
INTRODUÇÃO 

 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar a notícia sensacionalista – veiculada 

em um jornal de grande circulação na capital paranaense – de acordo com a 

abordagem de gêneros textuais para estabelecer quais elementos compõem esse tipo 

de notícia e como ela se caracteriza como um gênero textual. Os exemplares de nossa 

amostra são referentes ao período de junho a novembro de 2003, tendo sido coletadas 

48 notícias referentes a três temas diferentes: notícias policiais, esportivas e sobre 

política ou economia. Coletamos somente as notícias principais de primeira página do 

jornal e analisamos todos os seus elementos componentes, a saber: a manchete de 

primeira página, a chamada, o título interno do texto e o corpo do texto. Objetivamos 

identificar as características desse tipo de notícia, compará-la com notícias jornalísticas 

de maneira geral (de jornais considerados sérios) e apontar em quais aspectos elas se 

diferenciam destas. 

Para delimitar o conceito de gênero, nos apoiamos nas reflexões de Bakhtin 

(1992); para este autor, os gêneros se caracterizam como tipos de enunciado que 

possuem certa estabilidade temática, composicional e estilística. Assim, nos apoiamos 

em tal afirmação para analisar a notícia sensacionalista segundo tais critérios, já que 

definimos os três temas desse tipo de notícia – temas policial, esportivo e político ou 

econômico – e descrevemos a sua composição e o seu estilo. Para a análise da 

composição de tais notícias, nos apoiamos nos estudos de Adam apud Bonini (2005) 

sobre seqüências textuais e nos estudos de Van Dijk (1996) sobre o discurso noticioso; 

para a análise do estilo, nos apoiamos nas reflexões de Possenti (1993) sobre o estilo 

como escolha e marca do trabalho.  
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A feitura deste trabalho de análise da notícia sensacionalista justifica-se por 

poder contribuir para o estudo dos gêneros textuais, especialmente para o trabalho com 

gêneros em sala de aula, podendo servir de orientação para o trabalho de professores 

de português como língua materna e para a elaboração de materiais didáticos. 

Sabemos que atualmente a abordagem de gêneros textuais está sendo implementada 

na escola e, por isso, a caracterização e descrição dos variados tipos de textos sob 

essa perspectiva são necessárias, pois, para que o trabalho com gêneros textuais na 

escola seja realizado adequadamente, ele deve ser feito a partir de caracterizações e 

análises cuidadosas realizadas por especialistas. 

Além disso, a descrição da notícia sensacionalista, assim como a descrição dos 

vários gêneros textuais pertencentes ao domínio da mídia, também tem importância 

para a orientação dos profissionais da área de jornalismo (jornalistas, professores e 

alunos do curso de jornalismo), pois os ajuda a compor os seus textos e a esclarecer 

conceitos ainda confusos nessa área, como o próprio conceito de gênero – essencial 

para a caracterização de qualquer gênero textual – e a noção de estilo jornalístico. 

No primeiro capítulo, inicialmente nos preocupamos em tratar do papel da notícia 

sensacionalista na história do jornalismo, mostrando os temas tratados na época do seu 

surgimento e nos dias atuais, e, em seguida, destacamos como a literatura de 

jornalismo trata os gêneros da área. Levantamos o referencial teórico utilizado para 

discutir a noção de gênero, ou melhor, a noção de gênero do discurso de Bakhtin 

(1992), focalizando-a para o nosso tema de estudo. Expomos os modelos teóricos 

utilizados para analisar a composição dessas notícias: a superestrutura do discurso 

noticioso de Van Dijk (1996) e as seqüências textuais de Adam apud Bonini (2005). Por 
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último, expomos a visão da área de jornalismo sobre o estilo jornalístico e procuramos 

estabelecer uma noção de estilo adequada à nossa pesquisa.  

No segundo capítulo, expomos informações referentes ao perfil do jornal utilizado 

como amostra, de seus leitores e de sua linha editorial e caracterizamos a sua 

apresentação gráfica com o intuito de contextualizar a coleta, já que tais informações 

nos ajudam a ter uma idéia mais clara do tipo de jornal analisado, bem como a entender 

a nossa escolha pelos três temas mencionados acima (temas policial, esportivo e 

político ou econômico). Além disso, também descrevemos a amostra, apresentando os 

seus elementos constituintes – a manchete, a chamada, o título e o corpo do texto – e 

os procedimentos usados para a sua seleção e análise. Destacamos os critérios usados 

para a seleção das notícias, como quantidade de notícias selecionadas, e os 

procedimentos realizados para analisá-las a partir do referencial teórico levantado no 

primeiro capítulo. 

No terceiro capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa, ou seja, como a 

notícia sensacionalista se caracteriza em termos de composição e estilo de acordo com 

os temas policial, esportivo e político ou econômico. Primeiramente, analisamos as 

características composicionais das notícias sensacionalistas e também nos 

preocupamos em apontar as dificuldades encontradas ao aplicar os modelos teóricos 

de Adam e Van Dijk à nossa amostra. Em seguida, analisamos as características 

estilísticas presentes nesse tipo de notícia e identificamos o que a distingue de notícias 

não sensacionalistas fazendo a comparação das notícias de nossa amostra com 

notícias de jornais tidos como sérios. 
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CAPÍTULO I – QUADRO TEÓRICO: JUNTANDO PEÇAS-CHAVE 
 
 

1.1 A HISTÓRIA DA NOTÍCIA SENSACIONALISTA NO JORNALISMO 
 
 
A história do jornalismo – seus primórdios e seu desenvolvimento – é de grande 

importância para a compreensão do papel da notícia sensacionalista na sociedade 

atual. Traçamos um breve histórico da notícia jornalística para podermos situar a origem 

do sensacionalismo, sua importância na história do jornalismo, bem como determinar o 

papel que desempenhou e continua desempenhando atualmente. 

A necessidade de notícias acompanha o homem na sua trajetória histórica e 

possui um sentido social. Mas o que nos leva a buscar as notícias? Por que sempre 

queremos saber as informações mais recentes? Para Stephens (1988), o desejo de 

relatar acontecimentos é parte da história humana desde tempos primitivos e podia ser 

encontrado até mesmo em culturas que não possuíam escrita. Esse autor atribui um 

sentido social a esta necessidade de os homens terem acesso às notícias, pois, para 

ele, os nossos antepassados sobreviveram “parcialmente porque eram curiosos em 

relação ao desconhecido, com suas ameaças potenciais e suas potenciais 

recompensas.” (STEPHENS, 1988, p. 46). Eles precisavam adquirir conhecimento 

suficiente para sobreviver, e é possível que tal curiosidade tenha se transformado em 

uma necessidade de estar ciente dos acontecimentos.  

Segundo Stephens (1988), a comunicação social surgiu primeiramente de forma 

oral, desempenhando um papel muito importante na história da civilização ocidental. Na 

Grécia, as notícias sobre os acontecimentos eram divulgados na ágora e no ginásio e, 

em Roma, no fórum. Na Europa medieval, também predominou a notícia falada como 

forma de informação, e as viagens desempenhavam função importante para a 



 5 

circulação de notícias entre as nações, pois, por intermédio de mensageiros, as nações 

obtinham informações umas sobre as outras. Essas formas orais de divulgação da 

notícia passam a existir, mais tarde, na forma escrita e dão origem ao jornal. 

Segundo Rizzini (1968), os mais antigos escritos parecidos com o jornal eram as 

atas romanas, chamadas de Acta diurna, Acta populi, Acta urbis ou urbana. Em Roma, 

os fatos importantes eram escritos no Álbum, uma tábua branca exposta em local 

público. Em 69 aC, quando assumiu o consulado, Julio César modificou essa forma de 

comunicação e, a partir daí, os atos do povo e do Senado eram redigidos e publicados 

todos os dias. Com periodicidade, atualidade e variedade, as atas tratavam de vários 

assuntos, como “nomeações de funcionários, éditos, discursos de tribunos, sucessos 

militares, nascimentos, casamentos, divórcios, óbitos, rixas, incêndios, bancarrotas, 

prodígios e espetáculos.” (RIZZINI, 1968, p. 5). Nem todos podiam ler as notícias no 

fórum, por isso começaram a circular cópias das tábuas dentro e fora da metrópole. 

Nem todos podiam receber as Atas em casa, aliás isso era um privilégio de poucos, por 

isso as notícias também circulavam verbalmente, eram lidas de pé no fórum por 

pessoas de diversas condições, circulavam também através de cartas e eram passadas 

verbalmente de um indivíduo para o outro. 

Segundo Bazerman (2005), o jornal é um tipo de escrita que parece ter alguma 

relação histórica com a carta, pois algumas famílias mantinham correspondentes em 

cidades e províncias para obter notícias comerciais, divulgadas por meio de cartas. Na 

última metade do século XV, correspondentes profissionais reuniam-se perto de antigas 

escolas de Direito londrinas para escrever informativos chamados de newletters e os 

enviavam aos habitantes das províncias. Segundo este autor, ainda pode-se perceber 

muitos elementos das cartas no jornalismo atual, já que “repórteres mantidos em 
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cidades de países distantes são, ainda hoje, referidos como correspondentes, mesmo 

nos programas noticiosos da televisão.” (BAZERMAN, 2005, p. 94). 

Para Stephens (1988), “o sensacionalismo era o que prevalecia nas publicações 

que precederam a imprensa na Europa” (STEPHENS, 1988, p. 15); na Europa do 

século XV, havia alguns boletins informativos, mas a notícia escrita só se desenvolveu 

com o Renascimento e, nos séculos XV e XVI, surgiram notícias impressas em livretos 

e baladas noticiosas que divulgavam geralmente apenas um acontecimento, variavam 

entre quatro e vinte e oito páginas e eram ilustrados por xilogravuras. As baladas 

noticiosas, em forma de poemas, tinham como assuntos acontecimentos de guerra, 

tragédias, lendas populares, instrução moral, romances, retratos cômicos e histórias 

obscenas e, apesar de também serem vendidas nas ruas, eram escritas para serem 

recitadas, pois havia uma tradição popular de comunicação oral. 

De acordo com Stephens (1988), o jornal impresso, com características 

semelhantes às dos diários atuais, surgiu no início do século XVII. Tais características, 

segundo a maioria dos historiadores do jornalismo, são o fato de ser acessível a uma 

parte significativa do público e apresentar regularidade de publicação, variedade de 

histórias e um título reconhecível ou um formato próprio.  

Os primeiros jornais sensacionalistas foram publicados na França e nos Estados 

Unidos. Segundo Angrimani (1995), os primeiros jornais franceses, cujo surgimento 

deu-se em meados do século XVI, eram bastante semelhantes aos jornais 

sensacionalistas da atualidade, mas antes já havia publicações de caráter 

sensacionalista, com acontecimentos que despertavam a atenção e a imaginação dos 

leitores. Esses relatos darão origem aos canards, publicações populares, baratas, de 

apenas uma página e com manchetes mirabolantes. Os canards mais procurados 
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tratavam de crimes muito violentos, como crianças violadas, cadáveres cortados em 

pedaços ou queimados, desastres e naufrágios. De forma semelhante ao que ocorreu 

na França, o primeiro jornal americano, surgido no século XVII, foi também o primeiro 

jornal sensacionalista; esse jornal vendia poções milagrosas e trazia histórias fictícias 

criadas para preencher espaço no jornal, as chamadas cascatas, conforme o jargão 

jornalístico. Portanto, segundo esse autor, os primeiros jornais no formato que temos 

hoje parecem ter origem no sensacionalismo, provavelmente por questões econômicas, 

porque as notícias sensacionalistas despertam a atenção da população e vendem 

jornais. 

Segundo Stephens (1988), logo após a invenção da imprensa tipográfica, os 

tipógrafos já se mostravam reticentes em relação ao noticiário político; autores e 

editores começaram a se dedicar ao sensacionalismo ao serem encorajados por 

autoridades que consideravam os temas políticos ofensivos. Por isso, “os tipógrafos 

usavam relatos sobre terremotos, prodígios, incêndios e crimes e os amplificavam” 

(STEPHENS, 1988, p. 222). Esse tipo de notícia é chamado no jornalismo de faits 

divers (fatos diversos ou variados); essa expressão é usada para se referir a notícias 

que atraem os leitores não por terem conseqüências sérias para as pessoas, já que é 

raro que esse tipo de notícia tenha algum impacto em suas vidas, mas sim por serem 

inusitados, terem carga emocional e conterem tragédia humana. A partir daí, a notícia 

começou a transformar-se num produto em massa, estabelecendo-se como um 

negócio, e, conforme se ampliava a indústria da notícia, aumentava a competição nesse 

ramo. Diante disso, as notícias se tornam audazes para conquistar mais compradores 

de jornais, e as publicações precisam ser mais ousadas para vender mais que as 

outras. Stephens (1988) alerta para o fato de que o chamado jornalismo popular não foi 
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uma invenção da imprensa tipográfica, porque antes os livretos e baladas noticiosas já 

desempenhavam este papel, pois noticiavam escândalos e crimes; inclusive há estudos 

de historiadores indicando que nos séculos XV e XVI havia mais notícias sobre esses 

temas do que sobre política, guerras ou problemas governamentais. Nessa época, as 

pessoas demonstravam muito interesse por notícias sensacionalistas, pois nossas 

mentes rechaçam o que é enfadonho e buscam o inesperado, e os jornalistas, com o 

intuito de vender jornais, encorajavam essa tendência humana. 

Segundo Stephens (1988), os crimes publicados nos modernos jornais 

americanos que mais intrigaram o público tinham quatro características em comum, 

além do fato de ser um crime violento, a saber: uma mulher ou criança era vítima ou 

suspeito; uma pessoa de classe alta ou famosa era vítima ou suspeito; havia dúvida 

sobre a culpa; havia insinuações de comportamento promíscuo em relação à vítima ou 

ao suspeito. Este autor mostra evidências históricas de que desde os faits divers já se 

podia notar a presença dessas características em comum nos crimes publicados e, com 

o passar do tempo, também foram muito explorados os assassinatos de esposas, de 

maridos, assassinatos em massa e corpos mutilados. De acordo com o autor, a eclosão 

de notícias sensacionalistas nas baladas e livretos no século XVI não tem nenhuma 

relação com a desagregação da ordem social, pois 

 
O cataclismo que os criou foi a chegada da prensa tipográfica, com sua 
capacidade de disseminar os relatos de explosões mais ou menos típicas de 
homicídios, luxúria e pecado, para um público cujo tamanho não tinha 
precedentes, mas cuja sede por sensação era, mais ou menos, normal. 
(STEPHENS, 1988, p. 258) 

 

Para tal autor, embora não haja um consenso, a maioria das pessoas 

concordaria com o fato de o nível educacional e social baixos ser uma característica 
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dos leitores de notícias sensacionalistas. Uma explicação para isso seria o fato de tais 

notícias serem mais acessíveis, ou seja, de mais fácil compreensão do que uma notícia 

sobre política; outra explicação seria o fato de esses leitores não se interessarem por 

acontecimentos relacionados a política ou economia. Essa separação de tipos de 

notícias de acordo com a classe social já surge nos séculos XV e XVI, pois as classes 

mais altas, no seu afã de ostentar gostos mais refinados, começam a preferir assuntos 

como política, economia e artes, deixando um pouco de lado as notícias sobre crimes e 

tragédias, ao passo que as classes baixas preferem as notícias sensacionalistas. 

Posteriormente, as publicações dirigidas a pessoas mais ricas e cultas foram cada vez 

mais alterando o conteúdo das notícias com o intuito de dar um tom mais sério ao 

jornal. As notícias sensacionalistas podem ser mais acessíveis às classes mais baixas 

por falta de preparo ou de interesse, no entanto as classes altas não se eximem 

totalmente de interessar-se por tais notícias, pois são assuntos que atraem por seu 

componente humano, como já ficou claro acima. 

De acordo com Stephens (1988), o sensacionalismo está na natureza da notícia, 

pois na verdade toda notícia, ainda que não queira ser sensacionalista, acaba tendo um 

aspecto sensacional à medida que é concebida para surpreender ou provocar o leitor. 

Por isso, tentar dividir o jornalismo entre o popular e o sério parece a este autor algo 

bastante complicado, porque a notícia constitui-se de “acontecimentos selecionados 

tanto por sua estranheza quanto por sua relevância, seu apelo emocional, bem como 

por suas conseqüências” (STEPHENS, 1988, p. 286). 

Notamos que o sensacionalismo parece estar relacionado à origem do 

jornalismo, à sua própria história, ou até mesmo à própria natureza da notícia, conforme 

propõe Stephens (1988). Atualmente, a notícia sensacionalista, segundo Angrimani 
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(1995), suscita incredibilidade por parte dos profissionais da área de comunicação 

social, passando a ser renegada, pois, quando se quer condenar uma publicação, 

costuma-se dizer que é sensacionalista. 

A partir das informações expostas até aqui sobre o sensacionalismo e a história 

do jornalismo, podemos afirmar que o tema das notícias é o critério usado pelos autores 

para definir as publicações como sensacionalistas, ou seja, são consideradas 

sensacionais notícias sobre acidentes, escândalos, assassinatos e crimes violentos de 

maneira geral. No entanto, no jornal usado como amostra neste trabalho, percebemos 

que a notícia sensacionalista atualmente não noticia apenas acontecimentos desse tipo, 

mas também os temas esportivos — tendo o futebol profissional como seu principal 

objetivo —, e temas sobre política e economia que apresentam fatos de interesse direto 

à população, como greves, aumentos de preços (tanto de produtos quanto de tarifas e 

de impostos) e corrupção. Ou seja, a notícia sensacionalista se transformou muito 

desde os faits divers até os dias atuais, porque no passado ela tratava apenas de 

notícias sobre acontecimentos trágicos e chocantes e atualmente trata também de 

outros temas, também de interesse popular. Portanto, a notícia sensacionalista 

diversificou seus temas, mas continua noticiando temas que interessam aos estratos 

sociais menos favorecidos, ou melhor, continua tendo como característica o objetivo de 

atingir tais estratos.1 Nesta pesquisa veremos que o elemento para distinguir uma 

notícia sensacionalista do gênero notícia jornalística de forma geral não é apenas a 

diferença de temas existente entre os chamados jornais sensacionalistas e os tidos 

                                            
1 Usamos a noção de estrato social, ao invés de classe social. De acordo com Boudon e Bourricaud 
(1993), a noção de estrato é mais geral que a de classe; esta fundamenta-se na noção marxista, com 
base na posição dos agentes sociais no sistema de produção, enquanto a primeira inspira-se em Weber, 
tem como base indicadores de status e é descritiva, já que não trata das causas dos fenômenos de 
estratificação. 
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como sérios, mas também o estilo das notícias. Isso ficará claro no capítulo 3, no qual 

fazemos a exposição dos dados encontrados. 

 
 
1.2 A CATEGORIZAÇÃO DOS GÊNEROS JORNALÍSTICOS 

 
 
Nesta seção nos preocupamos em fazer um levantamento sobre quais gêneros 

jornalísticos são apontados pela literatura de jornalismo para sabermos como os seus 

usuários os consideram. Segundo Bazerman (2005), as pessoas trabalham juntas de 

forma organizada utilizando o conjunto de gêneros que faz parte de sua atividade. Cada 

sistema de atividades contém um sistema de gêneros; este compreende os conjuntos 

de gêneros usados pelas pessoas que exercem alguma atividade de forma organizada 

e as relações padronizadas estabelecidas na produção, circulação e uso desses 

documentos. Um conjunto de gêneros é a coleção de tipos de textos produzidos por 

uma pessoa em determinada atividade. De acordo com este autor, para lidar com o 

problema de caracterização de gêneros com os quais não estamos familiarizados ou 

quando os outros o compreendem de forma diferente da nossa, é necessário não 

somente obter informações sobre os textos, mas também sobre como os seus usuários 

os entendem. Se as pessoas de um sistema de atividade fazem uma lista da sua 

coleção de gêneros, isto pode ser um indício de que elas têm uma compreensão 

comum de tais textos, no entanto as pessoas também podem compreender os gêneros 

de formas diferentes, ainda que utilizem o mesmo nome para ele. Bazerman (2005) 

afirma que 
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Averiguar o grau de concordância para entender as particularidades do 
gênero, coletando exemplares do que as pessoas considerariam como cada 
um desses gêneros conhecidos, dá a você uma chance de examinar o quão 
similares eles são na forma e na função. (BAZERMAN, 2005, p. 42) 
 

 
Dessa forma, fazemos um levantamento aqui de como a literatura da área 

jornalística considera os gêneros nos quais as suas atividades se baseiam e 

pretendemos averiguar se há consensos ou similaridades a respeito das formas e 

funções percebidas por seus usuários. 

De uma maneira geral, a literatura da área de jornalismo se atém pouco ao 

estudo dos gêneros e, quando o faz, não explicita a sua noção de gênero, na verdade 

se preocupa mais em tratar da finalidade dos gêneros jornalísticos e encaixá-los em 

determinadas categorias; embora apresente pequenas diferenças de um autor para o 

outro, essa divisão em categorias é um consenso na literatura da área. 

Letria e Goulão (1982) atribuem ao gênero jornalístico notícia o papel 

fundamental num jornal; não dividem os gêneros em categorias, mas explicam quais 

existem e apontam as características que os distinguem. As características básicas da 

notícia são atualidade, generalidade ou universalidade, objetividade e relevância; este 

gênero é o principal, pois ocupa oitenta por cento do espaço de um jornal e é a base de 

todos os outros gêneros. Estes autores mencionam os seguintes gêneros: 

• Reportagem: é um trabalho mais elaborado do que a notícia e “não sofre 

tão directamente os efeitos da urgência” (LETRIA E GOULÃO, 1982, p. 

81), é uma notícia mais aprofundada e tem a influência da interpretação 

pessoal do jornalista.  

• Entrevista: divide-se em dois grupos, a formulação de perguntas a uma só 

pessoa, ou seja, a entrevista convencional, em forma de diálogo entre 
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jornalista e entrevistado; a formulação de uma pergunta a várias pessoas, 

que objetiva saber a opinião de um grupo de indivíduos sobre determinado 

tema.  

• Editorial: comenta fatos da atualidade, sua repercussão na vida social e 

exprime a opinião do jornal.  

• Artigo de opinião ou comentário: tem estrutura semelhante à do editorial, 

não é de responsabilidade do jornal, mas sim do autor, promove o debate 

de idéias e é opinativo.  

• Crônica: neste gênero o autor dá vazão aos sentimentos, entrando no 

domínio da ficção, e os fatos são pretextos para o autor. 

Carvalho (1977) fala em jornalismo opinativo, caracterizado por dar uma opinião 

sobre determinado tema; jornalismo informativo, que se limita à informação e é 

sobretudo descritivo; jornalismo interpretativo, caracterizado por apresentar a 

informação perpassada pela opinião ou ponto de vista do jornal ou jornalista. Cita a 

notícia como gênero típico do jornalismo informativo, além da entrevista e da 

reportagem como pertencentes a essa categoria, no entanto não especifica que outros 

gêneros fariam parte das demais categorias. 

De acordo com Rabaça e Barbosa apud Rodrigues (2001), costuma-se 

classificar os gêneros jornalísticos nos grupos informativo, interpretativo, opinativo e de 

entretenimento. No primeiro grupo, a ênfase é na notícia, na informação imparcial, 

impessoal e direta, limitando-se a narrar os fatos2. O segundo grupo é composto pelos 

                                            
2 As afirmações de Carvalho (1977) e Rabaça e Barbosa apud Rodrigues (2001) parecem contraditórias, 
pois para o primeiro o jornalismo informativo é descritivo e para o segundo, trata-se de narrativas de 
fatos. Acreditamos que essas afirmações se devam ao fato de as notícias não se constituírem apenas de 
narrativas de fatos; muitas notícias também apresentam características de texto explicativo. 
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gêneros informativos, que não se atêm somente aos fatos, com o intuito de tornar a 

informação mais explícita e contextualizada. O jornalismo opinativo está representado 

pelos editoriais, artigos e crônicas, textos que expressam um ponto de vista, fazendo 

juízo do assunto abordado. O último grupo está representado por matérias recreativas, 

passatempos, tiras etc. 

