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1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho aqui apresentado propõe uma análise dos títulos do jornal A Tarde ao longo 

da sua existência. Criado em 1912, este jornal de grande expressividade no norte-

nordeste passou por evoluções significativas em virtude dos progressos tecnológico, 

cultural e social que englobam o seu contexto ao longo dos anos. É claro que as 

transformações contextuais acontecem de forma geral, abarcando todos os veículos da 

imprensa escrita, mas a escolha por este jornal, em particular, vem de uma tentativa de 

contribuir para a pesquisa e os estudos do discurso jornalístico no estado da Bahia, o 

qual, ainda, carece de análises nesta área de conhecimento. 

 

O título do jornal é entendido como elemento constituinte do todo que é o discurso 

jornalístico, dividindo a página com outras matérias significantes que, aliadas a ele, 

constroem sentidos. É por isso que é importante perceber a evolução da construção da 

página do jornal como um todo, entendendo o papel de cada matéria significante para a 

página do jornal ao longo do tempo, para que seja possível identificar também as 

evoluções dos títulos jornalísticos em geral e, especificamente, dos títulos do jornal A 

Tarde. 

 

No entanto, a intenção deste trabalho não é construir uma descrição histórica dos títulos 

na imprensa escrita, mas perceber, em virtude da evolução sócio-cultural que os engloba 

e os coage, quais são as suas estratégias de construção de sentido, seus artifícios 

discursivos e a sua articulação com as outras matérias significantes que compõem a 

página do jornal. Enfim, busca-se responder algumas questões, como: qual o papel dos 

títulos jornalísticos? Quais são os seus principais atributos e de que forma são 

apresentados a fim de construir sentido junto ao leitor? Esta função que atualmente o 

título exerce é a mesma que exercia no início da imprensa? Como ele foi influenciado 

pelas transformações históricas e sociais? De que forma a sua evolução ocorre e quais 

os fatores que acarretaram essas mudanças? De que forma ele construía e constrói 

sentido no discurso jornalístico? De que maneira se articula com as outras matérias 

significantes e como é influenciado por elas? Qual o seu papel atualmente em relação ao 

seu surgimento nos primórdios da imprensa no Brasil? 
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Assim, o objetivo deste trabalho é traçar uma compreensão do título enquanto 

componente do jornalismo impresso e enquanto revelador de transformações históricas 

inseridas em sua construção discursiva e perceptível no seu papel para o jornal e para os 

seus leitores. Estes, por sua vez, são um dos fatores importantes para as mudanças do 

discurso jornalístico, uma vez que a sua evolução, enquanto seres sociais inseridos em 

um contexto tecnológico e cultural que também se transforma, influi diretamente na 

linguagem e no sentido do jornal enquanto veículo de informação e ideologia. É 

importante, então, perceber, através das marcas deixadas na construção discursiva do 

título, de que forma os interesses, os gostos e os hábitos desses leitores obrigam a 

adaptação do jornal e de suas matérias significantes. 

 

Entende-se que, a partir do título, é possível identificar o posicionamento discursivo do 

jornal, sua ideologia, suas idéias em relação ao contexto que apresenta em suas páginas. 

A escolha das palavras é um desafio que aflige os jornalistas e, muitas vezes, depõe 

contra eles, revelando o que não gostariam que fosse revelado. O contexto sempre ronda 

a construção do discurso, é inevitável que este deixe os seus rastros, principalmente em 

um veículo de informação, formador de opinião. É por isso que o estudo dos títulos 

pode ser uma forma eficaz de identificar a evolução da imprensa ao longo de sua 

existência, porque os acontecimentos estão ali, inseridos, impregnados, mesmo que 

escondidos por uma nuvem de palavras que tenta ocultá-los. 

 

Por se tratar dos títulos, elemento marcadamente lingüístico, formado por matéria 

verbal, não se pode evitar que a sua análise seja prioritariamente das suas construções 

verbais, da escolha das palavras etc. No entanto, não se pode negligenciar o caráter 

visual dos mesmos na página do jornal. Articulado com as outras matérias significantes, 

como a fotografia, os gráficos, o design etc., o título também constrói sentido pela sua 

disposição visual, pela forma com que é colocado para o leitor, pela escolha das suas 

cores, da sua fonte ou pela sua localização na página. É importante perceber que a sua 

construção de sentido perpassa todos esses caminhos que, unidos em torno de um 

objetivo, chegam até o momento da leitura pelo indivíduo que compra o jornal. 

 

Desta forma, essa pesquisa busca caracterizar os títulos e traçar o seu comportamento 

em virtude das mutações no Jornal A Tarde nos séculos XX e XXI. Acredita-se que é 

possível entendê-los melhor dentro da complexidade que é o discurso jornalístico como 
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um todo. Na verdade, este estudo está inserido em uma pesquisa maior, desenvolvida 

pelo pesquisador Giovandro Marcus Ferreira, da Universidade Federal da Bahia, que 

busca descrever as características enunciativas do discurso da notícia, através de sua 

forma e sentido, que vão marcar a natureza do jornal na história da imprensa brasileira, 

desde 1808 (início da imprensa no Brasil) até os dias atuais. Cabe a este estudo 

contribuir com uma parte desta pesquisa, para que, ao final, se possa caracterizar a 

evolução do jornal como um todo, de todas as suas matérias significantes, ao longo de 

sua história no Brasil. 

 

Embora o jornal A Tarde não seja um periódico que começou a circular nesta época, em 

torno do início da imprensa no Brasil, uma vez que foi criado em 1912, acredita-se que 

seja possível descrever analiticamente a sua evolução de acordo com a sua época de 

funcionamento, esses 97 anos. Ou seja, é possível entender, dentro do seu contexto de 

funcionamento, as transformações dos títulos. É importante salientar que a escolha do 

jornal A Tarde, apesar destas limitações e outras, como a falta de um acervo completo e 

disponível para consulta, foi a tentativa de contribuir para a pesquisa no estado da 

Bahia. Além disso, tem como objetivo também tentar trazer mais uma discussão acerca 

do jornalismo impresso, entendendo que esta abordagem analítica dos títulos – mais da 

forma do jornal do que do seu conteúdo – é uma contribuição importante para os 

estudos que hoje buscam entender a construção jornalística no Brasil. 

 

O trabalho divide-se em quatro partes. A primeira trata da metodologia utilizada para 

esta pesquisa, que é oriunda da Análise do Discurso. Dentro desta área de 

conhecimento, foram escolhidos autores que são essenciais, inclusive, para o estudo da 

comunicação, como Verón, Maingueneau, Charaudeau, Mouillaud, Brandão etc. Além 

destes, outros estudiosos como Milton Pinto, Barthes e Bahia ajudam a entender a 

participação do não-verbal na articulação com os títulos e, conseqüentemente, na 

construção de sentido da notícia. 

 

Neste capítulo, procurou-se dissertar sobre a Análise do Discurso aplicada ao discurso 

jornalístico - principalmente sobre as noções que serão pertinentes ao estudo em 

questão. Foi possível identificar, assim, quais as noções da AD, principalmente aquelas 

trazidas por teóricos que analisam discursos da comunicação, que ajudam a entender os 

títulos, objeto deste trabalho, e que serão importantes para a análise pretendida nesta 
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pesquisa. Dentre estes conceitos, pode-se elencar a noção de implícito, pressuposto, de 

silêncio, o entendimento das zonas de concorrência e de Posicionamento Discursivo.  

 

O segundo capítulo trata da evolução da construção da notícia como um todo, dentro do 

entendimento de que é necessário perceber de que forma se deu a introdução de novas 

matérias significantes no interior do jornal e da notícia. Buscou-se entender o percurso 

do sentido da notícia, percebendo de que forma as suas matérias significantes, ao longo 

do tempo, desenvolveram novas características, novos usos e, sobretudo, novos graus de 

relevância para a construção discursiva do jornal impresso. Partindo de um enfoque 

argumentativo, no qual o artigo configurava-se como o elemento principal que conferia 

identidade ao veículo; seguindo para a uma nova visão da página, percebendo: a 

relevância da diagramação e de sua importância para a leitura e construção de sentidos; 

e o papel da ilustração como essencial ao discurso jornalístico, principalmente com o 

surgimento da fotografia - importante fator de ruptura e conseqüente evolução da 

imprensa escrita.  

 

O terceiro capítulo objetivou completar o capítulo anterior com uma análise geral da 

construção dos títulos na história da imprensa. Por se tratar do objeto de estudo desta 

pesquisa, foi necessário um estudo mais minucioso, até mesmo analítico, da sua 

evolução. Desta forma, houve a necessidade de reunir as suas informações em um 

capítulo à parte, para que fosse possível englobar todos os fatores e elementos que 

constituem a construção dos títulos no discurso jornalístico. 

 

Por fim, o quarto capítulo é a análise dos títulos apenas do jornal A Tarde, 

caracterizando a sua evolução no interior do seu contexto de funcionamento. Dentro 

desta análise, foi feita uma separação do corpus em três partes, para que fosse possível 

estabelecer um percurso discursivo de acordo com as fases do jornal, que são: 

 

 

 

1ª fase: A literariedade constitutiva nos títulos do jornal A Tarde  (1912 – 1960) 

Nesta fase identifica-se o predomínio de marcas do gênero literário nos títulos do 

discurso jornalístico. É o período da opinião em detrimento da informação. Do 

argumento verbal ao invés da construção de sentido do não-verbal. 
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2ª fase: A transição no esforço pela objetividade (1960 - 1990) 

Esse é o período de transição do jornal A Tarde. É nele que o veículo começa a perceber 

a necessidade de se estimular o esforço pela objetividade na transmissão da informação. 

Os títulos fazem uso do dois-pontos de forma significativa e a imagem começa a receber 

maior relevância na página. 

 

3ª fase: Sentido e articulação com outras matérias significantes (1990 até 2009) 

Essa é a fase atual, na qual o design e a fotografia constroem sentido junto ao título. 

Este deve levar em consideração essas matérias significantes para que possa estabelecer 

um vínculo, uma cumplicidade com o seu leitor de forma eficaz. 

 

O material colhido para a análise conta com cerca de XXX páginas. A maioria é 

fotografias do acervo da Biblioteca Central, do Instituto Histórico e Geográfico da 

Bahia e do próprio jornal A Tarde; arquivos digitais e, também, páginas publicadas em 

livros e pesquisas sobre o jornal. Algumas destas páginas foram utilizadas como 

exemplos. Além do material do jornal A Tarde, também foram analisadas páginas de 

outros jornais contemporâneos, com o objetivo de perceber se as transformações 

ocorridas no jornal em questão também ocorriam nos seus concorrentes e/ou similares. 

 

Ao final, é feito um breve resumo das tendências que despontam para o jornalismo 

impresso neste início de século, tendo a construção dos títulos como um dos elementos 

mais desafiadores e produtores de sentido dentro do discurso jornalístico atual. 

 

Este é um trabalho que busca contribuir para esta área do conhecimento, que ainda 

carece de mais estudos e análises mais aprofundadas. É indiscutível a sua importância 

para a compreensão do papel do jornalismo enquanto formador de opinião envolto na 

complexidade dos seus contextos - histórico, social e tecnológico - todos em constante 

transformação. Por isso, a pesquisa, principalmente aqui no estado da Bahia, deve estar 

atenta para esta necessidade, sendo de fundamental importância que outros estudos 

acerca deste assunto sejam feitos, para que se alcance o entendimento do jornal e do 

discurso jornalístico enquanto produtor de sentidos e detentor do poder da palavra.  
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Intenta-se, neste capítulo, discorrer sobre a Análise do Discurso aplicada ao discurso 

jornalístico e, especialmente, sobre os conceitos que serão pertinentes ao estudo em 

questão. O objetivo é identificar quais as noções da AD, principalmente aquelas trazidas 

por teóricos que analisam discursos mediáticos, que ajudam a entender o objeto deste 

trabalho e que serão oportunas para a análise que se propõe realizar. Com essa 

finalidade, é essencial compreender também no que consiste o discurso jornalístico, 

suas especificidades, diferenças e pressupostos, percebendo, assim, as noções da 

Análise do Discurso dentro de um contexto geral de entendimento a respeito das 

peculiaridades que norteiam as práticas do jornalismo. 

 

De início, optou-se por elucidar as características e especificidades do discurso 

jornalístico para que os conceitos da AD que serão elencados posteriormente sejam 

compreendidos dentro do objeto que se pretende analisar neste trabalho. Assim, um dos 

estudiosos acerca deste discurso que estará presente nesta pesquisa é Jorge Pedro Sousa, 

que empreende uma avaliação do que consiste o fazer jornalismo. 

 

Segundo este autor, fazer jornalismo é comunicar à sociedade os atos dos agentes de 

poder, em uma prática constante de vigilância, bem como analisar estes atos, revelar os 

assuntos escondidos, expor o contexto em que acontecem etc. No entanto, fazer 

vigilância não é a única função do jornal, é também ser útil à população no que tange a 

trazer questões e problemáticas socialmente relevantes, que influenciam diretamente na 

vida das pessoas. 

 

Dentro dessa perspectiva, a principal motivação do jornal é informar, expor 

acontecimentos interessantes ao leitor, servir a ele em uma proposta de contribuir para o 

questionamento e desenvolvimento intelectual dos cidadãos. Ou seja, a importância 

recai sobre o leitor e sobre a notícia, e não dá espaço para propaganda de idéias, para a 

subjetividade pura e simples. 

 

Se informar é o principal objectivo de um jornal, as notícias são mais 

importantes do que os jornalistas. Ou seja, os jornalistas não se devem 
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aproveitar da sua função para ascenderem ao estrelato. Isto não 

significa que os jornalistas não possam, até certo ponto, confundir-se 

com as suas notícias. Há reportagens que vivem da visão pessoal do 

jornalista, necessariamente impressionista e subjectiva, e do relato das 

suas vicissitudes na recolha da informação. Há notícias que vivem da 

análise arguta dos acontecimentos e das problemáticas. Mas o que os 

jornalistas não devem substituir-se às temáticas que abordam. O 

centro de uma peça jornalística deve ser a sua temática, não o 

jornalista (SOUSA, 2005, p. 14). 

 

 

 

Nesse contexto, alguns fatores delimitam o discurso informativo em relação a outros 

tipos de discurso que permeiam o cotidiano da sociedade, como a relação com o 

destinatário da mensagem e a necessidade da comprovação de veracidade. De acordo 

com Charaudeau (2003), a publicidade, por exemplo, compartilha de características 

comuns ao jornalismo, mas a sua relação com a veracidade e com o público é o que a 

diferencia do discurso do jornal. Na verdade, ambos estão focados no público, leitor, 

consumidor, e isso os aproxima, porém a primeira busca seduzir, persuadir este 

indivíduo, enquanto o último busca transmitir informação acerca do mundo. 

 

Nesta perspectiva, o único compromisso da publicidade é com o cumprimento da sua 

promessa, com o que ainda ―será‖. Ou seja, quando o consumidor adquire o produto, 

seu objetivo é a satisfação pessoal que o anúncio publicitário garantiu previamente 

proporcionar. No caso do jornalismo, a relação com a verdade passa pelo que ―está 

sendo‖ no momento, isto é, seu objetivo é dar conhecimento acerca do que há de novo 

ocorrendo no mundo no qual o destinatário está inserido.  ―No discurso publicitário, não 

há que provar nada: estamos em um modelo de desejo. Ao contrário, no discurso 

informativo, há que se provar a veracidade dos fatos transmitidos: estamos em um 

modelo de credibilidade‖ (CHARAUDEAU, 2003, p. 70). 

