o jornal mais 

vendido do país, superando a Folha de S. Paulo 

Questões. 

 1 - A fórmula de cobrar barato pelos preços dos exemplares e de usar como temas predominantes 

o futebol, notícias sobre segurança e locais, é uma saída estratégica das organizações empresariais 

de jornalismo ou talvez uma opção de sobrevivência do jornalismo impresso? 
 
Penso que seja um caminho de manutenção da presença do meio jornal como marca em camadas da população de renda mais 

baixa. No me parece estratégia de formação de opinião, pois, o conteúdo destes veículos populares é constituído para apenas 

"capturar" a atenção desta camada de leitores. 
Indiretamente, resulta num modo de sobrevivência do meio impresso como negócio, ainda que isso não se possa dizer que 

seja sobrevivência do próprio jornalismo enquanto entidade formadora de opinião na sociedade.  

   

 2 – Estariam as pessoas mais jovens cansadas das tradicionais mídias de massa e de temas como 
política e economia para buscar suas próprias fontes de informação? 
 

As pessoas mais jovens potencialmente estão cansadas dos formatos e modos clássicos de produção e disseminação noticiosa 

e não de sua necessidade de se informar sobre política, economia e demais assuntos. O que ocorre é que o jornalismo que eu 
denomino classe, que prioriza o impresso e o transpõe para o meio digital, não consegue mudar sua narrativa e se adequar às 

características que as midias digitais requerem. Daí a migração das novas audiências para meios que satisfaçam as novas 

características de interação, mobilidade, oportunidade, entre outras.  

 Abs 

José A. Trigo 
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Email_2. Origem breguez@hotmail.com 

Data: 07 abril 2015 

 
Caro colega, 

Seguem as respostas. 

1. O jornal SUPER, do grupo O TEMPO, é um sucesso mercadológico em BH. Sua fórmula: tamanho tabloide, 

notícias de crime, paixão, sangue, sexo e futebol. É um estilo popular de apelo sensacionalista. O tipo de leitor é 

de classe média baixa e classes C e D. Está imitando os jornais sensacionalistas ingleses. O tipo de informação 

que apresentam é de apelo sensacionalista que chama a atenção das classes populares . 

2. O preço do jornal a 0.25 centavos, que todo mundo tem e pode pagar, contribui para o sucesso da publicação.  

 

Enviado do meu iPhone 

 

> Em 06/04/2015, às 10:46, José Alves Trigo <jaltrigo@uol.com.br> escreveu: 

>  

>   

> Caro professor 

>   

> Sou professor de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo e estou terminando 

minha tese de doutorado sobre a Análise do Discurso do Jornal Super Notícia, de MG. 

>   

> Sei o quanto deve estar ocupado e por isso faço apenas duas perguntas que gostaria de acrescentá-las nas 

minhas considerações. 

>   

> 1. O modelo de jornalismo desenvolvido pelo Jornal Super Notícia pode ser considerado como popular, em 

contraposição (ou talvez paralelamente) ao que convencionou-se chamar de jornalismo sensacionalista? 

>   

> 2. A fórmula de cobrar barato pelos preços dos exemplares e de usar como temas predominantes o futebol, 

notícias sobre segurança e locais, é uma saída estratégica das organizações empresariais de jornalismo ou talvez 

uma opção de sobrevivência do jornalismo impresso? 

>   

>   

> Abs 

>   

> José A. Trigo 
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Email_3. Origem: michele@otempo.com.br 

Data: 26 fev 2014 

Michele Borges <michele@otempo.com.br> 
qua 26/02/2014 19:46 

Caixa de entrada 

Para: 
JOSE ALVES TRIGO; 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, alguns itens desta mensagem foram bloqueados. Para mostrar os itens 

bloqueados, clique aqui. 

Para sempre mostrar o conteúdo deste remetente, clique aqui. 

Olá José Alves, seguem as respostas do editor do Super, Rogério Maurício, às suas questões. Qualquer dúvida, 
estou à disposição. 

  

1. Qual é o perfil do leitor do Super Notícia? 

O Super Notícia alcança todas as classes sociais, principalmente a classe C – tanto homens quanto mulheres. 
Segundo estudos Marplan/EGM, entre janeiro e dezembro de 2012, 52% da população da Grande BH lê o 
Super. A Grande BH concentra 3.939.000 de habitantes. Desses, 2.578.000 são leitores de jornal, sendo que 
2.052.000 (79,6%) leem o Super. Entre os leitores, 55% (1.112.000) são da classe C; 28% (584 mil) da classe B; 
12% (249 mil) da classe D; 4% (82 mil) da classe A; e 1% (15mil) da classe E. 

2. A que vocês atribuem o fato do jornal superar publicações tradicionais, centenárias. É o tipo de notícia que 
aborda, o texto, tamanho das reportagens, layout? 