Alguns estudiosos aceitam todas estas categorias, mas outros negam algumas 

delas. Sobre o jornalismo de entretenimento, há controvérsias em relação a que tipo de 

texto englobaria. Para Melo (1985), é errônea a atitude de alguns estudiosos de 

enquadrar nessa categoria as palavras cruzadas, as charadas e as histórias em 

quadrinhos, porque não são matérias jornalísticas, não têm caráter jornalístico. Para 

ele, jornalismo diversional (de entretenimento) englobaria os textos que têm por 

finalidade dar uma aparência romanesca aos fatos e personagens, como histórias de 

interesse humano, histórias coloridas, depoimentos etc.3 

Melo (1985) propõe outra classificação, pois divide o jornalismo somente em 

duas categorias, a do jornalismo informativo, cujo interesse é “saber o que se passa”, e 

a do jornalismo opinativo, cujo interesse é “saber o que se pensa sobre o que se passa” 

(MELO, 1985, p. 47). Assim, propõe os seguintes gêneros como pertencentes ao 

jornalismo informativo: 1) a nota, 2) a notícia, 3) a reportagem e 4) a entrevista; como 

gêneros pertencentes ao jornalismo opinativo, apresenta os seguintes: 1) o editorial, 2) 

o comentário, 3) o artigo, 4) a resenha, 5) a coluna, 6) a crônica, 7) a caricatura e 8) a 

carta. Melo (1985) indica algumas características para distinguir os gêneros: 

                                            
3 Melo (1985) não explica o conceito de história de interesse humano, mas, segundo Amaral (1978), ela 
é, antes de tudo, sentimental e apresenta temas como sexo, morte, destino, dinheiro, generosidade e 
piedade. Melo (1985) tampouco explicita o conceito de história colorida, e não encontramos esse termo 
em nenhum outro autor da literatura de jornalismo que pesquisamos. 
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• A nota é um relato de acontecimentos que estão em processo; 

• A notícia é o relato integral de um fato; 

• A reportagem é um relato ampliado e tem repercussão na sociedade; 

• A entrevista é um relato que possibilita um contato direto com o coletivo.  

• O editorial, o comentário, o artigo, o ensaio e a resenha têm a 

identificação da autoria, e o editorial mostra a opinião do jornal.  

• O editorial e o comentário apresentam como características a 

continuidade e o imediatismo, ao contrário do artigo e do ensaio.  

• A coluna e a caricatura apresentam opiniões temporalmente contínuas e 

se relacionam à repercussão dos fatos. 

• A crônica e a carta não possuem uma característica temporal tão imediata 

e relacionam-se à ótica da comunidade ou dos grupos sociais aos quais o 

jornal se dirige. 

Parece claro que os autores da área de jornalismo tendem a agrupar os gêneros 

jornalísticos em categorias e fazem uso de uma concepção de gênero que não 

explicitam. Medina (2003), apesar de conceituar gênero de acordo com a visão 

bakhtiniana e, assim, definir o termo, também apresenta um tratamento desse tipo, pois 

agrupa os gêneros jornalísticos conforme a maioria dos autores dessa área. Para este 

autor, os gêneros jornalísticos servem para orientar os leitores dos jornais no que se 

refere à identificação de formas e conteúdos, bem como os próprios jornais sobre as 

exigências de seus leitores, por isso as formas e conteúdos dos jornais se modificam. 

Os gêneros também propiciam a identificação de uma determinada intenção: opinar, 

informar, divertir etc. Medina (2003) apresenta uma proposta de classificação dos 
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gêneros na comunicação jornalística que leva em consideração o fato de não haver 

objetividade jornalística, pois os textos apresentam pontos de vistas. Para ele, os 

gêneros do jornalismo se dividem em: 

• Gêneros informativos: nota, notícia, reportagem e entrevistas; 

• Gêneros opinativos: editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, 

carta e crônica; 

• Gêneros utilitários ou prestadores de serviços: roteiro, obituário, 

indicador, cotação, campanhas e ombudsman; 

• Gêneros ilustrativos ou visuais: gráficos, tabelas, quadros 

demonstrativos, ilustrações, caricatura e fotografia. 

Medina (2003) inclui os títulos e as chamadas como subgêneros dos gêneros 

informativos por acreditar que esses elementos são muito importantes para o 

jornalismo, pois muitos leitores lêem somente os títulos e as chamadas. Vê a fotografia 

como componente dos gêneros visuais, porque é um recorte da realidade e por meio 

dela o leitor pode desenvolver sua capacidade de fazer interpretações a partir de uma 

imagem. Classifica o jornalismo educacional como um subgênero por acreditar que 

testes e apostilas publicados em jornais prestam um serviço à comunidade, são 

bastante freqüentes e despertam o interesse de estudantes. Medina (2003) exclui os 

gêneros interpretativos, pois a análise do perfil, a enquete e a cronologia compõem a 

reportagem. Apesar de se preocupar em conceituar gênero tendo como base o 

referencial teórico bakhtiniano, Medina (2003) também elabora uma tipologia dos 

gêneros jornalísticos como a maioria dos autores da área de jornalismo. 
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O quadro a seguir sintetiza a exposição feita acima sobre os gêneros 

jornalísticos e suas categorias segundo a literatura da área. 

 
 

  Autor   Categorias Gêneros 

 
Letria e Goulão (1982) 
 

 
 
Não propõe categorias. 
 

Reportagem, entrevista, 
editorial, artigo de opinião ou 
comentário, crônica 

Jornalismo informativo Notícia, reportagem, 
entrevista 

Jornalismo opinativo Não cita gêneros. 

 
 
Carvalho (1977) 

Jornalismo interpretativo Não cita gêneros. 

Gênero informativo Notícia 

Gênero opinativo Editorial, artigo, crônica 

Gênero interpretativo Não cita gêneros. 

 
 

Rabaça e Barbosa apud 
Rodrigues (2001) 

Gênero de entretenimento Matérias recreativas, 
passatempos, tiras 

Gênero informativo Nota, notícia, reportagem, 
entrevista 

 
 
 
Melo (1985) 
 
 
 

 
Gênero opinativo 

Editorial, artigo, crônica, 
opinião ilustrada, opinião do 
leitor 

 
Gênero informativo 
 

Nota, notícia, reportagem, 
entrevista 

 
Gênero opinativo 
 

Editorial, comentário, artigo, 
resenha, coluna, crônica 

 
Gênero utilitário 

Roteiro, obituário, indicador, 
cotação, campanhas e 
ombudsman 

 
 
 
 
 
 
 
Medina (2003) 
 

 
Gênero ilustrativo ou visual 
 

Gráficos, tabelas, quadros 
demonstrativos, ilustrações, 
caricatura, fotografia 

Quadro 1: Gêneros jornalísticos segundo a literatura da área. 
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De acordo com Melo (1985), para entender essas divisões do jornalismo em 

categorias é necessário ter em vista a trajetória histórica do jornalismo. Essas 

categorias de gêneros jornalísticos surgem na Inglaterra do século XVIII com o editor 

inglês Samuel Buckley, que dividiu os textos em news e comments no jornal Daily 

Courant. O jornalismo informativo transforma-se na categoria hegemônica com a 

imprensa norte-americana, enquanto o jornalismo opinativo tem seu espaço reduzido 

no jornal. Segundo este autor, atualmente a classificação dos textos jornalísticos 

nessas categorias é algo corrente entre profissionais e estudiosos do jornalismo 

(MELO, 1985, p. 14). 

Para Rodrigues (2001), o problema em relação às categorias jornalísticas é o 

fato de se tentar separar informação e objetividade de um lado e opinião e subjetividade 

de outro, uma tradição originária do jornalismo do século XVIII, como já mencionamos 

acima. Outro problema é a dificuldade de delimitação de alguns gêneros devido à sua 

plasticidade e o fato de alguns gêneros serem menos estabilizados que outros, o que 

gera esses problemas de delimitação; o editorial e a notícia, por exemplo, têm 

conformações mais definidas do que a coluna e o comentário. Essas diferenças de 

conformação decorrem da atividade jornalística em si, de sua natureza ideológica e dos 

gêneros nos seus diferentes contextos culturais. Por isso, Rodrigues (2001) propõe que 

essas categorias sejam vistas dentro de um contínuo, podendo cada gênero tender 

para um lado ou para outro. Além disso, todo processo teórico de classificação pode ser 

contestado se forem adotados outros critérios, e nem todos os gêneros se encaixam 

com a mesma facilidade nesses grupos. Por outro lado, há também o surgimento de 

novos gêneros, como o e-mail, que substitui as cartas à redação no jornal online, e o 

redirecionamento discursivo de gêneros já existentes em virtude desse novo suporte, 
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como a nota e a enquete, que apresentam formas distintas no jornalismo online em 

relação ao jornalismo impresso. 

No jornal usado como amostra neste trabalho, encontramos o predomínio Do 

gênero textual notícia. As notícias do jornal analisado versam sobre assuntos relativos a 

política (de âmbito nacional, estadual e local), economia, esportes (com destaque para 

o futebol profissional), noticiário policial e acontecimentos sociais; há também notas, 

normalmente sobre política local ou estadual. As notícias internacionais geralmente são 

sobre tragédias causadas por acidentes e crimes. Além disso, há também a previsão do 

horóscopo, que não é propriamente um gênero jornalístico, e sinopses de filmes 

exibidos nos cinemas da cidade de Curitiba. Os temas mais recorrentes das notícias 

são relacionados a política, economia, esporte e noticiário policial, por isso eles foram 

os escolhidos para compor a amostra. 

 
 
1.3 A CONTRIBUIÇÃO DE BAKHTIN PARA O CONCEITO DE GÊNEROS TEXTUAIS 

 
 
A noção de gênero é conhecida desde a Antigüidade e, no decorrer da história, 

passou a ser concebida sob diferentes pontos de vista. Segundo Charaudeau e 

Maingueneau (2004), na Antigüidade, havia dois tipos de atividade discursiva: o 

primeiro é a atividade dos poetas, que data da Grécia pré-arcaica e se divide em 

gênero épico, lírico e dramático; o segundo se desenvolveu na Grécia Clássica e 

desempenhou um importante papel na vida política e jurídica, pois se relacionava aos 

gêneros retóricos, que se distinguiam em três tipos de discurso: o gênero deliberativo 

(proferido na assembléia); o gênero judiciário (proferido no tribunal); o gênero epidítico 

(proferido em cerimônias). Na tradição literária, os textos são classificados a partir de 
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critérios de composição, de forma e de conteúdo. Cada gênero literário se subdivide em 

outros tipos de textos com características mais específicas; dessa forma, a ode e o 

soneto fazem parte dos gêneros poéticos, a comédia e o drama, dos gêneros do teatro. 

A noção bakhtiniana de gêneros do discurso presente na obra Estética da 

Criação Verbal – de 1953 aproximadamente – surge como uma forma inovadora de 

tratar esta questão, porque Bakhtin (1992) a apresenta num sentido mais amplo em 

relação ao usado até então. Não se atém somente aos gêneros literários, tampouco os 

divide segundo critérios de composição, forma e conteúdo. Considera todos os 

gêneros, escritos e orais, literários e não literários, e vê os gêneros do discurso como 

tipos de enunciados construídos dialeticamente pelos homens ao longo da história, 

diferentemente, portanto, do que fazia a tradição clássica. Sem dúvida, o que há de 

mais inovador na proposta bakhtiniana é o fato de abordar os gêneros sob a ótica da 

interação verbal e da historicidade. 

A preocupação de Bakhtin (1992) foi expandir a noção de gêneros, tirá-la das 

restrições da tipologia clássica e acentuar as suas características históricas e sociais. 

Assim, tendo em vista esta importância das idéias desse teórico sobre tal questão, 

fundamentamos esta pesquisa na sua noção de gênero – como ficará claro mais 

adiante.  

Bakhtin (1992) centrou-se no estudo da linguagem sob um ponto de vista 

histórico e social, ou seja, para ele a linguagem está ligada à interação verbal, às 

relações sociais. Quando nos iniciamos na leitura de seus trabalhos, nos deparamos 

com conceitos, como enunciado e texto, que nos parecem vagos ou confusos. No 

entanto, se analisamos com mais atenção os seus estudos, depreendemos suas 

concepções, e a profundidade de seu trabalho vem à tona como um pensamento 
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inovador. Enunciado, discurso e gênero não são conceitos estanques ou isolados, mas 

estão entrelaçados; por isso nos propomos a definir, primeiramente, enunciado e 

discurso com o objetivo de tornar mais claro o conceito bakhtiniano de gênero. Se seus 

conceitos não se apresentam separadamente, é importante esclarecer todos eles para, 

em seguida, definir gênero do discurso segundo Bakhtin. 

Segundo Rodrigues (2005), há uma flutuação terminológica na obra do Círculo 

de Bakhtin; assim, ora língua e discurso são termos intercambiáveis, para distinguir a 

sua concepção de língua da noção da lingüística da época, ora são conceitos distintos, 

“talvez pela impossibilidade de ‘apagar’ o sentido dominante do termo língua na 

lingüística e pela postulação de dois planos de análise da língua” (RODRIGUES, 2005, 

p. 155). De acordo com esta autora, o que diferencia língua e discurso para Bakhtin é o 

dialogismo, pois 

 
 

a língua vista como discurso não pode ser dissociada de seus falantes e de 
seus atos, das esferas sociais, dos valores ideológicos (...) e na língua vista 
como objeto da lingüística, não há e nem pode haver quaisquer relações 
dialógicas (dialogismo), pois elas são impossíveis entre os elementos no 
sistema da língua (entre os morfemas, as palavras, as orações, etc.) 
(RODRIGUES, 2005, p. 156) 

 
 

Bakhtin (1992) certamente faz tal distinção entre língua e discurso, já que, 

criticando o estruturalismo, afirma que a noção de discurso na lingüística é vaga, pois 

“se refere indiferentemente à língua, ao processo da fala, ao enunciado, a uma 

seqüência (de comprimento variável) de enunciados, a um gênero preciso do discurso, 

etc.” (BAKHTIN, 1992, p. 292-293).  

Para Bakhtin (1992), todo discurso está repleto do discurso do outro e está 

relacionado a outros discursos. O nosso próprio discurso se cria a partir do discurso 
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alheio, não o repete simplesmente, mas a partir do discurso alheio surge um discurso 

novo, pois considera que 

 
 

O objeto do discurso de um locutor, seja ele qual for, não é objeto do 
discurso pela primeira vez neste enunciado, e este locutor não é o primeiro a 
falar dele. O objeto, por assim dizer, já foi falado, controvertido, esclarecido e 
julgado de diversas maneiras, é o lugar onde se cruzam, se encontram e se 
separam diferentes pontos de vista, visões do mundo, tendências. Um 
locutor não é o Adão bíblico, perante objetos virgens, ainda não designados, 
os quais é o primeiro a nomear. (BAKHTIN, 1992, p. 319) 

 
 
 Portanto, o discurso tem a propriedade de ser dialógico e as características de 

historicidade dos homens; ele se materializa nos enunciados concretos e únicos, pois 

este autor afirma que “O discurso se molda sempre à forma do enunciado que pertence 

a um sujeito falante e não pode existir fora dessa forma” (BAKHTIN, 1992, p. 293). 

Enunciado é a conjugação do texto com a situação social de interação que o 

gerou; os enunciados estão ligados entre si dialogicamente, e cada oração é um 

fragmento de enunciado. A oração pode ser repetida no discurso ilimitadamente e cada 

ocorrência de oração representa um novo fragmento de enunciado. O enunciado é um 

todo de sentido individual, único historicamente e se constitui a partir de elementos 

extra-lingüísticos, pois está vinculado aos outros enunciados. Em outras palavras, 

quando Bakhtin (1992) afirma que os enunciados estão ligados uns aos outros, 

confirma a historicidade dos mesmos; os enunciados não são criados pelos homens de 

forma individual, mas a partir do que já foi dito por ele mesmo e pelos outros homens.  

Além disso, o enunciado também pressupõe uma resposta, porque o ouvinte 

quando ouve um enunciado apresenta uma atitude responsiva ativa ou ao menos uma 

compreensão responsiva, caso não haja de fato uma resposta, ou seja, havendo uma 

resposta verbalizada ou não, todo enunciado desperta no ouvinte uma atitude que o 
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leva a concordar ou discordar do mesmo, porque “cedo ou tarde, o que foi ouvido e 

compreendido de modo ativo encontrará eco no discurso ou no comportamento 

subseqüente do ouvinte” (BAKHTIN, 1992, p. 291). Assim, a resposta fônica 

subseqüente materializa a compreensão responsiva, que é uma fase preparatória para 

uma resposta. 

As noções bakhtinianas estão vinculadas aos homens históricos que não podem 

ser vistos senão do ponto de vista das relações sociais. O discurso e o enunciado 

surgem da necessidade das relações sociais, são dialógicos e se relacionam a 

discursos e enunciados antecedentes gerados historicamente. O cerne do pensamento 

bakhtiniano é a natureza social dos homens, ou melhor, os homens como seres sociais, 

que criam a necessidade da comunicação verbal a partir da necessidade de interação 

social. O homem liga-se à vida por meio da realidade social e histórica e “A língua 

penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é também através 

dos enunciados concretos que a vida penetra na língua” (BAKHTIN, 1992, p. 282). A 

partir de tal afirmação, percebemos a sua visão dialética de língua; ela penetra na vida 

dos homens, mudando as suas relações sociais, mas também ocorre o caminho 

inverso, com a vida penetrando na língua, estando a linguagem marcada pelas relações 

humanas.  

Da mesma forma que concebe enunciado e discurso historicamente, os gêneros 

do discurso também têm para Bakhtin (1992) uma natureza social e histórica, já que 

são construídos no curso da história dos homens e dependem das relações sociais. Os 

gêneros do discurso, bem como a língua materna, são adquiridos “mediante 

enunciados concretos que ouvimos e produzimos durante a comunicação verbal viva 

que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam”, e, assim, a estrutura gramatical da 
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língua e os gêneros do discurso “introduzem-se em nossa experiência e em nossa 

consciência conjuntamente e sem que a sua estreita relação seja rompida” (BAKHTIN, 

1992, p. 301). A partir dessa afirmação, notamos que, para o teórico, aprendemos os 

gêneros do discurso nas relações sociais e, à medida que surge a necessidade de 

interação, eles são introduzidos na nossa experiência, penetrando, dessa forma, na 

nossa consciência.  

De acordo com Bakhtin (1992), a língua se concretiza por meio de enunciados e 

relaciona-se às esferas da atividade humana, gerando os vários gêneros do discurso; 

estes se diferenciam e se ampliam conforme a esfera se desenvolve e se torna mais 

complexa. Essas esferas de atividades são muito variadas, por isso há tanta variedade 

de gêneros do discurso. Bakhtin (1992) afirma que “Nos diversos gêneros forma-se a 

língua” (BAKHTIN, 1992, p. 346), porque as relações entre as esferas de atividade 

humana ocorrem por meio da língua, mas, para que ocorram, os homens se baseiam 

nos gêneros do discurso elaborados historicamente pelos próprios homens. Os gêneros 

do discurso são tipos de enunciados, são padrões aos quais os enunciados se adaptam 

e, por isso, possuem uma temática, uma composição e um estilo mais ou menos 

padronizados. Assim, esses padrões, ou seja, os gêneros, são a base para se compor o 

enunciado.4 

Para Bakhtin (1992), o tema é o objeto de sentido e está nos limites do intuito de 

quem produz o enunciado. As unidades composicionais são elementos como o “tipo de 

estruturação e de conclusão de um todo, tipo de relação entre o locutor e os parceiros 

                                            
4 Note-se que o conceito bakhtiniano de gêneros como tipos de enunciado não é uma tentativa de 
classificá-los; a palavra tipo se refere a uma tipificação ou padronização dos enunciados, pois os gêneros 
caracterizam-se por certas características temáticas, composicionais e estilísticas que fazem com que 
reconheçamos os enunciados como pertencentes a determinados gêneros. 
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da comunicação verbal (relação com o ouvinte, ou com o leitor, com o interlocutor, com 

o discurso do outro, etc.)” (BAKHTIN, 1992, p. 284). O estilo é constituído de recursos 

lexicais e fraseológicos presentes no enunciado e “está indissoluvelmente ligado ao 

enunciado e a formas típicas do enunciado, isto é, aos gêneros do discurso”; como o 

enunciado é individual, ele “pode refletir a individualidade de quem fala (ou escreve).” 

(BAKHTIN, 1992, p. 283). Alguns gêneros são mais propícios a este estilo individual do 

que outros, por exemplo, documentos oficiais são menos afeitos a esse estilo, pois são 

mais padronizados; nos gêneros literários, o estilo individual faz parte do enunciado de 

forma indispensável. No entanto, o estilo não está dissociado das unidades temáticas e 

composicionais: “Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção 

composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado” (BAKHTIN, 1992, 

p. 279). Além do estilo individual, cada gênero do discurso requer também um 

determinado estilo, ou melhor, um estilo que lhe é próprio e há uma estreita relação 

entre estilo e gênero. O problema de saber o que cabe ao uso corrente e ao indivíduo 

está relacionado ao enunciado, porque “apenas no enunciado a língua comum se 

encarna numa forma individual” (BAKHTIN, 1992, p. 283); definir um estilo em geral e 

um estilo individual requer um estudo do enunciado e da diversidade dos gêneros do 

discurso. 

Segundo Bakhtin (1992), as formas dos gêneros do discurso “se distinguem 

substancialmente das formas da língua, do ponto de vista de sua estabilidade e de suas 

leis normativas para o locutor.” (BAKHTIN, 1992, p. 302). As formas dos gêneros são 

mais maleáveis, mais plásticas e mais livres do que as formas da língua e, de acordo 

com esse autor, 
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são muitas as pessoas que, dominando magnificamente a língua, sentem-se 
logo desamparadas em certas esferas da comunicação verbal, precisamente 
pelo fato de não dominarem, na prática, as formas do gênero de uma dada 
esfera. (...) É de acordo com o domínio dos gêneros que usamos com 
desembaraço, que descobrimos mais depressa e melhor a nossa 
individualidade neles (...) (BAKHTIN, 1992, p. 303-304) 
 
 
 

Com o que foi exposto nesta seção, afirmamos que a grande contribuição do 

trabalho desse teórico em relação aos gêneros é a ampliação desta noção, retirando-a 

da restrição do texto escrito, do texto literário e das classificações que tomam como 

base critérios como forma e conteúdo, para estabelecer como critério a historicidade e 

as questões de interação social envolvidas no processo histórico de construção dos 

gêneros. 

O nosso estudo se fundamenta no conceito de Bakhtin (1992) sobre gêneros do 

discurso, uma vez que os três elementos integrantes de um gênero – tema, composição 

e estilo – são a base na qual nos apoiamos para definir a pesquisa. Primeiramente 

temos o primeiro elemento, o tema, já que a nossa amostra está dividida em três temas 

recorrentes – notícias policiais, esportivas e sobre política ou economia. Analisamos em 

cada notícia a sua composição e o seu estilo com o intuito caracterizar o gênero notícia 

sensacionalista. Assim, podemos dizer que o trabalho de Bakhtin (1992) conduz todo o 

andamento da pesquisa, sendo, portanto, o que mais contribui para a sua realização. 

 
 

1.4 A CONTRIBUIÇÃO DE VAN DIJK PARA O ESTUDO DO DISCURSO NOTICIOSO 

 
 
Bakhtin (1992) nos mostra quais são os três elementos fundamentais para a 

caracterização dos gêneros (o tema, a composição e o estilo), no entanto não nos 
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oferece um modelo teórico que possibilite analisar os mecanismos envolvidos na 

composição e no estilo, porque esse não era o seu interesse. Bakhtin (1992) 

preocupou-se com a ampliação do conceito de gêneros para retirá-lo das restrições da 

tipologia clássica e não com a elaboração de um modelo teórico que nos fornecesse 

meios para a realização da análise e descrição dos variados gêneros. Por isso, para a 

análise da composição das notícias sensacionalistas, recorremos ao estudo de Van 

Dijk (1996) sobre a superestrutura do discurso noticioso e à noção de seqüências 

textuais de Adam apud Bonini (2005). 

O trabalho de Van Dijk (1996) contribuirá para a análise global do gênero 

estudado e, mais especificamente, para a análise das manchetes, já que a partir dele 

poderemos estabelecer a relação entre o título e o corpo do texto. Este autor não se 

preocupa com as questões relacionadas a gêneros do discurso, mas sim considera a 

notícia jornalística como um tipo específico de discurso. Discutiremos aqui essa noção 

de superestrutura do discurso da notícia, um trabalho de grande importância para a 

análise global do texto e anterior à abordagem de gênero presente neste trabalho.5 

Segundo Bonini (2002), os trabalhos de Van Dijk sobre o conceito de 

superestrutura dividem-se em três fases: numa primeira fase, seus trabalhos ainda 

apresentavam características do gerativismo, e o teórico procurava elaborar a 

gramática narrativa, uma sintaxe textual que abrangesse todos os tipos de narrativa; 

numa segunda fase, Van Dijk elabora a sua noção de superestrutura como um 

esquema cognitivo presente em todos os níveis de tratamento da linguagem, ou seja, 

                                            
5 Embora o trabalho de Bakhtin sobre os gêneros do discurso tenha sido escrito em 1953, 
aproximadamente, esse assunto passou a ser discutido especialmente a partir da década de 90 no Brasil, 
enquanto o trabalho de Van Dijk sobre a superestrutura é conhecido e estudado desde a década de 70. 
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não se restringe mais ao texto narrativo; numa terceira fase, se preocupa 

especificamente com a superestrutura dos textos jornalísticos. 