 

De acordo com o estudioso, o discurso informativo também compartilha características 

comuns ao discurso científico, principalmente pela necessidade de comprovação dos 

fatos que relata. O primeiro comprova através da reconstrução dos fatos pela imagem, 

pela presença de testemunhas etc., uma vez que se pressupõe o desconhecimento do 

leitor acerca do assunto. O segundo, por sua vez, busca apenas argumentar a favor de 

sua verdade, uma vez que seu público já compartilha o saber acerca do assunto 

resgatado pelo enunciado. 
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Nesse contexto, percebe-se que geralmente os outros tipos discursivos, como a 

publicidade e o discurso científico, buscam incorporar um pouco das práticas 

informativas para trazer um poder, uma autoridade para o seu enunciado que já funciona 

como forma de persuadir ou convencer os seus públicos, como conclui Charaudeau: 

 

Informar é possuir um saber que o outro ignora (―saber‖), ter a 

capacidade que permite transmiti-lo ao outro (―poder dizer‖) e estar 

legitimado para essa atividade de transmissão (―poder para dizer‖). E 

mais: basta que saibamos que alguém ou alguma instância qualquer 

está de posse de um saber para que nos sintamos dependentes desta 

fonte de informação. Toda instância de informação, queira ou não, 

desejando-o ou negando, exerce de fato um poder sobre o outro. 

Considerando a escala coletiva dos meios, isto nos permite afirmar 

que efetivamente os meios constituem uma instância de poder social 

(CHARAUDEAU, 2003, p. 71). 

 

Embora seja necessário admitir a existência deste poder dos meios de comunicação e, 

mais especificamente, da imprensa sobre os seus leitores, uma vez que ela decide sobre 

o que e como falar, entende-se que este poder lida com limitações, não se estabelece 

independente de outros fatores. Isto é, o poder do enunciador termina quando o seu 

enunciado é interpretado pelo destinatário, que constrói sentido a partir de suas 

experiências e conhecimentos. Sendo assim, nem sempre o sentido criado pelo leitor é o 

esperado pelo enunciador. 

 

Nesse contexto, enquanto o indivíduo interpreta a partir da sua subjetividade, não se 

pode ignorar o caráter também subjetivo do jornal, uma vez que este é produzido 

igualmente por pessoas que contêm experiências e conhecimentos particulares: 

 

A mídia não está fora do mundo que pretende retratar. É imperfeita, 

complexa e inacabada como ele, e em seu interior se movem sujeitos 

plenos de pensamentos, idéias e interesses a defender. Mesmo quando 

estes interesses parecem ser nobres ou ter validade universal, mesmo 

nesses casos jornalistas são sujeitos que lutam para conciliar seus 

critérios éticos e jornalísticos (o seu ―news judgement‖) com as 

informações que julgam relevantes  e organizadas do ponto de vista 

que consideram mais adequado. Por que alguns se angustiam tanto 

com a expressão ―subjetividade‖? Talvez porque, ao defenderem a 

precisão, a exatidão, a clareza (que abomina a ambigüidade) e o 

equilíbrio como critérios pragmáticos para evitar o erro, a inverdade, a 

fraude e a manipulação, tenham aglutinado esses eixos norteadores da 

ação sob a égide de uma idealizada ―objetividade‖ (cuja coexistência 

com a subjetividade é vista como impossível). Fazer objetividade e 
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subjetividade conviverem em um mesmo espaço exige um 

pensamento de maior complexidade, não excludente, que aceite o 

movimento das contradições (MACHADO E JACKS, 2001, p. 2). 

 

 

Embora pautado por essa subjetividade que é inevitável em virtude do seu processo de 

produção, o jornal busca de fato ser o espelho do real, o agente de exposição da 

atualidade. Sendo um meio através do qual o indivíduo pode ler o mundo, esta 

percepção é importante para a imprensa e a noção de objetividade é uma forma de 

garantí-la. Expor os acontecimentos de forma rápida e simples, sem impor opiniões e 

ideologias explicitamente é uma forma de parecer imparcial e atingir o maior número de 

leitores possíveis. Esse é um fator que determina, inclusive, o uso da linguagem 

coloquial no discurso jornalístico. 

 

Utilizar o registro coloquial da língua em seus textos é uma forma de o veículo ser 

entendido pela maioria das pessoas e, sobretudo, garantir a sua sobrevivência 

econômica. Ou seja, esta linguagem mantém a sobriedade e credibilidade do jornal, 

atingindo os cidadãos mais conservadores e garantindo o bom relacionamento com os 

anunciantes, sem deixar de ser acessível a todas as camadas sociais da população. Ou 

seja: ―ela é basicamente constituída de palavras, expressões e regras combinatórias que 

são possíveis no registro coloquial e aceitas no registro formal” (LAGE, 1979, p. 38). 

 

No entanto, dentro dessa noção de objetividade supracitada e da busca incessante pela 

sua manutenção no discurso jornalístico, já é possível perceber uma nova tendência em 

relação ao papel do jornal para a vida das pessoas. Diante da sua própria natureza, este 

meio cada vez mais entende a sua impotência diante da pouca probabilidade de 

apresentar ―furos‖, uma vez que a modernização tecnológica traz, a todo o instante, 

novas formas de encontrar informações instantâneas. De acordo com o Manual da Folha 

de São Paulo, publicado em 2008, trazer mais características da revista (análises, 

contextualizações, fundamentação) para o jornal é um caminho interessante para a 

adequação do meio em meio às evoluções no campo do jornalismo: 

 

É necessário que o jornalista saiba incorporar essa dinâmica ao 

próprio texto, tornando-o no dia-a-dia sintético, ágil, interessante, 

aprofundado e abrangente em reduzido espaço. É importante partir do 

princípio de que o leitor pode não conhecer, necessariamente, fatos 
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que precederam a notícia que se divulga. Assim, é preciso fornecer a 

ele contextos claros e uma perspectiva histórica e recente dos 

acontecimentos (...). A possibilidade de ler informações selecionadas, 

acompanhadas de contextualizações e análises, transmite ao leitor um 

sentimento de organização e coesão dos fatos que ele não tem ao 

consultar informações em tempo real. Para a imprensa, constitui uma 

característica e um caminho a ser tomado o estímulo ao pensamento, 

ao conhecimento e ao debate na publicação selecionada, organizada e 

contextualizada dos fatos (FOLHA DE S. PAULO, 2008, p. 29-30). 

 

 

Dentro dessa perspectiva, o jornal busca trazer elementos diferenciados para o seu 

discurso, transformando a sua linguagem, adaptando-a às novas imposições contextuais. 

Para isso, rearticula os títulos, a fotografia, e constrói sua argumentação fazendo uso de 

outros recursos, como gráficos, memórias, mapas, explicações didáticas, biografias, 

glossários, articulações com outros acontecimentos etc. Segundo o Manual da Folha, a 

utilização destes elementos é uma conseqüência das novas práticas do jornalismo 

contemporâneo, que ―transformou esses adendos em instrumentos essenciais à leitura 

em um mundo de especialização e segmentação dos interesses (FOLHA DE S. PAULO, 

2008, p. 23). 

 

No entanto, o Manual alerta para a importância da cautela em meio a essas 

transformações no âmbito do campo jornalístico. Sem precaução, essa busca por 

aprofundamento pode fazer a imprensa voltar ao tempo, quando o jornal era um veículo 

de idéias, opiniões e interesses individuais. 

 

A transição de um texto estritamente informativo, tolhido por normas 

pouco flexíveis, para um outro padrão textual que admita um 

componente de análise e certa liberdade estilística é conseqüência da 

evolução que estamos procurando identificar. Trata-se, porém, de 

política a ser administrada com parcimônia e cautela, seja para que 

não se perca a base objetiva de informação, seja para que o leitor não 

fique à mercê dos caprichos da subjetividade de quem está ali para, 

antes de mais nada, informar com exatidão. A um texto noticioso mais 

flexível deve corresponder um domínio superior do idioma, bem como 

redobrada vigilância quanto à verificação prévia das informações, à 

precisão e inteireza dos relatos, à sustentação técnica das análises e à 

isenção necessária para assegurar o acesso do leitor aos diferentes 

pontos de vista suscitados pelos fatos (FOLHA DE S. PAULO, 2008, 

p. 15). 

 

 

Isso porque a imparcialidade e isenção ainda é uma peculiaridade desejada para o 

jornalismo, que pelo poder que lhe cabe, pode influenciar de forma negativa aqueles 
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menos favorecidos de potencial crítico em relação ao que lêem. Dessa forma, ao mesmo 

tempo em que precisa garantir sua sobrevivência em meio a novos interesses dos 

leitores, precisa, ainda, sustentar a imagem de ―espelho‖, aquele através do qual é 

possível perceber fielmente a realidade do mundo atual. Machado e Jacks concluem: 

 

Teoricamente, já resolvemos o debate sobre o jornalismo ser um 

―espelho‖ do real. Essa é uma visão que não encontra nenhuma 

sustentação teórica. No entanto, fazer com que o leitor creia nesta 

ilusão continua sendo vital para o jornalismo. Como já observamos, o 

jornalismo não pode construir outra imagem a respeito de si mesmo 

que não aquela de ser uma instituição capaz de um relato fiel dos fatos 

e dos pensamentos. É por meio do jornalismo que o leitor espera ler o 

mundo. Podemos pensar que nossa relação, enquanto jornalistas, com 

nossos leitores, é paradoxal ou hipócrita, dependendo do termo que se 

prefira usar. Sabemos que o jornalismo é uma narração do real 

mediada por sujeitos (no exercício de suas subjetividades) e que as 

escolhas se dão da pauta à edição, passando pela apuração, pela 

seleção das fontes e pela hierarquização das informações. Tendo 

consciência desse processo ou não, o leitor ainda assim busca no 

jornalismo uma porta para o real (MACHADO E JACKS, 2001, p. 6). 

 

No entanto, não se negligencia o caráter do jornal de meio de comunicação inserido em 

um contexto social, histórico e cultural que abrange todos os cidadãos e, por isso, é 

coagido por ele. Entender o jornalismo como um tipo de discurso retira toda e qualquer 

possibilidade de inocentá-lo a partir de suas estratégias de argumentação e de percebê-lo 

como um inquestionável veículo de atualidades. Ou seja:  

 

A informação não existe em si mesma, em um espaço exterior ao 

homem, como podem existir alguns objetos da realidade material 

(uma árvore, a chuva, o sol) cuja significação depende, certamente, do 

olhar que o homem pousa sobre eles, mas cuja existência é 

independente da ação humana. A informação é pura enunciação. A 

informação constrói saber em forma de discurso e, como todo 

discurso, depende por sua vez do campo de conhecimentos que trata, 

da situação de enunciação em que se insere e do dispositivo no qual 

circula (CHARAUDEAU, 2003, p. 44). 

 

 

Diante disso, para entendê-lo e identificar estas estratégias enunciativas que são 

produzidas a partir de vários elementos que influem na sua significação, buscou-se 

estudá-lo neste trabalho por meio da Análise do Discurso. Esta proposta metodológica 

reúne diversos conceitos que serão essenciais para uma pesquisa minuciosa acerca do 

discurso jornalístico e, especialmente sobre a construção de sentido dos seus títulos. 
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Dessa forma, serão expostas a seguir algumas noções importantes para a realização 

deste trabalho.  Entre estas noções está o conceito de discurso. Este é considerado não 

como uma relação linear entre emissor e receptor, sendo que, ao segundo só cabe a 

decodificação da mensagem produzida pelo primeiro, mas é visto como um processo de 

interação, no qual ambos participam da construção de sentido, como afirma Orlandi 

(2003, p. 21): ―Eles estão realizando ao mesmo tempo o processo de significação e não 

estão separados de forma estanque‖. Ou seja, a comunicação não é unidirecional, não há 

apenas codificação (emissor) e decodificação (receptor).  

 

Na verdade, a enunciação está diretamente ligada à percepção de quem é o outro para 

quem se fala. No momento da produção do enunciado, o emissor considera quem 

receberá a mensagem, assim, introduz nela a figura do receptor, fazendo deste não um 

passivo espectador, mas contribuinte do processo de construção do discurso e de seus 

sentidos. Enfim, como adverte Mikhail Bahktin (1986), a linguagem constitui 

justamente o produto da interação entre emissor e destinatário.  

 

Toda a enunciação, mesmo produzida sem a presença de um 

destinatário, é de fato assumida em uma interatividade constitutiva, 

ela é uma troca, explícita ou implícita, com outros locutores, virtuais 

ou reais, ela supõe sempre a presença de uma outra instância de 

enunciação à qual o locutor se dirige e em relação à qual ele constrói 

seu próprio discurso (CHARAUDEAU E MAINGUENEAU, 2004, pg 

171). 

 

 

Os autores afirmam, assim, que, mesmo não estando configurada uma conversação, 

baseada na oralidade e nas normas que norteiam os usos falados da língua, o discurso é 

sempre construído a partir da expectativa de quem o constrói sobre quem vai 

compartilhá-lo. Ou seja, o discurso, seja qual for o seu gênero, é produzido em 

conjunto, mesmo implicitamente, pelo enunciador e pelo co-enunciador – termo 

empregado para acentuar que a produção de sentidos da enunciação é, de fato, uma 

troca, uma interação, na qual os dois participantes desempenham um papel ativo. 

Orlandi conclui: 

 

(...) não se trata de transmissão de informação apenas, pois, no 

funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos 

afetados pela língua e pela história, temos um complexo processo de 

constituição desses sujeitos e produção de sentidos e não meramente 

transmissão de informação. São processos de identificação do sujeito, 
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de argumentação, de subjetivação, de construção da realidade etc. Por 

outro lado, tampouco assentamos esse esquema na idéia de 

comunicação. A linguagem serve para comunicar e para não 

comunicar. As relações de linguagem são relações de sujeitos e de 

sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados (ORLANDI, 2003, p. 

21). 

 

Entendendo assim a relação entre os participantes do processo discursivo, cabe lembrar 

que a Análise do Discurso considera que ambos, enunciador e co-enunciador, 

participam da produção discursiva influenciados por coerções externas, uma vez que são 

sempre participantes de um contexto. Ou seja, ao atribuir sentido ao discurso, os dois 

sujeitos são coagidos pelas forças do contexto em que estão inseridos: histórico, social, 

cultural e ideológico. Sobre a visão da Análise do Discurso (sobretudo de vertente 

francesa) acerca deste assunto, Brandão conclui que esta análise preocupa-se com ―o 

embricamento entre um modo de enunciação e o lugar histórico social de onde emerge 

essa enunciação‖. Ou seja, ―o contato entre o lingüístico (sistema de regras, de 

categorias) e o não-linguístico (lugar de investimentos sociais, históricos, psíquicos...)‖ 

(BRANDÃO, 1998, p.24). 

 

A AD, então, entende a linguagem a partir de uma mediação – o discurso – entre o 

homem e a sua realidade histórica, social, natural. É por meio do discurso que o 

indivíduo define a sua participação no ambiente em que vive, seja como agente de 

transformação, seja como alguém que se adapta às circunstâncias que aparecem. Assim, 

o analista do discurso deve perceber a linguagem não como um elemento constitutivo 

em si mesmo, mas relacioná-la à sua exterioridade, que é o que produz o seu sentido, a 

sua significação.  

 
Em uma proposta em que o político e o simbólico se confrontam, essa 

nova forma de conhecimento coloca questões para a Lingüística, 

interpelando-a pela historicidade que ela apaga, do mesmo modo que 

coloca questões para as Ciências Sociais, interrogando a transparência 

da linguagem sobre a qual elas se assentam. Dessa maneira, os estudos 

discursivos visam pensar o sentido dimensionado no tempo e no 

espaço das práticas do homem, descentrando a noção de sujeito e 

relativizando a autonomia do objeto da Lingüística (ORLANDI, 2003, 

p.16). 

 

 

Sendo assim, se faz necessário diferenciar o sentido de texto e de discurso, uma vez que, 

na AD, essa especificação determina o direcionamento do estudo que se pretende 
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realizar. Como já dito, no plano do discurso, não há possibilidade de dissociá-lo do seu 

contexto, ou seja, para construir sentido, o discurso precisa, necessariamente, remeter a 

um contexto, à sua exterioridade, às circunstâncias que o determinam e o submetem. O 

texto, por sua vez, é a produção oral ou escrita, materializada, que circula longe do seu 

contexto original, e sobre a qual o analista se debruça para entender o discurso ali 

contido. 

 
O texto expressa sobre um plano empírico, retirado de sua circulação 

de sentido que será o prelúdio do conceito de discurso. Porém, na 

noção de texto não está embutida uma metodologia específica.  A 

noção de discurso implica, entre outros, diversidade de matérias 

significantes, a contextualização de tais matérias significantes, que 

coloca em relevo postulados analíticos que irão situar o discurso na 

sua ―espessura espaço-temporal‖ (FERREIRA, 2006).   