É a pergunta que mais recebemos. Mas é uma resposta simples. O sucesso do Super Notícia se deve a uma 
série de fatores: conjuntura econômica; grande massa de pessoas que não tinham hábito de leitura nem acesso 
a uma publicação diferenciada; projeto gráfico, formato e conteúdo atraentes; preço baixo; boa distribuição; 
promoções; prestação de serviço, etc. 

3. Como você analisa o fato do Super Notícia fazer sucesso tendo como concorrente a Internet e em um país 
com poucos leitores? 

Além do fato de boa parcela da população, principalmente das classes C e D, não ter acesso rápido à internet, o 
Super já oferece aos leitores um conteúdo interessante, editado, de fácil acesso e preço acessível para 
qualquer pessoa. 

4. Gostaria de saber quantos jornalistas vocês tem na redação e os últimos levantamentos de circulação (dados 
sobre circulação). 

O Super Notícia é uma das publicações da Sempre Editora, que edita também o jornal O Tempo e mantém o 
Portal O Tempo. As redações de todos os veículos são integradas. Compartilhamos os conteúdos produzidos 
pelos mais de cem jornalistas da redação. A edição desse material especificamente para o Super conta com 
cerca de 20 pessoas. O último IVC que tive acesso é o de dezembro de 2013, em que o Super aparece em 
primeiro lugar no ranking nacional com média de 291.799 exemplares vendidos por dia. A Folha vem em 
seguida, com 289.451. 

5. Qual é a proposta editorial do jornal? 

A proposta do Super é levar informação de forma mais objetiva possível, sobre os assuntos de interesse dos 
leitores. Além das notícias de Minas (maior espaço), do Brasil e do mundo, incluindo esporte, o jornal tem 
muita prestação de serviços, entretenimento e humor. 
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Entrevista via Facebook 1. 

Origem. Luiz Carlos Duarte. Perfil : https://www.facebook.com/luizcarlos.duarte.9?fref=ts 

Data: 13 mai 2015 
 
 
 
Caro Trigo, mais uma vez me perdoe pela procrastinação. Estou nos meus últimos dias de Agora (saio no dia 29) 
e acumulando algumas funções. 
 
Voltando mais uma vez ao início, com o modelo de jornalismo popular de serviço que surgiu no final do século 
passado.. 
 
A paginação ficou mais concisa, menor, com notícia mais curta e invesetimento forte em matérias de natureza 
didática (entenda isso ou aquilo que está se passando no mundo, no brasil, na sua cidade) e utilitária. 
 
As prioridades editoriais continuam as mesmas: econbomia popular, emprego, serviços gratuitos, funcionalismo, 
esportes, celebridades, fofoca, TV polícia e forte presença do noticiário local. 
 
Com esse receituário, o Agora chegou a abrir uma frente muito boa, que foram as revisões de aposentadoria. Em 
outubro de 2003, numa edição de domingo, demos uma manchete tipo "Veja as revisões da sua aposen tadoria", 
que eram dadas pela Justiça ou pelo próprio INSS. A partir de novembro de 2003, intensificou-se esse tipo de 
produção, que se estendeu até os dias de hoje. O noticiário das aposentadorias tornou-se o carro-chefe do jornal 
até hoje. 
 
Outra característica marcante desse jornalismo popular é a informação direta. Há anos que o slogan do Agora é 
"Só o que interessa". Alguns estudiosos criticam esse aspecto de não fazer análise, reflexões e bastidores de 
política, mas o que querempos é mesmo um jornalismo rápido, direto, de fácil compreensão, didático, útil, sem 
nehnehnhém. 
 
O Bruno This, que por muito tempo foi diretor de redação do Extra, desde a o seu lançamento, tinha uma 
definição irônica, mas que era emblemática desse tipo de jornal: "A gente não joga conversa fora". Na prática, 
era mais ou menos o seguinte, a gente não faz jornalismo para a opinião pública ou para os formadores de 
opinião pública 
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Entrevista via Facebook 2. 

Origem. Sylvia Moretzhon Perfil : https://www.facebook.com/sylvia.moretzsohn?fref=ts 

Data: 13 mai 2015 
 

 

Professora Segundo dados oficiais da ANJ (Associação Nacional dos Jornais, seis dos 12 jornais impressos mais 
vendidos do país são populares, ou sensacionalistas, como preferem classificar alguns pesquisadores. O Jornal 
Super Notícia, de Belo Horizonte é um deles. Com baixo preço de capa (R$ 0,25) e tratando primordialmente de 
temas relacionados a futebol, sexo e violência, é o jornal mais vendido do país, superando a Folha de S. Paulo 
Questões. 1 - A fórmula de cobrar barato pelos preços dos exemplares e de usar como temas predominantes o 
futebol, notícias sobre segurança e locais, é uma saída estratégica das organizações empresariais de jornalismo 
ou talvez uma opção de sobrevivência do jornalismo impresso? 2 – Estariam as pessoas mais jovens cansadas 
das tradicionais mídias de massa e de temas como política e economia para buscar suas próprias fontes de 
informação? Muito obrigado Abs José A. Trigo 