La Ciencia del Texto é um trabalho da segunda fase de Van Dijk (1992) e nele o 

autor apresenta a noção de superestrutura como uma estrutura global que caracteriza a 

forma do texto. A superestrutura é definida no conjunto do texto ou para determinados 

fragmentos dele, por isso é uma estrutura global, um esquema ao qual o texto se 

adapta. Para comunicar-se, não é necessário apenas dominar as regras gramaticais, 

mas sim as regras das superestruturas, e tais regras pertencem à capacidade 

lingüística e comunicativa humana, já que uma série de tipos de superestrutura é 

convencional; isso significa que as superestruturas são conhecidas ou, ao menos, 

reconhecidas por uma comunidade lingüística. A superestrutura é, portanto, um tipo de 

esquema abstrato que estabelece a ordem de um texto, se compõe de categorias e tem 

caráter fortemente cognitivo, pois “Si hablamos de que los hablantes ‘conocen’ un 

sistema de reglas implícitamente y que lo aplican, ello significará que este sistema debe 

poseer una base psicológica en forma de reglas/procesos, categorías, etc., cognitivos” 

(VAN DIJK, 1992, p.147). Em outras palavras, os textos se diferenciam por sua 

construção, possuindo estruturas globais convencionalizadas adquiridas pelos sujeitos 

durante o seu desenvolvimento.  

Nesse texto, Van Dijk (1992) expõe as estruturas narrativas e argumentativas e 

suas categorias, chega inclusive a mencionar os artigos de jornais com o objetivo de 

comentar a função de títulos e subtítulos para a compreensão do texto, mas só vai 

definir claramente a estrutura da notícia na sua terceira fase, quando, já estudando o 

discurso noticioso, se preocupa com a organização global da notícia. 
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Van Dijk (1996) apresenta a superestrutura da notícia com o objetivo de 

descrever os esquemas que organizam globalmente um discurso noticioso. Nesse 

trabalho explica que a forma global do discurso se define a partir de um esquema 

baseado em regras, e “este esquema está formado por una serie de categorias 

jerárquicamente ordenadas, que pueden ser específicas para diferentes tipos de 

discurso, y convencionalizadas y en consecuencia diferentes en sociedades y culturas 

distintas.“ (VAN DIJK, 1996, p. 78). As superestruturas são “estructuras globales del 

discurso, definidas por categorías y reglas específicas” (VAN DIJK, 1996, p. 80), e a sua 

relação com outras estruturas do discurso se dá por meio de macroestruturas 

semânticas (temas).  

 Para entender o conceito de Van Dijk (1996) sobre a superestrutura da notícia, é 

necessário esclarecer as noções de macroestrutura, proposição e macroproposição. 

Proposições são “constructos de significado más pequeños e independientes del 

lenguaje y el pensamiento” (VAN DIJK, 1996, p. 54). A relação entre as estruturas do 

discurso se dá por meio de macroestruturas semânticas; estas são os temas, o 

conteúdo de um texto, ou seja, a macroestrutura é um conceito teórico usado para 

descrever assuntos ou temas. Macroestrutura é um conjunto organizado de 

proposições e, diferentemente da proposição, que é formada por cláusulas ou orações, 

aquela se constitui por ampliações do texto. Macroproposições são proposições que 

fazem parte de macroestruturas; dessa forma, cada tema de um texto pode ser 

representado como uma macroproposição deste tipo. Uma macroestrutura completa 

possui uma organização hierárquica de forma que cada seqüência de macroproposição 

pertence a um nível de macroproposição mais alto. Assim, cada categoria da 

superestrutura se relaciona com uma macroproposição da macroestrutura semântica, a 
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qual se relaciona às proposições, que, por sua vez, se relacionam a orações. Assim, 

para determinar uma forma ou esquema global de um texto, deve-se relacioná-lo com 

um significado global que possa preencher essa forma ou esquema. Cada categoria da 

superestrutura se associa com uma macroproposição da macroestrutura semântica. 

Esta categoria designa uma função específica do discurso da macroproposição e, 

conseqüentemente, a seqüência de orações e proposições resumidas por essa 

macroproposição. 

Utilizando essa noção de superestrutura construída durante muitos anos de 

estudos e tendo feito um trabalho bastante amplo, com 700 textos de 250 jornais de 

100 países, o autor propôs um esquema para o discurso noticioso que se constitui das 

categorias encontradas de forma mais sistemática nesse tipo de discurso. A estrutura 

da notícia de Van Dijk (1996) pode ser visualizada na figura abaixo.  

 

FONTE: VAN DIJK, 1996, p. 86. 
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A primeira categoria do esquema da notícia é o Resumo6 e se compõe de duas 

categorias, a Manchete e o Lead. A Manchete abre o esquema e contém a informação 

mais importante da notícia – também pode haver manchetes secundárias, que 

costumam expressar causas ou conseqüências importantes. A Manchete e o Lead 

representam as macroproposições de nível mais alto da notícia, servem para exprimir 

ou inferir o tema ou tópico e funcionam como um resumo da notícia, expressando os 

principais temas. 

A categoria Relato representa propriamente o corpo da notícia e se divide em 

Situação e Comentários. A categoria Situação contém o relato da notícia e está 

presente no texto por meio de outras categorias: Episódio e Background. O Episódio 

compõe-se de Conseqüências e Eventos Principais. As Conseqüências organizam 

todos os eventos descritos como causados pelo Evento Principal. O Evento Principal é 

o evento que deu origem à notícia; é possível que haja mais de um evento principal e 

nesse caso o mais importante é o mais recente. O Background dá informações sobre o 

contexto histórico, social, político ou as condições do evento e normalmente aparece 

depois dos Eventos Principais. Há dois tipos de Background: a categoria História 

organiza a informação da notícia de natureza histórica geral e apresenta eventos do 

passado indiretamente ligados à situação; a categoria Contexto se subdivide em 

Circunstâncias e Eventos Prévios. A categoria Circunstâncias organiza informações 

sobre a situação atual, na qual o evento principal é significativo, e os Eventos Prévios 

organizam os eventos específicos e que têm uma relação mais direta com o evento 

principal. A categoria Comentários apresenta conclusões, expectativas, especulações 

ou outras informações a respeito dos eventos e subdivide-se em Reações Verbais 

                                            
6 Van Dijk (1996) usa letra maiúscula para todas as categorias do discurso noticioso. 
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(comentários de participantes importantes envolvidos nos acontecimentos) e 

Conclusões. Existem dois tipos de Conclusões: a Expectativa apresenta informações 

sobre o que poderá ocorrer a partir do evento; a Avaliação contém uma análise geral 

das causas e resultados do evento. 

Tal esquema é teórico, ou seja, muitas notícias possuem somente algumas 

categorias, pois a identificação de todas as categorias não é obrigatória. Apenas a 

Manchete, o Lead e os Eventos Principais são categorias obrigatórias; outras são 

recursivas, podendo ocorrer, por exemplo, dois ou três Eventos Principais. 

Em seguida, há um exemplo de aplicação do modelo teórico da superestrutura 

do discurso noticioso, com a identificação das categorias de Van Dijk (1996) numa 

notícia da nossa amostra. Expomos o texto assinalando as suas categorias, mas 

apenas as de nível mais baixo, ou seja, não destacamos categorias como Resumo e 

Relato, por exemplo. Não há na amostra uma notícia contendo todas as categorias do 

discurso noticioso, mas escolhemos uma que exemplifica bastante bem o modelo 

teórico. Segue, também, a mesma notícia escaniada. 
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Manchete 

Briga de Marido e mulher 
Policial mata policial 

 
Investigadora Iara Marques perdeu a cabeça durante a discussão e 

meteu três balaços no “tira” José Dias. Eles estavam em processo de 
separação há três meses. História completa na página 8. 

 
Violência doméstica/ casal de policiais repete cena das ruas 

dentro de casa 
 

Investigadora mata marido 
 

 

Lead 
 

 
O que seria mais uma discussão entre o casal de policiais civis 

terminou em tragédia ao meio-dia de ontem, na casa dos investigadores, na 
Rua Pretextado Taborda Júnior, 282, no bairro Santa Quitéria. A 
investigadora Iara Marques Drapalski, 35 anos, matou com três tiros o seu 
ex-marido, o policial José Dias de Almeida, 46 anos. 

 
 
 
 

Eventos Prévios 
 

De acordo com informações colhidas por policiais da Delegacia de 
Homicídios, o casal estava em processo de separação há três meses, o que 
fez com que Iara ficasse muito abalada psicologicamente. Por este motivo 
ela estava lotada no Grupo Auxiliar de Recursos Humanos (GARH) da 
Polícia Civil e Dias na sede do departamento. 

 
 
 
 

Eventos Principais 
 

Discussão 
O casal discutia na sala da residência. Como aquilo já era normal, a 

mãe de Iara, que estava na casa, acreditou que seria apenas mais uma 
briga. De repente, ouviu os estampidos. Foram três tiros. Dois acertaram o 
peito do policial e outro a barriga. Em seguida Iara chamou um táxi e fugiu. 

 
 

 

 
Conseqüências 

 

 
Atingido fatalmente, Dias nem teve tempo de ser socorrido. Ele 

morreu ali mesmo na sala. A Polícia Civil e o Instituto Médico-Legal foram 
acionados. Devido ao fato de tanto a vítima como a autora serem policiais 
civis, a imprensa não foi acionada. Só mais tarde apurou o que se passou no 
bairro Santa Quitéria. 

 

Expectativas 
 

Providências 
O delegado Stélio Machado informou que aguarda que a policial se 

apresente nas próximas horas para dar sua versão aos fatos. “Soubemos 
que ela estava muito abalada com a separação e fazendo tratamento 
médico”, salientou o delegado. 

 
 

Eventos prévios 
 

Antes de ser lotado no Departamento de polícia, Dias foi 
superintendente da Delegacia de Antitóxicos e do 8º Distrito por bastante 
tempo. Já Iara estava lotada em Rio Negro antes da separação e depois foi 
para o GARH, devido a seu estado emocional. (Tribuna do Paraná, Curitiba, 
23/9/2003) 
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Na notícia acima, a categoria Manchete apresenta as informações mais 

importantes, o fato de uma policial ter matado o marido, também um policial. Além 

disso, apresenta uma informação relativa à causa da notícia, a separação do casal 

(“Eles estavam em processo de separação há três meses”.). O Lead expressa o 

principal acontecimento da notícia, o assassinato de um policial realizado pela própria 

esposa (“A investigadora Iara Marques Drapalski, 35 anos, matou com três tiros o seu 

ex-marido, o policial José Dias de Almeida, 46 anos.”). Os Eventos Prévios mostram os 

fatos anteriores mais diretamente relacionados com o crime (“o casal estava em 

processo de separação há três meses, o que fez com que Iara ficasse muito abalada 

psicologicamente.” (...) “Por este motivo ela estava lotada no Grupo Auxiliar de 

Recursos Humanos (GARH) da Polícia Civil e Dias na sede do departamento.”). O 

Evento Principal é o assassinato do policial (“O casal discutia na sala da residência. (...) 

“ouviu os estampidos. Foram três tiros. Dois acertaram o peito do policial e outro a 

barriga. Em seguida Iara chamou um táxi e fugiu.”). As Conseqüências trazem os 

acontecimentos causados pelo crime: a morte do policial, o fato de a Polícia Civil e o 

Instituto Médico-Legal terem sido acionados e o de a imprensa não ter sido chamada 

para fazer a cobertura do assassinato porque a autora e a vítima eram policiais civis. 

As Expectativas apresentam informações sobre o que pode ocorrer a partir do crime, 

ou seja, o que as autoridades esperam que aconteça (“O delegado Stélio Machado 

informou que aguarda que a policial se apresente nas próximas horas para dar sua 

versão aos fatos.”). Nessa notícia, a categoria Expectativas não deve ser confundida 

com Reações Verbais, porque há o comentário do delegado, mas sabemos que este 

não é um participante do acontecimento, ele está apenas apurando o caso. No último 

parágrafo da notícia, temos novamente a categoria Eventos Prévios, mas de forma um 
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pouco mais detalhada, já que se explica onde trabalharam os policiais e onde 

trabalhavam na época do crime. 

O esquema do discurso noticioso é bastante eficaz para a análise das notícias e 

isso se deve ao fato de esse modelo teórico ter sido elaborado, a partir de um estudo 

cuidadoso e amplo, para dar conta da análise de um tipo de texto especificamente. No 

entanto, para Bonini (2002), mesmo depois de todos esses anos de estudos, o conceito 

de superestrutura ainda apresenta problemas. Segundo ele, o próprio Van Dijk 

questiona se seria possível reduzir as várias superestruturas a uma estrutura mais 

elementar ou a um pequeno número de superestruturas elementares. De fato, já no 

estudo La Ciencia del Texto, Van Dijk  (1992) levanta essa questão: 

 
 

Otra cuestión interesante para la tipología y la teoría de las superestructuras es 
la de la posible base común: ¿resulta posible reducir las diferentes 
superestructuras con que nos hemos encontrado hasta ahora, como la narración 
y la argumentación, a una superestructura más elemental o a un pequeño 
número de superestructuras más elementales? (VAN DIJK, 1992, p. 150) 
 
 

Segundo Bonini (2002), os estudos de Adam surgem para tentar resolver essa questão 

ao definir um número restrito de tipos como fundamentais, as seqüências textuais.  

 
 
1.5 A CONTRIBUIÇÃO DA NOÇÃO DE SEQÜÊNCIAS TEXTUAIS PARA A 

ABORDAGEM DE GÊNEROS 

 
 
Para Adam e Lorda (1999), o texto se compõe de seqüências; estas se 

constituem de macroproposições, que, por sua vez, estão compostas de proposições. A 

organização em macropoposições é uma característica das seqüências, são espécies 

de fases pelas quais são identificadas. As seqüências são definidas como 
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una red de relaciones jerárquicas – puede descomponerse en partes 
(ORACIONES) unidas entre ellas (PROPOSICIONES) y unidas al todo que 
constituyen (SECUENCIA) – y, por outra parte, como una entidad 
relativamente autónoma. Está dotada de organización interna propia y 
mantiene una relación de dependencia/independencia con el conjunto más 
amplio del que forma parte: el TEXTO. (ADAM e LORDA, 1999, p. 62) 

 
 
Para expor as cinco seqüências textuais de Adam, lançamos mão da leitura de 

Bonini (2005), que, além de apresentar a noção de seqüência do autor francês, também 

expõe suas cinco seqüências textuais, com suas respectivas macroproposições. 

Embora não estejamos utilizando aqui os textos originais de Adam para descrever cada 

uma das seqüências, a partir da exposição feita por Bonini (2005), é possível ter uma 

idéia clara sobre essas seqüências.    

Conforme afirma Bonini (2005), Adam considera cinco seqüências prototípicas: 

as dialogais, as narrativas, as argumentativas, as explicativas e as descritivas. A 

seqüência dialogal, mais típica da conversação, é poligerada, pois é gerada por mais de 

um interlocutor, ao contrário das demais seqüências. A seqüência dialogal compõe-se 

dos enunciados dos interlocutores com alternância de turnos, sua forma mais 

característica é o padrão pergunta/resposta e pode ser de dois tipos: fáticas, quando 

têm a função de abrir e fechar a interação, e transacionais, que é o corpo da interação, 

a razão do ato enunciativo. A seqüência narrativa consiste na sucessão de eventos 

centrados em uma unidade temática e possui um personagem principal que sofre 

transformações ao longo da narrativa. A seqüência descritiva é menos autônoma, pois 

ocorre mais freqüentemente como parte de uma seqüência narrativa, geralmente 

quando os personagens e o espaço são apresentados. A seqüência argumentativa 

objetiva convencer, modificar a idéia do outro em relação ao objeto sobre o qual está 
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argumentando para modificar o discurso do outro. A seqüência explicativa pode ser 

chamada também de expositiva; para Adam, o que geralmente é apontado como 

exposição pode ser interpretado como seqüência explicativa ou descritiva. O objetivo da 

explicação é a construção de uma idéia e distingue-se da seqüência argumentativa por 

não ter pretensão de convencer ou mudar a convicção de alguém, mas simplesmente 

expor uma idéia. A ocorrência de todas as macroproposições não é obrigatória para se 

caracterizar uma seqüência, ou seja, em determinado texto podemos encontrar uma 

quantidade menor de macroproposições do que o modelo teórico das seqüências 

prevê. 

A seguir apresentamos as macroproposições de cada seqüência textual, 

exemplificando com textos de nossa amostra. A seqüência dialogal não será 

exemplificada por não haver esse tipo de seqüência no nosso material.  

Segundo Bonini (2005), para a identificação da seqüência narrativa, Adam indica 

seis características: 

 

• Sucessão de eventos: um evento é conseqüência do outro, e a 

delimitação do tempo entre os eventos é um elemento importante; 

• Unidade temática: ainda que a ação narrada tenha vários 

personagens, é necessária a existência de um personagem central para compor 

a unidade temática; 

• Predicados transformados: a ocorrência de uma transformação do 

personagem central; 
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• Processo: a existência de começo, meio e fim, pois o processo de 

transformação é a base da narrativa; 

• Intriga: o conjunto de causas ordenadas para sustentar os fatos 

narrados; 

• Moral: esta característica é a reflexão sobre o fato narrado, pode 

existir ou não, pode ser implícita ou explícita. 

De acordo com Bonini (2005), baseado em Labov e Waletzky, Adam elabora o 

esquema prototípico de seqüência narrativa, que contém cinco macroproposições: 

situação inicial, complicação, (re)ações, resolução e situação final. A situação inicial e a 

situação final são os momentos de equilíbrio da ação e apresentam uma base mais 

descritiva. A complicação, as (re)ações e a resolução caracterizam o esquema 

narrativo; um fato ocorre, rompendo a situação inicial de equilíbrio, depois sucedem as 

ações e a resolução da ação, voltando a uma situação de equilíbrio, a situação final. 

Pode haver também a moral, implícita ou explicitamente colocada na narrativa. 

A seguir, expomos três exemplos de seqüências narrativas retirados da amostra 

utilizada neste trabalho, a primeira relacionada ao tema policial, a segunda ao tema 

esportes e a terceira referente ao tema política. A primeira seqüência narrativa exposta 

foi retirada do lead de uma notícia policial, nela identificamos a complicação e as ações. 

 
Complicação 

 
O dia dos namorados foi marcado por uma tragédia, no 

jardim Eucalipto, em Colombo. 
Ações Inconformado com o fim do relacionamento amoroso, Gilmar 

de Souza, 28 anos, assassinou a ex-noiva, Simone Blaskiesvi, 16, a 
mãe dela, Terezinha Blaskiesvi, 35, e depois atirou contra a própria 
cabeça. (Tribuna do Paraná, Curitiba, 13/6/2003, p.8) 

 
Numa notícia de jornal, não interessa a situação inicial de equilíbrio (ao menos 

no lead, que deve ser sucinto), mas as ações, os acontecimentos em si. Isso explica o 
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fato de o lead conter somente ações e complicações.  Quando diz que “O dia dos 

namorados foi marcado por uma tragédia”, introduz uma complicação, que será 

explicada a seguir, com a narrativa dos acontecimentos, o fato de Gilmar ter 

assassinado a namorada e a mãe da moça e ao final ter se matado. 

Na seqüência narrativa retirada de uma notícia esportiva também identificamos a 

complicação e as ações. 

 
Complicação A primeira jogada de perigo aconteceu aos 2 minutos, quando 

Odvan tentou escorar, mas Sílvio Luiz defendeu. 
Ações Logo depois, o zagueiro tentou de novo, mas a bola foi para fora. 

Só que no primeiro lance ofensivo do Azulão, aos seis minutos, Serginho 
escorou cruzamento de Zé Carlos e abriu o placar. (Tribuna do Paraná, 
Curitiba, 23/10/2003, p. 9) 

 
Não há situação inicial de equilíbrio, porque pelo contexto, uma partida de 

futebol, subentende-se que o equilíbrio inicial é o fato de a partida ter começado. A 

complicação é introduzida na narrativa com a “primeira jogada de perigo”, havendo o 

desequilíbrio, e em seguida surgem as ações (“o zagueiro tentou de novo, mas a bola 

foi para fora”, “Serginho escorou cruzamento de Zé Carlos”),  culminando no gol que 

“abriu o placar”. 

A complicação e as ações também foram observadas na seqüência narrativa 

retirada de uma notícia sobre política. 

 
Complicação Por volta das 13 h de ontem, viaturas do 12º Batalhão da Polícia 

Militar pararam em frente ao edifício Saint Hilaire, na Marechal Deodoro, 
ocupado pelos integrantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia 
(MNLM) desde a madrugada de 7 de junho. 

Ações Aproximadamente 40 policiais cercaram o prédio e bloquearam duas 
das quatro faixas da avenida. (Tribuna do Paraná, Curitiba, 2/8/2003, p.2) 
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O fato de a Polícia Militar ter parado em frente ao edifício ocupado pelos sem-

teto introduz a complicação e em seguida temos as ações realizadas pelos policiais, o 

cerco do prédio e o bloqueio da avenida. 

Segundo Bonini (2005), a seqüência descritiva contém três macroproposições 

que não apresentam uma ordem fixa: ancoragem, dispersão de propriedades e 

reformulação. Na ancoragem, o tema-título é apresentado, ou seja, surge o objeto a ser 

descrito. A dispersão das propriedades contém dois processos básicos: a 

aspectualização, com a caracterização do objeto em seu aspecto físico, e o 

estabelecimento de relações, que consiste em usar as características de uma parte 

para compor outra. A aspectualização divide-se em dois subprocessos: o relato de 

propriedades do objeto e o relato de partes do objeto, podendo cada parte relatada ser 

especificada. O estabelecimento de relação também apresenta dois subprocessos: a 

situação do objeto no tempo e no espaço e a assimilação de características (mescla 

das características para compor um terceiro aspecto). Na reformulação, o tema aparece 

com uma nova visualização. 

A seguir, expomos dois exemplos de seqüência descritiva. O primeiro deles é de 

uma notícia policial e nela identificamos a ancoragem e a aspectualização. 

 
Ancoragem A pensão é na verdade um cortiço, que parece cenário de filme de 

terror. 
Aspectualização Um sinistro labirinto de portas, corredores e instalações, tudo 

construído de forma precária. Fiação elétrica aparente, com dezenas de 
“gatos” (ligações clandestinas), paredes de madeira velha, divisórias, 
forros e pisos feitos de material de construção usado. (Tribuna do Paraná, 
Curitiba, 8/7/2003, p.8) 

 
 
Na ancoragem surge o tema-título, a pensão, associada a um “cenário de filme 

de terror”. Na aspectualização, o aspecto físico da pensão é descrito; com a metáfora 
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“um sinistro labirinto”, os componentes da pensão são especificados (portas, 

corredores, instalações, etc) e qualificados como precários, havendo, portanto, o relato 

das partes do objeto. 

O segundo exemplo é de uma notícia esportiva; aqui também identificamos a 

ancoragem e a aspectualização. 

 
Ancoragem Jogando apenas um tempo, o Brasil empatou com o 

Uruguai em 3x3. 
Aspectualização O estádio não estava lotado, mas o clima era 

característico de jogos da seleção. A torcida estava eufórica, 
transformando o Hino Nacional em uma exibição de civilidade 
pouco vista no País. Mas nem todo o civismo do mundo 
resolveria a instabilidade da defesa brasileira, já que Lúcio e 
Roque Júnior demonstravam uma insegurança estranha a dois 
jogadores pentacampeões mundiais, mas natural para eles. 
(Tribuna do Paraná, Curitiba, 20/11/2003, p.13) 

 
 
Na ancoragem, surge o tema-título, a partida de futebol da seleção brasileira 

contra a uruguaia – embora a palavra partida não apareça, isso está implícito. Esse 

tema-título se subdivide em partes que são descritas: o estádio (“não estava lotado, 

mas o clima era característico de jogos da seleção”), a torcida (“estava eufórica”), a 

defesa brasileira (“a instabilidade da defesa brasileira”) e os jogadores (“Lúcio e Roque 

Júnior demonstravam uma insegurança estranha a dois jogadores pentacampeões”). 