 

 

 

Assim, diferente da análise de conteúdo, a AD não intenta decifrar os sentidos do texto, 

encontrar a sua interpretação primeira, a intenção do enunciador. Mais importante do 

que entender ―o quê‖ o texto significa, é perceber as suas estratégias de significação, 

isto é, ―como‖ o texto constrói a sua significação, que, na verdade, deverá ser concebida 

no plural, como sentidos, significações, já que as possibilidades são infinitas, 

considerando o processo de construção do discurso em toda a sua complexidade. 

 

Com efeito, todo ato de enunciação é fundamentalmente assimétrico: a 

pessoa que interpreta o enunciado reconstrói seu sentido a partir de 

indicações presentes no enunciado produzido, mas nada garante que o 

que ela reconstrói coincida com as representações do enunciador. 

Compreender um enunciado não é somente referir-se a uma gramática 

e a um dicionário, é mobilizar saberes muito diversos, fazer hipóteses, 

raciocinar, construindo um contexto que não é um dado 

preestabelecido e estável. A própria idéia de um enunciado que possua 

um sentido fixo fora de contexto torna-se insustentável 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 20).  

 

 

Assim, identificar o sentido pretendido pelo enunciador não deve ser a intenção do 

analista de discursos, até mesmo porque seria uma busca incessante e pouco válida, uma 

vez que o analista também é um agente interpretante, que traz, em sua bagagem, outros 

contextos discursivos, sua história enquanto indivíduo inserido em um ambiente social. 

Ou seja, ―compreender envolve não somente o processamento e interpretação de 

informações exteriores, mas também a ativação e uso de informações internas e 

cognitivas‖ (DIJK, 1996, p. 15).  
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Na verdade, as dimensões sociais estarão sempre relacionadas, no processo de 

significação, às dimensões cognitivas, definindo as representações dos participantes da 

troca comunicativa. Ou seja, os indivíduos constroem sentidos não só a partir do texto, 

mas também do contexto histórico-social e ideológico, no qual todos estão inseridos. 

―Em outras palavras, o modelo cognitivo deverá dar conta do fato de que o discurso, e 

conseqüentemente o processo de compreensão do discurso, são processos funcionais 

dentro do contexto social‖ (DIJK, 1996, p. 15). 

 

Assim, percebendo a impossibilidade de identificar um sentido único, como Milton 

Pinto (1999) ressalta, a Análise do Discurso terá preocupação, sobretudo, com a forma 

do discurso, sem ignorar o conteúdo, mas buscando sempre importar-se mais com o seu 

modo de apresentação a fim de produzir sentido. Não é uma análise do tema, mas das 

diversas linguagens (verbais e não-verbais) constitutivas do discurso, de como esse é 

engendrado para garantir a sua intenção comunicativa.  

 

A análise do discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus 

limites, seus mecanismos, como parte dos processos de significação. 

Também não procura um sentido verdadeiro através de uma ―chave‖ 

de interpretação. Não há esta chave, há métodos, há construção de um 

dispositivo teórico. Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há 

gestos de interpretação que o constituem e que o analista, com seu 

dispositivo, deve ser capaz de compreender (ORLANDI, 2003, p. 27). 

 

 

Diante disso, é perceptível a importância da AD neste trabalho, já que este busca 

compreender a forma com que os títulos são apresentados, não ignorando o conteúdo da 

notícia, mas importando-se mais com o seu modo de construção diante das mudanças 

sócio-históricas ocorridas ao longo dos anos. Ou seja, a intenção maior, antes de 

entender o sentido do texto, do título, no caso, é perceber as pistas, os vestígios 

deixados pelo enunciador que denunciam a sua exterioridade no momento da produção 

do enunciado. E, assim, é possível identificar, distinguir as marcas do contexto 

histórico-social que definem os discursos da época, reconhecendo as suas 

especificidades. 

 

Dessa forma, uma vez que se objetiva fazer um estudo a partir da Análise do Discurso, 

entender o sentido de enunciado e enunciação se faz indispensável. Segundo 
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Charaudeau e Maingueneau (2004), estes dois conceitos são polissêmicos, variáveis de 

acordo com a posição do olhar que debruçamos sobre eles. Pode-se considerá-los a 

partir de uma visão estritamente lingüística, tanto focada na dimensão do discurso, a 

qual se aplica neste trabalho. Desta forma, de acordo com os autores, operar na 

dimensão do discurso significa entender, primeiramente, a enunciação como 

―acontecimento em um tipo de contexto e apreendido na multiplicidade de suas 

dimensões sociais e psicológicas‖ (CHARAUDEAU E MAINGUENEAU, 2004, p. 

193).   

 

Embora os estudos sobre Análise do Discurso façam referência basicamente à 

conceituação de Benveniste (1989) - que define a enunciação como um ato individual 

de utilização da língua, sendo o enunciado o produto deste uso – Charaudeau e 

Maingueneau (2004) alertam para a possibilidade de variação destas noções, de acordo 

com as diversas teorias lingüísticas que podem ser adotadas em uma suposta análise. 

Para um objetivo específico, neste caso a análise do produto jornalístico, faz-se 

necessário, como já dito, perceber a relação do enunciado com a enunciação sob o ponto 

de vista discursivo e, principalmente, entender a complexidade que é inerente à sua 

natureza, uma vez que a enunciação ―constitui o pivô da relação entre a língua e o 

mundo: por um lado, permite representar fatos no enunciado, mas, por outro, constitui 

por si mesma um fato, um acontecimento único definido no tempo e no espaço‖ 

(CHARAUDEAU E MAINGUENEAU, 2004, p. 193). 

 

Entende-se assim, nesta pesquisa, o jornal em si, construído por diversas matérias 

significantes que o fazem portador de sentidos, como um enunciado a ser analisado. Ele 

é o texto que deverá ser estudado, sobre o qual o analista necessita debruçar-se. É claro 

que, num dado momento, o enunciado será este jornal em sua totalidade, como um todo 

produtor de sentidos; mas, em outro momento, o enunciado sob estudo será uma frase, 

um parágrafo, uma imagem, e, principalmente, um título, objeto principal deste 

trabalho. Importante notar que a chave deste estudo não reside no enunciado por si só, 

mas, sobretudo, na sua enunciação. Mais do que entender o sentido de cada título, cada 

enunciado, intenta-se identificar a variação formal que estes sofreram ao longo do 

tempo. 
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Considerando, então, a imprensa escrita como objeto de estudo desta pesquisa, é preciso 

entender a função do dispositivo ―jornal‖ também como determinante para a produção 

de sentidos. Ou seja, além do contexto sócio-histórico e cultural que envolve e define as 

significações do enunciado, é indispensável pensar na importante posição que o 

dispositivo, o suporte possui para a construção de sentidos, como afirma Mouillaud: ―O 

discurso do jornal não está solto no espaço; está envolvido no que chamaria de 

―dispositivo‖ que, por sua vez, não é uma simples entidade técnica, estranha ao sentido‖ 

(MOUILLAUD, 2002, p. 99). 

 

O autor afirma que a embalagem, o envelope, o elemento, em geral, que contém o 

discurso é indispensável para se compreender os sentidos que o mesmo constrói e, mais 

do que isso, é um elemento constituinte desse processo de produção significante. Ou 

melhor, não é possível separá-los sem que haja perda, alteração do sentido, porque mais 

do que uma separação material, este recorte questiona os limites simbólicos dos dois 

componentes no processo de representação:  

 
O envelope não está indiferente à carta que contém; ele me prepara 

para esperar um correspondente (ou para interrogar-me a respeito de 

sua identidade, o que permanece uma espera), para mobilizar esse ou 

aquele interesse (ou desinteresse) para acordar o ethos (favorável ou 

desfavorável) com o qual vou ler a carta. Em resumo, o dispositivo 

prepara para o sentido (MOUILLAUD, 2002, p. 30). 

 

 

Essa percepção é imprescindível para a análise que se pretende empreender aqui, uma 

vez que as modificações ocorridas no dispositivo jornal fazem parte da essência deste 

trabalho, ou, pelo menos, a vontade de se entendê-las a partir das suas manifestações 

através dos títulos. Perceber, então, o dispositivo em sua forma, sua maneira de abrigar 

os conteúdos jornalísticos é de suma importância, já que as suas transformações, ao 

longo dos anos, irão influenciar diretamente na construção de sentido do todo 

significante, que é o jornal. Mouillaud alerta para o fato de não percebermos a 

importância do valor do formato, do suporte para a definição de todas as representações 

do cotidiano:  

 
―Achamos tão natural o formato da página que já não percebemos 

mais a lei do horizontal e do vertical que a regulamenta (fala-se de 

papel pautado). Basta, entretanto, passar de uma cultura para outra 

para ver (como em japonês) inverter-se a vertical e a horizontal‖ 

(MOUILLAUD, 2002, p. 31). 



18 

 

 

 

Assim, percebe-se que o dispositivo é elemento principal para os discursos, 

principalmente quando se pensa em discurso jornalístico. Além de determinar os 

sentidos e construí-los junto ao conteúdo, o formato também define a expectativa do 

leitor, uma vez que este se prepara, ativa a sua cognição para receber daquele elemento 

significações que já são peculiares a ele. Ou seja, ―o dispositivo não comanda apenas a 

ordem dos enunciados, mas a postura do leitor‖ (MOUILLAUD, 2002, p. 32), o seu 

entendimento do gênero.  

 

Além disso, o autor questiona a origem dos dois elementos – dispositivo e texto – de 

maneira a discutir qual é o antecessor e qual o sucede. Esse questionamento é 

importante para entender, inclusive, as transformações ocorridas no suporte da imprensa 

e suas conseqüentes transformações de conteúdo ao longo dos anos: 

 

(...) vemos que existe uma antecedência invertida de um para o outro, 

em que cada qual desempenha, de forma alternada, o papel de gerador. 

Descrevemos os dispositivos como sendo matrizes (muito mais do que 

suportes) em que se vinham inscrever textos. Neste sentido, o 

dispositivo (livro, jornal, canção, disco, filme etc...) existe antes do 

texto, ele o precede, comanda sua duração (a duração de uma canção 

ou de um filme é um a priori de sua produção) e a extensão (um 

romance se inscreve entre um número mínimo e máximo de páginas 

que, evidentemente, variaram ao longo da história). A antecipação do 

dispositivo não significa, contudo, a passividade do texto. Se o jornal 

gerou os títulos, como a cidade gerou as vitrines e as tabuletas, os 

títulos ―fazem‖ o jornal e as tabuletas a cidade, da qual elas são a 

receita (MOUILLAUD, 2002, p. 33). 
 

 

Nesse contexto, faz-se mister notar que a construção de sentido do texto é aliada à 

construção de sentidos do suporte, ou melhor, antes de significarem separados, são 

aliados em busca de uma significação conjunta, em prol de objetivos únicos. Além 

disso, a historicidade do discurso passa pela sua forma, isto é, cada época e cada lugar 

impõem a sua maneira de dizer – ―O dispositivo tem uma forma que é sua 

especificidade, em particular, um modo de estruturação do espaço e do tempo‖ 

(MOUILLAUD, 2002, p. 35) - fato definitivo para o analista de discursos que deseja 

entender, como no caso deste trabalho, as evoluções discursivas de um produto 

midiático. 
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Em relação aos títulos, este autor busca uma categorização interessante para quem 

deseja estudá-los. De acordo com a sua obra, os títulos definem, inclusive, as 

características da página do jornal, configurando-as como abertas ou fechadas, por 

exemplo: ―As páginas providas de um título no topo são fechadas; na realidade, o título 

que as cobre é um título de direito: define a classe das informações que serão aceitas 

para aparecer nas páginas (ou na página) que cobre‖. Ou seja, são aquelas páginas que 

definem o assunto que estará a ela vinculado, trazendo títulos restritivos, como 

―policial‖, ―local‖, ―economia‖ etc. 

 

Já as páginas abertas, como afirma Mouillaud (2002, p. 101), são aquelas páginas 

externas do jornal (de rosto e última), que não são definidas pelos tópicos, como as 

internas, mas pelo valor da informação que chega. Isto é, ―o acesso à primeira página e 

última página depende da qualidade de informação trazida pelo item (ainda que não seja 

possível, evidentemente, apreciar objetivamente seu valor)‖. Este autor ainda define 

mais especificamente as páginas do jornal, de forma que deixa ainda mais claro o papel 

dos títulos como delimitadores dos assuntos, das notícias que chegam:  

 
As páginas externas do jornal são suas páginas sensíveis. Constituem, 

de alguma maneira, uma membrana do jornal, que é sua interface com 

o mundo exterior (...) Já as páginas internas representam o coração do 

jornal em que os itens só chegam após terem sido filtrados e 

classificados pelos títulos-assuntos (MOUILLAUD, 2002, p. 101).  

 

Estes títulos-assuntos, como assim define Mouillaud, aqueles que fazem referência à 

organização das notícias nas páginas, ―constituem uma ponte entre o jornal e o mundo, 

um espaço transicional. Não é à toa que os títulos-assuntos estão inscritos na borda e no 

topo da página. Eles permitem a passagem do interior ao exterior do jornal‖. No 

entanto, eles são vazios, não trazem nenhuma informação - pelo menos no sentido mais 

completo deste termo - como se espera de um título de jornal. Eles apenas remetem a 

um saber compartilhado entre o enunciador e o leitor, para que este possa estruturar a 

sua leitura. 

 
(...) não há acréscimo de informação, mas referência a um saber 

pressuposto. Esta classificação é dada como uma evidência que é 

imposta ao leitor de jornal. Apresenta uma decisão do jornal, um ato 

de autoridade pelo qual se define como jornal financeiro, esportivo, 

turístico etc. que institui um pacto tácito com o leitor (este deve 

decidir qual seja a correspondência entre os saberes que lhe são 
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atribuídos e seus próprios saberes empíricos) (MOUILLAUD, 2002, 

p. 103-104). 

 

Dessa forma, os títulos-assuntos se constituem como uma ―informação de segundo grau, 

uma meta informação‖, como sustenta Mouillaud (2002, p. 104). Já os títulos 

anafóricos, ou seja, aqueles que fazem referência à história, como são categorizados 

pelo autor, são aqueles que trazem um artigo como determinante da referência. A partir 

dessa configuração, títulos como ―As crises do Oriente Médio‖ são anafóricos, uma vez 

que fazem referência a um acontecimento que perdura mesmo depois do fechamento da 

edição:  

Não se trata mais de uma referência à uma classificação de mundo 

(ainda que pertinente, como ocorre com freqüência no Liberation), 

mas a um processo histórico. O título anafórico lembra os 

acontecimentos que começaram antes do número e dos quais a 

duração excede a duração quotidiana (MOUILLAUD, 2002, p. 105). 

 

Em relação ao sistema discursivo do título, o autor ressalta a diferença entre um título-

referência e um título informativo. Este é a particularização daquele, uma forma do 

jornal diferenciar-se em relação aos outros jornais, já que a referência é a mesma, o 

acontecimento, o assunto é o mesmo. No entanto, é claro que nenhum enunciado 

informativo pode ser construído sem que haja o desenvolvimento desse ―invariante 

referencial‖. 

 
Desta forma, o título aparece como um microssistema em que se 

refletem as duas funções do jornal: a evocação ( e o reforço) de um 

paradigma e a produção de uma diferença (das duas funções, a 

segunda oculta a primeira, que permanece implícita). Como já vimos, 

a escolha dos paradigmas pertence à decisão de um jornal, representa 

sua singularidade (como indivíduo ou como gênero); por 

conseqüência, ele é seu atributo legítimo. Ao contrário, a produção da 

diferença é uma obrigação; sua ausência é motivo de polêmica nos 

diversos jornais (MOUILLAUD, 2002, p. 107). 