 
1. O jornalismo popular, ou popularesco, sempre se pautou por essa fórmula de sangue-sexo-futebol, com venda 
avulsa, a preços baixos. Isso vem de longe. Não sei como é a Super Notícia, mas o Meia Hora lida com essa 
fórmula de outro modo, explorando o grotesco, fora do escândalo da exposição de crimes bárbaros. Mas não 
chama a atenção, na capa, à prestação de serviço, como fazem o Dia e o Extra, aqui no Rio, que tratam de 
temas de economia popular, do transporte, da moradia, temas do cotidiano dos trabalhadores. Não vejo que o 
baixo preço e a exploração desses temas tenha a ver com a sobrevivência do impresso, inclusive porque esses 
jornais (Meia Hora, Super Notícia) atingem a uma parcela específica da população. Têm alcance limitado, não 
têm muito para onde crescer, além do que já conquistaram. 2. Não tenho como responder a isso, seria preciso 
fazer uma pesquisa séria e profunda para averiguar essa tendência. Mas a questão nunca foram os temas 
(política, economia), mas a forma pela qual são apresentados. A internet e a possibilidade de criação de redes 
virtuais facilita a disseminação da ideia, a meu ver ilusória, de que as pessoas podem buscar outras fontes, sem 
verificar a substância delas. O problema todo, para o jornalismo, está na credibilidade. Os jornais não têm 
ajudado nisso, há muito tempo se renderam à lógica das assessorias de imprensa, têm muito pouca apuração 
própria e são evidentemente porta-vozes de determinadas causas, especialmente em períodos eleitorais. Isso 
facilita o descrédito e o discurso de que é possível buscar informação em qualquer lugar. Mas não é. E talvez 
este seja o principal problema para o jornalismo hoje. 
Professora. Muito obrigado pela resposta. Abs 

 
De nada. Se precisar de algo mais, disponha. 
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Entrevista via Facebook 3. 

Origem. Rosental  Calmon Alves. Perfil : https://www.facebook.com/rosental.alves?fref=ts 

Data: 4 mai 2015 
 

 

4 de maio de 2015 00:49 

 

 

Caro professor Estou concluindo minha tese de doutorado e ficaria muito feliz se pudesse responder 

às duas perguntas abaixo. Segundo dados oficiais da ANJ (Associação Nacional dos Jornais), seis 

dos 12 jornais impressos mais vendidos do país são populares, ou sensacionalistas, como preferem 

classificar alguns pesquisadores. O Jornal Super Notícia, de Belo Horizonte é um deles. Com baixo 

preço de capa (R$ 0,25) e tratando primordialmente de temas relacionados a futebol, sexo e 

violência, é o jornal mais vendido do país, superando a Folha de S. Paulo 1 - A fórmula de cobrar 

barato pelos preços dos exemplares e de usar como temas predominantes o futebol, notícias sobre 

segurança e locais, é uma saída estratégica das organizações empresariais de jornalismo ou talvez 

uma opção de sobrevivência do jornalismo impresso? 2 – Estariam as pessoas mais jovens cansadas 

das tradicionais mídias de massa e de temas como política e economia para buscar suas próprias 

fontes de informação? Abs José A. Trigo jaltrigo@uol.com.br 

 

 

4 de maio de 2015 17:33 

 

José, jornais populares frequentemente venderam mais do que jornais de qualidade. O Dia vendia 

muito mais que o JB, na minha época. Seria interessante você pesquisar o IVC de 20, 30 anos atrás e 

ver quantos jornais populares havia na lista dos jornais de maior circulação. 

 

O crescimento dos jornais populares no Brasil, assim como em outros países como a China e a India, 

parece ter mais a ver com redução da pobreza do que com a internet ou outros fatores. De repente, 

há no Brasil mais pessoas que antes não podiam comprar jornais. Talvez ainda não possam comprar 

um jornal caro, mas sim podem comprar um barato. Ainda por cima quando este, mais barato, tem 

uma proposta editorial com uma linguagem mais acessível e sobre temas mais interessantes. 

 

Na minha juventude, dizíamos que O Dia era tão sensacionalista na cobertura de polícia que quando 

a gente o espremia, saia sangue... Sensacionalismo não é novidade. Não conheço bem a proposta 

editorial desses seis jornais aos quais você se refere, mas acho que a grande novidade é a melhor 

qualidade de certos jornais populares. 

 

https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves
https://www.facebook.com/rosental.alves


252 

 

Meu melhore exemplo é o Extra do Rio. Não podemos dizer que espremendo o Extra sai sangue. 

Pelo que tenho visto desde a sua inauguração o Extra é um jornal que transforma o complexo em 

simples, fala a linguagem do povão que o lê e ainda por cima é inovador. 

 

Estou correndo agora, mas acho que isso responde pelo menos parte de suas perguntas. abração e 

boa sorte com o doutorado 
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