De acordo com Bonini (2005), a seqüência argumentativa apresenta um dado ou 

elemento a ser sustentado (um argumento) e uma conclusão (um predicado), usando 

também um topos (algo já dito, conhecido, um lugar comum). Essa seqüência é 

composta por três macroproposições: os dados (premissas); o escoramento de 

inferências, que é implícito, e a conclusão. Essa seqüência se completa por uma tese 

anterior (uma afirmação a ser contestada e não necessariamente explícita) e uma 

restrição (uma partícula que conclui ou restringe algo). A partir dos dados, se direciona 
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a conclusão; o escoramento de inferências se dá pelo sentido do enunciado, e a 

conclusão agrega a própria opinião do enunciador. 

Segue um exemplo de seqüência argumentativa retirada de uma notícia policial. 

Sobre esta noticia é importante destacar que o jornal, a partir de dados da Delegacia de 

Homicídios, elaborou um texto predominantemente argumentativo relacionando os 

homicídios ocorridos em Curitiba com o tráfico e o consumo de drogas. 

 
Premissa A associação das drogas com a violência tem trazido cada vez 

mais o resultado morte. 
Argumentos A afirmação é confirmada pelos números divulgados pela 

Delegacia de Homicídios. Nos sete primeiros meses do ano (212 dias) 
foram registrados, em Curitiba, 265 homicídios. Uma média superior a 1,2 
morte/dia. Desse total, o delegado Stelio Machado, titular da DH, informa 
acreditar que cerca de 75% dos assassinatos estão ligados direta ou 
indiretamente ao tráfico ou consumo de drogas lícitas e ilícitas. (...) 

Os bairros onde os crimes aconteceram com maior incidência 
estão localizados em regiões periféricas de Curitiba. (...) 

A falta de oportunidade de trabalho associada ao “esquecimento” 
do Estado (...) fez com que nestes locais se instalassem os famosos 
comandos ou estados paralelos. (...) 

Conclusão A Tribuna já denunciou, exaustivamente, vilas onde o poder do 
tráfico comanda a vida de pessoas e substitui as atribuições do Estado 
legal, fornecendo “empréstimos” de dinheiro e favores assistencialistas 
aos moradores da região. Essa é a forma utilizada pelo crime organizado 
para manter o controle e impor suas próprias leis. (Tribuna do Paraná, 
Curitiba, 26/8/2003, p.8) 

 
 
Parte-se da premissa de que as drogas, associadas à violência, causam muitas 

mortes, e para confirmar isso são apresentados argumentos, os “números divulgados 

pela Delegacia de Homicídios”, ou melhor, o fato de ser possível que 75% dos 

assassinatos ocorridos em Curitiba tenham ligação com o tráfico ou uso de drogas e o 

fato de a maior parte dos homicídios acontecerem em bairros pobres dominados pelo 

tráfico. O texto é concluído com a opinião do jornal sobre os efeitos do tráfico de drogas 

na sociedade. 
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Segundo Bonini (2005), a seqüência explicativa compõe-se de três 

macroproposições: o problema, a explicação e a conclusão-avaliação. Há também uma 

fase inicial computada, a esquematização inicial. Nessas macroproposições, o objetivo 

é levantar um questionamento, resolvê-lo ou avaliar o problema. 

O nosso primeiro exemplo de seqüência explicativa é de uma notícia policial e 

nela encontramos o problema e a explicação. 

 
Problema Os dias mais violentos da semana também correspondem aos dias 

onde há maior concentração de jovens nas ruas. 
Explicação Pelas estatísticas, domingo (incluindo madrugada 

sábado/domingo) é o dia mais violento, com 63 casos, seguido de sábado, 
com 52; quarta-feira (37); sexta-feira (34); quinta-feira (29); terça-feira (27) 
e segunda-feira (23). (Tribuna do Paraná, Curitiba, 26/8/2003, p.8) 

 
 
Um problema é exposto, o fato de os dias mais violentos da semana serem os 

em que há mais jovens nas ruas. Há a explicação propriamente dita, com a introdução 

de informações suplementares para explicar o problema, os dias da semana mais 

violentos. 

O segundo exemplo é de uma notícia sobre política e nela também encontramos 

o problema e a explicação.  

 
Problema A diminuição do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) será de três pontos percentuais. 
            Explicação Dessa maneira, a alíquota dos carros populares de até 

1.000 cilindradas cairá de 9% para 6%. Já os veículos com 
motores de 1.000 a 2.000 cilindradas, que atualmente pagam 
entre 13% e 15%, passariam a ter de 10% a 12%. (Tribuna do 
Paraná, Curitiba, 6/8/2003, p.5) 

 
 
Primeiramente o problema é introduzido, a diminuição do Imposto sobre 

Produtos Industrializados, e depois surge a explicação, explicitando os pormenores 

dessa diminuição, quanto e para quais veículos ela ocorrerá (“a alíquota dos carros 
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populares de até 1.000 cilindradas cairá de 9% para 6%” e “os veículos com motores de 

1.000 a 2.000 cilindradas, que atualmente pagam entre 13% e 15%, passariam a ter de 

10% a 12%”). 

A noção de seqüências textuais de Adam representa uma via para escapar da 

idéia de homogeneidade textual, pois Adam e Lorda (1999) consideram as seqüências 

como elementos componentes da maior parte dos gêneros; mostram, por meio de 

análises textuais, que os textos não se constituem de uma só seqüência, e essa mescla 

de seqüências ocorre na maioria dos textos. Estes autores assumem a 

heterogeneidade textual na seguinte afirmação: “Estudiar los textos sin olvidar su 

complejidad y su heterogeneidad nos parece posible si los consideramos como 

estructuras secuenciales.” (ADAM e LORDA, 1999, p. 69)  

Analisamos as seqüências textuais componentes do gênero textual escolhido 

para descrição nesta pesquisa, mas com isso não queremos dizer que essas 

seqüências são elementos definidores dos gêneros ou reduzir os gêneros a tais 

seqüências. Isso seria uma forma simplista de vê-los, já que não são as seqüências 

textuais mais recorrentes que definem se um texto pertence a um gênero ou não, mas 

sim a conjugação e integração dos seus componentes. Nossa proposta é analisar as 

seqüências textuais típicas das notícias sensacionalistas porque nos interessa delimitar 

quais seqüências estão presentes de forma mais sistemática no gênero textual 

estudado e saber qual a relevância das seqüências para a composição do gênero.  

Após a exposição do referencial teórico que embasa a análise da composição 

das notícias sensacionalistas, ainda é necessário esclarecer o conceito de estilo 

utilizado neste trabalho, para podermos caracterizar o terceiro elemento componente do 

gênero. 
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1.6 EM BUSCA DA NOÇÃO DE ESTILO JORNALÍSTICO 

 
 
De uma maneira geral, a literatura da área de jornalismo explica como deve ser o 

estilo jornalístico, estabelece normas ou recomendações sobre como o jornalista deve 

proceder ao escolher a linguagem empregada nos seus textos, mas nenhum dos 

autores pesquisados explicita o seu conceito de estilo.  

Para Letria e Goulão (1982), a clareza e a simplicidade são as duas exigências 

principais da linguagem jornalística, pois a clareza conduz o leitor a compreender os 

fatos e a simplicidade se manifesta na estruturação do texto por meio do alinhamento 

dos fatos uns após os outros. Assim, ser claro é “construir frases acessíveis a pessoas 

de diferentes níveis culturais” e ser simples é evitar “o abuso de orações intercalares, 

de parêntesis, da descrição de pormenores irrelevantes” (LETRIA e GOULÃO, 1982, p. 

93). Segundo estes autores, manuais jornalísticos do mundo todo têm a preocupação 

de definir algumas normas para escrever num estilo jornalístico claro e simples e, 

procedendo da mesma forma, também expõem as suas normas, especificando que se 

deve evitar a utilização de lugares comuns e frases feitas; o uso de adjetivos, que 

atrapalham a objetividade; o abuso de metáforas, conjunções e pronomes; o 

vocabulário rebuscado; a linguagem demasiado técnica; idéias e palavras supérfluas; 

repetições excessivas, cacofonias, rimas e sucessão de sons iguais. Para eles, a 

síntese é fundamental para a clareza, bem como os parágrafos curtos, os verbos no 

modo indicativo e a voz ativa. 

Segundo o Manual de estilo da Editora Abril (1990), não se deve escrever nos 

textos jornalísticos frases feitas, lugares comuns e jargões, bem como gírias e 

regionalismos. Os termos chulos, obscenos, escatológicos e vulgares são condenáveis, 
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porque podem ofender uma parcela dos leitores; eles devem constar somente em 

citações, quando for indispensável, grafadas com a primeira letra, seguida de 

reticências. Segundo esse manual, a linguagem jornalística deve ter clareza, preferir a 

ordem direta das palavras e frases curtas; o jornalista deve usar somente palavras 

necessárias, precisas, específicas, concisas e simples. Os adjetivos e advérbios devem 

ser usados apenas quando necessário e os títulos devem conter frases curtas e poucas 

palavras. 

Segundo Martins Filho (1997), o texto jornalístico deve conter linguagem clara, 

precisa, direta, objetiva e concisa; o estilo jornalístico está entre a linguagem literária e 

a falada, sendo devido a isso necessário evitar tanto o rebuscamento quanto a gíria e o 

coloquialismo. Deve-se evitar os modismos, preciosismos, termos técnicos, hermetismo 

e lugares comuns; expressões coloquiais e gírias devem ser usadas com parcimônia, 

em casos especiais, como citações, para não dar idéia de vulgaridade e para que não 

se tornem novos lugares comuns. Deve-se evitar fórmulas semelhantes de títulos na 

mesma página ou na primeira página e no interior do jornal. 

Para Lustosa (1996), o texto de uma notícia deve ter quatro elementos 

fundamentais: objetividade, com informações sobre o fato principal, sem valorizar os 

detalhes; clareza, o jornalista deve tratar somente do que ele sabe a respeito do fato; 

concisão, não podendo ser prolixo; precisão, devendo dar informações exatas e não 

aproximadas sobre os fatos.  

De acordo com Amaral (1978), o estilo jornalístico se caracteriza por ser claro, 

direto, conciso, fácil e acessível a qualquer leitor. Para escrever um bom texto, o 

jornalista deve usar frases breves, palavras curtas, vocábulo usual, estilo direto (ordem 
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direta das frases – sujeito, verbo e complementos), adjetivos adequados e verbos 

vigorosos, de ação, sempre na forma ativa; deve evitar ser negativo. 

Para o Manual de Redação e Estilo O Globo (1992), o estilo jornalístico deve ter 

três requisitos: exatidão, clareza e concisão. O texto jornalístico deve ter originalidade, 

detalhes que ajudem o leitor a visualizar uma situação, simplicidade na explicação, 

respeito pela inteligência do leitor e pela sua ignorância e ironia “sempre leve, jamais 

ofensiva em nível pessoal e sempre acessível a inteligências medianas” (Manual de 

Redação e Estilo O Globo, 1992, p. 20). São defeitos de um mau texto jornalístico: 

pedantismo, verborragia, opinião em texto supostamente noticioso, ambigüidade, 

inexatidão, divagações, comentários genéricos, lugar-comum, repetição, redundância, 

contradição, detalhes inúteis ou óbvios e humor grosseiro (principalmente com 

trocadilhos). 

O quadro abaixo sintetiza as informações expostas anteriormente sobre a 

definição do estilo jornalístico de acordo com a literatura da área. 

 
 

 
Autores 

 
Recursos recomendados 

 
Recursos a serem evitados 

 
 

Letria e Goulão 
(1982) 

 
Clareza e simplicidade: alinhamento 
dos fatos uns após os outros, 
parágrafos curtos, verbos no modo 
indicativo e voz ativa. 
 

 
Abuso de orações intercalares, 
parêntesis, descrição de 
pormenores irrelevantes, 
metáforas, conjunções e 
pronomes. 
Uso de lugares comuns, frases 
feitas, adjetivos, vocabulário 
rebuscado, linguagem 
demasiado técnica, idéias e 
palavras supérfluas, repetições 
excessivas, cacofonias, rimas e 
sucessão de sons iguais. 
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Manual de estilo da 
Editora Abril (1990) 

Clareza, preferências pela ordem 
direta das palavras e frases curtas, uso 
somente de palavras necessárias, 
precisas, específicas, concisas e 
simples, títulos com frases curtas e 
poucas palavras. 
 

Uso de frases feitas, lugares 
comuns, jargões, gírias, 
regionalismos, termos chulos, 
obscenos, escatológicos e 
vulgares. 
Abuso de adjetivos e advérbios. 
 

Martins Filho (1987) Linguagem clara, precisa, direta, 
objetiva e concisa, título em poucas 
palavras e com verbo no presente do 
indicativo. 
 

Uso de rebuscamentos, gírias, 
coloquialismos, modismos, 
preciosismos, hermetismo, 
termos técnicos, lugares 
comuns, repetição de palavras, 
fórmulas semelhantes de títulos 
na mesma página ou na 
primeira página e no interior do 
jornal. 
 

Lustosa (1996) Objetividade: com informações sobre o 
fato principal, sem valorizar os 
detalhes; 
Clareza: o jornalista deve tratar 
somente do que ele sabe a respeito do 
fato; 
Concisão; 
Precisão, com informações exatas e 
não aproximadas sobre os fatos.  
 

Prolixidade 

Amaral (1978) Estilo claro, direto, conciso, fácil e 
acessível a qualquer leitor, com uso de 
frases breves, palavras curtas, 
vocábulo usual, estilo direto (ordem 
direta das frases – sujeito, verbo e 
complementos), adjetivos adequados e 
verbos vigorosos, de ação, sempre na 
forma ativa. 
 

Evitar ser negativo. 

Manual de 
Redação e Estilo 
do jornal O Globo 

(1992) 

Exatidão, clareza e concisão. 
Originalidade, detalhes que ajudem o 
leitor a visualizar uma situação, 
simplicidade na explicação, respeito 
pela inteligência do leitor e pela sua 
ignorância e ironia. 

Pedantismo, verborragia, 
opinião em texto supostamente 
noticioso, ambigüidade, 
inexatidão, divagações e 
comentários genéricos, lugar-
comum, repetição, redundância, 
contradição, detalhes inúteis ou 
óbvios e humor grosseiro 
(principalmente com 
trocadilhos). 
 

Quadro 2: Estilo jornalístico segundo a literatura da área. 
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De acordo com Van Dijk (1996), os sinais estilísticos encontrados nas notícias 

sugerem que a linguagem jornalística é impessoal e imparcial. As citações seriam 

usadas pelos jornalistas com o objetivo de ser impessoal, para que as opiniões e 

pontos de vistas sobre o assunto sejam postas por intermédio de outras pessoas. 

Embora considere o estilo jornalístico impessoal e imparcial, não nega o fato de o estilo 

estar ligado aos temas do discurso informativo. Segundo ele, os temas são elementos 

que definem a seleção do léxico, pois algumas notícias são mais formais que outras, ou 

melhor, alguns temas exigem um léxico mais formal, como uma notícia sobre política, 

por exemplo, e outras notícias parecem se adequar mais a um léxico menos formal. 

Apesar dessas considerações, para este autor, a linguagem escrita está associada a 

um estilo mais formal que a linguagem falada, afirmando que os coloquialismos não são 

apropriados à linguagem jornalística e são aceitos somente entre aspas. Outro fator 

apontado como influenciador do estilo é o fato de os jornalistas levarem em conta as 

suas pressuposições a respeito do que os leitores do jornal compreendem, ou seja, a 

imagem que o jornalista tem do leitor do seu jornal provoca determinadas marcas 

estilísticas. Van Dijk (1996) define estilo como “una indicación o un señalador de las 

propiedades sociales de los hablantes y de la situación sociocultural del hecho de 

habla” (VAN DIJK, 1996, p. 109). Van Dijk (1996) entende estilo a partir de uma 

concepção sociolingüística, porque, para ele, as variações de uso da linguagem são 

determinadas por fatores como idade, sexo, classe social ou antecedentes étnicos e 

status, assim como o contexto comunicacional. 

Em um trabalho cujo objetivo é rever as noções de estilo presentes na Estilística 

e encontrar uma base comum para defini-lo, Chociay (1983) expõe treze tentativas de 

autores do passado e do presente de elaborar o conceito de estilo e mostra que elas 
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apresentam-no como um fenômeno da linguagem, da linguagem literária ou da arte de 

modo geral. Segundo este autor, tanto na Lingüística quanto na Poética e na Estética, 

há um conceito comum de estilo, e tais conceitos estão fundamentados na realização 

individual de um padrão, confrontada com outras várias realizações particulares do 

padrão. Assim, o estilo diferencia as várias realizações do padrão; em outras palavras, 

os conceitos de estilo consideram-no como desvio do padrão e como algo que depende 

dos sujeitos, de forma particular. 

Na verdade, a noção de estilo é confusa também entre gramáticos e lingüistas, 

conforme indica Possenti (1993), pois tentam definir estilo com base em concepções de 

gramática ou de língua. Alguns gramáticos e lingüistas apresentam uma noção de estilo 

um pouco vaga e têm como referência a oposição entre língua e fala ou entre as 

funções da linguagem, colocando a gramática e o estilo como fenômenos separados. 

Para Possenti (1993), o problema da abordagem dos lingüistas em relação à definição 

de estilo está na concepção de língua e gramática. Para estruturalistas, a língua é 

uniforme e, assim, o estilo só pode situar-se fora da língua ou no âmbito da gramática, 

portanto, a estilística está sujeita a regras e é objeto de uma gramática. 

Possenti (1993) propõe uma noção de estilo como escolha e marca do trabalho 

do sujeito na linguagem, inspirada na obra Filosofia do Estilo, de Granger. A escolha 

para Granger é um “traço constitutivo básico do estilo e, portanto, da individuação do 

resultado numa linguagem” (POSSENTI, 1993, p.156). A concepção de estilo de 

Granger está marcada pelo trabalho, o qual, por sua vez, está marcado pela escolha 

por uma forma de representação ou outra e baseia-se no sujeito constituidor, que 

constrói a linguagem, e não na linguagem propriamente. A escolha de uma linguagem e 

não de outra evidencia o trabalho de construção do sujeito, e a linguagem é o resultado 
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dessa construção, porque “A existência do estilo em qualquer linguagem decorre do 

fato trivial de que nenhuma linguagem é o que é por natureza, mas sim como resultado 

do trabalho de seus construtores/usuários.” (POSSENTI, 1993, p. 167). O estilo está na 

maneira como o locutor constitui seu enunciado para obter determinado efeito e ocorre 

em qualquer linguagem, porque toda linguagem decorre do trabalho de seus usuários, 

ou seja, esta noção de estilo está associada às interações verbais. Por isso, os 

produtos do trabalho lingüístico são avaliados socialmente, recebendo determinados 

valores, e as formas lingüísticas são valoradas de maneiras diferentes, como mais ou 

menos elegantes, chulas, poéticas, formais etc. Esses valores dados às formas 

lingüísticas relacionam-se a traços culturais de valor estético, podendo variar conforme 

a época, e isso ocorre porque uma característica fundamental das culturas é “construir 

instrumentos não só eficazes para a função ou finalidade para qual são destinados, 

mas de também ‘estilizá-los’, isto é, construí-los de forma a terem também um certo 

valor estético” (POSSENTI, 1993, p. 169). Granger trabalha com a noção de estilo para 

compor uma estilística da atividade científica e Possenti (1993) assume esta concepção 

de estilo como escolha e marca de trabalho do sujeito partindo da hipótese de que, 

havendo escolha e estando ela relacionada ao trabalho do sujeito que usa a linguagem, 

essa escolha não está estruturada como a língua natural. Uma abordagem de estilo 

precisa considerar o papel desempenhado pela forma na constituição do sentido, bem 

como o sentido como fator que condiciona a escolha de determinadas formas, porque a 

forma suscita certos conteúdos e o conteúdo suscita determinadas formas. Em relação 

às línguas naturais como resultado do trabalho, há duas questões envolvidas: o papel 

da coletividade na construção da língua e o papel do indivíduo em relação ao trabalho 

coletivo. Por um lado, no trabalho coletivo, há como resultado a individuação de um 
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produto, uma língua; a individuação é “entendida basicamente como o conjunto de 

diferenças entre este produto e outros produtos.” (POSSENTI, 1993, p. 169). Por outro 

lado, no trabalho individual, o resultado é a individuação de um discurso e até mesmo 

do próprio indivíduo, porque freqüentemente se adquire um modo peculiar de falar, pelo 

qual é possível ser identificado. Em outras palavras, temos um produto, a língua, 

resultante do trabalho coletivo, e outros produtos, resultantes do trabalho do indivíduo 

sobre a língua; portanto, por meio da individuação surgem os diferentes estilos da 

língua.  

Segundo Possenti (1993), Granger nos força a ver o estilo em todos os tipos de 

textos, tanto num poema quanto em tipos de texto altamente tipificados, como um 

ofício, “Porque, afinal, um ofício é o resultado de um trabalho longo, destinado 

exatamente a apagar dele qualquer marca de individualidade, o que significa dizer que 

é o resultado de uma idéia de forma que aos poucos se concretizou” (POSSENTI, 1993, 

p. 180). Um ofício tem como objetivo não apresentar marcas de individualidade, apesar 

de apresentar determinadas características que o individuam, como local e data, por 

exemplo; isso significa dizer que um objeto padrão também tem um estilo. Pensando 

dessa forma, ou seja, que alguns tipos de textos podem ter um estilo resultante do 

trabalho de apagamento de marcas de individualidade, podemos deduzir que, de 

acordo com a literatura de jornalismo, o estilo jornalístico apresenta o apagamento de 

marcas de individualidade, devido às afirmações de a linguagem jornalística ser 

imparcial e impessoal, porque não deve deixar transparecer a opinião do jornalista ou 

do jornal. No entanto, os textos jornalísticos não são tão tipificados – se os 

comparamos com um ofício, por exemplo – e parecem não ter essa objetividade 

jornalística, ou melhor, esses textos não são imparciais como quer a literatura da área. 
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Tomando para este trabalho a discussão de Possenti (1993) sobre estilo como 

escolha e marca do trabalho, podemos dizer que o estilo jornalístico é o resultado da 

escolha feita pelo jornalista ou pela linha editorial do jornal. No entanto, o que determina 

essa escolha? Segundo Possenti (1993), as diversas construções possíveis são 

alternativas, seleções do locutor segundo o ponto de vista e o lugar de onde fala. 

Para exemplificar como utilizamos esta noção de estilo na análise das notícias 

sensacionalistas, vejamos o mesmo fato noticiado por dois jornais diferentes: vamos 

expor aqui uma nota publicada pelo jornal Gazeta do Povo sobre a policial civil que 

assassinou o marido – o mesmo fato noticiado pelo jornal usado em nossa amostra (ver 

a notícia exposta na seção 1.4). Segue a nota publicada no jornal Gazeta do Povo. 

 
 

   Policial civil é 
morto a tiro 
pela mulher 

 
O policial civil José Dias de 
Almeida, 46 anos, foi 
assassinado ao meio-dia de 
ontem com tiros disparados 
por sua mulher, a também 
policial Iara Marques 
Drapalski, 35 anos. Segundo 
a Delegacia de Homicídios, o 
casal vinha há três meses em 
um processo de separação. 
Ontem, durante uma briga, 
Iara atirou contra Dias, que 
morreu na hora. Os dois 
policiais estavam afastados 
de serviço, ela para 
tratamento psicológico e ele 
por extorsão. 
 
Gazeta do Povo, 23/09/2003 
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O título do texto apresentado acima contém o acontecimento principal sobre o 

crime, o assassinato do policial civil pela sua esposa, mas ele não expressa o fato de 

esta ser também uma policial, como ocorre na notícia publicada no jornal de nossa 

amostra. Já na notícia publicada no jornal Tribuna do Paraná, temos os seguintes 

elementos. 

 
 

Briga de Marido e mulher 
 

Policial mata policial 
 

Investigadora Iara Marques perdeu a cabeça durante a discussão e meteu três balaços no “tira” 
José Dias. Eles estavam em processo de separação há três meses. História completa na página 8. 

 
Violência doméstica/ casal de policiais repete cena das ruas dentro de casa 

 
Investigadora mata marido 

 
 
Os títulos da notícia da Tribuna do Paraná dão mais detalhes sobre o fato, 

explicam que a esposa do policial também era uma policial e que o casal estava em 

processo de separação, além de fazer uma avaliação sobre o fato ao afirmar que o 

“casal de policiais repete cena das ruas dentro de casa”. Há alguns itens lexicais na 

notícia que também a diferenciam do texto publicado na Gazeta do Povo, são eles briga 

de marido e mulher, perdeu a cabeça, meteu três balaços e tira. Esses recursos 

presentes na notícia da nossa amostra nos conduzem a um leitor de estratos sociais 

desfavorecidos, e o que nos leva a essa conclusão é o tipo de expressão informal que 

destacamos acima. Essa diferença de estilo das duas notícias confirma o que Possenti 

(1993) diz sobre a seleção feita pelo locutor estar de acordo com o seu ponto de vista e 

o lugar de onde fala; as escolhas feitas pelo jornal ou jornalista são determinadas pelo 
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seu ponto de vista, ou melhor, pelo ponto de vista do leitor que ele quer atingir, tendo, 

portanto, relação com o estrato social do leitor. 