 

O autor ainda aponta para a capacidade de se orientar a interpretação do leitor a partir da 

construção e escolha de um dos tipos de título. Ou seja, entende-se que o título 

informativo é uma redução de informação, em relação ao artigo, à reportagem em si. Já 

o título referência é maior, mais amplo que o artigo. ―Aquilo que os títulos anafóricos 

produzem é uma mobilização: instituem o horizonte da leitura, um horizonte que é 

preenchido, posteriormente, pelo enunciado propriamente informacional‖ 

(MOUILLAUD, 2002, p. 110). Assim, sabe-se que, a partir de uma mesma referência, 
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ou a partir de um mesmo artigo, é possível construir uma infinidade de títulos 

informativos, o que indica que a escolha de um em detrimento do outro não é baseada 

na inocência ou na aleatoriedade. 

 

Essa categorização trazida por Mouillaud (2002) será interessante à pesquisa em 

questão, porque é possível perceber de que forma essas funções continuaram a 

prevalecer ou sofreram modificações em relação à história da imprensa. Além disso, 

será necessário compreender como essas variações funcionais podem ser usadas, pelo 

jornal, como estratégias de sentido. Assim, outros conceitos são úteis e indispensáveis 

para a análise do discurso do suporte de imprensa, como se pretende fazer aqui. 

Principalmente quando se pensa em títulos de jornal, cujas formas de dizer estão, cada 

vez mais, repletas de novas estratégias de sentido, que definem a postura e a leitura do 

indivíduo que os lê.  

 

Pensando nessa evolução da imprensa, sabe-se que, por muito tempo, o título 

jornalístico limitou-se a anunciar a notícia, resumi-la, apresentá-la, sem muitas 

preocupações com relação ao sentido que produzia ou ao destaque que lhe era peculiar. 

Hoje ele é muito mais do que uma mera síntese da informação, ele ―não representa 

simplesmente uma variedade de enunciado em um corpus lingüístico, nem um item no 

fluxo de informações, mas a inscrição do jornal por excelência‖ (MOUILLAUD, 2002, 

p. 100). 

 

O título de jornal, atualmente, diante de tantas modificações discursivas, históricas e 

sociais que aconteceram desde o surgimento do jornal até os dias de hoje, representa 

uma das matérias significantes de maior expressividade do dispositivo, além de ser o 

principal elemento para muitos leitores que buscam se informar rapidamente. 

 

Além disso, ele é uma forma de diferenciação indispensável ao jornal, que busca se 

posicionar diante de um mercado de concorrência tão acirrado. Conforme Verón (2004), 

vivemos numa ―zona de concorrência direta‖, na qual todos os suportes visam a atenção 

do leitor e lutam por uma estratégia de posicionamento que garanta a fidelidade da sua 

leitura. 
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Ou seja, segundo o pesquisador, diferentemente do início da imprensa escrita, quando 

poucos jornais existiam e os leitores também eram em pequena quantidade, hoje a oferta 

de jornais ou, mais do que isso, a oferta de meios de comunicação é cada vez mais 

significativa. As pessoas têm, todo o tempo, que escolher, dentre inúmeros veículos, 

qual a fonte de informação que melhor atende às suas necessidades. Nesse universo, os 

jornais precisam se posicionar de forma efetiva e decisiva, buscando estratégias de 

posicionamento cada vez mais elaboradas e criativas. 

 

Hoje, os títulos são uma dessas estratégias, em um conjunto de diversos subterfúgios 

que abarcam todas as matérias significantes do jornal, como fotografia, design, 

ilustração etc. No entanto, suas táticas são talvez uma das mais visíveis, do ponto de 

vista da evolução que tiveram ao longo da existência da imprensa. A atualidade trouxe 

diversas transformações no hábito da leitura que tiveram uma influência decisiva na 

construção e na recepção deste elemento. 

 

(...) a leitura do título sem a leitura da notícia é praticada por qualquer 

leitor apressado que folheia um jornal. Daí a grande importância da 

sua redacção, já que ele pode funcionar como um estímulo à leitura do 

resto da notícia e mesmo, no caso das manchetes que o transeunte 

consegue ler nos escaparates das bancas, à própria compra do 

periódico. Tanto é assim, que, em geral, as manchetes mais apelativas, 

sensacionalistas ou de algum modo estimulantes se encontram 

geralmente na metade superior da primeira página, local mais visível 

nos escaparates em que os vendedores dobram ou sobrepõem os 

jornais uns aos outros, escondendo assim a segunda metade da página 

(COIMBRA-E-SILVA, 1999, p.70-71). 

 

 

É claro que o título ainda traz um elo impossível de quebrar com o texto, a notícia, a 

reportagem. Mas não se pode negar que a sua independência, enquanto produtor de 

sentidos, é hoje garantida. O título, apesar desta ligação inquebrável com o texto, não 

deixa de ser ―uma unidade textual autónoma com vida própria. Ele é frequentemente 

destacado e citado, não sendo raros os casos em que o título é o único pedaço da obra 

que a grande parte do público conhece‖ (COIMBRA-E-SILVA, 1999, p.69). 

 

Enfim, os títulos do jornal são uma das matérias significantes que caracterizam a 

identidade do suporte e espelham as transformações sócio-históricas e culturais da 

sociedade em que atuam. Por isso, devem ser estudados enquanto elementos 
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relativamente autônomos, mas indispensáveis à construção de sentido de todo o jornal. 

Como conclui Coimbra-e-Silva: 

 

Assim, podemos dizer que o título de uma notícia constitui um texto 

no verdadeiro sentido do termo, em relação a todos os níveis de 

textualidade. Podemos falar da sua autonomia textual, que o torna um 

possível objecto de estudo linguístico. Mas temos também de ter em 

mente a sua não independência em relação ao texto que encabeça, o 

qual não pode ser ignorado neste estudo. Autonomia e dependência 

são, assim, duas características que tornam este tipo textual um 

desafio ao estudioso da linguagem em geral e do texto titular em 

particular (COIMBRA-E-SILVA, 1999, p. 79). 

 

Mais interessante perceber, na análise que se propõe aqui, é a evolução discursiva que 

esta matéria significante apresentou ao longo da sua existência. Sabe-se que sempre 

existiu, de fato, mas a sua construção, como já foi dito, sofreu transformações dignas de 

um estudo mais apurado. Hoje ele se configura em um nível mais elaborado de 

complexidade, com significações e interpretações que passam do plano superficial e 

desembocam em implícitos que, muitas vezes, são despercebidos pelo leitor. 

 

É comum, atualmente, o título ser menos um agente informativo para ser mais uma 

forma de opinião, de interpretação primeira da notícia. É mais uma maneira do jornal se 

posicionar em relação ao que veicula, trazendo um entendimento, um julgamento 

pessoal em meio à construção discursiva, enigmática que permeia as suas palavras. 

Nesse contexto, algumas noções da AD serão decisivas para o estudo dos títulos e de 

suas construções atuais, bem como para perceber se estas estratégias já não eram 

configuradas desde os primórdios do jornalismo impresso. 

 

Assim, o conceito de posicionamento discursivo (contrato de comunicação), discutido 

por diversos pesquisadores da AD, como Giovandro Ferreira (1998), será o agente 

impulsionador desta pesquisa. Esta proposta se aproxima da noção de ―contrato de 

leitura‖ de Verón (2004), mas, além disso, entende as empresas jornalísticas como 

agentes de atuação, enquanto tais, sobre os seus leitores e não-leitores, e não apenas 

através de seus produtos. 

 
Assim, observamos que o contrato de leitura é fundamental na relação 

jornal-leitor, porém não oferece um panorama analítico que apreenda 

esta investida mais ampla das empresas. As explicações do sucesso ou 

insucesso de jornais em concorrência ultrapassam a relação articulada 
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no interior do produto, suporte de imprensa no caso. Diante desta 

limitação do contrato de leitura, fizemos apelo a um outro conceito, o 

posicionamento discursivo, que nos oferece um terreno mais vasto 

para analisar as estratégias e estruturas de jornais em concorrência, 

que engloba os aspectos discursivos do suporte de imprensa, mas 

igualmente o que se passa além das fronteiras de tal produto 

(FERREIRA, 2004, p. 15). 

 

 

O conceito de ―contrato de leitura‖ centraliza a noção de ―dispositivo de enunciação‖ 

aplicada ao discurso da imprensa escrita. Este comporta a imagem de quem fala, sendo 

o lugar que o enunciador atribui a si mesmo no discurso; a imagem daquele a quem a 

mensagem é destinada, ou seja, o lugar que o enunciador define ao seu destinatário; e a 

relação entre enunciador e destinatário proposta pelo discurso. Desta forma, é possível 

analisar, em cada jornal escolhido para o corpus, quais os lugares de fala propostos nos 

discursos. Isto é, como o jornal se coloca frente ao leitor, como é colocado o lugar do 

leitor e, por fim, de que forma se estabelece a relação entre os dois. Verón ainda 

ressalta: 

 

Deve-se também distinguir bem, no início, o emissor ―real‖ do 

enunciador; depois, o receptor ―real‖ do destinatário. Enunciador e 

destinatário são entidades discursivas. Esta dupla distinção é 

fundamental; um mesmo emissor poderá, em discursos diferentes, 

construir enunciadores diferentes, conforme, por exemplo, o alvo 

visado; pelo mesmo motivo construirá, cada vez diferentemente, seu 

destinatário. (VERÓN, 2004, p. 218). 

 

 

Ferreira (1998) resume a proposta do contrato de leitura proposto por Verón como uma 

busca pela identificação de como os suportes de imprensa constroem, de forma 

duradoura, as suas matérias significantes. Além disso, o pesquisador atenta para o fato 

de que, a partir desse referencial metodológico, é possível considerar, na análise do 

discurso jornalístico, todos os aspectos lingüísticos e também os não-lingüísticos, como 

imagem, diagramação, fotografia etc. É por meio do contrato de leitura que é possível 

perceber as aspirações, expectativas e interesses dos leitores, bem como a concorrência 

e as evoluções sócio-culturais que, quando ocorrem, são decisivas também para 

mudanças no contrato.  

 

A análise do contrato de leitura é orientada por um critério 

comparativo e ela se atem às diferenças entre os discursos em questão, 

fruto de suas ―invariantes referenciais‖. Cada discurso carrega seus 
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traços específicos que mudam lentamente ao longo do tempo. A 

análise do contrato de leitura busca detectar o conjunto do 

funcionamento discursivo dos suportes de imprensa baseado nestas 

―invariantes referenciais‖. Para observar estas características dos 

discursos em questão, é preciso levar em conta três imperativos 

fundamentais: a regularidade das propriedades descritas (as 

propriedades não podem ser ocasionais); a diferença obtida pela 

comparação entre os suportes (as diferenças e as semelhanças 

regulares forjam a ‗identidade‘ ou o contrato de leitura); a 

sistematização das propriedades exibidas por cada suporte (o contrato 

de leitura se estabelece a partir de um conjunto de ―invariantes 

referenciais‖ (...). Todos os princípios que dinamizam o contrato de 

leitura fazem que um suporte de imprensa seja tomado numa constante 

negociação com seus leitores: as propriedades de seu discurso vão 

depender da aceitação das estratégias de apropriação de seus eventuais 

leitores. Este elo delicado é, então, dinamizado pela diferença que 

existe entre a produção e o reconhecimento do discurso (FERREIRA, 

1998, p. 3). 

 

Assim, o posicionamento discursivo, escolhido para guiar a análise aqui proposta, além 

de perceber e identificar o dispositivo de enunciação que rege os discursos jornalísticos, 

como afirma Verón (2004), busca entender como o jornal se relaciona com o seu 

público de forma que extrapole ao suporte de imprensa. Isso ocorre porque é sabido que, 

diante da concorrência acirrada que cerca os discursos jornalísticos, ―uma mesma 

notícia não tem o mesmo impacto, mesmo sendo construída de forma idêntica, em 

jornais diferentes. Esta diferença não é só causada pelos discursos precedentes, mas 

também pela existência extra-discursiva dos sujeitos‖ (FERREIRA, 2004, p. 14). 

 

É através da construção discursiva dos jornais e, além disso, da comunicação externa 

das empresas jornalísticas com o seu público-alvo, que se pode entender o 

posicionamento discursivo dos veículos de imprensa. ―O contrato de leitura é, assim, 

um dos ‗contratos‘ propostos pelos jornais. Existe um outro onde suas marcas não se 

encontram necessariamente na relação construída entre os sujeitos discursivos no 

interior do suporte de imprensa‖ (FERREIRA, 1998, p. 4). 

 

Dessa forma, neste trabalho, busca-se perceber esse contexto externo para a relação dos 

veículos com os leitores, mas também perceber as marcas deixadas por essa relação na 

superfície do discurso do jornal. E essas marcas se encontram, ou procura-se encontrá-

las, nas construções dos títulos jornalísticos. 

 

De uma certa maneira, queremos dizer que o jornal dispõe dois 

patamares de concorrência onde ele estabelecerá estratégias e 
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estruturas. De um lado, ele concorre através de um ―mercado 

discursivo‖ e de outro, através de um ―mercado social ou 

institucional‖. O estudo do contrato de comunicação procurará 

analisar as marcas deixadas pelos posicionamentos nestes dois planos 

em pé de igualdade (FERREIRA, 1998, p. 6). 

 

 

2.1 Conceitos importantes  

 

O conceito de implícito e a noção da pressuposição caracterizam bem o que se intenta 

nesse momento da pesquisa. Importante salientar que não há intenção de captar pura e 

simplesmente o sentido oculto das palavras, seus significados, o que o autor queria 

dizer. O objetivo de perceber essas noções neste trabalho é identificar de que forma 

essas estratégias são utilizadas a fim de construir sentido junto ao leitor da notícia. De 

que forma o jornal lança mão desses artifícios para garantir o seu posicionamento 

discursivo, e o reconhecimento do indivíduo enquanto alguém que pertence a esse 

universo cultural partilhado, se sente possuidor de um saber privilegiado. 

 

Ademais, sabe-se que o contexto, na AD e, especialmente, na pesquisa em questão, é 

algo essencial. Compreender os implícitos e pressupostos da construção discursiva dos 

títulos de imprensa, como se intenta, é mergulhar no universo histórico de cada época, é 

alcançar as suas peculiaridades e conectá-las às marcas, aos vestígios discursivos 

deixados na superfície do jornal.  

 

Inicialmente, é preciso diferenciar a noção de pressuposto e o conceito de implícito, 

uma vez que são, muitas vezes, confundidos no momento da análise. De acordo com 

Ducrot, ―o subentendido permite acrescentar alguma coisa sem dizê-la, ao mesmo 

tempo em que ela é dita. Apesar de algumas analogias, a situação é bastante diferente 

para o pressuposto. Este pertence plenamente ao sentido literal‖ (DUCROT, 1987, p. 

19). 

 

Ou seja, no momento da enunciação, é possível construir o enunciado de uma forma que 

a intenção primeira, o conteúdo principal não esteja explícito, não seja dito, mas 

encoberto por uma construção repleta de opacidades estratégicas. Essa construção se 

refere ao plano do implícito, enquanto o pressuposto é algo que deixa marcas no próprio 
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enunciado, é possível identificá-lo mais rapidamente e necessita menos do contexto em 

que é dito. 

 

Ocorre que o subentendido reivindica a possibilidade de estar ausente 

do próprio enunciado e de somente aparecer quando um ouvinte, num 

momento posterior, refletir sobre o referido enunciado. Ao contrário, o 

pressuposto e, com mais razão ainda, o posto apresentam-se como 

contribuições próprias do enunciado (mesmo que, no caso do 

pressuposto, esta contribuição se restrinja à lembrança de um 

conhecimento passado). Eles se apresentam como se tivesse sido 

escolhidos concomitantemente ao enunciado e empenham, a seguir, a 

responsabilidade daquele que escolheu o enunciado (mesmo que, no 

caso do pressuposto, o locutor tente partilhar esta responsabilidade 

com o ouvinte, disfarçando o que diz sob a aparência de uma crença 

comum). Entregando, pois, a pesquisa dos pressupostos ao 

componente lingüístico – que trata do próprio enunciado, sem 

considerar suas condições de ocorrência – enquanto os subentendidos 

seriam previstos por um componente retórico – que leva em conta as 

circunstâncias da enunciação – fazemos justiça a um certo sentimento 

ou, pelo menos, a uma certa pretensão dos falantes (DUCROT, 1987, 

p. 20-21). 