O que vai guiar o nosso conceito de estilo jornalístico é o fato de os recursos 

estilísticos no jornalismo serem escolhidos tendo em vista o estrato social do leitor. 

Como o estilo é um dos componentes dos gêneros, ele torna-se revelador no que se 

refere aos aspectos mais característicos das notícias sensacionalistas, pois o seu estilo 

de certo modo informal é escolhido com o objetivo de aproximá-las de seu público-alvo, 

o leitor de estratos sociais menos favorecidos.  
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CAPÍTULO II – DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 
 
2.1 PERFIL DO JORNAL 

 
 
O corpus deste trabalho constitui-se de exemplares do jornal Tribuna do Paraná 

e, antes de descrever a amostra, convém traçar um perfil do jornal para contextualizar a 

coleta. Esse jornal é distribuído exclusivamente em bancas e é o mais vendido da 

capital paranaense.  De acordo com dados fornecidos pelo próprio jornal, tendo como 

fonte números XLVII Estudos Marplan (2005), nas segundas-feiras, dentre as pessoas 

que lêem algum jornal em Curitiba e região metropolitana, 49% lêem a Tribuna do 

Paraná – 168 mil leitores – e, de terça a sábado, esse percentual é de 52% – 555 mil 

leitores. Quanto à situação socioeconômica, 82% dos leitores pertencem à classe BC e 

72% recebem até 10 salários mínimos; quanto à idade, 69% têm de 20 a 49 anos; 

quanto à formação acadêmica, 42% possuem o ensino médio (completo ou 

incompleto). A partir de tais dados, percebe-se que a Tribuna do Paraná é um jornal lido 

por estratos sociais menos favorecidos. 

O jornal compõe-se das seguintes seções: Geral, Social, Economia, 

Internacional, Polícia e Esporte, além dos classificados. Em Geral (a primeira seção do 

jornal) normalmente há notícias sobre política de âmbito nacional, estadual ou local. Na 

segunda seção, Social, há notícias sobre acontecimentos sociais, como casamentos, 

aniversários e programação de festas. Além disso, há também o horóscopo e sinopses 

de filmes exibidos nos cinemas de Curitiba. Economia é a terceira seção e normalmente 

traz assuntos de mais interesse para a população, ou seja, que afetam mais 

diretamente as pessoas. Em seguida há a seção Internacional; é interessante 
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mencionar que a linha editorial prefere notícias internacionais sobre desastres, 

tragédias e notícias policiais. Polícia é a quinta seção, ocupando normalmente as 

páginas sete e oito; esta última é uma página privilegiada do jornal, pois fecha um 

caderno. O caderno Esporte apresenta primeiramente as notícias sobre futebol 

profissional e, em seguida, sobre esporte amador e juniores, ocupa um caderno inteiro 

e apresenta mais notícias sobre futebol – sobre outros esportes as notícias são em 

quantidade muito menor. 

A linha editorial do jornal dá enfoque aos noticiários esportivo e policial e tais 

temas são os que mais aparecem nas manchetes de primeira página. Outros assuntos 

que figuram nas manchetes de primeira página são notícias políticas e econômicas de 

interesse geral, como reajuste de preços, greves e medidas do governo que afetam 

diretamente o trabalhador. Nas manchetes principais de primeira página, os temas que 

surgem mais freqüentemente são as notícias sobre futebol profissional, seguidas das 

notícias sobre política e economia. Desses três tipos de notícias mencionados acima, 

notamos que as policiais são as que menos aparecem nas manchetes principais de 

primeira página, mas estão presentes com muita freqüência em manchetes 

secundárias, havendo, geralmente, mais de uma manchete policial na primeira página. 

Devido ao fato de esse jornal dar ênfase a esses três tipos de notícias, decidimos 

utilizar textos referentes a esses temas para este trabalho. 

Também é importante caracterizar a apresentação gráfica do jornal, porque ela 

contém elementos relevantes para a caracterização do tipo de notícia estudada. 

Prevalecem letras muito grandes e em vermelho na manchete principal de primeira 

página e no título interno da notícia, assim como no logotipo do jornal. Geralmente, na 

primeira página há uma manchete em letras muito grandes, uma submanchete em 
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letras menores e uma chamada em letras ainda menores; no interior do jornal, há um 

título em letras grandes e um subtítulo em letras menores, além do texto. Nas notícias 

sobre os temas esportivos e policiais, o jornal dá bastante destaque para as fotos, pois 

sempre são grandes, podendo haver fotos tanto na primeira página quanto no interior 

do jornal. No caso das notícias esportivas, sempre há fotos dos jogadores em campo ou 

de técnicos de equipes de futebol e, no caso das notícias policiais, sempre há cenas de 

crimes – pode haver, também, fotos das vítimas e dos autores dos crimes. Nas notícias 

policiais, em alguns casos, o jornal usa desenhos coloridos representando o 

acontecimento noticiado, nos quais predominam a cor vermelha. Nas notícias sobre 

política ou economia, na maioria das vezes, não são usadas fotos na primeira página e, 

quando há fotos, em geral são de algum político relacionado ao fato noticiado; em caso 

de notícias como greves, por exemplo, há fotos da manifestação nas ruas ou de 

sindicalistas envolvidos na greve e, em caso de notícias como reajustes de preços e 

serviços, há uma foto no interior do jornal, geralmente de algum político que deu 

alguma declaração sobre o fato. 

 
 

2.2 COLETA DOS DADOS 

 
 
Os exemplares foram coletados no ano de 2003 e, como tínhamos uma amostra 

mais sistemática de junho a novembro daquele ano, esse período foi escolhido para 

fazer parte deste trabalho.  

Inicialmente adotamos como critérios para a seleção das notícias: 

• O uso somente das notícias de manchete principal de primeira página, ou 

seja, a de mais destaque; 
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• A coleta do texto referente à notícia, seu título, bem como a própria 

manchete e a chamada de primeira página; 

• A escolha de dois exemplares por semana, com um total de 48 

exemplares; 

• Os temas das notícias (esporte, policial e política ou economia), com igual 

número de exemplares para cada tema, ou seja, 16 exemplares. 

Nas manchetes principais de primeira página, verificamos a predominância de 

notícias esportivas, ou seja, elas eram em quantidade muito maior do que as notícias 

referentes aos demais temas. Como não tínhamos os exemplares de todos os dias do 

período escolhido para este trabalho e tínhamos que estabelecer um igual número de 

exemplares por tipo de notícia, não foi possível coletar dois exemplares por semana, 

como havíamos previsto, pois, nos exemplares de que dispomos, há apenas 16 

manchetes principais de primeira página com notícias referentes à seção policial. 

Seguem os exemplares selecionados segundo o mês. Os dias do mês destacados em 

negrito correspondem aos dias em que as notícias foram coletadas. 

 
 

Junho 

 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
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Julho 

 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

             

 

Agosto 

 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 
 

Setembro 

 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
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Outubro 

 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 
 

Novembro 

 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 
 
 
Como se percebe, selecionamos até três exemplares por semana para podermos 

adequar a amostra a 16 exemplares para cada um dos tipos de notícias que 

escolhemos. Os demais critérios de coleta foram atendidos: coletamos todos os 

elementos que havíamos previsto para cada notícia (manchete principal, chamada de 

primeira página, título e corpo do texto), bem como os demais critérios. O fato de não 

havermos coletado exatamente dois exemplares por semana não acarretará nenhum 

problema metodológico, pois coletamos um igual número de exemplares por tipo de 

notícia. 
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Para a caracterização dos padrões típicos da notícia não sensacionalista, 

incluímos também notícias veiculadas na Gazeta do Povo e no jornal O Estado do 

Paraná, jornais considerados de caráter sério.  Esses textos servem de material 

controle, para podermos fazer a comparação do estilo da notícia sensacionalista com o 

da notícia jornalística de maneira geral, e correspondem a notícias analisadas na nossa 

amostra, ou seja, algumas notícias sensacionalistas foram comparadas a outras não 

sensacionalistas que tratam do mesmo fato. Assim, pudemos estabelecer o padrão do 

estilo da notícia de maneira geral e, em seguida, compará-lo com o estilo da notícia 

sensacionalista. 

 
 

2.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 
 
Antes da explicação a respeito de como procedemos à análise dos dados, é 

necessário deixar claro quais elementos compõem a notícia sensacionalista e, para 

isso, retomamos a notícia analisada e exposta no Capítulo 1. Observe-se a notícia e os 

seus elementos integrantes, analisados em nosso trabalho; nesse texto, temos: 

• Manchete principal de primeira página: “Briga de marido e mulher – 

Policial mata policial”; 

• Chamada de primeira página: “Investigadora Iara Marques perdeu a 

cabeça durante a discussão e meteu três balaços no ‘tira’ José Dias. Eles 

estavam em processo de separação há três meses. História completa na 

página 8”.; 

• Título do texto: “Violência doméstica/ Casal de policiais repete cena das 

ruas dentro de casa – Investigadora mata marido”; 
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• Corpo do texto: a matéria em si. 

A notícia principal de primeira página – escolhida de cada exemplar para compor 

a nossa amostra – é sempre a do alto, em destaque, logo abaixo do logotipo do jornal. 

Como já deixamos claro no Capítulo I, nos baseamos no trabalho de Van Dijk 

(1996) para analisar a composição da notícia sensacionalista e, mais especificamente, 

para relacionar os títulos com o corpo do texto. Van Dijk (1996) usa o termo manchete 

real para diferenciá-la da Manchete como uma categoria. Segundo ele, a manchete real 

pode ter diferentes partes, como uma manchete principal, um antetítulo e uma 

submanchete. Na nossa amostra observamos esse tipo de ocorrência, já que 

freqüentemente a manchete e o título se compõem de duas partes, um antetítulo e um 

título, ou seja, um título principal, ao qual é dado mais destaque, e um título menor, 

acima deste título principal, ocorrendo o mesmo com a manchete. Na notícia que 

estamos usando como exemplo, temos primeiro o antetítulo Briga de marido e mulher e 

depois a manchete principal Policial mata policial. Na parte interna do jornal, onde está 

o corpo do texto, temos o antetítulo Violência doméstica/ Casal de policiais repete cena 

das ruas dentro de casa e o título Investigadora mata marido. Assim, estamos 

considerando a manchete como a manchete propriamente e seu respectivo antetítulo e, 

da mesma forma, estamos considerando o título como a conjugação do antetítulo e do 

título. Analisamos todos esses elementos (manchete, chamada e título) como parte da 

categoria Manchete, pois, conforme Van Dijk (1996), todos esses elementos fazem 

parte dessa categoria. 

A seguir mostraremos de que forma lançamos mão do referencial teórico para 

estabelecer um procedimento metodológico com o objetivo de analisar e identificar a 

composição típica do gênero textual estudado. 
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Analisamos todos os textos da amostra reconhecendo as categorias do discurso 

noticioso que havia em cada notícia. Constatamos as categorias predominantes em 

cada tipo de notícia segundo cada um dos seus três temas. Após esta identificação, 

averiguamos com qual categoria os elementos manchete, chamada e título tinham 

relação. Procedemos assim para saber de qual categoria da notícia as informações 

contidas nesses elementos constavam normalmente, podendo, dessa forma, 

estabelecer a sua relação com o corpo do texto. 

Analisamos o corpo de todos os textos integrantes da nossa amostra a partir do 

reconhecimento das seqüências textuais segundo propõe Adam apud Bonini (2005), 

conforme exposto no Capítulo 1. Quando encontrávamos seqüências narrativas com 

traços de seqüência descritiva ou explicativa, por exemplo, para classificá-las, 

considerávamos as características predominantes na seqüência, desconsiderando os 

demais traços. Constatamos quais seqüências predominavam em cada tipo de notícia 

segundo os temas policial, esportivo e política ou economia. 

Em seguida, cruzamos os dados obtidos sobre as seqüências textuais com os 

dados sobre as categorias do discurso noticioso para verificar que tipo de seqüência 

prevalecia em cada categoria de cada um dos três temas. Assim, estabelecemos o que 

era mais típico de cada um dos temas da notícia sensacionalista para identificar o que 

caracteriza esse tipo de notícia em relação à sua composição. Para exemplificar esse 

procedimento, vamos expor, a seguir, o cruzamento dos dados das categorias e das 

seqüências na notícia já exposta no Capítulo 1. 
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Manchete 

Briga de Marido e mulher 
Policial mata policial 

 
Investigadora Iara Marques perdeu a cabeça durante a 

discussão e meteu três balaços no “tira” José Dias. Eles 
estavam em processo de separação há três meses. História 
completa na página 8. 

 
Violência doméstica/ casal de policiais repete cena 

das ruas dentro de casa 
 

Investigadora mata marido 

 
 
 
 
 

 

 

 

Lead 
 

 
O que seria mais uma discussão entre o casal de 

policiais civis terminou em tragédia ao meio-dia de ontem, na 
casa dos investigadores, na Rua Pretextado Taborda Júnior, 
282, no bairro Santa Quitéria. A investigadora Iara Marques 
Drapalski, 35 anos, matou com três tiros o seu ex-marido, o 
policial José Dias de Almeida, 46 anos. 

 

 
 

Seqüência 
narrativa 

 
 
 

Eventos 
Prévios 

 

De acordo com informações colhidas por policiais da 
Delegacia de Homicídios, o casal estava em processo de 
separação há três meses, o que fez com que Iara ficasse muito 
abalada psicologicamente. Por este motivo ela estava lotada no 
Grupo Auxiliar de Recursos Humanos (GARH) da Polícia Civil e 
Dias na sede do departamento. 

 

 
 

Seqüência 
narrativa 

 
 
 

Eventos 
Principais 

 

Discussão 
O casal discutia na sala da residência. Como aquilo já 

era normal, a mãe de Iara, que estava na casa, acreditou que 
seria apenas mais uma briga. De repente, ouviu os estampidos. 
Foram três tiros. Dois acertaram o peito do policial e outro a 
barriga. Em seguida Iara chamou um táxi e fugiu. 

 

 
 
Seqüência 
narrativa 

 
 

 
Conseqüências 

 

 
Atingido fatalmente, Dias nem teve tempo de ser 

socorrido. Ele morreu ali mesmo na sala. A Polícia Civil e o 
Instituto Médico-Legal foram acionados. Devido ao fato de tanto 
a vítima como a autora serem policiais civis, a imprensa não foi 
acionada. Só mais tarde apurou o que se passou no bairro 
Santa Quitéria. 

 

 
 
Seqüência 
narrativa 

 

Expectativas 
 

Providências 
O delegado Stélio Machado informou que aguarda 

que a policial se apresente nas próximas horas para dar sua 
versão aos fatos. “Soubemos que ela estava muito abalada 
com a separação e fazendo tratamento médico”, salientou o 
delegado. 

 

 
 
Seqüência 
explicativa 

 

Eventos 
prévios 

 

Antes de ser lotado no Departamento de polícia, Dias foi 
superintendente da Delegacia de Antitóxicos e do 8º Distrito por 
bastante tempo. Já Iara estava lotada em Rio Negro antes da 
separação e depois foi para o GARH, devido a seu estado 
emocional. (Tribuna do Paraná, Curitiba, 23/9/2003) 

 

 
Seqüência 
narrativa 
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Nessa notícia, a categoria Manchete expressa as informações contidas nos 

Eventos Principais: a briga do casal, o assassinato do policial pela esposa – também 

uma policial – e os tiros desferidos. O Lead, os Eventos Prévios, os Eventos Principais 

e as Conseqüências contêm seqüências narrativas, e a categoria Expectativas 

apresenta uma seqüência explicativa. No Lead encontramos as macroproposições 

complicação (“O que seria mais uma discussão entre o casal de policiais civis terminou 

em tragédia”) e ações (“A investigadora (...) matou com três tiros o seu ex-marido). Nos 

Eventos Prévios, a complicação está presente na informação sobre o fato de o casal 

estar em processo de separação, e as ações, no fato de estar “abalada 

psicologicamente” e estar lotada no GARH. Nos Eventos Principais, há a complicação, 

com a discussão do casal, e as ações, os tiros desferidos e a fuga da autora do crime. 

Nas Conseqüências, aparecem outras ações decorrentes dos tiros, a morte do policial e 

o fato de o IML ter sido acionado. Nas Expectativas, há uma seqüência explicativa com 

a exposição do que o delegado espera que ocorra em relação ao caso. Há novamente 

os Eventos Prévios, desta vez de forma um pouco mais detalhada; aqui esta categoria 

contém uma seqüência narrativa, que conta onde os policiais trabalharam e onde 

trabalhavam na época do crime. 

Depois de fazer o cruzamento de dados em todas as notícias da amostra, 

fizemos um levantamento para saber quais seqüências prevaleciam em cada categoria 

do discurso noticioso e, assim, pudemos estabelecer quais categorias e seqüências 

textuais eram típicas das notícias segundo os seus temas. 

A análise do estilo da notícia sensacionalista foi feita tendo como base o conceito 

de estilo de Possenti (1993), ou seja, o estilo como escolha e marca do trabalho do 

sujeito na linguagem. Este autor considera a linguagem como o resultado do trabalho 
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dos seus usuários, pois eles escolhem determinada linguagem para os seus textos; tal 

escolha evidencia o trabalho de construção do sujeito.  

Pensando especificamente em relação a este trabalho, podemos dizer que, se a 

escolha de uma linguagem e não de outra evidencia o trabalho de construção do 

sujeito, então as escolhas estilísticas presentes na notícia sensacionalista também 

estão subordinadas à escolha por parte do jornalista, que trabalha o estilo de maneira a 

obter determinados efeitos.  

Possenti (1993) afirma que a seleção do locutor ocorre de acordo com o seu 

ponto de vista e o lugar de onde fala. No Capítulo I vimos que as escolhas feitas pelo 

jornal ou jornalista são determinadas pelo seu ponto de vista, ou melhor, pelo ponto de 

vista que tem do leitor que quer atingir, e depende do estrato social do leitor. Portanto, 

nossa análise do estilo das notícias sensacionalistas se baseou no fato de os recursos 

estilísticos no jornalismo serem selecionados tendo em vista o estrato social do público 

do jornal. Partimos do pressuposto de que a notícia sensacionalista apresenta um estilo 

mais informal do que a notícia de maneira geral e analisamos os recursos estilísticos 

componentes do estilo desse tipo de notícia para averiguar como é feita a seleção 

desses recursos por parte do jornalista ou do jornal, considerando o papel que 

desempenham na constituição do gênero estudado. 

Feitos todos esses procedimentos, estabelecemos o que era típico da notícia 

sensacionalista em termos de composição e estilo e escolhemos algumas notícias mais 

características de cada tema para exemplificação dos resultados obtidos. Em relação 

ao estilo, primeiramente analisamos os recursos estilísticos usados e a sua função na 

construção dos sentidos das notícias que usamos como exemplos e, posteriormente, 

fizemos uma exposição e discussão a respeito dos demais recursos estilísticos típicos 
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desse tipo de notícia encontrados na amostra de uma maneira geral. Em seguida, 

fizemos a comparação do estilo da notícia sensacionalista com o da notícia não 

sensacionalista utilizando o material controle mencionado anteriormente. Procedendo 

assim, pudemos descrever a notícia sensacionalista no que concerne à sua 

composição e seu estilo para caracterizá-la como um gênero textual diferente da notícia 

jornalística de maneira geral. 
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CAPÍTULO III – ASPECTOS ESTILÍSTICO-COMPOSICIONAIS DA NOTÍCIA 

SENSACIONALISTA 

 
 
Apesar de haver o interesse das pessoas por notícias sobre crimes violentos e 

tragédias desde tempos remotos, a imprensa sensacionalista desde muitos anos não 

goza de prestígio junto à classe jornalística. Segundo Angrimani (1995), a literatura da 

área de comunicação social condena a imprensa sensacionalista, deixando-a à 

margem, tanto que, quando se usa o termo sensacionalista, se quer dizer que essa 

imprensa é audaciosa e irreverente, mas também imprecisa e com distorções e 

deturpações, já que “Sensacionalista é a primeira palavra que a maior parte das 

pessoas utiliza para condenar uma publicação” (ANGRIMANI, 1995, p. 14).  

A notícia sensacionalista parece ter ficado reservada aos estratos sociais menos 

favorecidos da sociedade; o jornal que compõe o corpus deste trabalho é lido por tais 

estratos, como foi explicado no capítulo anterior. Segundo Van Dijk (1996), o jornal ou o 

jornalista escolhe os temas das notícias dependendo dos interesses do seu público. 

Podemos afirmar que, da mesma forma, as notícias sensacionalistas também são 

escolhidas conforme o interesse do público, ou melhor, conforme a imagem que o 

jornalista tem do leitor do seu jornal. O jornalista tem em mente um leitor pertencente a 

um estrato social menos favorecido e, por isso, supõe o seu interesse por notícias 

sensacionalistas. Assim, os temas da nossa amostra estão adequados ao suposto 

interesse do seu tipo de leitor, por isso coloca tanto peso nos três temas escolhidos 

para análise. O público interessa-se por temas policiais, como já ficou claro, daí o 

motivo da publicação de notícias com tais temas. O motivo da publicação de temas 

esportivos, mais especificamente sobre futebol, explica-se pelo fato de este ser o 
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esporte mais popular no Brasil. Quanto ao tema político ou econômico, no capítulo 

anterior afirmamos que são destaque, na manchete principal de primeira página, 

somente notícias com temas sobre política ou economia de interesse direto à 

população, como greves e aumentos de preços e serviços, ou seja, assuntos que 

afetam diretamente a vida das pessoas de estratos sociais menos favorecidos. Isso 

confirma o fato de o jornalista se basear na imagem de um público desses estratos 

sociais para escolher os temas dessas notícias. 

Após essas considerações sobre os temas das notícias sensacionalistas, 

partimos para a análise dos dados encontrados neste trabalho. Este capítulo está 

dividido em duas partes: uma trata das características típicas da composição das 

notícias sensacionalistas e outra de suas características estilísticas. Para facilitar a 

exposição dos dados, a primeira parte está dividida segundo os temas policial, 

esportivo e político ou econômico. 

 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS COMPOSICIONAIS DA NOTÍCIA SENSACIONALISTA 

 
 

3.1.1 O Tema Policial 

 
 
Analisando as notícias policiais da amostra, foram encontradas notícias sobre 

assassinato, tráfico de drogas, assalto, estelionato, estupro, tragédia causada por 

acidente, prostituição, denúncias de maus-tratos e de incentivo à violência. Desses 

assuntos, o mais freqüente é a notícia sobre crimes violentos (assassinatos, estupros e 

assaltos), e a notícia escolhida como exemplo de notícia policial típica se refere a um 

crime violento, um assassinato.  
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As categorias do discurso noticioso mais comuns às notícias policiais são 

Manchete, Lead, Eventos Principais, Eventos Prévios, Reações Verbais, 

Conseqüências e Expectativas. As únicas categorias que não variam de posição no 

texto são mesmo a Manchete e o Lead; a categoria Expectativas, geralmente, figura no 

final do texto, no último ou penúltimo parágrafo, e as demais categorias não têm 

posição fixa de ocorrência nos textos. As categorias encontradas em todos os textos 

foram a Manchete, o Lead e os Eventos Principais, pois, como explica Van Dijk (1996), 

são as únicas categorias obrigatórias do discurso noticioso, as demais podem ocorrer 

ou não, dependendo de cada notícia. Além disso, os elementos que compõem a 

categoria Manchete são baseados na categoria Eventos Principais, ou seja, geralmente 

a conjugação da manchete real, da chamada e do título reflete as informações contidas 

nessa categoria. 

Quanto às seqüências textuais típicas das notícias policiais, verificamos que, nas 

notícias cujos assuntos são os crimes violentos, prevalece a seqüência narrativa, 

podendo conter seqüências descritivas e, normalmente, o último ou penúltimo parágrafo 

é uma seqüência explicativa. 

Ao cruzar os dados referentes às categorias do discurso noticioso com as 

seqüências textuais, foi possível perceber as seguintes características: 1) o Lead, os 

Eventos Prévios, os Eventos Principais, as Conseqüências e as Reações Verbais, 

geralmente, são categorias constituídas por uma seqüência narrativa; 2) a categoria 

Expectativas é formada por uma seqüência explicativa. 