 

 

Isto é, como afirma o autor, o pressuposto reclama mais a responsabilidade do 

enunciador, enquanto o subentendido pode ser construído sem a necessidade da 

responsabilização, ou melhor, o enunciador pode atribuí-lo à interpretação do co-

enunciador, sem que precise admitir a usa intenção de dizer aquilo que ficou implícito. 

O subentendido, assim, necessita de uma análise posterior à enunciação, um estudo do 

contexto e de suas implicações:  

 

Parece, com efeito, razoável fazer do pressuposto, ligado ao próprio 

enunciado, bem como aos fenômenos sintáticos gerais, um produto do 

componente lingüístico. O subentendido, ao contrário, resulta de uma 

reflexão do destinatário sobre as circunstâncias de enunciação da 

mensagem e deve ser captado, através da descrição lingüística, ao 

final de um processo totalmente diferente, que leve em conta, ao 

mesmo tempo, o sentido do enunciado e suas condições de ocorrência 

e lhes aplique leis lógicas e psicológicas gerais (DUCROT, 1987, p. 

24-25). 

 

 

Assim, é possível afirmar, conforme o pesquisador, que os pressupostos estão inscritos 

no enunciado, remetem a realidades compartilhadas pelo enunciador e pelo destinatário, 

se articulam como artifícios de identificação de um saber conhecido, partilhado, que não 
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se contesta, não se anula. Enquanto os implícitos só são identificados posteriormente, 

pelo co-enunciador, no momento da recepção da mensagem. Ducrot conclui: 

 

 
Em relação ao sistema dos pronomes poder-se ia dizer que o 

pressuposto é apresentado como pertencendo ao ―nós‖, enquanto o 

posto é reivindicado pelo ―eu‖, e o subentendido é repassado ao ―tu‖. 

Ou, ainda, se as imagens temporais forem preferidas, é possível dizer 

que o posto se apresenta simultaneamente ao ato de comunicação, 

como se tivesse surgido pela primeira vez, no universo do discurso, no 

momento da realização desse ato. O subentendido, ao contrário, ocorre 

em momento posterior a esse ato, como se tivesse sido acrescentado 

através da interpretação do ouvinte; quanto ao pressuposto, mesmo 

que, de fato, nunca tenha sido introduzido anteriormente ao ato de 

enunciação (...), ele procura sempre situar-se em um passado do 

conhecimento, eventualmente fictício, ao qual o locutor parece referir-

se (DUCROT, 1987, p. 20). 

 

 

 

Importante salientar que, mesmo estando explícito no enunciado, posto como afirmação 

incontestável, o pressuposto, assim como o implícito, pode ser uma forma de 

manipulação do leitor, do destinatário da informação, no caso do jornalismo impresso. É 

possível trazer como pressuposto uma afirmação falsa, e, a partir dela, se construir uma 

argumentação. Se o leitor não estiver atento e consciente, considera como verdade e 

segue a linha de raciocínio distorcida que lhe foi imposta. Mais atento ainda deve estar o 

analista, para que perceba essa manobra oculta muito utilizada para o encobrimento ou a 

construção subjetiva da realidade. 

 

Faz-se necessário, ainda, diferenciar o que se chama de implícito, subentendido, do que 

alguns autores chamam de ―silêncio‖.  Este conceito também pode contribuir 

positivamente para este estudo, no qual os títulos, que dizem e silenciam, são o objeto 

principal. ―Entre o dizer e o não dizer desenrola-se todo um espaço de interpretação no 

qual o sujeito se move. É preciso dar visibilidade a esse espaço através da análise 

baseada nos conceitos discursivos e em seus procedimentos de análise‖ (ORLANDI, 

2003, p. 85). 

 

De acordo com Orlandi (1997, p. 106), o implícito e o silêncio não são o mesmo 

conceito, uma vez que ―o implícito é o não-dito que se define em relação ao dizer. O 

silêncio, ao contrário, não é o não-dito que sustenta o dizer mas é aquilo que é apagado, 
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colocado de lado, excluído‖. Ou seja, no implícito, algo é dito para que se encubra uma 

outra fala, encoberta, velada. O silenciamento não é definido pelo que se fala, não é 

revelado através do que é construído no discurso, ele é o que não se diz, quando se diz 

algo. Orlandi alerta: 

 

 
O silêncio não é ausência de palavras. Impor o silêncio não é calar o 

interlocutor mas impedi-lo de sustentar outro discurso. Em condições 

dadas, fala-se para não dizer (ou não permitir que se digam) coisas 

que podem causar rupturas significativas na relação de sentidos. As 

palavras vêm carregadas de silêncio(s) (ORLANDI, 1997, p. 105). 

 

 

 

―O silêncio não fala, ele significa. É pois inútil traduzir o silêncio em palavras; é 

possível, no entanto, compreender o sentido do silêncio por métodos de observação 

discursivos‖ (ORLANDI, 1997, p. 105). Ou seja, o analista de discursos deve estar apto 

a compreender, para abarcar todas as estratégias argumentativas do texto estudado, os 

sentidos do silêncio, ou as suas formas, como delimita Orlandi: 

 

(...) distinguimos o silêncio fundador (que, como dissemos, faz com 

que o dizer signifique) e o silenciamento ou política do silêncio que, 

por sua vez, se divide em: silêncio constitutivo, pois uma palavra 

apaga outras palavras (para dizer é preciso não-dizer: se digo ―sem 

medo‖ não digo ―com coragem‖) e o silêncio local, que é a censura, 

aquilo que é proibido dizer em uma certa conjuntura (é o que faz com 

que o sujeito não diga o que poderia dizer: numa ditadura não se diz a 

palavra ditadura não porque não se saiba mas porque não se pode 

dizê-lo) (ORLANDI, 2003, p. 83). 

 

 

No caso do jornalismo impresso, entender os implícitos, pressupostos e as diversas 

formas do silêncio, será um modo de englobar todas as estratégias discursivas que 

marcaram as épocas, os contextos históricos e sociais; e poder entender as evoluções 

ocorridas na imprensa, mais especificamente, nos títulos do jornal, no âmbito do que é e 

foi dito e do que é e foi silenciado para que se pudesse chegar ao leitor de forma eficaz. 

 

Não é possível, entretanto, entender a questão dos silêncios, implícitos e pressupostos 

sem passar pela noção, amplamente conhecida pelos estudiosos da AD, de formação 

discursiva. Essa noção foi introduzida por Foucault para delimitar conjuntos de 

enunciados que obedecem a um mesmo sistema de regras, determinadas historicamente, 
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e é ela que vai definir, a partir da formação ideológica vigente, o que pode e deve ser 

dito, e, conseqüentemente, o que deve ser silenciado. Será por meio da formação 

discursiva que poderemos compreender os diferentes sentidos do discurso, ou seja, 

deve-se atentar para o fato de que ―palavras iguais podem significar diferentemente 

porque se inscrevem em formações discursivas diferentes‖ (ORLANDI, 2003, p. 44). 

 

 
O discurso se constitui em seu sentido porque aquilo que o sujeito diz 

se inscreve em uma formação discursiva e não outra para ter um 

sentido outro. Por aí podemos perceber que as palavras não têm um 

sentido nelas mesmas, elas derivam seus sentidos das formações 

discursivas em que se inscrevem. As formações discursivas, por sua 

vez, representam no discurso as formações ideológicas. Desse modo, 

os sentidos sempre são determinados ideologicamente. Não há sentido 

que não o seja. Tudo que dizemos, tem, pois, um traço ideológico em 

relação a outros traços ideológicos. E isto não está na essência das 

palavras mas na discursividade, isto é, na maneira como, no discurso, 

a ideologia produz seus efeitos, materializando-se nele. O estudo do 

discurso explicita a maneira como linguagem e ideologia se articulam, 

se afetam em sua relação recíproca (ORLANDI, 2003, p.43). 

 

 

 

Assim, as formações discursivas vão determinar os enunciados e a adequação destes a 

contextos diferenciados, de acordo com as formações ideológicas dos mesmos. Assim, é 

preciso compreender que a evolução discursiva do jornalismo impresso, que se pretende 

analisar aqui através dos títulos, passa por essas especificações que as formações 

discursivas e as formações ideológicas de cada momento definem. Não se pode estudar 

os sentidos que as palavras constroem, em seus contextos, sem que se note a 

importância do que, naquele momento, era possível e deveria ser dito, ou calado. 

 

A noção de ideologia evoca o pensamento de Eliseo Verón, que questiona a utilização 

deste termo para o estudo dos discursos. De acordo com este autor, quando se pensa em 

―ideologia‖, pensa-se em uma ―formação histórica, no sentido da definição do 

dicionário: ‗Sistema de idéias, filosofia do mundo e da vida‘; ‗conjunto de idéias, 

crenças e doutrinas próprias de uma época, de uma sociedade ou de uma classe‘ 

(VERÓN, 2004, P. 55). Ou seja, considerando que dentro de uma sociedade não há 

somente uma ideologia, mas diversas, lidamos com várias ideologias, e não apenas uma. 

Assim, ―falar da Ideologia é confundir o emprego ―espontâneo‖ e a utilização teórica‖. 
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É melhor marcar a passagem para o nível teórico com uma mudança no termo: é o papel 

do conceito ideológico‖ (VERÓN, 2004, p. 55). 

 

Dessa forma, entendemos a ideologia a partir das marcas que são deixadas no plano do 

discurso, ou seja, não nos interessa perceber o conjunto das idéias, das representações 

da sociedade como um todo, como é a definição de ideologia, mas identificar, no 

discurso, quais os traços ideológicos que são encontrados na sua superfície, e que fazem 

parte das suas condições de produção. ―Uma ideologia pode ser nomeada (p. ex. 

fascismo, sexismo, racismo, neo-liberalismo), mas nunca totalmente descrita, pois só 

temos acesso a alguns fragmentos específicos dela, os ideológicos ativados em cada 

evento comunicacional‖ (PINTO, 1999, p. 43). 

 

É adequado, também, esclarecer as noções de condições de produção e condições de 

reconhecimento. Na Análise do Discurso, o contexto que define a construção de 

sentidos dos discursos é chamado de condições de produção, ou seja, são aqueles 

elementos extradiscursivos que influenciam na produção deste. Assim, quando se pensa 

em ideológico, contexto social, histórico e cultural, interdiscursividade etc, pensa-se em 

condições de produção. É tudo que faz parte do contexto que determina o discurso, mas 

não está explicitamente nele, apesar de sempre deixar traços da sua presença. O mesmo 

se diz no caso das condições de reconhecimento, sendo que todos esses elementos que 

definem a produção, no caso das condições de produção, definirão o seu 

reconhecimento, ou seja, a recepção do co-enunciador, a sua leitura. Assim como há um 

contexto que rege a produção, a enunciação, há outro contexto que influi na leitura, na 

recepção do discurso, sendo este processo o âmago da complexidade da interpretação e 

dos efeitos de sentido.  

 

O conceito de interdiscursividade e a noção de polifonia não podem ser negligenciados 

numa análise do discurso jornalístico, pois fazem parte, também, das condições de 

produção do discurso. Considerando que se objetiva estudar as estratégias discursivas 

do jornal, é preciso entender de que forma um enunciado evoca outros enunciados, e, 

assim, remete a implícitos, pressupostos, silêncios, e tantos outros conceitos que se 

pretende assumir nesta análise. 
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De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2004), todo discurso é marcado pela 

interdiscursividade, ou seja, se relaciona, a todo momento, com outros discursos. Os 

autores ainda citam Courtine, que define o interdiscurso como ―uma articulação 

contraditória de formações discursivas que se referem a formações ideológicas 

antagônicas‖ (COURTINE, 1981 apud CHARAUDEAU, 2004, p. 286). Isto é, todo 

discurso cita outros discursos no momento da enunciação, sempre há referência a outras 

vozes, mesmo que de forma não explícita. Este fato é definitivo para o reconhecimento 

da dominação ideológica que o sujeito deve lidar, independente da sua vontade: 

 

Na Escola Francesa, especialmente em Pêcheux, a formação 

discursiva não pode produzir o ―assujeitamento‖ ideológico do sujeito 

do discurso a não ser na medida em que cada formação discursiva está 

de fato dominada pelo interdiscurso – o conjunto estruturado das 

formações discursivas – em que se constituem os objetos e as relações 

entre esses objetos que o sujeito assume no fio do discurso. É o que o 

analista deve pôr em evidência contra as ilusões dos sujeitos: ―O 

próprio de cada formação discursiva é dissimular, na transparência do 

sentido que aí se forma, (...) o fato de que ―isto fala‖ sempre antes, 

alhures, ou independentemente‖ (Pêcheux, 1975:147). Tese que se 

apóia sobre a noção de pré-construído (CHARAUDEAU E 

MAINGUENEAU, 2004, p. 287). 

 

 

Assim, deve-se pensar no discurso a partir destes conceitos (interdiscursividade, 

formação discursiva, formação ideológica, implícitos, pressupostos etc) e, 

especialmente, a partir da interligação deles, com o objetivo de abranger todos os níveis 

e segmentos da análise, como afirma Orlandi: 

 

 
Na dispersão de textos que constituem um discurso, a relação com as 

formações discursivas é fundamental, por isso, no procedimento de 

análise, devemos procurar remeter os textos ao discurso e esclarecer 

as relações deste com as formações discursivas pensando, por sua vez, 

as relações destas com a ideologia. Este é o percurso que constitui as 

diferentes etapas da análise, passando-se da superfície lingüística ao 

processo discursivo (ORLANDI, 2003, p. 71). 

 

 

 

Junto à interdiscursividade, há a noção de polifonia. Segundo Charaudeau e 

Maingueneau (2004), esse é um conceito complexo, que traz diversas interpretações. 

Mas, sendo um termo emprestado da música, diversos autores fizeram uso dele a fim de 

reaplicá-lo em suas áreas de conhecimento. Foi Ducrot que o trouxe para o âmbito da 
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lingüística. Em termos gerais, polifonia alude ao fato de que ―os textos veiculam, na 

maior parte dos casos, muitos pontos de vista diferentes: o autor pode fazer falar várias 

vozes ao mesmo tempo‖ (CHARAUDEAU E MAINGUENEAU, 2004, p. 384). 

 

De acordo com os autores, Ducrot introduz a noção de polifonia nos estudos lingüísticos 

a partir da distinção entre aquele que vê e aquele que fala, ou entre o locutor e os 

enunciadores:  

 

 
O locutor é aquele que, segundo o enunciado, é responsável pela 

enunciação. Ele deixa marcas em seu enunciado, como, por exemplo, 

os pronomes de primeira pessoa. O locutor é capaz de por em cena 

enunciadores que apresentam diferentes pontos de vista. Ele pode se 

associar a alguns enunciadores, dissociando-se completamente de 

outros. É importante sublinhar que todos esses ‗seres discursivos‘ são 

seres abstratos. O que diz respeito ao ser falante real não interessa a 

Ducrot. Assim sendo, se podemos ler numa garrafa de suco de fruta: 

‗Devo ser tomado sem açúcar‘, é o suco de fruta que é locutor desse 

enunciado (DUCROT, 1987, p. 67). 

 

 

Koch (2007) chama a atenção para o fato de haver operadores, índices que marcam a 

polifonia nos textos, como, por exemplo, o ―mas‖, o ―ao contrário‖, ou o ―embora‖. A 

autora explica melhor com a frase: ―Roberto não é um traidor. Pelo contrário, tem-se 

mostrado um bom amigo‖: 

 

O enunciado introduzido por pelo contrário não se opõe a ―Roberto 

não é um traidor‖: não ser um traidor e ser um bom amigo não se 

opõem, mas orientam na mesma direção. Como explicar a presença da 

forma pelo contrário? É que, na verdade, (na frase em questão) faz-se 

ouvir uma outra ‗voz‘ que afirma ser Roberto um traidor e é esta 

afirmação implícita que se dirige o operador pelo contrário (KOCH, 

2007, p. 63). 