O fato de predominar a seqüência narrativa se dá pela própria natureza desse 

tipo de notícia, ou seja, por sempre contar um fato que envolve obrigatoriamente ações 

e personagens – como um assassinato, um assalto. Justamente por isso, há a 
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predominância de seqüência narrativa nas categorias Eventos Prévios, Eventos 

Principais, Conseqüências e Reações Verbais, pois essas categorias contam, 

respectivamente, as ações passadas relacionadas ao fato principal, o fato principal, as 

ações desencadeadas por tal fato e os testemunhos de personagens diretamente 

envolvidos. A categoria Expectativas não possui essa mesma natureza, já que não 

apresenta ações e personagens, mas sim uma exposição sobre o que poderá ocorrer a 

partir do fato noticiado. Observe-se o exemplo típico de notícia sensacionalista policial 

apresentado a seguir. 



 75 

 



 76 

 

 

 



 77 

O primeiro parágrafo deste texto é a categoria Lead, que contém o 

acontecimento principal da notícia (o assassinato de uma adolescente de 13 anos), o 

tempo, o local, o instrumento com o qual foi morta e, no final, há a indicação do 

suspeito do crime. Este primeiro parágrafo possui uma seqüência narrativa porque 

apresenta algumas características apontadas por Adam apud Bonini (2005) como 

indicadoras desse tipo de seqüência, como ações (o assassinato) e unidade temática, 

com a ação centrada num personagem central (a adolescente assassinada). No 

entanto, não encontramos todas as macroproposições indicadas pelo autor; 

identificamos as ações, o próprio assassinato, reunindo os acontecimentos 

desencadeados por algo ainda não explicitado no corpo do texto. Também foi 

identificada a resolução, explicando o fato de o suspeito da autoria do crime já ter sido 

identificado. 

O segundo e o terceiro parágrafos apresentam os Eventos Principais e possuem 

características bastante claras de seqüência narrativa, pois é o momento em que se 

narra como ocorreu o crime. Temos: 1) a situação inicial, há uma situação de equilíbrio 

(o fato de a adolescente estar reunida com outros jovens numa festa); 2) a 

complicação, surge a perturbação da narrativa (o rapaz passa a mão nas nádegas da 

adolescente e ela dá um tapa no rosto do rapaz); 3) as ações (o rapaz desfere um tiro 

na cabeça da vítima, esta é levada ao hospital e morre); 4) no quarto parágrafo 

encontramos a resolução, há os relatos que levaram a polícia às suspeitas em relação 

à autoria do crime, o que reduz a tensão da narrativa. Ao mesmo tempo, o quarto 

parágrafo apresenta a categoria Conseqüências, pois são organizados os eventos 

causados pelo Evento Principal – os acontecimentos principais têm como conseqüência 

a investigação do crime. 
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O quinto parágrafo apresenta as Expectativas, uma possível resolução do caso, 

ou melhor, a prisão do responsável pelo assassinato e a redução da violência na região 

em que ocorreu o crime. Este parágrafo apresenta característica de seqüência 

explicativa, pois apresenta uma exposição das expectativas em relação à solução 

desse tipo de caso.  

Os demais elementos da notícia, ou seja, a categoria Manchete, baseiam-se nos 

Eventos Principais. As ações mais importantes da categoria Eventos Principais são: o 

assassinato da jovem, expresso na manchete real e no título do texto (Menina de treze 

anos fuzilada e Assassinada aos 13 anos); as ações causadoras do crime, expressas 

nos antetítulos (Marmanjo leva tapa e manda bala e Violência sem fim – dá tapa no 

rosto e leva tiro na cabeça durante festinha). A chamada é a conjugação do principal 

acontecimento e das ações que conduziram a ele, ou seja, reflete os fatos contidos no 

título e no antetítulo, a categoria Eventos Principais. O Lead não contém as ações 

causadoras do crime, mas isso já estava mencionado nos elementos da categoria 

Manchete. 

 
 

3.1.2 O Tema Esportivo 

 
 
As notícias esportivas presentes em nossa amostra tratam dos seguintes 

assuntos: partidas de futebol ocorridas no dia anterior ou há poucos dias, perspectivas 

sobre partidas a serem realizadas em breve, indenização trabalhista exigida por um ex-

atleta de uma equipe de futebol e avaliação da campanha de uma equipe em 

determinado campeonato. Desses assuntos, os mais recorrentes são as partidas 

passadas e as futuras, com o predomínio bastante equilibrado dos mesmos. 



 79 

Observamos diferenças composicionais entre as notícias que tratam desses dois 

assuntos, por isso foram escolhidos textos sobre os mesmos como exemplos típicos 

das notícias esportivas. 

Nas notícias sensacionalistas com tema esportivo, as categorias constantes em 

todos os textos são as obrigatórias, a Manchete, o Lead e os Acontecimentos 

Principais. Na categoria Lead, freqüentemente aparecem mesclados elementos que 

têm valor de avaliação, e a categoria Avaliação aparece em apenas um texto num 

parágrafo separado do Lead. 

Nas notícias cujos assuntos tratam de partidas futuras, encontramos as 

categorias Manchete, Lead, Eventos Principais, Eventos Prévios, Reações Verbais, 

Avaliação e Expectativa, mas essas categorias não constavam em todos os textos, 

variando conforme a notícia; estão presentes em todas as notícias somente as três 

categorias obrigatórias. Os elementos integrantes da categoria Manchete se baseiam 

na categoria Lead e isso vale tanto para as notícias cujo assunto é uma partida 

passada quanto para aquelas cujo assunto é uma partida futura. 

As seqüências textuais típicas do tema esportivo também variam conforme os 

assuntos abordados nas notícias. Verificamos o predomínio de seqüências narrativas 

em notícias sobre partidas passadas e o predomínio de seqüências explicativas 

naquelas sobre o assunto partidas futuras. 

Fazendo o cruzamento dos dados referentes às categorias do discurso noticioso 

com as seqüências textuais, podemos perceber, nas notícias cujos assuntos são as 

partidas futuras, que todas as categorias têm características de seqüência explicativa. 

No que se refere às notícias cujos temas são as partidas passadas, temos a categoria 
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Lead com características explicativas e a categoria Eventos Principais com 

características narrativas. 

O fato de predominar a seqüência narrativa nas notícias sobre partidas passadas 

se dá pelo fato de ela sempre contar um fato, ou seja, narrar a partida de futebol, as 

jogadas mais importantes, por envolver a participação de personagens (os jogadores de 

futebol) e ações, as jogadas perigosas, os gols e as faltas; no Lead dessas notícias 

predomina a seqüência explicativa por ele possuir características de avaliação, como 

nota-se pelo exemplo típico de notícia sensacionalista esportiva exposta a seguir. 
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O lead é o primeiro parágrafo do corpo da notícia e constitui-se das informações 

referentes ao resultado da partida, o local, a data e uma avaliação sobre a partida. 

Constitui-se de uma seqüência explicativa à medida que apresenta: 1) a exposição de 

um problema, o mau desempenho da equipe do Coritiba numa partida contra o São 

Caetano; 2) a explicação, pois expõe-se que, apesar da derrota, a equipe permanece 

na mesma posição no campeonato brasileiro. 

Do segundo ao sexto parágrafo, temos os Eventos Principais, em que as jogadas 

mais importantes da partida são narradas, constituindo-se, portanto, de uma seqüência 

narrativa, pois há: 1) a complicação, há a perturbação do equilíbrio, “a primeira jogada 

de perigo” (segundo parágrafo); 2) as ações, são narrados os gols (segundo e terceiro 

parágrafos), e outras jogadas importantes estão no quarto e quinto parágrafos e 

também em parte do sexto parágrafo; 3) a resolução, a tensão é reduzida (última frase 

do último parágrafo), o fato de o Coritiba não ter conseguido mais nenhum bom 

resultado na partida e a expectativa de reerguer-se no campeonato ao jogar contra o 

Santos futuramente.   

Os elementos integrantes do Lead desta notícia estão presentes também na 

categoria Manchete: há uma avaliação da partida na manchete real e no seu antetítulo, 

bem como no título do corpo do texto; o local está expresso na manchete real, pois o 

texto explica onde se realizou a partida, na casa do azulão; a chamada contém o placar 

da partida, bem como uma avaliação sobre a atuação dos jogadores; o antetítulo – Mal/ 

nada deu certo em São Caetano e derrota de 2 x 0 acabou barata – também contém o 

placar da partida. Portanto, no caso desta notícia, bem como em relação à maioria das 

notícias esportivas, os elementos do Lead são praticamente os mesmos utilizados para 

a composição dos títulos do texto.   
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Quanto às notícias referentes a partidas futuras, como já mencionamos acima, 

nelas predominam as seqüências explicativas. Isso se deve, possivelmente, ao fato de 

apresentarem uma expectativa em relação à partida a ser realizada, explicar as 

medidas tomadas pelo técnico da equipe quanto à concentração dos jogadores antes 

da partida, informar quais jogadores participarão da partida, bem como o valor dos 

ingressos. Observemos a notícia a seguir. 
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O Lead, contido no primeiro parágrafo, apresenta informações relativas à partida 

a ser realizada, data, horário, local e problemas enfrentados pelo técnico da equipe, por 

isso encontramos nessa categoria uma seqüência explicativa, composta pela 

explicação das informações mencionadas acima. Não encontramos características que 

nos levam a constatar outras macroproposições nessa seqüência e, fazendo uma 

análise por contraste com as demais seqüências definidas por Adam, percebemos que 

esse Lead se enquadra mais em uma seqüência explicativa, não podendo se encaixar 

em nenhuma das demais seqüências; o mesmo pode-se dizer das demais seqüências 

explicativas encontradas no texto. 

No segundo parágrafo temos a categoria Reações Verbais, com o técnico da 

equipe tecendo comentários sobre a perda de um jogador para outra equipe e sobre a 

equipe atual. O terceiro parágrafo apresenta a categoria Eventos Prévios, comentando 

como a equipe tem se saído nas últimas rodadas. O quarto parágrafo apresenta os 

Eventos Principais, as alterações feitas pelo técnico para essa partida e alguns 

jogadores que dela participarão. O quinto parágrafo apresenta características de duas 

categorias, a Avaliação, por avaliar a campanha da equipe, e Expectativas, por 

expressar a expectativa em relação à partida. O sexto parágrafo não foi classificado 

segundo as categorias de Van Dijk (1996) por não se encaixar em nenhuma delas. 

Todas as notícias sobre partidas futuras têm como característica este último parágrafo 

com os valores dos ingresso; tal parágrafo se caracteriza como uma seqüência 

explicativa por conter uma exposição do preço dos ingressos. 

O título e o antetítulo do corpo do texto (América/ Cori começa hoje a busca de 5 

vitórias para garantir a Libertadores – Início da contagem regressiva) têm relação com o 

Lead, já que “o sonho de participar da Taça Libertadores da América” só é mencionado 
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nessa categoria. A mesma relação pode ser encontrada na manchete, em seu antetítulo 

e na chamada, no entanto, neste último elemento, há mais informações, resumindo os 

elementos do Lead. 

 
 

3.1.3 O Tema Político ou Econômico 

 
 
As notícias sobre política ou economia tratam de aumento do preço de produtos 

e serviços, corrupção, reforma tributária, aumento de salário de determinado setor, 

conflitos sociais e greves, sendo greves e aumento de preço de produtos e serviços os 

assuntos mais abordados. Apesar de haver na amostra notícias de âmbito nacional, 

estadual e local, as notícias de âmbito estadual prevalecem. Conforme Van Dijk (1996), 

os jornais sempre preferem dar destaque a notícias mais próximas da realidade do seu 

público. Assim, é possível que o fato de prevalecer notícias de âmbito estadual se deva 

a isso, pois, provavelmente, as notícias de âmbito nacional e estadual são em maior 

quantidade do que as de âmbito local, e entre a primeira e a segunda o jornal deve 

preferir a segunda por ela estar mais próxima da realidade do seu público. Além disso, 

na nossa amostra, há mais notícias sobre política (11) do que sobre economia (5). 

Analisamos tais tipos de notícias separadamente para averiguar se havia diferenças 

composicionais entre ambas, mas não vimos diferenças nesse aspecto.  

Dentre as categorias do discurso noticioso, as mais constantes nas notícias 

sobre o tema política ou economia são Manchete, Lead, Acontecimentos Principais e 

Reações Verbais, e a categoria Manchete se baseia, geralmente, na categoria Eventos 

Principais. Quanto às seqüências textuais típicas, notamos o predomínio da seqüência 

explicativa em todas as categorias desse tipo de notícia. Observe a notícia a seguir. 
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Na categoria Lead – primeiro parágrafo do corpo do texto – há informações sobre 

o acontecimento principal do texto, o reajuste do serviço de energia elétrica, e quando o 

reajuste foi autorizado. O segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafos tratam dos 

Eventos Principais envolvidos no reajuste do serviço. O sexto e sétimo parágrafos 

apresentam as Reações Verbais do presidente da Aneel, ou melhor, um participante 

importante do acontecimento comenta o motivo de haver ocorrido o mesmo. Dentro do 

box, que tem como título Investir em novas usinas, há mais um parágrafo com Reações 

Verbais por parte do presidente da Aneel, e os três parágrafos seguintes contêm outros 

elementos relacionados à categoria Eventos Principais. 

Consideramos esta notícia composta de seqüência explicativa por tratar-se de 

uma exposição sobre o reajuste do serviço: no Lead encontramos o problema, a 

questão do reajuste é apresentada; nos Eventos Principais, há a explicação 

propriamente, em que se expõe como se dará o reajuste do serviço; as Reações 

Verbais apresentam a conclusão-avaliação – a constatação do reajuste é reformulada 

em virtude da sua necessidade, tendo em conta o cálculo previsto para esse reajuste e 

o fato de as tarifas sustentarem os investimentos da Copel. 

A notícia informa o reajuste do serviço para residências (23,76%) e o reajuste 

para as indústrias (25,99%). No Lead aparece a média do reajuste (25,27%). Esses são 

os Eventos Principais da notícia, e a categoria Manchete baseia-se em um deles, a 

porcentagem de reajuste para as residências. A chamada também se baseia nos 

Eventos Principais, a quantidade de pessoas atingidas pelo reajuste, e menciona o 

percentual de reajuste para os consumidores industriais. Os títulos, tanto as manchetes 

de primeira página quanto os títulos da parte interna do jornal, enfatizam um 
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acontecimento principal diretamente relacionado aos interesses do público do jornal, o 

reajuste do serviço para residências. 

Vale a pena tratar aqui das questões relativas à adequação dos modelos teóricos 

aos nossos dados, ou melhor, da identificação das categorias de Van Dijk (1996) e das 

seqüências textuais de Adam apud Bonini (2005). O modelo teórico de Van Dijk (1996) 

se adaptou bastante bem para efeitos de análise dos dados referentes às notícias 

sensacionalistas. Não encontramos todas as suas categorias na notícia sensacionalista, 

mesmo porque elas não são todas obrigatórias, mas conseguimos identificar algumas 

delas como típicas desse tipo de discurso noticioso. O modelo foi de fácil aplicação ao 

tipo de texto analisado, o que se deve, provavelmente, ao fato de as categorias 

servirem especificamente ao discurso noticioso, ao contrário das seqüências textuais, 

que servem a todo tipo de texto. Nas notícias esportivas sobre partidas futuras, não 

conseguimos encaixar nas categorias do discurso noticioso apenas os parágrafos que 

informavam o preço dos ingressos das partidas de futebol, o que ocorreu, 

possivelmente, devido ao fato de esse tipo de informação ser algo muito específico 

desse tipo de notícia. 

Quanto às seqüências textuais, a seqüência descritiva foi facilmente identificável, 

ao menos em nossa amostra, devido ao fato de ela ter um tema-título e uma ordem 

mais livre na seqüência. Há esse tipo de seqüência nas notícias policiais, 

especialmente quando os textos apresentam a descrição de uma cena de crime, que 

desponta como o tema-título da seqüência descritiva.  

A seqüência narrativa também foi de fácil identificação por envolver sempre um 

personagem e ações. Esse tipo de seqüência predomina nas notícias policiais 

exatamente por haver, na maior parte delas, personagens (autor do crime e vítima) e as 
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ações que culminaram no crime. Nas notícias esportivas com assunto relativo a partidas 

já ocorridas, também predominou esse tipo de seqüência pelo mesmo motivo: elas 

contêm personagens (os jogadores) e as ações que levaram ao resultado final da 

partida.   

Já com a seqüência explicativa tivemos mais problemas, porque, muitas vezes, 

tínhamos uma idéia intuitiva de que determinada seqüência deveria ser explicativa, mas 

não conseguíamos delimitar as suas macroproposições claramente, ou seja, foi um 

trabalho que levantou dúvidas sobre como classificá-las, pois em geral não podíamos 

classificá-las tendo como parâmetros as macroproposições. Embora para Adam apud 

Bonini (2005) a exposição possa ser característica de seqüências explicativas ou 

descritivas, nos apoiamos no fato de a seqüência expor uma informação para identificá-

la como explicativa. Para exemplificar, podemos citar a seqüência classificada como 

explicativa quando analisamos uma notícia sobre partidas de futebol futuras. No último 

parágrafo dessas notícias, sempre há informações sobre os preços dos ingressos. Ao 

analisarmos tais parágrafos, não conseguimos constatar as macroproposições da 

seqüência explicativa, mas a consideramos uma seqüência dessa natureza porque este 

parágrafo expõe os preços dos ingressos, ou seja, trata-se de uma exposição de 

informações. Limitamo-nos aqui a apontar questões referentes à identificação desses 

três tipos de seqüências, porque foram as que constavam da nossa amostra. Havia 

seqüências argumentativas somente em uma notícia, não sendo, portanto, um dado 

relevante para o estudo. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS DA NOTÍCIA SENSACIONALISTA 

 
 
Inicialmente notamos que a notícia sensacionalista possui uma característica que 

parece distingui-la de outras notícias: o fato de apresentar uma linguagem mais informal 

do que outros tipos de notícias. Por um lado, essa linguagem informal não se dá em 

termos sintáticos, morfológicos ou fonológicos, mas em termos lexicais, com o uso de 

expressões informais, frases feitas, gírias, ou seja, um léxico nada comum a um meio 

de comunicação de massas ou mesmo à maioria dos textos escritos. Por outro lado, 

tais elementos lexicais estão presentes somente nas manchetes, títulos e chamadas 

das notícias; o corpo dos textos não apresenta esses traços de linguagem informal, 

mas sim o estilo comum à maioria das notícias de jornais considerados sérios. Esse uso 

de expressões informais é muito mais freqüente nos elementos das notícias sobre 

temas policiais e sobre política ou economia do que nas esportivas, talvez devido ao 

fato de os dois primeiros temas conterem acontecimentos que podem despertar mais a 

indignação da população do que notícias sobre esportes. 

Se voltarmos aos textos analisados na seção anterior, notaremos esses traços. 

Observemos a notícia sobre o tema policial analisada no início deste capítulo; nas 

informações contidas nos elementos da primeira página, temos: Marmanjo leva tapa e 

manda bala – Menina de 13 anos fuzilada; Assassino passou a mão na garota, que não 

gostou e meteu a mão na cara dele. Reação do bolinador foi um tiro na cabeça da 

criança. Percebemos as expressões informais mandar bala como sinônimo de atirar e 

meter a mão na cara ao invés de desferir um tapa, como, aliás, está no interior do texto 

(final do segundo parágrafo). Note-se também o exagero no uso da palavra fuzilada, já 

que fuzilamento é uma palavra usada no ambiente militar e atribuída no sentido dessa 
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notícia por metáfora. Há exagero também ao nomear o agressor de marmanjo, 

assassino e bolinador, enquanto a vítima é a criança; o objetivo desse léxico é gerar 

uma oposição entre agressor e vítima, pois, como o jornal sabe que o leitor se 

sensibilizará com a situação da vítima, opta por palavras que intensifiquem os fatos e 

coloquem agressor e vítima em pólos opostos. Portanto, a escolha da linguagem 

informal é feita pelo jornal para aproximar a notícia de seu leitor, pois o fato de 

prevalecer essa linguagem principalmente na primeira página não é algo gratuito; a 

intenção é chamar a atenção do leitor com expressões de impacto e informais para ele 

ter o interesse de ler a notícia e comprar o jornal. Essa é a característica estilística mais 

marcante da notícia sensacionalista, porque os jornais tidos como sérios não recorrem 

a esse tipo de linguagem. A notícia abaixo, veiculada no jornal Gazeta do Povo, se 

refere ao mesmo fato da notícia da Tribuna do Paraná analisada acima. 

 
Menina de 13 anos revida “cantada” e leva tiro; enterro foi ontem 

 
 

A polícia investiga o assassinato da 
estudante Stephani Santana de Almeida, de 13 
anos, ocorrido em uma festa na madrugada de 
domingo para segunda-feira, em Pinhais. De 
acordo com informações do delegado Gerson 
Machado, titular da delegacia de Pinhais, o 
principal suspeito é Alan Braga da Silva, 20 
anos, apontado por diversas testemunhas como 
o autor do disparo que matou a menina. 
Segundo testemunhas, Stephani deu um tapa 
no rosto de Alan, depois que ele a acariciou sem 
o seu consentimento. Revoltado, o rapaz teria 
apanhado um revólver de um amigo e atirado na 
cabeça da adolescente. Depois, fugiu. 

Ela foi levada para o pronto socorro do 
Hospital Cajuru, onde chegou morta. Stephani 
foi enterrada ontem pela manhã, no cemitério do 
Santa Cândida. 

A família de Stephani, que mora no 
Bairro Alto, em Curitiba, espera que a polícia 
encontre logo o assassino: “É uma questão de 
tempo”, disse o técnico em eletrônica Marco 
Aurélio de Almeida, pai da menina. Em 

depoimento na delegacia, familiares relataram 
que ela namorava um adolescente de 17 anos, 
envolvido com drogas e com diversas 
passagens pela polícia. Ele foi descartado como 
suspeito quando a polícia identificou – por meio 
de testemunhas – Alan como autor do crime. 

A mãe, Elivete Santana, contou que, no 
domingo, Stephani recebeu um telefonema e 
saiu com uma amiga, sem avisar os pais. 

Machado aguarda que o mandado de 
prisão preventiva seja expedido contra Alan para 
poder prendê-lo. Natural do Rio de Janeiro, ele 
mora próximo ao local da festa, está 
desempregado e foi indiciado por roubo no ano 
passado. Além dele, o delegado vai indicar por 
corrupção de menores Adenílson dos Santos, 19 
anos, que estava com Alan na festa, e Elias 
Lustosa dos Santos, 22 anos, dono da casa 
onde ocorreu o crime. Segundo a polícia, Elias 
sempre cedia a casa para que fossem 
realizadas festas envolvendo menores.  

 
(Gazeta do Povo, 11/11/2003) 



A notícia acima não estava nas manchetes de primeira página do jornal Gazeta 

do Povo, o que evidencia o fato de o jornal não dar destaque ao noticiário policial. A 

manchete reflete os acontecimentos principais da notícia – os fatos de a garota ter 

revidado a “cantada” e ter levado um tiro – e também a data do enterro da vítima. O 

texto não dá tantos detalhes do crime quanto a notícia da nossa amostra, na verdade 

não explica o fato de o rapaz ter acariciado as nádegas da garota, expressando apenas 

que “ele a acariciou sem o seu consentimento”; esse jornal também prefere enfatizar as 

expectativas em relação à solução do caso. Além disso, há a ausência de elementos 

típicos da linguagem informal, preferindo-se expressões mais formais como levar tiro, 

além de a palavra informal cantada estar entre aspas, ou seja, o jornal assume a 

apropriação de uma expressão informal nessa notícia, mas que tal uso não é corrente 

nos seus textos. Outra diferença está nos títulos das notícias: no texto da Tribuna do 

Paraná, o título é mais sucinto e direto, refletindo exatamente os acontecimentos 

principais da notícia (o fato de o rapaz ter matado a garota porque ela o esbofeteou 

devido à sua ousadia de tocá-la); o texto da Gazeta do Povo suaviza o acontecimento 

ao usar a palavra “cantada” e preocupa-se em expor a data do enterro da vítima. 