 

 

O discurso jornalístico é um material propício para a análise da polifonia, uma vez que 

utiliza, constantemente, formas de relatar o acontecimento que exemplificam 

perfeitamente esse fenômeno. Maingueneau (2001) categoriza esses exemplos, quando 

analisa a polifonia decorrente dos discursos relatados – nos quais não há 

responsabilidade do enunciador sobre a fala ali colocada. ―O discurso relatado constitui 

uma enunciação sobre outra enunciação; põem-se em relação dois acontecimentos 
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enunciativos, sendo a enunciação citada objeto da enunciação citante‖ 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 139).  

 

O autor ainda alerta para a possibilidade de orientar a interpretação do leitor a partir do 

uso dessas formas de relatar um acontecimento. Ao usar a fala do outro, o enunciador a 

tira de seu contexto original e passa ao contexto da sua argumentação, no interior 

discursivo do jornal. Essa transformação contextual é definitiva para a construção de 

sentido do que foi dito. 

 

De toda maneira, não há como comparar uma ocorrência de fala 

efetiva (com, no oral, determinada entonação, gestos, um auditório 

que reage...) e um enunciado citado entre aspas em contexto 

totalmente diverso. Como a situação de enunciação é reconstruída 

pelo sujeito que a relata, é essa descrição necessariamente subjetiva 

que condiciona a interpretação do discurso citado. O DD não pode, 

então, ser objetivo: por mais que seja fiel, o discurso direto é sempre 

apenas um fragmento de texto submetido ao enunciador do discurso 

citante, que dispõe de múltiplos meios para lhe dar um enfoque 

pessoal (MAINGUENEAU, 2001, p. 141).  

 

Assim, esse conceito será indiscutivelmente importante para a análise que se pretende 

realizar neste trabalho, uma vez que os títulos, de forma explícita ou mais velada, 

muitas vezes, fazem uso das palavras de outras pessoas, da voz de outros indivíduos. 

Entender de que forma esses índices operam no plano discursivo é determinante para 

compreender os efeitos de sentido que essa mescla de vozes pode produzir no âmbito do 

reconhecimento.  

 

A partir dessa noção de polifonia, é importante destacar a relevância das figuras da 

retórica para a identificação das estratégias discursivas do jornal. A despeito da extensa 

bibliografia sobre o assunto, intenta-se aqui apenas uma breve descrição do que 

caracteriza uma figura de significação ou tropos, como resgata Charaudeau e 

Maingueneau (2004), entre outras que serão significativas para esta análise. Na verdade, 

a descrição será restringida à metáfora e à antítese, que serão citadas mais adiante no 

estudo de caso do jornal A Tarde. 

 

Sendo assim, segundo estes autores supracitados, há uma teoria das figuras, na Retórica, 

que classifica cada uma delas em classes específicas. Desta forma, além das figuras de 

significação ou tropos (ironia, metáfora, hipérbole, metonímia etc.), há as figuras de 
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construção, as figuras de elocução, as figuras de pensamento e as figuras de estilo, 

classe na qual a antítese está inserida. 

 

A metáfora é considerada a figura de significação mais importante, uma vez que 

adquiriu diversas funções a partir dos estudos acerca de suas características e 

potencialidades no enunciado. De acordo com a retórica tradicional, ela é a utilização de 

um nome estranho, semelhante ao que se fala, para representar este último. É uma 

analogia, comparação, substituição do nome pelo seu similar.  

 

Mas a metáfora abrange diversas possibilidades que trazem sentido ao discurso e ainda 

pode ornamentá-lo, servindo como um elemento estético e persuasivo. Entende-se que a 

carga imagética que ela carrega em si traz um efeito de sentido que enfeita o discurso e 

traz prazer de leitura ao indivíduo. Não é a toa que a Literatura faz tanto uso desta figura 

de significação. Entretanto, seu caráter persuasivo é o que mais desperta interesse para 

esta pesquisa. Uma vez que ela evoca uma comparação, esta é feita a partir de um 

julgamento de valor que muitas vezes passa desapercebido pelo leitor mais distraído. 

Este assimila aquele julgamento como inerente ao objeto, e é manipulado por uma 

estratégia estética de argumentação. ―Quanto mais a metáfora se apóia em um acordo 

preliminar e mais ela parece óbvia, mais seus efeitos manipuladores são importantes‖ 

(CHARAUDEAU E MAINGUENEAU, 2004, p. 330). 

 

A antítese, por sua vez, é mais facilmente identificada, e também pode se configurar de 

diversas formas no enunciado. Em síntese, ela traz o contraste de dois termos opostos 

em sua construção semântica, ou seja, como afirma Charaudeau e Maingueneau, uma 

oposição que pode se fazer por meio de recursos variados, como incidir em relações já 

estabelecidas na língua, na cultura ou em um posicionamento determinado.  

 

Entende-se, portanto, que esses conceitos aqui citados e brevemente definidos são 

essenciais para o estudo que se deseja analisar no âmbito da análise do discurso 

jornalístico. Cabe lembrar que a intenção de utilizar este referencial teórico para a 

análise dos títulos é uma forma de debruçar um olhar sobre eles de maneira mais 

completa do que apenas um olhar lingüístico, mas percebendo também a forma com que 

ele é construído junto às outras matérias significantes, a sua disposição, sua tipografia, 
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enfim, a sua forma gráfica, que, unida ao significado do enunciado, não deixa de 

construir sentido, produzir significações. 

 

 

3. A EVOLUÇÃO DO SENTIDO DA NOTÍCIA:  

UM ESTUDO SOBRE O PERCURSO DISCURSIVO DAS MATÉRIAS 

SIGNIFICANTES NO JORNALISMO IMPRESSO 

 

 

 

Entender a construção dos títulos do jornal A Tarde numa perspectiva diacrônica, e, 

sobretudo, compreender as suas estratégias discursivas, os recursos utilizados a fim de 

garantir a sua leitura, é uma tarefa que carece de entendimento acerca do contexto que o 

envolve. Mais do que identificar a evolução do A Tarde, é preciso perceber de que 

forma ele está situado em um universo mais abrangente que, inclusive, o coage, que é o 

da imprensa escrita brasileira. Inseri-lo neste contexto, assim, possibilita esclarecer a 

relação entre as suas transformações e o ambiente discursivo do qual ele participa. 

 

Desta forma, embora a intenção deste trabalho seja uma análise específica dos títulos, é 

importante entender como se dá o percurso da notícia como um todo, uma vez que esta 

faz uso de diversas matérias significantes para construir sentido junto ao leitor. Em 

razão das limitações deste trabalho, não é possível realizar uma análise completa e 

minuciosa de todos os elementos da página do jornal, entretanto, compreender de que 

forma a notícia se fragmenta ao longo do tempo, com a utilização de ilustrações, 

fotografias, design etc. é relevante para concluir a trajetória do título em meio às 

mudanças da página em que o mesmo está inserido.  

 

Assim, neste capítulo busca-se entender o percurso do sentido da notícia, percebendo de 

que forma as suas matérias significantes, ao longo do tempo, desenvolveram novas 

características, novos usos e, sobretudo, novos graus de relevância para a construção 

discursiva do jornal impresso. Partindo de um enfoque argumentativo, no qual o artigo 

configurava-se como dominante na construção de sentido do jornal, o elemento 

principal que conferia identidade ao veículo; seguindo para a uma nova visão da página, 

em que a notícia se fragmenta, buscando novas formas de dizer através da maior 
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valorização do não-verbal (design, fotografia). A evolução dos títulos será vista no 

capítulo seguinte.  

 

 

 

3.1 A Força do Artigo 

 

Segundo Juarez Bahia (1971, p.66), no início da imprensa escrita ―a notícia era menos 

do leitor‖. Os textos, que muitas vezes ocupavam o todo de uma página do jornal, eram 

sóbrios, longos e fortemente argumentativos, a favor de alguma idéia, pensamento ou 

ideologia política. A intenção do jornalismo nessa época não era essencialmente 

transmitir informações importantes para a comunidade, mas influenciar de alguma 

forma sobre o ponto de vista dos seus leitores a respeito do que estava acontecendo no 

campo político. Em resumo: ―antes de informar, formar opiniões‖ (MEDINA, 1978, p. 

60).  

 

Conforme Marcondes Filho (2000), nessa época o jornalismo configurava-se como um 

campo de polêmicas e debates, onde políticos, partidos, sindicatos e movimentos sociais 

travavam verdadeiras batalhas pelo poder da palavra. ―Todos queriam publicar suas 

posições e entrar na quermesse de opiniões. Cada um possuía uma verdade sobre cada 

coisa. Ninguém poderia falar, neste contexto, de ―objetividade‖ (MARCONDES 

FILHO, 2000, p. 110). 

 

A noção de objetividade – mais tarde tão valorizada – de fato não poderia ser trazida à 

tona nessa época. Somada ao fato de que o objetivo do jornal era influenciar e formar 

opiniões, a linguagem das publicações se aproximava da linguagem literária. Isto é, a 

profissão do jornalista ainda não existia como tal, e sua função era exercida por 

escritores e autores da época. Assim, os textos apresentavam aberturas extensas e 

prolixas, centradas no uso de palavras rebuscadas e períodos longos, que exigiam 

padrões de leitura muito diferentes do que caracteriza a leitura contemporânea 

(FREIRE, 2007, p.121). 

 

O jornalismo não era entendido como uma profissão centrada em suas próprias regras 

de funcionamento. Produzido por advogados, médicos, engenheiros e literatos, o jornal 
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era feito de forma mais livre, focado no seu objetivo de agente social, transformador, ou 

seja, ―ainda era visto como uma atividade romântica, improvisada e boêmia, e o 

jornalista, um profissional que cumpria suas tarefas com liberdade e um sentido de 

missão‖ (CALDAS, 2004, p. 18).  

  

Ademais, sabe-se que até mesmo a forma dos jornais dessa época aproximava-se da 

forma literária, ―com filetes e floreios que servem para dividir o espaço vertical e 

horizontalmente, herança da tradição livresca‖ (FREIRE, 2007, p. 118). Desta forma, a 

construção dos textos jornalísticos e a sua conseqüente leitura, não podiam estar alheias 

ao contexto cultural e tecnológico – os recursos eram escassos - da época, no qual a 

influência do livro era predominante: ―Quer dizer, a linguagem da imprensa era 

universalizada nas dimensões da palavra escrita, não considerando a instantaneidade e a 

profundidade da palavra falada...‖ (BAHIA, 1971, p. 65). 

 

A leitura da publicação jornalística, então, submetia-se à tradição da leitura literária, que 

remetia a um contexto anterior até ao do surgimento da imprensa, quando apenas alguns 

podiam ler e socializavam esse privilégio com os outros, trazendo, é claro, a sua 

interpretação do que estava escrito:  

 
As primeiras leituras eram em voz alta e coletivas, comandadas por 

um leitor que interpretava o texto para a sua comunidade de não-

leitores (...). A leitura em voz alta tinha a função de comunicar o texto 

aos que não sabiam ler, mas também era uma forma de cimentar as 

relações sociais da época... (FREIRE, 2007, p. 74).  

 

Foi, então, a evolução social e, sobretudo a evolução tecnológica que possibilitaram 

uma transformação dos hábitos dos leitores e dos produtores do jornal, como afirma 

Bahia: 

As novas técnicas de difusão, o mecanismo da sociedade industrial, o 

desenvolvimento das comunicações sociais determinaram o 

aperfeiçoamento dos processos de informar, impondo a reformulação 

da linguagem da imprensa e a atualização do estilo do jornal, 

colocando sua estrutura na faixa de uma organização moderna, 

racional, apta a responder aos desafios do rádio, da televisão e do 

cinema (BAHIA, 1971, p. 65). 

 

Desta forma, a imprensa partiu de uma supervalorização do ―eu‖ jornalístico - quando o 

autor da notícia era não somente identificado, mas acima de tudo caracterizado pela sua 

forma peculiar de escrever, com floreios e estilo diferenciados - para o que veio a ser 
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chamado de ―objetividade jornalística‖, na qual a importância do autor é diminuída a 

ponto de ser difícil identificá-lo. Ou seja, há ―um esvaziamento da responsabilidade 

pessoal de cada jornalista diante do público, em favor da coletivização da 

responsabilidade‖ (LAGE, 1979, p. 27). Assim, com o foco na objetividade, a 

importância do autor e da formação de opinião cede espaço à notícia em si, que passa a 

se configurar como o elemento principal do jornal. 

 

O procedimento resultante dessa forma de entender o texto 

informativo ofereceu certas vantagens; entre estas, o compromisso 

com a realidade material, a aceleração do processo de produção e 

troca de informações e a denúncia das fórmulas arcaicas de 

manipulação do texto (LAGE, 1979, p. 25). 

 

 

Na verdade, após a Revolução Industrial, a objetividade ficou definida como importante 

para a construção dos textos jornalísticos porque era preciso produzir notícia em larga 

escala. Antes disso, os jornais eram poucos, assim como os leitores, e a tecnologia 

disponível impedia maiores produções. Assim, os relatos restringiam-se aos 

acontecimentos importantes sobre o comércio e a política, além de servirem apenas à 

elite urbana. A partir do século XIX, quando a Revolução Industrial expandiu-se para o 

mundo, a notícia passa a ser vista como artigo de consumo, sujeito a padronizações e 

técnicas de marketing. Já não havia tempo nem espaço para textos longos e 

rebuscamentos. A notícia deveria ser simples e objetiva (LAGE, 1979). 

 

Medina (1978) salienta que, no Brasil, a notícia como artigo de consumo – rápida, 

simples e objetiva – decorreu das transformações sofridas pelo país na virada do século 

XIX para o século XX, principalmente com o impacto da Guerra e da invenção do 

rádio. Segundo a autora, a pressa em se informar sobre o que estava acontecendo no 

Brasil e no mundo contribuiu para criar um universo de leitores até então inexistente.  

 

A notícia empurra a opinião de grande parte das páginas de jornal; a 

necessidade de a cada dia conseguir levantar um novo mar de 

novidades, via telegrama, vai montar a manifestação-núcleo do jornal-

notícia. Internacionalmente formam-se as agências de notícias, o 

telégrafo encurta distâncias, o rádio dá informações ―em cima da 

hora‖; nas salas de redação, uma modificação fundamental: do 

escritor, figura principal de produção individualizada, chega-se à 

criação anônima pelo corpo de repórteres (MEDINA, 1978, p. 61-62).  
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Um dos fatores - trazido pela Revolução Industrial - que contribuiu para esse aumento 

do número de leitores foi o advento da publicidade. Com ela, o preço do exemplar ficou 

mais acessível, colocando o jornal mais ao alcance de todas as classes sociais. Assim, 

construído agora um universo de leitores mais abrangente, a busca pela satisfação desse 

público era o principal objetivo dos jornais da época. Se quanto mais leitores, mais 

espaços vendidos para a publicidade, ―a ênfase recai sobre o que o público quer e não 

sobre a opinião do grupo que manipula o jornal‖ (MEDINA, 1978, p. 56). 

 

Nesse contexto, se o leitor desejava novidades todos os dias sobre o que acontecia no 

mundo, o principal objetivo do jornalista passa a ser transmitir o fato ocorrido sem 

interpretações pessoais, isto é, descrevê-lo tal como ele aparece, desprovido de 

comentários ou sugestões opinativas que comprometeriam a rapidez da escrita. 

Entretanto, é claro que, ao escrever a notícia, o profissional privilegia certos ângulos e 

personagens, suprime fatos dando ênfase a outros e, evidente, escolhe as palavras que 

serão lidas. Desta forma, inevitavelmente traz para o seu texto interferências subjetivas 

(LAGE, 1979). 

 

Assim, pode-se narrar uma procissão do ângulo da contrição dos fiéis, 

ou com destaque aos problemas de trânsito que causa, ou ainda à 

contradição entre suas propostas e a realidade contemporânea. No 

primeiro caso, estaremos, possivelmente, fazendo um texto de fundo 

religioso; no segundo, de intenções agnóstico-mecanicistas; no 

terceiro, de intenções críticas e materialistas (LAGE, 1979, p. 25). 

 

 

De acordo com Lage (1979), com a evolução tecnológica proporcionada pela Revolução 

Industrial, alguns jornais optaram por trazer uma nova forma de construir a notícia, 

menos focada na objetividade e mais no sensacionalismo. Com o aumento da 

concorrência e o acréscimo do número de leitores, algumas publicações notaram que 

precisavam destacar-se de alguma maneira e, assim, focavam seus esforços em notícias 

que chamassem a atenção das pessoas. Com esse objetivo, as notícias que 

preferencialmente seriam publicadas seriam aquelas que refletissem ―crimes e grandes 

passionalismos‖ (LAGE, 1979, p. 24).    

 

Nesse contexto, no qual alguns jornais apostavam na suposta objetividade e rapidez da 

notícia, enquanto outros preparavam notícias que prendessem os olhos de um possível 

leitor, já era possível estabelecer uma divisão do caráter do jornal, o que hoje se chama 
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―jornal de referência‖ e ―jornais populares‖. Assim, com o tempo ainda foi possível 

perceber essa diferenciação. Enquanto os jornais ditos de ―referência‖ privilegiam seus 

esforços em notícias do campo político e econômico, com espaço restrito à opinião 

pelos editoriais, os jornais populares preferem as notícias locais e os faits divers. 

 

Mesmo assim, todos os segmentos jornalísticos hoje sofrem com a concorrência, até 

mesmo os jornais de referência buscam uma forma de manter o seu público e despertar 

o interesse dos leitores. Segundo Verón (2004), a concorrência acirrada que hoje cerca a 

imprensa possibilitou uma constante homogeneidade de conteúdo. Percebe-se que os 

suportes dizem o mesmo, buscam públicos cada vez mais semelhantes e constroem 

matérias cada vez mais idênticas. Desta forma, é preciso que o jornal busque uma 

maneira diferenciada de trazer a notícia às pessoas, para que estas sintam-se atraídas a 

terminar de ler a matéria. 

 

Ademais, os jornais precisam concorrer não só com outros jornais, mas também com 

diversos meios de comunicação que, atualmente, disputam pelo interesse das pessoas. 

Sendo, inclusive, um meio que anuncia o evento um dia após o acontecimento, o jornal 

precisa noticiar um assunto já extensamente discutido anteriormente pelos outros meios 

mais instantâneos, como a televisão, o rádio e a internet. Com o surgimento dessas 

novas tecnologias, formas novas de construir a notícia e transmiti-la para o público 

também precisaram ser desenvolvidas, para que o hábito de ler o jornal impresso não 

desaparecesse. Sobre isso, Lage critica: 

 

Os veículos eletrônicos são, atualmente, os principais transmissores de 

notícias para as grandes coletividades humanas. O jornal diário é cada 

vez mais instado a compilar fatos já emitidos, investigar causas e 

antecedentes mais ou menos remotos, interpretar e produzir versões da 

realidade – a fazer reportagem, em suma (LAGE, 1979, p. 35). 

 

Assim, fazendo notícia (apresentando fatos novos) ou reportagem (reatualizando ou 

aprofundando fatos já citados), até mesmo os jornais tradicionais estabelecem o seu 

estilo, aquela singularidade que vai caracterizar o público que deseja atingir, seja pela 

construção do texto, do uso da fotografia ou da diagramação. Especificamente pela 

construção do texto, alguns podem optar pela construção mais sóbria e com ênfase na 

notícia; outros podem preferir as referências a outros assuntos e o humor; e até mesmo 
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alguns podem decidir-se por adicionar um toque pessoal do jornalista, para que o texto 

fique mais opinativo. 

 

Além do texto, é possível perceber a evolução da construção da notícia sob o viés da 

forma do jornal – fator que hoje define o jornalismo e a diferenciação discursiva das 

publicações. Quando o texto era essencialmente argumentativo e desejava formar 

opiniões, a diagramação do jornal seguia esta tendência e se limitava a organizar 

aqueles longos textos até mesmo em sua primeira página. Atualmente, o design revela o 

posicionamento discursivo do jornal e, mais do que isso, constrói sentido junto ao texto 

e às outras matérias significantes, como será visto a seguir. 

 

3.2 A relevância da diagramação da página 

 

É possível perceber que no início da imprensa escrita a importância da diagramação 

enquanto matéria significante era mínima, senão nula, uma vez que sua função era 

apenas organizar na página os textos construídos. Muitas vezes um texto, pela sua 

extensão, não conseguia ser encaixado em apenas uma página, devendo a sua leitura ser 

continuada na página seguinte, mostrando a pouca atenção que, na época, era dada à 

estética.  

 

Atualmente a importância da diagramação ou design do jornal é reconhecida, mas por 

muito tempo ela se limitou a dar ordem aos outros elementos, sendo restrito seu papel 

na construção de sentido junto a outras matérias significantes. Desta forma, é possível 

perceber, pelo design da página, diversas características do suporte, como o período em 

que vigorou ou vigora, o estilo, os leitores a quem se dirige etc. 

 

A forma do jornal é a primeira pista para o entendimento de seu lugar 

na cultura contemporânea, a compreensão de sua linguagem e a 

investigação de sua história. A disposição das manchetes, o desenho 

das letras, sua uniformidade ou variedade, a existência ou não de 

claros e o equilíbrio estético entre eles, o tamanho e a natureza das 

ilustrações poderão nos informar se o jornal se destina a um público 

mais ou menos amplo, de menor ou maior escolaridade (LAGE, 1979, 

p. 11). 

 

Segundo Freire (2007, p. 120), no início do jornal impresso, havia escassez de recursos 

visuais: ―restringiam-se a filetes, variação de tipografias (fontes), a algumas 
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ilustrações‖. Além disso, a diagramação era linear e a leitura, verticalizada, deveria 

seguir o alinhamento das colunas. Assim, a articulação das matérias significantes na 

página do jornal não serviria por si mesma como uma forma de construir sentido, sendo, 

inclusive, uma função do gráfico, e não do jornalista. 

 

O telégrafo e depois o telefone aproximam as notícias. Estas são 

enviadas escritas ou ditadas pelo telefone, muitas vezes com a 

orientação de que deveriam ser publicadas exatamente como eram 

produzidas, o texto era quem definia o espaço no jornal. Assim, a 

solução encontrada pelos tipógrafos era começar o texto na primeira e 

seguir com este ao longo das demais páginas. Tempos depois a figura 

do copidesque se encarregará de reescrever os textos de forma mais 

adaptável ao espaço da página. Em linhas gerais, estas são as 

características da linguagem jornalística do primeiro período 

tipográfico e são estas que vão orientar a diagramação e a expressão 

visual de então (FREIRE, 2007, p.118). 

 

 

Ou seja, como a noção da diagramação ainda era pouco significativa, a organização das 

notícias na página era feita de forma instintiva, sem qualquer critério de sentido, apenas 

buscando preencher os espaços vazios que restavam, como afirma Yasbeck: 

 

Antes da ‗descoberta‘ da diagramação, os editores enviavam 

diretamente à oficina as matérias com recomendações apenas de 

página e o destaque que deveriam merecer. A partir da principal, o 

restante dos espaços era preenchido de acordo com o instinto e a 

habilidade do paginador que montava o quebra-cabeça. E o resultado, 

geralmente, era um emaranhado de títulos e textos distribuídos 

caoticamente (YASBECK, 2004, p. 117).  

 

 

Nesta época, nota-se também que a matéria não-verbal era pouco valorizada, fazendo 

com que o texto fosse o elemento principal do discurso jornalístico. Assim, além do fato 

de que a organização espacial não construía sentido, como já foi dito, todos os 

componentes visuais – gravuras e mais tarde a fotografia - serviam como ilustração do 

que dizia o texto. 

 

Além das ilustrações e da fotografia os artifícios visuais disponíveis 

eram os filetes, as cercaduras, alguns tipos de marcadores (pontos e 

asteriscos), e vinhetas decorativas (floreios). Eram recursos que 

serviam para separar ou segregar textos, não necessariamente para 

criar um elemento de atração visual. Estes acabavam por atrair o olhar 

e dar algum arejamento às pesadas páginas, pois inseriam brancos que 
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aliviavam o peso da mancha gráfica, servindo também como atrativos 

visuais (FREIRE, 2007, p.127). 

 

 

Mesmo assim, como afirma o autor, a reprodução das imagens era um processo 

complicado, deixando a fotografia ou o desenho com um aspecto de má-qualidade, o 

maior elemento utilizado para atração do olhar do leitor era a tipografia ou ―fontes 

tipográficas‖. O jornal dispunha de fontes serifadas, sem serifas, com serifas grossas, 

delicadas, retas e até fontes distorcidas – estas últimas muito utilizadas nos títulos, 

quando o espaço disponível para o mesmo não era suficiente para o seu tamanho. 

Assim, como os jornalistas não tinham acesso à gráfica e não podiam reescrever os 

títulos, os gráficos se encarregavam de resolver este problema utilizando destas fontes 

expandidas ou condensadas. Magalhães Júnior resume a diagramação jornalística desse 

período: 

 

Os jornais brasileiros no último quartel do século passado – e mesmo 

nos primeiros quinze anos deste século, até surgir a imprensa 

vespertina em moldes modernos, sacudindo o marasmo em que se 

estiolavam as gazetas – tinham um arranjo gráfico sisudo, uniforme, 

monótono e maçante. A matéria era apresentada geralmente em 

colunas corridas, com títulos discretos, não dano trabalho nem 

preocupação alguma aos secretários e paginadores (MAGALHÃES 

JÚNIOR (1953) apud AMARAL, 1978, p. 66). 

 

 

Na segunda fase do jornalismo impresso, o chamado período litográfico (meados de 

1970 a 1980), começaram a surgir novas formas e tecnologias para a produção do jornal 

que, de certa maneira, facilitaram o entendimento da diagramação como um elemento 

importante para a construção de sentido da página. Tanto a chegada do offset quanto a 

informatização dos jornais trariam mais limpeza ao processo de produção e ainda: maior 

agilidade, menor necessidade de tempo para o fechamento e, conseqüentemente, mais 

atualidade ao dispositivo. 

 

A transferência da montagem da página da oficina gráfica para o 

departamento de arte aproximou um pouco mais o jornalista do 

tratamento final de sua produção. Em alguns jornais (como o Jornal da 

Tarde), os editores eram também os responsáveis pelo desenho das 

páginas, fator que influiu para a criação de páginas diferenciadas que 

integravam melhor o material verbal e o não-verbal. A partir daí, os 

princípios do design passam a valer mais. Alinhamento, repetição, 
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proximidade, contraste, balanço, passam a ser mais levados em 

consideração, o que redunda em um jornal mais organizado, limpo e 

arejado, com hierarquia mais nítida e com melhor visibilidade 

(FREIRE, 2007, p. 146). 

 

 

Segundo Yasbeck (2004), o Jornal do Brasil é o primeiro jornal tradicional a despertar 

para a importância da diagramação, não só pela criatividade e beleza, mas também 

como uma forma de otimizar o processo de fechamento do jornal. Além disso, existiram 

outros fatores que evidenciaram uma maior valorização da diagramação neste período: 

As matérias já eram organizadas de acordo com a sua importância e tamanho, ou seja, 

as notícias mais importantes eram maiores e ocupavam mais espaço na página; as 

fotografias, como neste momento tinham uma qualidade melhor, apareciam também 

mais amplas; e a tipografia era melhor selecionada, isto é, não havia mais aquela 

miscelânea de fontes, que confundia e prejudicava a visualização da página pelo leitor.  

 

Essa preocupação com a quantidade de fontes na página do jornal já era uma 

compreensão da importância do não-verbal para a construção de sentido do jornalismo 

impresso. A partir do final do período litográfico, já era possível perceber a tendência 

que orientará os pensamentos dos jornalistas da fase seguinte – o ato de ver a página 

influencia na leitura do texto: ―a família de tipos que um jornal usa nos títulos influi 

decisivamente no aspecto do mesmo. A escolha deve ser cuidadosa, porque antes de ser 

lido, o jornal é olhado‖ (COLLARO, 1987, p. 91). 

 

A terceira fase, a que caracteriza o jornalismo atual, é o período em que as tecnologias 

e, acima de tudo, a cultura possibilitaram o auge do design. Influenciado pela televisão e 

pela internet, o jornal adquiriu uma nova maneira de fazer notícia, na qual o conteúdo 

não é o único componente essencial ao discurso, mas a forma com que ele se apresenta 

é indispensável. De acordo com Júnior, esse foi um dos fatores determinantes para o uso 

mais freqüente das cores no jornal: 

 

Os anos 1990 marcam em definitivo a informatização das redações, 

que no caso brasileiro já vinha ocorrendo desde a década anterior nos 

grandes centros urbanos. Dessa forma, aumentam as possibilidades de 

utilizar recursos gráfico-visuais, e os jornais se tornam, pelo menos no 

que tange ao uso das cores, cada vez mais parecidos com as revistas e 

a televisão, incluindo-se os mais conservadores nos novos padrões de 

apresentação visual (JÚNIOR, 2003, p. 78) 
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Hoje a não-linearidade está em voga, há uma mescla de matérias verbais e não-verbais, 

ou seja, não há fluxo de informação contínuo. É missão do design fragmentar o texto e 

dar ênfase aos enunciados que antes eram compactados num bloco de texto. Além disso, 

a partir dele há a possibilidade de diferenciar os veículos em meio à concorrência do 

mercado atual, não se limitando, de acordo com Silva, a aspectos meramente 

tipográficos: ―A preocupação do programador visual, e, conseqüentemente, sua tarefa 

específica, é dar a tais mensagens a devida estrutura visual a fim de que o leitor possa 

discernir, rápida e confortavelmente, aquilo que para ele representa algum interesse 

(SILVA, 1985, p. 43). A rapidez, então, é uma qualidade que o jornal impresso atual 

acredita poder absorver da internet, buscando captar aquele leitor mais apressado: 

 

Influenciado pela enunciação da internet, o texto no jornal impresso 

atual apresenta ―janelas‖ de conteúdos. O jornalista de hoje deve ter a 

visão do texto como um todo e ter também a capacidade de dividí-lo 

nas múltiplas facetas, em matérias coordenadas que se interconectam 

pelo design da página, como um hipertexto com seus links. Pequenas 

peças são distribuídas dentro do espaço da notícia. Cada fragmento do 

mosaico que é a página apresenta um aspecto do enunciado. Tanto 

pode ser um número destacado quanto a opinião de um especialista no 

assunto tratado, quanto uma análise do próprio jornal, ou uma peça 

que resgate a memória de um fato (FREIRE, 2007, p. 167-168). 
 

 

Mais do que apenas organizar as notícias e hierarquizá-las, atualmente o design é um 

modo de também persuadir o leitor, buscando o equilíbrio entre verbal e o não-verbal e, 

sobretudo, representando a identidade, o posicionamento do veículo. Para isso, é 

importante descobrir pontos de apoio que definirão a leitura do indivíduo. 

 

O importante é descobrir qual vai ser o ponto de apoio da página, e 

escolher o elemento que vai orientar toda a diagramação. Pode ser 

uma foto, ou mesmo uma particularidade dela, um título, uma letra, ou 

até a própria estrutura da página. Basta olhar globalmente para um 

jornal para se perceber que seus elementos expostos foram idealizados 

segundo uma estrutura definida (SILVA, 1985, p. 44). 
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Além disso, hoje há um destaque maior para aquelas notícias que devem ser 

consideradas as manchetes do dia. O jornal dispõe de diversos recursos para que essas 

notícias sejam mais evidentes aos olhos do leitor, como afirma Freire: 

 

...as manchetes são preferencialmente colocadas no alto da página, 

com corpo da letra maiores, ou fontes mais pesadas, com traços 

grossos. Mas não é conveniente que as matérias secundárias recebam 

o mesmo tratamento da manchete, pois, por estarem mais abaixo, já 

são naturalmente vistas como mais pesadas, logo, mais destacadas. O 

tratamento é diferenciado para que fique claro ao leitor a hierarquia 

dos assuntos. Tal hierarquia está ligada à cultura jornalística e aos 

interesses e valores que regem cada jornal. O isolamento por 

diferenciação também pode ser alcançado com o uso de cores em 

títulos (ou em partes deles), ou em qualquer outra peça gráfica a qual 

se queira destacar (FREIRE, 2007, p. 64). 