Nas notícias esportivas apresentadas neste capítulo, também verificamos 

elementos semelhantes. Nos elementos da primeira página, temos: Coxa jogal mal e se 

entrega – Ferro na casa do Azulão. Percebe-se uma linguagem informal, pois Ferro na 

casa do azulão refere-se à expressão levar ferro, que no sentido do texto significa 

perder a partida. No interior do jornal, temos: Mal/ nada deu certo em São Caetano e 

derrota de 2 x 0 acabou barata – Coxa cai no 1º tempo e não reage. Há outra 

expressão informal no subtítulo, a derrota acabou barata, para expressar que a equipe 

do Coritiba não reagiu. No caso dos textos sobre esportes, temos também o uso de 
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termos informais usados para nomear as equipes de futebol. Nestes elementos 

podemos observar o uso das palavras Coxa (encurtamento de Coxa Branca) e Verdão 

para a equipe do Coritiba e Azulão para a equipe do São Caetano; essas expressões 

para referir-se às equipes também são usadas no corpo dos textos. A mesma notícia 

sobre esta partida de futebol foi publicada no jornal Gazeta do Povo e está exposta a 

seguir; inicialmente expomos os elementos presentes na primeira página e, em 

seguida, os títulos e o corpo da notícia, contidos no interior do jornal. 

 
 

O Coritiba de Marcel perdeu ontem por 2 a 0 para o Azulão, em São Caetano, mas 
mantém a terceira posição no Brasileiro. Em Londrina, no Estádio do Café – onde jogou por ter perdido o 
mando de campo por um jogo – o Atlético foi derrotado pelo Vitória por 2 a 1. Hoje tem Paraná contra o 
Galo, em Belo Horizonte. 

 
 
 
 

Coxa inicia mal a série paulista 
 

Equipe perde para o São Caetano, por 2 a 0, no Anacleto Campanella, 
mas vê aproximação dos concorrentes 

 
 

O primeiro passo do Coritiba na 
seqüência de três jogos contra rivais diretos pela 
classificação à Libertadores da América foi dado 
para trás. A equipe perdeu ontem para o São 
Caetano, por 2 a 0, no Anacleto Campanella, 
manteve-se na terceira posição do campeonato 
Brasileiro, com 65 pontos, mas mostrou mais 
uma vez falhas que podem derrubá-la na 
classificação em poucas rodadas. 

Se voltar a jogar mal e perder para o 
santos, sábado, às 16 horas, no Couto Pereira, 
e para o São Paulo, 2 de novembro, no 
Morumbi, dificilmente o time conseguirá seguir 
entre os cinco melhores do Nacional, o que dá 
acesso ao maior torneio sul-americano em 2004. 
Com a vitória em casa, o Azulão pulou 
temporariamente da 6ª para a 4ª posição, com 
62 pontos. A série de jogos contra os paulistas 

acaba contra o Corinthians, 5 de novembro, em 
Curitiba. 

A filosofia do técnico Paulo Bonamigo 
para a partida de ontem – “não priorizo a 
marcação, mas a vitória” – ficou bem distante de 
ser colocada em prática. Com apenas Marcel 
como atacante nato na escalação inicial, o Coxa 
incomodou somente uma vez o goleiro Sílvio 
Luiz durante o 1º tempo num chute de Jackson, 
aos 15 minutos. 

Além da fraca atuação ofensiva, o 
Alviverde conseguiu decepcionar na defesa. E 
logo aos seis minutos sofreu um gol – ala-
esquerdo Zé Carlos cruzou na cabeça do 
zagueiro Serginho, que acertou o ângulo 
esquerdo do goleiro Fernando. 

Mesmo sem atacar com objetividade, o 
São Caetano conseguiu dominar o confronto e 
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teve poucas dificuldades para ampliar a 
vantagem. Aos 31’, Adhemar cobrou falta de 
longe, a bola tocou no chão e enganou o goleiro 
coxa-branca antes de chegar à rede. 

Bonamigo tentou consertar as falhas do 
Coritiba no intervalo e colocou o atacante 
Helinho no lugar do meio-ofensivo Alexandre 
Favaro. A substituição, entretanto, não foi 
suficiente para mudar o rendimento da equipe. 

Sem sofrer uma pressão significativa, o 
São Caetano aumentou a cautela e conseguiu 
segurar o resultado. Nem a entrada de Lima no 
lugar de Jackson, muito menos a atuação da 
novidade Djames foram suficientes para que o 
Coritiba ao menos conseguisse esboçar uma 
reação.  

 
(Gazeta do Povo, 23/10/2003)  

 
 

 Note-se a diferença nos títulos dos dois textos: ao invés de dizer que o Coritiba 

levou ferro, a Gazeta do Povo prefere informar que a equipe inicia mal a série paulista e 

perde para o São Caetano, ou seja, usa uma linguagem mais formal. Além disso, os 

títulos da Tribuna do Paraná são mais sucintos, informando apenas o fato de a equipe 

não ter se saído bem na partida e ter perdido para o São Caetano, que jogava em casa, 

enquanto os títulos da Gazeta do Povo, além dessas informações, avaliam a situação 

da equipe paranaense ao expor o fato de os concorrentes do Coritiba estarem se 

aproximando da sua posição no Campeonato Brasileiro. As expressões Coxa, ao invés 

de Coritiba, e Azulão, ao invés de São Caetano, também estão no título e no corpo da 

notícia da Gazeta do Povo. 

Nos textos sobre política ou economia, ocorrem recursos estilísticos 

semelhantes. No texto apresentado anteriormente sobre o reajuste da energia elétrica, 

temos: Energia elétrica 23,7% mais cara – Choque no bolso do povão; Luz/ reajuste foi 

autorizado pela Aneel – Tarifa de energia sobe 23, 76%. A manchete apresenta 

elementos bastante interessantes para se entender os recursos usados nesses textos. 

A expressão Choque no bolso do povão para expressar o reajuste da tarifa de energia 

elétrica está carregada de exagero que se efetiva por meio de um trocadilho. Esse 

recurso chama a atenção para o fato de o jornal se posicionar a favor do trabalhador, o 

povão; além disso, o antetítulo da manchete destaca o reajuste do serviço para 
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residências (23,7%). Esses recursos deixam transparecer um discurso que toma partido 

dos estratos sociais menos favorecidos, pois quem sofrerá as conseqüências 

decorrentes dos problemas sociais causados pelos reajustes são os indivíduos 

pertencentes a tais estratos, que pagarão mais caro pela energia elétrica. De uma 

maneira geral, o tipo de trocadilho usado nesse texto é freqüente na composição das 

manchetes das notícias sensacionalistas. 

Abaixo, segue a notícia publicada no jornal O Estado do Paraná sobre o reajuste 

da tarifa de energia elétrica; primeiramente expomos os elementos da primeira página 

e, a seguir, a matéria do interior do jornal. 

 

    Aneel libera 
aumento  

  das tarifas  
  de energia 

 

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
autorizou ontem um 
reajuste médio de 25, 
27% nas tarifas da 
Companhia Paranaense 
de Energia (Copel) 
aplicadas aos mais de 3 
milhões de clientes 
atendidos pela empresa. 
Os consumidores terão 
suas contas de luz 
corrigidas em 23,76%. 
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Aneel autoriza reajuste  
das tarifas da Copel 

 

A correção de 25,27% vai incidir proporcionalmente nas contas de luz 

 

A Aneel autorizou ontem um reajuste 
médio de 25,27% nas tarifas de eletricidade da 
Copel aplicadas aos mais de 3 milhões de 
consumidores atendidos pela empresa. Os 
clientes atendidos em baixa tensão – que inclui 
2,4 milhões de residências e 252 mil 
propriedades rurais – terão suas tarifas 
corrigidas em 23,76%. O reajuste para os 
consumidores atendidos em alta tensão – 
basicamente grandes indústrias – será 
diferenciado, variando conforme a tensão de 
fornecimento, horário de uso e a demanda 
contratada. O percentual concedido à Copel 
ficou abaixo da variação do IGPM Índice Geral 
de Preços ao Mercado), da Fundação Getúlio 
Vargas, que acumulou no período elevação de 
31,51%. 

As novas tarifas entraram em vigor a 
partir de ontem e só deverão voltar a ser 
corrigidas dentro de 12 meses, como estabelece 
o Contrato de Concessão. A periodicidade anual 
para o reajuste das tarifas é uma regra comum 
aplicada às 64 distribuidoras de energia elétrica 
do país e visa repor a variação dos custos 
acumulada no período, permitindo às empresas 
continuar investindo na modernização e 
expansão dos sistemas elétricos e melhorar a 
qualidade dos serviços prestados ao público. 

Cumprindo essa regra, a Aneel 
autorizou reajustes este ano para 23 
concessionárias de energia: em 17 delas, o 
percentual de correção foi maior que o da Copel.  

Investimentos urgentes 
A correção autorizada pela Agência 

atendeu às expectativas da empresa na 
avaliação do seu presidente Paulo Pimentel. “No 
Contrato de Concessão há uma fórmula que 
explicita o cálculo do reajuste, e que é a mesma 
para o país inteiro”, informou. “Mas o percentual 
de correção autorizado acaba sendo diferente 
entre elas porque a composição de custos e seu 
peso relativo também são diferentes de uma 
para outra” 

O presidente acentuou que as tarifas 
são a principal fonte de recursos para sustentar 
os investimentos da Copel, orçados em R$ 275 
milhões só neste ano. “Sem tarifa, não há como 
investir”, observou. “Temos que recuperar e 
melhorar com urgência todo o sistema já 
existente, cuja manutenção não recebeu da 
gestão anterior a devida atenção e ainda 
expandi-lo. 

Pimentel lembrou que é preciso ampliar 
a abrangência das redes elétricas para acolher 
as 70 mil novas ligações que a Copel faz a cada 
ano e também para aumentar a sua capacidade 
de atendimento. “É essencial que haja energia 
suficiente para dar suporte aos projetos de 
crescimento econômico e de desenvolvimento 
social que o governador Roberto Requião 
planeja implementar”. Conforme o presidente, 
isso quer dizer investir em usinas, linhas de 
transmissão, subestações, novas tecnologias, 
expansão das redes elétricas, atendimento a 
famílias carentes e eletrificação rural. 

Cobrança proporcional 
As novas tarifas autorizadas pela Aneel 

não vão pesar integralmente e de uma só vez na 
conta de luz dos clientes da Copel. 

Diferentemente do que acontece com os 
combustíveis, por exemplo, que são cobrados 
antecipadamente e ao preço do dia, o 
faturamento do consumo de energia elétrica dá-
se depois do uso e adotando o critério da 
cobrança proporcional, que leva em conta o 
período de consumo decorrido antes e depois 
da data de vigência das novas tarifas. 

Assim, para exemplificar, os medidores 
que a Copel lerá no dia 3 de julho irão gerar 
uma cobrança baseada em 20 dias de consumo 
com “tarifa velha” e 10 dias de “tarifa nova”. Ou 
seja, o impacto integral do reajuste sobre as 
tarifas só vai se verificar nas contas de luz com 
data de leitura do dia 24 de julho em diante. 

 
O Estado do Paraná, 25/06/2003 
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Nos seus títulos, a notícia acima menciona apenas o reajuste médio do serviço, e 

não o reajuste para as residências, como faz o jornal de nossa amostra. Além disso, 

utilizando uma linguagem mais formal, informa apenas que a Aneel autorizou o 

reajuste, sem fazer qualquer tipo de avaliação a respeito do fato, como a notícia 

sensacionalista, que, ao colocar a manchete Choque no bolso do povão, já avalia o 

impacto do reajuste do serviço na vida das pessoas de estratos sociais menos 

favorecidos. 

Comparando as notícias de nossa amostra com as publicadas por jornais tidos 

como sérios, percebemos a principal diferença da notícia sensacionalista em relação às 

notícias de outros jornais, a linguagem utilizada nas suas manchetes, chamadas e 

títulos, ou melhor, a notícia sensacionalista se diferencia pela linguagem informal 

empregada na categoria Manchete, pois o corpo de tais notícias não apresenta esse 

mesmo tipo de recurso estilístico. Uma prova disso é o que verificamos na notícia 

policial analisada no início desta seção; na categoria Manchete, há a expressão 

informal meter a mão na cara e, no corpo da notícia, foi usada a expressão desferir um 

tapa, ou seja, nessa parte do texto, preferiu-se uma expressão mais formal. Nas 

notícias do material controle, há o uso de linguagem formal tanto na categoria 

Manchete quanto no corpo das notícias. No título do texto da Gazeta do Povo sobre a 

notícia policial exposta no início desta seção, usa-se a palavra “cantada”; o fato de a 

palavra estar entre aspas nos mostra que o jornal reconhece o uso de uma linguagem 

mais informal, já que, como vimos na seção 1.6 desta pesquisa, segundo Van Dijk 

(1996), na linguagem jornalística, os coloquialismos são aceitos somente entre aspas.  

Para ampliar os exemplos de estilo típico da notícia sensacionalista, vamos 

mostrar os recursos estilísticos usados em outras notícias de nossa amostra. 
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Começaremos pelas notícias policiais, uma delas noticia um crime cometido por um 

homem que, inconformado com o fim de um relacionamento, mata a ex-namorada, a 

mãe desta e depois se mata. Segue a notícia; temos primeiramente os elementos da 

primeira página e, em seguida, o texto da página interna. 

 
 

Mulher e sogra foram as primeiras a levar bala 

Maluco mete chumbo na própria 
cabeça 

 
Gilmar de Souza passou a tarde toda ameaçando se matar. Às 17:53 ele apertou o gatilho. Lentes da 
Tribuna registraram tudo, num crime que manchou o Dia dos Namorados. Pág. 8. 

 
Paixão doentia/ inconformado com a separação, mata ex-noiva e a mãe dela 

Terror no dia dos namorados 
 

 
O dia dos namorados foi marcado por 

uma tragédia, no Jardim Eucalipto, em Colombo. 
Inconformado com o fim do relacionamento 
amoroso, Gilmar de Souza, 28 anos, assassinou 
a ex-noiva, Simone Blaskiesvi, 16, a mãe dela, 
Terezinha Blaskiesvi, 35, e depois atirou contra 
a própria cabeça. 

Gilmar, que já havia terminado o 
noivado com a adolescente há 
aproximadamente dois meses, não se 
conformava com a separação e durante todo 
este período tentou reatar o relacionamento. A 
jovem estava decidida e, há poucas semanas, 
começou a namorar um primo de Gilmar, o que 
o deixou mais revoltado. Segundo familiares das 
vítimas, Simone já havia sido ameaçada pelo 
rapaz e chegou a procurar a Delegacia do Alto 
Maracanã para registrar uma queixa. 

Tragédia 
No início da tarde de ontem, com um 

revólver calibre 32, escondido embaixo da 
camisa, ele foi até a casa da ex-noiva, na Rua 
Isaías Barbosa, 19, com o pretexto de ver umas 

fotografias antigas. Mesmo temerosa diante de 
ameaças anteriores, Simone resolveu atender o 
pedido do ex-noivo, e levou-o até o quarto para 
mostrar as fotos. Mas não teve tempo de pegá-
las. Quando se virou, Gilmar já estava com a 
arma apontada em sua direção, engatilhada. 

Na tentativa de escapar da morte, a 
jovem tentou se esconder atrás do guarda-
roupa, porém foi atingida por dois disparos na 
cabeça e um no braço. Ao ouvir os tiros, 
Terezinha ficou apavorada e saiu correndo, mas 
não foi longe. Foi assassinada no quintal com 
um tiro no peito. 

Os vizinhos ouviram os gritos e 
chamaram a polícia. Várias viaturas da Polícia 
Militar chegaram rapidamente e encontraram o 
rapaz a poucos metros da casa das vítimas, 
com a arma apontada para a própria cabeça. Os 
policiais isolaram o local e tentaram negociar 
com o jovem, que exatamente às 17h53 atirou 
contra a própria cabeça.  

 
Tribuna do Paraná, 13/6/2003
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Para noticiar este fato, o jornalista escolhe as expressões levar bala e meter 

chumbo, ao invés ser atingido por um disparo e desferir um tiro. A menção ao dia dos 

namorados na manchete – crime que manchou o Dia dos Namorados e Terror no Dia 

dos Namorados – objetiva intensificar o fato, e as palavras manchar e terror foram 

escolhidas para expressar, de forma exagerada e dramática, que esse dia especial foi 

marcado por um crime passional. Além disso, ao escolher a palavra maluco para 

classificar o agressor, o jornal faz um juízo de valor a respeito dos fatos, pois já faz um 

julgamento desse indivíduo. 

A notícia seguinte trata da apreensão de drogas encontradas pela Polícia 

Federal num fundo falso de um caminhão-tanque.  

 
 
 

Foi pra fita 

Uma tonelada de erva 
 

Droga estava escondida num fundo falso de um caminhão-tanque. Pág. 8 
 

Tráfico/ PF apreende droga escondida em fundo falso de caminhão 

Uma tonelada de maconha! 
 

A Polícia Federal de Guairá apreendeu, 
no início da tarde de ontem, aproximadamente 
1,2 tonelada de maconha que estava escondida 
no fundo falso de um caminhão-tanque, 
carregado com óleo queimado. A apreensão do 
entorpecente aconteceu próximo da Ponte 
Ayrton Senna, divisa entre os estados do 
Paraná e Mato Grosso do Sul. O destino da 
maconha era a cidade de Cascavel. 

Durante a abordagem, o condutor do 
caminhão demonstrou nervosismo e não 
possuía nota fiscal do transporte de carga. Além 
dessa irregularidade, durante a inspeção no 

veículo os policiais notaram diferença na pintura 
do tanque de combustível. Diante dos indícios, 
condutor e passageiro foram levados à 
delegacia, onde confessaram estar carregando 
drogas. Os nomes dos detidos não foram 
divulgados pela PF. Ambos têm 24 anos e são 
residentes em São Paulo. 

A maconha estava dividida em vários 
tabletes, escondidos dentro de compartimentos 
falsos dentro do tanque de óleo. A carga de óleo 
ocupava somente 30% do tanque. 

Tribuna do Paraná, 30/10/2003 
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A expressão ir pra fita é usada informalmente com o sentido de morrer e nesta 

notícia significa que a droga foi apreendida pela polícia, tendo, assim, um fim. Ir pra fita 

é uma expressão incomum na escrita, bem como a palavra erva, presente no texto 

como uma gíria para maconha. Note-se também a ênfase dada à quantidade de droga 

apreendida, pois a palavra tonelada está tanto nos elementos da primeira página 

quanto no interior do jornal, e, no título interno, isso é ainda mais intensificado pelo 

ponto de exclamação. 

A notícia a seguir trata de um assalto feito em um condomínio de luxo, no qual os 

moradores foram trancados no salão de festa enquanto os assaltantes roubavam os 

apartamentos.  

 
 

Fim da picada 

Bandidos fazem arrastão em 
prédio de bacana 

 
Bando, armado até os dentes, limpou vários apartamentos. Moradores foram trancados no salão de 
festas. Detalhes exclusivos você encontra na página 7. 

 
Limpeza geral/ bandidos levam jóias, reais e dólares 

Condomínio de luxo é saqueado 
 

Moradores de 21 dos 22 apartamentos 
do Edifício Palais Lac Léman – um dos mais 
importantes condomínios de luxo de Curitiba – 
no Mossunguê, passaram três horas de pavor 
ontem à noite. Uma quadrilha de assaltantes, 
fortemente armada, invadiu o prédio após render 
os porteiros e seguranças mais de 40 pessoas 
como reféns. O bando, com sotaque paulista e 
demonstrando total conhecimento das 
condições do prédio, assaltou todos os 
apartamentos. Tudo começou às 18h20 e os 
reféns só foram liberados por volta das 21h30. 

Os bandidos escolheram a hora de troca 
de turno dos porteiros da guarita para agir. 

Provavelmente sabiam que iria ocorrer uma 
reunião dos condôminos e a maioria deles 
estaria em casa. Ainda aproveitaram que alunos 
do quinto ano de Direito da Universidade Tuiuti 
iriam fazer uma comemoração no salão de 
festas, portanto, pessoas estranhas ao 
condomínio estariam entrando. 

Depois de rendidos os porteiros, todos 
que chegavam eram recebidos pelos 
assaltantes e conduzidos ao salão de festas. 

Roubo 
Sob a mira das armas dos criminosos, 

os proprietários eram obrigados a dizer o 
número de seu apartamento e a localização do 
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cofre. Em seguida subiam com alguns bandidos 
e abriam a porta para que o saque fosse feito. O 
alvo dos ladrões era dinheiro e jóias. “Eles 
sabiam até que um apartamento está vago”, 
revelou um dos porteiros rendidos. Um 
estudante de Direito, que chegou por volta das 
21h, para a confraternização com amigos, 
contou que também foi dominado e levado para 
o salão. “Tinha somente um assaltante 
mascarado, bastante nervoso e com sotaque 
curitibano. Os demais demonstravam muita 
tranqüilidade, agiam naturalmente e tinham 
sotaque paulista”, afirmou o rapaz. 

As pessoas que eram mantidas no salão 
podiam ir ao banheiro, acompanhadas por um 
dos ladrões, e até lanchar. Os criminosos 
fizeram o possível para que todos mantivessem 
a calma. Depois de saqueados os 21 
apartamentos (é um por andar), eles 
anunciaram que iriam embora. Perguntaram 
sobre os carros dos moradores e se alguém 
tinha carro blindado. Uma das proprietárias 
disse que tinha, porém, o veículo possuía 

também rastreador por satélite. Eles não 
aceitaram. 

Antes de sair, disseram que iriam 
telefonar para o celular de uma das vítimas, 
avisando o momento em que eles poderiam 
deixar o salão de festas. Alegaram também que 
tinham colocado uma bomba na porta do salão, 
que só seria desativada à distância. Quinze 
minutos depois da fuga, as vítimas fizeram uma 
oração de mãos dadas e saíram. “Todos 
procuraram ficar tranqüilos. Apesar da violência 
do fato, não houve pânico”, contou o estudante. 

Mais um 
Coincidência ou não, às 23h30 outro 

prédio passou por situação semelhante. Quatro 
homens armados, ocupando um Citroën prata, 
invadiram o condomínio Bateau Lavoir, na 
Avenida Visconde de Guarapuava, Batel. Eles 
roubaram dinheiro e objetos de valor dos 
moradores e fugiram. A polícia investiga se os 
dois assaltos têm ligação. 

Tribuna do Paraná, 2/7/2003 

 
 
 

Aqui há as expressões fim da picada, bacana (com sentido de pessoa rica) e 

limpar (no sentido de roubar). A expressão informal fim da picada foi escolhida para 

fazer uma avaliação do fato, pois expressa que o assalto a um condomínio de luxo é 

algo audacioso e causa espanto. A palavra bacana pretende deixar claro, de maneira 

informal, que as vítimas do assalto eram pessoas de alto poder aquisitivo, e não os 

leitores do jornal. Note-se como as expressões foram escolhidas com o objetivo de 

intensificar a violência do crime: a palavra saquear, presente no título, dá idéia de 

despojar com violência ou pilhar, indicando mais violência do que o verbo roubar; além 

disso, a comparação do assalto com um arrastão e a expressão armado até os dentes 

também têm o mesmo efeito, tornar o acontecimento ainda mais violento.  
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A seguir, expomos algumas notícias com o tema esportivo. A notícia seguinte é a 

respeito de uma partida de futebol entre a seleção brasileira e a uruguaia que teve 

como resultado um empate.  

 
 

Que galho! 
 

Brasil 3x3 Uruguai: primeiro tempo foi uma festa. Kaká abriu o placar e Ronaldo fez o segundo. 
Mas, depois do intervalo, veio o desespero. Os uruguaios viraram o jogo e, quando tudo parecia 
perdido, Ronaldo salvou a pátria, empatando a partida. 
 

Feio/ Lula avisou e Carlos Alberto Parreira mandou cada macaco ficar no seu 
galho 

 

E o Brasil caiu do galho 
 

Curitiba nunca faltou com a seleção 
brasileira. Mas a seleção decepcionou a capital 
paranaense. Jogando apenas um tempo, o 
Brasil empatou com o Uruguai em 3x3, ontem, 
no Pinheirão. O estádio não estava lotado, mas 
o clima era o característico de jogos da seleção. 
A torcida estava eufórica, transformando o hino 
Nacional em uma exibição de civilidade pouco 
vista no País. Mas nem todo o civismo do 
mundo resolveria a instabilidade da defesa 
brasileira, que já Lúcio e Roque Júnior 
demonstravam uma insegurança estranha a dois 
jogadores pentacampeões mundiais, mas 
natural para eles. 

O talento era sempre uma esperança. 
Aos 14, Kaká e Ronaldo fizeram ótima tabela, e 
o Fenômeno obrigou Munúa a se esticar para 
defender – no rebote, o centroavante acertou a 
trave. Logo depois, um recuo de López quase 
surpreendeu o goleiro uruguaio. As boas 
jogadas do trio ofensivo brasileiro assustaram os 
visitantes, que cessaram suas estocadas. 

E foi com os três que o Brasil abriu o 
placar. Aos 19 minutos, Gilberto Silva roubou a 
bola de Abeijón, e Rivaldo arrancou. Dele para 
Ronaldinho, que cruzou – Rivaldo passou do 
lance, e Kaká tocou com a coxa para fazer o 
primeiro gol. E aos 28 minutos, finalmente veio o 
50º gol de Ronaldo pela seleção brasileira, com 
a marca registrada do Fenômeno. Ele recebeu 
precioso lançamento de Zé Roberto, tocou com 
o ombro para passar pelo goleiro e apenas 

empurrou para a rede, levando o Pinheirão ao 
delírio. 

A atração do segundo tempo seria 
Recoba, que entrou no lugar de Romero – o 
técnico abdicou da defesa para tentar empatar o 
jogo. E a entrada do “Chino” fez o Uruguai 
melhorar. 

Parecia que a seleção brasileira tinha 
ficado no vestiário, e os ETs prometidos pelo 
prefeito de Bocaiúva tinham entrado. A torcida 
voltou a se irritar com as bobeadas de Lúcio e 
Roque Júnior, e passou a pedir Alex. 

Alex finalmente entrou, mas Parreira 
não deixou seu estilo de lado – como sempre 
fez, tirou Kaká. E o treinador recebeu os 
primeiros gritos de “burro” do novo Pinheirão. 
Em outra bobeada da defesa o Uruguai 
empatou: Recoba cruzou, Nuñez tocou para o 
meio da área e Forlán, livre, apenas escorou. E 
a virada veio logo depois, com um inacreditável 
gol contra de Gilberto Silva. O volante cabeceou 
para trás e Dida estava fora do lance, deixando 
o estádio pasmo. 

Restava apenas o desespero. Ronaldo e 
Luís Fabiano perderam ótimas chances, e Júnior 
acertou a trave de Munúa. E, para variar, foi o 
Fenômeno quem salvou a pátria. Aos 41, ele 
recebeu de Zé Roberto e, com um forte chute 
empatou o jogo. 

 

Tribuna do Paraná, 20/11/2003



Destaca-se a palavra galho na manchete, dando a idéia de que a partida deu 

galho, ou seja, não teve o êxito esperado. Essa palavra mantém relação com o 

antetítulo e o título, presentes no interior do jornal, pois integra a expressão idiomática 

cada macaco no seu galho, que reflete o que o técnico da seleção brasileira disse em 

relação a uma declaração do presidente da República sobre os perigos de jogar contra 

a seleção uruguaia. No título, com a expressão caiu do galho, entende-se que a 

seleção brasileira foi surpreendida pelo empate. Assim, a palavra galho, usada em três 

expressões informais diferentes, envolve um jogo de palavras para chamar a atenção 

do leitor para o empate do jogo da seleção brasileira contra a uruguaia. 

A notícia abaixo informa sobre uma indenização pedida na justiça por um ex-

jogador do Atlético paranaense, integrante da equipe na década de 70, por ter ficado 

com seqüelas que não lhe permitiram mais jogar futebol em virtude de ter se contundido 

e a equipe não ter lhe dado o tratamento médico adequado. Devido a isso, o clube teve 

30% de suas contas bloqueadas. 

 
 

Bronca na Justiça 

Atlético tem 30 % das contas 

bloqueadas 
 

Atleta que integrou o plantel júnior, na década de 70, conseguiu indenização 

milionária. 
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Ação/ Atlético tem 30% de seu dinheiro bloqueado nos bancos 

 

Que pepino! 
A alegria durou pouco. Mal comemorou 

a entrada dos dólares da venda de Kléberson ao 
Manchester United, e o Atlético terá que reverter 
parte do valor para o pagamento de uma 
indenização considerável. No último dia 2, o 
Banco Central enviou uma circular a todos os 
bancos do Brasil (comerciais, múltiplos e Caixa 
Econômica), comunicando a retenção de 30% 
do valor das contas do clube (correntes e 
aplicações financeiras), para garantir o 
cumprimento de uma sentença judicial. Tudo em 
função de um processo (nº 1.283/1996) movido 
pelo ex-jogador atleticano Mauro Luiz Machado. 

O referido atleta integrou o elenco júnior 
do Rubro-negro na década de 70 e sofreu uma 
fratura exposta no braço, disputando uma 
partida com a camisa do clube. Mauro alega na 
ação que, à época, não recebeu atendimento 
médico, o que o tornou inválido para a prática do 
futebol. Também acusa o clube de não ter 
cumprido com a legislação previdenciária. 

Na ação, ele requereu indenização por 
danos materiais, através de pensão vitalícia, 
lucros cessantes, representados por salários 
mensais, além de prêmios por vitórias e títulos, 
desde a data do acidente até o ajuizamento da 
ação. 

Em primeiro grau, a ação foi julgada 
integralmente procedente. A Atlético pagaria, 
então, cerca de R$ 6 milhões. Em recurso 
impetrado junto ao Tribunal de Alçada, parte da 
sentença foi reformulada, diminuindo o valor da 
pensão e da indenização por danos morais. 

Como fica 
Já em fase de execução, a parte líquida 

soma R$ 1,2 milhão. O clube terá ainda que 
compor capital que garanta o pagamento da 
pensão vitalícia, estipulada em R$ 3 mil 
mensais. Para garantir o cumprimento da 
sentença, o juiz da 11ª Vara Cível de Curitiba, 
Albino Jacomel Guerios, determinou a penhora, 
na forma de bloqueio de contas correntes e 
aplicações financeiras em nome do Atlético. 

Outro lado 
Os advogados que representam o 

Atlético na ação (Fernão Justen de Oliveira, Gil 
Justen Santana, André Guskow Cardoso e 
Marcos Augusto Malucelli – nomes que constam 
no processo), foram procurados para comentar 
o assunto. Gil Santana atendeu a reportagem, 
por telefone, e disse que quem está cuidando do 
assunto é Marcos Malucelli. Este, procurado 
insistentemente em seu escritório, não atendeu. 

Tribuna do Paraná, 5/9/2003 
 
 
Destacam-se as expressões informais bronca (bronca na justiça), com sentido de 

problema com a justiça em virtude da indenização a ser paga pelo clube ao ex-jogador, 

e pepino, com sentido de situação complicada na qual o clube se envolveu em 

decorrência do acontecimento. Tais expressões foram escolhidas para enfatizar o fato e 

aproximá-lo do público leitor do jornal chamando a sua atenção para o problema do 

clube. 
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As notícias a seguir têm como tema política ou economia; a notícia abaixo 

informa sobre a diminuição do preço de remédios.  

 

 

Dessa vez o povão vai gostar 

Freio nos 
remédios 

 
 

 
 
 

Saúde/ governo limita preço para 9.995 medicamentos 
 

Remédios estão mais baratos 
 
 

O ministro da Saúde, Umberto Costa, 
anunciou ontem que 372 medicamentos terão 
que reduzir os seus preços aos valores 
praticados em março deste ano. Desse total, 
150 terão redução de até 55%. Além disso, 
9.995 remédios terão os preços reajustados em 
2%. A regra é válida a partir de hoje. O 
consumidor que tiver dúvida ou quiser denunciar 
prática abusiva de preços, poderá ligar, a partir 
desta quarta-feira, no Disque Medicamentos 
0800 644-0644, no horário de 8 às 18 horas, de 
segunda a sexta. 

A nova tabela de preços dos remédios 
foi divulgada ontem pela Anvisa (Agência de 
Vigilância Sanitária). O ministro da Saúde, 
Humberto Costa, informou que 9.995 itens 
tiveram os preços máximos estipulados pelo 
Ministério da Saúde e 1.452 continuaram com 
os valores liberados. Ao contrário do que se 
esperava, apenas 150 tiveram os preços 
reduzidos, em centavos. A expectativa era de 

que 560 itens fossem barateados. “Os remédios 
que ficaram mais baratos não representam nem 
0,1% do consumo. São medicamentos pouco 
usados, que não estão nem mesmo entre os 
cinco mil itens mais usados no País”, criticou o 
presidente do Conselho Regional de Farmácias 
do distrito Federal, Antônio Barbosa. 

Segundo ele, isto demonstra falta de 
conhecimento do Ministério da Saúde e da 
própria Anvisa. “É caso de acionar o Ministério 
Público e da própria Anvisa. “É caso até de 
acionar o Ministério Público. Estão enganando 
as pessoas. Se o consumidor for em dez 
farmácias, duvido que encontre esses 
medicamentos”, disse. Durante a coletiva, o 
ministro ainda informou que “outros 222 
remédios que também haviam aumentado mais 
que os 8,63% estabelecido pelo governo em 
março tiveram reajustes inferiores aos 2% de 
outros itens”. 

 
Governo anunciou que vai 
baixar o preço de 150 
remédios. Tribuna mostra, 
na página 5, as principais 
alterações que vão 
beneficiar o seu bolso. Em 
alguns casos, a redução 
deve chegar a 55%. 
Outros 9.995 itens tiveram 
os preços limitados. 
Confira! 
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Entre os medicamentos que tiveram o 
teto fixado estão o Anador oral de 500 mg do 
laboratório Boehringer Ingelheim do Brasil que 
não pode custar mais que R$ 8.09. já o Anafabril 
de 10 mg do Laboratório Novartis Biociências, 
ficou em R$ 9,05, enquanto o viagra de 100 mg 
do Laboratório Pfizer, em R$ 156,58. O Amicilon 
de 500 mg, do Laboratório Ariston Indústrias e 
Farmacêuticas, foi fixado em R$ 185,37. A 
Amoxilina de 500 mg da Medley Indústria 
Farmacêutica, ficou em R$ 17,57. O preço do 
Amoxil de 500 mg (Caps BL 21) ficou fixado em 
R$ 34,17 e o da Ampicilina de 500 mg (CAP gel 
Dura CT BL AL PLAS INC X 12) do Laboratório 
Novartis Biociências ficou em R$ 23,86. O 
Decadron ficou em R$ 8,32. 

Confira lista completa de medicamentos 
que tiveram os preços alterados no site 
www.parana-online.com.br. 

O reajuste dos medicamentos faz parte 
de uma de uma intenção do governo de 
realinhar os preços dos remédios, antes de 
aplicar as alterações anuais de valores, que 
começa em março. As empresas farmacêuticas 
que respeitaram o acordo firmado com o 
governo e não promoveram reajustes além do 
permitido estão sendo, agora, autorizadas a 
corrigir os preços, caso eles estejam defasados. 

No entanto, a alta máxima será de 2%, 
além dos valores praticados em março deste 
ano (data que servirá de base para o cálculo). 
Por outro lado, os laboratórios que 
descumpriram o acerto e elevaram seus preços 
terão que realinhá-los aos valores de março 
deste ano antes de promoverem o reajuste de 
até 2%. 
 Tribuna do Paraná, 4/09/2003 

 

 

O antetítulo da manchete – Desta vez o povão vai gostar – se destaca pelo 

recurso de o jornal explicitar o fato de ver a diminuição do preço como algo positivo 

para o seu público, o povão, assumindo, assim, que o seu leitor é de estratos sociais 

menos favorecidos, e neste caso a expressão popular povão revela-se como recurso 

estilístico fundamental para intensificar essa intenção. Além disso, o jornal também 

apresenta uma avaliação sobre o acontecimento ao afirmar que a diminuição dos 

preços será importante para as pessoas menos favorecidas economicamente.  A 

manchete Freio nos remédios torna o fato noticiado ainda mais marcante, pois serve 

para enfatizá-lo.  

A notícia abaixo informa que o governo havia noticiado uma possível diminuição 

no preço do combustível e, em seguida, protelou a medida. 
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Governo tira doce da boca de criança 

Queda no preço 
dos combustíveis  

fica pra depois 
 

Equipe de Lula voltou atrás e colocou a culpa na crise da Nigéria. Pág. 5 
 

 
Governo adia queda 
no preço do combustível 

 
O governo anunciou ontem que resolveu 

adiar o anúncio de queda no preço dos 
combustíveis por conta da crise da Nigéria, que 
motivou alta nos preços do petróleo no mercado 
internacional. 

Na véspera, a ministra de Minas e 
Energia, Dilma Rousseff, havia confirmado que 
os preços de alguns combustíveis poderiam 
diminuir “muito provavelmente” esta semana. O 
ministro da Fazenda, Antônio Palocci, no 
entanto, disse que não havia nada definido 
sobre o assunto. “Não tinha decisão do governo 
de que haveria redução dos preços, o que 
houve de fato foi uma subida nos preços no 
mercado internacional”, disse Palocci. “Quando 
a sitaução do mercado internacional estiver 
favorável, o governo pode reduzir (os preços)”, 
acrescentou ele a jornalistas. 

Apesar das ressalvas, Palocci disse que 
a decisão pode sair na semana que vem diante 
de uma nova avaliação. 

Ontem, estiveram reunidos Dilma, 
Palocci e o presidente da Petrobrás, José 
Eduardo Dutra, onde decidiu-se pelo adiamento 
do anúncio do corte nos preços. Mais tarde, 
Dilma disse, durante discussão do Plano 
Plurianual do governo federal em Fortaleza, que 
na próxima semana haverá nova reunião para 
discutir a possível redução. 

Nos últimos dias, os preços do petróleo 
no mercado internacional vinham subindo, 
empurrados por uma greve na Nigéria. Ontem, 
porém, os preços caíram levemente. Em Nova 
York, o barril para entrega em agosto, prazo 
mais próximo em negociação, cedeu US$ 0,25, 
mas ainda assim permaneceu acima dos US$ 
30, a US$ 30,15. 

Tribuna do Paraná, 3/7/2003 
 

 

No antetítulo da manchete, o jornal usa a expressão tirar doce da boca de 

criança para expressar o fato de o governo resolver não tomar uma medida que 

beneficiaria a população, a diminuição do preço dos combustíveis. Ao usar tal 
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expressão, o jornal, mais uma vez, faz uma avaliação dos acontecimentos, porque 

enfatiza a significativa importância que essa medida traria à população. 

A notícia abaixo informa sobre o fato de um vereador da Câmara Municipal de 

Curitiba ter sido preso em virtude de desviar dinheiro do salário de seus funcionários de 

gabinete. 

 

Desvio de dinheiro 

VEREADOR 
ATRÁS DAS 

GRADES 
 

Paulo Frote é acusado de meter a mão na grana dos funcionários. Ministério Público investiga os desvios 
há três anos. Mais detalhes na página 2. 
 

 
 
Investigações/ salário de servidores na conta do parlamentar 

Vereador preso acusado 
de desvio de dinheiro 

 
O vereador Paulo Frote (PSC) foi preso 

ontem. A prisão preventiva foi requerida na 
terça-feira pela Promotoria de Justiça de 
Proteção ao Patrimônio Público – área criminal e 
decretada ontem pelo juiz da Central de 
Inquéritos, Marcelo Ferreira. 

O Ministério Público acusa Frote pelos 
crimes de concussão e peculato, a partir de 
investigações iniciadas em março de 2000. 
Segundo o órgão, ele teria desviado parte dos 
salários de servidores que trabalhavam em seu 
gabinete na Câmara de Curitiba. Em relatório 

parcial de auditoria em pedido de quebra de 
sigilo bancário, foram constatadas 67 
transferências de contas de servidores em nome 
de Frote e de sua esposa. Há indícios de que o 
vereador tenha desviado cerca de R$ 1 milhão 
da Câmara, valor que, segundo o juiz que deu a 
sentença, “é inaceitável na atual conjuntura em 
que vivemos onde a população padece em filas 
de leitos, e onde a falta de investimento na área 
de saúde e segurança é fator de 
descontentamento nesta cidade”. 
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A preventiva foi requerida porque Frote 
estaria obstruindo as investigações e orientando 
testemunhas, argumento acolhido pelo Juízo, 
uma vez que o vereador teria “exercido pressão 
sobre os funcionários e até mesmo ‘orientado’ 
quanto ao conteúdo das declarações, 
‘colocando na boca’ das testemunhas aquilo que 
deseja informar”, conforme citado pelo juiz. O 
pedido de prisão também foi justificado como 
forma de garantir a ordem pública e assegurar a 
aplicação da lei penal. O MP tem cinco dias, a 
contar de ontem, para protocolar a denúncia por 
peculato e concussão. 

Casos 
Frote foi preso por volta das 17h, 

quando chegava à sua residência, no Pilarzinho, 
por policiais do Grupo Especial de Repressão ao 
Crime organizado (Gerco), vinculado à 
Promotoria de Investigação Criminal (PIC), 
sendo encaminhado para o Centro de Triagem. 

Além de Frote, os vereadores Aparecido 
Custódio da Silva, Elias Vidal e a ex-vereadora 
Jane Kingerski Rodrigues (gestão passada) são 
acusados de desvio da remuneração de 
funcionários em cargos em comissão. Os três 
respondem na Justiça a processos por peculato 
e concussão. Vidal também foi denunciado por 
furto qualificado. 

Custódio também teve a prisão 
preventiva decretada, sendo solto no mês 
passado, depois de nove meses de prisão, por 
decisão do presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Oto Sponholz, após ter tido 
cinco hábeas corpus negados, três pelo TJ e 
dois pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O 
processo já está em fase de sentença. O 
processo contra Jane Kingerski Rodrigues 
também está em fase de sentença. 

Tribuna do Paraná, 9/08/2003. 

 

 

Para noticiar o fato, o jornal usa as expressões informais meter a mão na grana, 

para enfatizar o delito cometido pelo parlamentar, e atrás das grades, para intensificar o 

fato de ele ter sido preso. No corpo da notícia, há uma expressão informal entre aspas 

na citação da fala do juiz que julgou o caso quando este diz que o vereador induziu as 

declarações das testemunhas (terceiro parágrafo); as palavras usadas pelo juiz foram 

as seguintes: “’colocando na boca’ das testemunhas aquilo que deseja informar”. Ao 

colocar entre aspas essa expressão, o jornal assume a sua informalidade, deixando 

claro que está no texto apenas porque esta foi uma fala literal. Isso também comprova a 

nossa afirmação de que as notícias da nossa amostra apresentam expressões 

informais apenas na categoria Manchete, utilizando, para o corpo da notícia, a 

linguagem jornalística recomendada pela literatura da área, que autoriza o uso desse 

tipo de palavra somente entre aspas e no caso de declarações de participantes do 

acontecimento. 
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Como pudemos perceber, o estilo da notícia sensacionalista é trabalhado pelo 

jornal de forma a aproximar-se da linguagem informal, e isso, juntamente com os seus 

temas, a distingue de outros tipos de notícia, caracterizando-a como um gênero textual. 

Se, para Bakhtin (1992), os enunciados possuem três características básicas que os 

distinguem como gêneros, sendo eles o tema, a composição e o estilo, nos baseamos 

nisso para afirmar que a notícia sensacionalista, por apresentar como característica um 

estilo próprio e diferente do de outros tipos de notícia, se constitui num gênero 

diferenciado. Os temas das notícias também são importantes para a caracterização 

desse gênero por serem também diferenciados dos temas da maioria das notícias 

jornalísticas. 

Considerando o estilo como escolha e marca de trabalho do sujeito na 

linguagem, podemos afirmar que a escolha dos recursos estilísticos feita na categoria 

Manchete desse tipo de notícia tem o intuito de fazer com que o leitor de estratos 

sociais menos favorecidos se identifique com o jornal, com sua linguagem informal, e 

assim queira adquiri-lo. O trabalho feito pelo jornalista é no sentido de lançar mão de 

uma linguagem que atinja o seu público. A linguagem informal é fundamental na 

construção do sentido da notícia sensacionalista, pois, aliada à escolha dos temas, é o 

elemento que contribui para que esse tipo de notícia seja considerada sensacionalista. 
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CONCLUSÃO 

 

Pensamos que este trabalho tenha contribuído para reafirmar a relevância do 

trabalho com gêneros textuais, pois fizemos uma descrição detalhada de um gênero 

divulgado em jornais, um meio de comunicação de massa bastante utilizado pela 

sociedade. Além disso, confirmamos que o texto não se compõe de forma homogênea, 

ou melhor, confirmamos a heterogeneidade textual ao identificar as seqüências textuais 

como mecanismos componentes do gênero estudado. Também contribuímos aqui para 

averiguar a eficácia de aplicação dos modelos teóricos da estrutura do discurso 

noticioso de Van Dijk (1996) e das seqüências textuais de Adam apud Bonini (2005). Os 

modelos teóricos utilizados apresentam resultados válidos tanto para trabalhos futuros 

quanto para o seu uso em atividades pedagógicas. 

Acreditamos estar contribuindo para o ensino de língua materna porque esta 

pesquisa pode servir à aplicação pedagógica, não apenas do gênero notícia 

sensacionalista, mas também da notícia jornalística de maneira geral, podendo ser 

utilizada por professores no trabalho em sala de aula e para a confecção de materiais 

didáticos que objetivem trabalhar com a proposta de gêneros textuais. Além disso, os 

exemplos que damos de seqüências textuais no Capítulo 1 podem ser utilizados por 

professores para guiá-los na descrição da composição de qualquer gênero textual. 

Acreditamos que esta pesquisa tenha interesse para a área de jornalismo, 

podendo contribuir para a delimitação dos conceitos de gênero e de estilo jornalístico, já 

que este trabalho mostra que a maioria dos manuais e autores da área de comunicação 

social pesquisados não explicita a sua noção de gênero e de estilo. 
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Após apontarmos as contribuições desta pesquisa, ainda se faz necessário 

mostrar as suas limitações e as lacunas a serem preenchidas em trabalhos futuros. 

Como explicamos no Capítulo 3, a aplicação do modelo teórico das seqüências textuais 

de Adam apud Bonini (2005) mostrou-se eficaz no que diz respeito às seqüências 

narrativas e descritivas, mas apresentou alguns problemas de aplicação no que se 

refere às seqüências explicativas; além disso, na nossa amostra, havia apenas um texto 

com seqüências argumentativas, sendo, portanto, um dado irrelevante para a análise 

desse tipo de seqüência. Por isso, é preciso realizar pesquisas que possibilitem a 

análise de seqüências textuais explicativas e argumentativas para que se possa 

averiguar melhor a eficácia do modelo teórico em questão. Também se deve considerar 

a possibilidade de a eficácia do modelo teórico sofrer alterações dependendo de cada 

tipo de texto analisado, pois pode ocorrer de uma determinada seqüência textual se 

adequar mais a um tipo de texto do que a outro, ou seja, as seqüências narrativa e 

descritiva podem ter se adequado bem ao gênero notícia sensacionalista e, ao mesmo 

tempo, mostrar-se inadequado ou ineficaz na análise de outro gênero textual, da 

mesma forma que a seqüência explicativa pode adequar-se bem a outros tipos de texto, 

apesar de apresentar problemas no que se refere à descrição de nossa amostra. Para 

sabermos de forma mais clara a eficácia do modelo teórico, é necessário aplicá-lo aos 

variados gêneros textuais. 

Para finalizar, podemos dizer que este trabalho tem relevância para a descrição 

dos gêneros textuais, mas que ainda há a necessidade de realização de muitas 

pesquisas nesse campo, tanto de descrição de gêneros jornalísticos quanto de muitos 

outros, como os gêneros científicos, por exemplo.  
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O domínio dos gêneros jornalísticos é fundamental para o exercício da cidadania, 

para que o indivíduo se mantenha informado e tenha uma visão crítica da forma como a 

imprensa noticia os fatos. Embora atualmente exista a preocupação por parte de 

lingüistas que estudam os gêneros textuais de trabalhar com gêneros jornalísticos, 

ainda há a necessidade de descrever outros gêneros dessa esfera de atividade, como o 

editorial, a nota, a reportagem, o artigo de opinião e a crônica, havendo, portanto, a 

necessidade de trabalhos de pesquisa que se dediquem a tais gêneros.  

Os gêneros científicos são muito importantes para o melhor desempenho dos 

alunos, que têm grandes dificuldades de expor os resultados de uma pesquisa ou fazer 

um simples relatório de um trabalho escolar. Tais gêneros carecem bem mais de 

descrição, pois são ainda menos trabalhados, ou seja, se faz urgente a pesquisa de 

descrição de gêneros científicos, como o relatório, a resenha, o artigo e o relato de 

pesquisa, já que o trabalho de descrição de gêneros científicos é de especial 

importância para estudantes de graduação e pós-graduação poderem escrever textos 

mais eficazes. 

Como se vê, atualmente o trabalho de descrição de gêneros textuais é um 

terreno fértil da Lingüística Textual e de grande importância para o ensino de português 

como língua materna, pois, para a implementação de uma nova idéia de ensino-

aprendizagem, tais descrições são essenciais. 
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