 

 

Essa nova forma do jornal possibilita uma maior liberdade para o leitor, hoje tão carente 

de tempo e disponibilidade para textos longos. Se desejar, este pode apenas passar os 

olhos pelos títulos, fotografias e aberturas das notícias e se considerar informado. Já se 

tiver mais interesse sobre o assunto, poderá completar a leitura da matéria. Ou seja, a 

importância do leitor nesta fase é indiscutível, uma vez que este é considerado em todo 

o processo de produção da imprensa. Sendo o jornal agora mais limpo, com uso 

harmonioso das cores, das imagens e das tipografias, a leitura se torna muito mais 

agradável e interessante aos olhos do indivíduo. Freire conclui sobre essa evolução do 

discurso jornalístico acerca do design: 

 

Ao final constata-se que o design participa tanto da organização 

espacial como da construção de uma narrativa e de sentidos à 

enunciação. Possibilita o cumprimento das exigências básicas deste 

tipo de mídia proporcionando, visibilidade, legibilidade e 

inteligibilidade, além de tornar o ato de leitura um momento de 

informação e deleite. Constata-se ainda que o fazer jornalístico hoje é 

fortemente ligado ao design, pois o  jornalista contemporâneo escreve 

seu texto cercado por restrições formais. Se antes ele deveria atentar 

para as regras do manual de estilo, para saber quais termos usar ou 

não, hoje ele deve saber também quais os recursos gráfico-visuais 

dispõe no projeto gráfico para construir seu texto, agora composto por 

elementos verbais e não-verbais (FREIRE, 2007, p. 189-190).  

 

 

3.3 Da ilustração ao fotojornalismo 
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Embora o jornalismo de hoje esteja ancorado pela utilização constante e harmoniosa de 

elementos verbais e não-verbais, como afirma Freire (2007), nem sempre isso aconteceu 

no âmbito da imprensa escrita. De acordo com Sousa (2005), raramente, nas primeiras 

publicações, as ilustrações eram utilizadas, mas com o intuito apenas de acompanhar o 

título. Impressas através da xilografia inicialmente e, mais tarde, com o progresso 

técnico, passando do método artesanal para o industrial, as ilustrações eram basicamente 

gráficos e mapas, mas era possível encontrar, algumas vezes, reportagens desenhadas, 

as quais, por muitos anos, eram priorizadas em detrimento do fotojornalismo (SOUSA, 

2005).  

 

O autor afirma que apesar do potencial da fotografia como veículo de informação, os 

editores de jornais resistiram por bastante tempo a usá-la, já que não valorizavam a 

seriedade de sua mensagem. Ademais, acreditava-se que elas não se enquadrariam na 

cultura e nos costumes jornalísticos da época. Foi a partir do surgimento dos tablóides, 

como sugere Baynes (1971), que foi possível reverter esse pensamento do campo 

jornalístico sobre a fotografia. Segundo o autor, o pioneiro Daily Mirror, surgido em 

1904, foi o marco para uma mudança no sentido da fotografia: ela deixa de apenas 

ilustrar o conteúdo do texto e passa a adquirir um conteúdo próprio, tão importante 

quanto o do artigo.  

 

Hicks (1952) vai mais longe e considera que essas mudanças, ao 

promoverem a competição na imprensa e o aumento das tiragens e da 

circulação, com os consequentes acréscimos de publicidade e lucro, 

trouxeram a competição fotojornalística e a necessidade de rapidez, 

que, por sua vez, originaram a cobertura baseada numa única foto, 

exclusiva e em primeira mão - a doutrina do scoop (HICKS (1952) 

apud SOUSA, 2005, p. 417). 

 

 

Entretanto, é precipitado falar de fotojornalismo nessa época. Segundo Pereira Junior, a 

limitação tecnológica do período era o grande fator que impedia a adaptação da 

fotografia na imprensa.  

 

As imagens fotográficas que começaram a ser utilizadas no 

jornalismo, em meados do séc. XIX, necessitavam ser gravadas em 

madeira e, só então, eram transferidas para as revistas ou jornais 

ilustrados. O que se tinha, de fato, era a gravura a partir da imagem 

fotográfica, uma vez que os recursos tecnológicos da época não 
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permitiam a impressão das fotografias (PEREIRA JUNIOR, 2004, p. 

102). 

 

 

Sousa acredita que o aparecimento do que hoje se considera fotojornalismo aconteceu 

na Alemanha, logo depois da Primeira Guerra: ―Após a Primeira Guerra, floresceram 

nesse país as artes, as letras e as ciências. Este ambiente repercute-se na imprensa e, 

assim, entre os anos vinte e os anos trinta, a Alemanha torna-se o país com mais revistas 

ilustradas‖ (SOUSA, 2005, p. 421). Na verdade, foi durante a guerra que se observou a 

maior importância da fotografia nos jornais, uma vez que este era um desejo dos 

próprios leitores, como afirma Pereira Junior: 

 

O consumo social da fotografia — em larga escala —, mesmo 

ocorrendo em função do retrato, configurou um público ávido por 

imagens. Não bastava mais a imprensa oferecer informações através 

de reportagens escritas (com a utilização do texto verbal), pois o leitor 

passou a sentir necessidade do elemento específico da informação 

fotográfica — o público não se contentava apenas com o relato e o 

texto reportativo, mas queria ―ver com os próprios olhos‖ os fatos. É 

neste contexto, então, que a cobertura de guerra tornou-se o campo 

privilegiado durante os primeiros passos do fotojornalismo e 

impulsionou os esforços iniciais na implementação da atividade 

fotojornalística (PEREIRA JUNIOR, 2004, p. 107).  

 

 

No entanto, com o fim do conflito, as revistas ilustradas proporcionaram uma nova 

relevância à fotografia, que adquire mais espaço e valor na página jornalística. Ela 

começa a ser vista como uma forma de apoiar a construção de sentido do texto, dando 

suporte à notícia, ilustrando-a. Mas com o passar do tempo e com a evolução 

tecnológica, mais do que um suporte ao verbal, o jornalismo começa a reconhecer o 

potencial informativo da fotografia e seu valor para o progresso discursivo da imprensa.                  

 

A importância da fotografia foi resumida numa frase de Henry Luce, 

pronunciada em 1936 quando da inauguração da revista Life: ―A 

fotografia é o mais importante instrumento do jornalismo depois da 

imprensa‖. Ele soube aproveitar esse instrumento, provocando um dos 

momentos mais altos do jornalismo mundial e operando em definitivo 

a transformação das velhas ilustrações na revista ilustrada atual, como 

lembra Juan Beneyto. Com Luce, o fotógrafo deixou de ser um mero 

ilustrador que complementa a notícia para ser autêntico jornalista 

(AMARAL, 1978, p. 138). 
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A partir disso, não demora muito para que a fotografia ganhe força e passe a ser mais do 

que uma ilustração ou decoração textual. Na verdade, por algum tempo aconteceu a 

inversão da relação inicial, ou seja, ―o simples repórter funcionando, em muitos casos, 

como complementador do repórter fotográfico, necessitando, apenas, registrar o que 

escapa à câmara‖ (WANDERLEY, 1967 apud AMARAL, 1978, p. 138).  

 

Embora estes acontecimentos descritos sejam característicos do contexto europeu no 

início do século XX, era possível perceber tendências similares em outras partes do 

mundo e com repercussões igualmente significativas. Sobre isso, Sousa afirma: 

 

Enquanto essas transformações se davam no fotojornalismo europeu, 

nos Estados Unidos o fotojornalismo afirmava-se como vector 

integrante da imprensa moderna. Porém, se no Velho Continente o fio 

condutor do fotojornalismo, nas revistas ilustradas, envereda pela 

fotografia de autor e pelo foto-ensaio, nos Estados Unidos é 

principalmente nos jornais diários que se dão mudanças importantes 

para o futuro da actividade. Estas mudanças, à semelhança do caso 

europeu, afectarão todo o mundo (SOUSA, 2005, p. 423). 
 

 

Assim, foi a partir de 1920 que a fotografia começou a estabelecer-se como um 

elemento importante para a ancoragem das matérias verbais, juntamente com a 

tendência para uma maior hierarquização e organização da informação. Desta forma, 

pode-se afirmar que o desenho foi, aos poucos, sendo substituído pela fotografia, que, 

aliada ao título, sofria modificações no tamanho, a depender da importância da notícia.  

 

As sequências de fotografias para abordar um evento tendem a ser 

substituídas por fotografias isoladas, activas, emocionantes e 

detalhadas, que são inseridas nos jornais em tamanhos cada vez 

maiores, ocupando, por vezes, páginas inteiras. O cultivo da pose é 

abandonado em favor da captação do imprevisto. Por trás dessas 

novas fotografias estão factores como o advento dos serviços de 

telefoto (que geralmente enviavam uma única fotografia por assunto), 

máquinas fotográficas mais pequenas (Leica, Ermanox, etc.) 

equipadas com lentes de boa luminosidade que permitiam fotografias 

em interiores sem flash, etc (SOUSA, 2005, p. 349). 
 

 

Entretanto, foi a partir de 1970 que a fotografia, em conjunto com os outros tipos de 

imagens (desenho, mapas, infográficos etc.), foi se tornando essencial para a construção 

de sentido da página do jornal, sendo deste momento em diante que o leitor desenvolveu 
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o hábito de tê-la como ponto de entrada para as notícias jornalísticas. Assim que tem 

acesso ao jornal, este passa os olhos pelas imagens e depois segue para os outros 

elementos, como os títulos das matérias principais. 

 

Portanto, é deste momento em diante que o fotojornalismo se configura como um dos 

elementos indispensáveis à matéria jornalística, não mais apenas pelo seu papel como 

acessório da notícia, mas também pela sua capacidade de gerar sentido. Entretanto, 

foram as evoluções tecnológicas que permitiram progressos revolucionários ao 

fotojornalismo, principalmente pela possibilidade de manipulação das imagens através 

do computador, em meados da década de 1980. 

 

A fotografia se beneficia de experiências e conhecimentos de 

tecnologia digital que concorrem para a qualidade e a eficiência do 

trabalho dos fotógrafos, sobretudo em termos de alcance mundial de 

uma cobertura. A distribuição do material fotográfico passa por 

terminais eletrônicos de recepção que facilitam a seleção dos editores 

gráficos. Tanto quanto jornais e revistas, as agências de notícias e 

fotografias transformam o fotojornalismo em um segmento prioritário 

de sua atividade informativa, uma prioridade que a competição projeta 

mediante parâmetros editoriais assinalados por itens que vão da 

exigência de conteúdo à rapidez, ao alcance e à confiabilidade da 

cobertura (BAHIA, 1990, 140). 

 

Nesse contexto, hoje a fotografia alcançou tamanho valor para a produção da notícia 

que não pode ser empregada apenas com fins ilustrativos. Sua qualidade e importância 

principalmente para o leitor, que a vê juntamente com os títulos – para uma rápida 

leitura – trouxe a necessidade de se respeitar e privilegiar o seu valor informativo. Ou 

seja, se atualmente o jornal é feito também para ser visto e há maior valorização de sua 

forma, enaltecendo a representação da atualidade e sendo o ―espelho‖ dos 

acontecimentos, é claro que a fotografia é um artifício essencial na busca desses 

objetivos, mas Sousa alerta para a concorrência de outros meios que podem 

comprometer este propósito: 

 

... a televisão e, actualmente, os meios multimédia, reduziram, 

provavelmente, a autoridade social do fotojornalismo em matéria de 

representação e figuração visual do mundo. Por isso, importa ao 

fotojornalismo encontrar novos usos sociais e novas funções, que 

reconheçam o que, com o tempo, se tornou evidente: a dimensão 

ficcional e construtora social da realidade que a intervenção 

fotográfica aporta (SOUSA, 2005, p. 435). 
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Assim, pode-se afirmar que ainda haverá muitas transformações no âmbito do 

fotojornalismo e na utilização das imagens pela imprensa, uma vez que surgem cada vez 

mais novas formas, veículos de informação e, conseqüentemente, novos hábitos e 

costumes das pessoas, uma vez que estas aprendem a se adaptar ao contexto em que 

vivem, como conclui Sousa ao citar W. Hicks: 

 

Relata igualmente Hicks (1952) que, no início do século XX, quando 

o fotógrafo entrava num local para fotografar pessoas, estas paravam, 

arranjavam-se, olhavam para a câmara e posavam. Hoje, as pessoas 

procuram mostrar que estão no seu estado natural, pois as convenções 

fotojornalísticas actuais valorizam o espontâneo e o instantâneo. Isto 

mostra que as convenções actuais são diferentes das convenções 

vigentes na viragem do século XIX para o XX. Mas as pessoas 

aparentam dominar as convenções da sua época. Trata-se de uma 

questão de inserção histórico-cultural...(SOUSA, 2005, p. 418). 

 

 

Diante destas transformações no uso da fotografia e também na imprensa pela sua 

utilização, é possível afirmar que a mesma pôde trazer um novo sentido ao discurso 

jornalístico pelo fato de mostrar a realidade de uma forma mais incontestável. Parece ser 

a partir dela que o jornal passou a adquirir a função de espelho social, com um discurso 

fundado no ―eis aqui a atualidade e a realidade‖. Não é possível trazer essa certeza 

apenas por meio da linguagem. Quando o jornal era constituído somente por artigos, 

textos, linguagem, era complicado reconhecer a autenticidade das informações, como 

afirma Barthes: 

 

O infortúnio (mas também, talvez, a volúpia) da linguagem é não 

poder autenticar-se a si mesma. O noema da linguagem talvez seja 

essa impotência, ou para falar positivamente: a linguagem é, por 

natureza, ficcional; para tentar tornar a linguagem inficcional é preciso 

um enorme dispositivo de medidas: convoca-se a lógica ou, na sua 

falta, o juramento; mas a Fotografia, por sua vez, é indiferente a 

qualquer revezamento: ela não inventa; é a própria autentificação; os 

raros artifícios por ela permitidos não são probatórios; são, ao 

contrário, trucagens: a fotografia só é laboriosa quando trapaceia 

(BARTHES, 1984, p. 128-129). 

 

 

Sendo, como sustenta Barthes (1984, p. 129) um ―certificado de presença‖, a fotografia 

diferencia-se da pintura ou do desenho pelo ser caráter de não-imitação. Não há dúvida 
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de que o objeto esteve lá; ela atesta que, de fato, aquilo aconteceu. Ela, segundo o autor, 

possibilita quebrar a resistência dos indivíduos em acreditar no passado, na História: ―A 

Fotografia, pela primeira vez, faz cessar essa resistência: o passado, doravante, é tão 

seguro quanto o presente, o que se vê no papel é tão seguro quanto o que se toca‖ 

(BARTHES, 1984, p. 130). 

 

Talvez por isso a sociedade contemporânea, por valorizar tanto essa comprovação dos 

fatos, seja mais superficial, menos atenta ao que de fato interessa, ao âmago dos 

acontecimentos. Não intenta investigar o que está por trás daquelas imagens, o contexto 

no qual elas estão envoltas: ―O que caracteriza as sociedades ditas avançadas é que hoje 

essas sociedades consomem imagens e não crenças, como as do passado; são, portanto, 

mais liberais, menos fanáticas, mas também mais ―falsas‖ (menos ―autênticas‖)‖ 

(BARTHES, 1984, p. 174). 

 

3.4 O valor da notícia 

 

Percebendo, então, a evolução que se deu na imprensa escrita através das suas matérias 

significantes, é possível afirmar que a diferença significativa existente entre o início de 

seu funcionamento e os dias atuais reside no valor da notícia. De acordo com 

Marcondes Filho (1989), a notícia de hoje é como um produto, um artigo de consumo. 

Assim como este obtêm um valor de uso – aquele que indica a sua função inicial - e um 

valor de troca – aquele que o diferencia, o ressalta - as notícias também devem dispor de 

um valor que determinará o seu destaque e o seu potencial de consumo pelos leitores. 

Ou seja, elas são produzidas para um mercado real, no qual a concorrência é extrema e a 

competição pela atenção e interesse das pessoas se mostra cada vez mais intensa. 

Assim, da mesma forma que a publicidade divulga o valor de troca das mercadorias que 

vende, o jornal precisa produzir notícias que deixem em evidência além do seu valor de 

uso – a informação – também o seu valor de troca: a sedução, a diversão, o 

entretenimento. 

 

 

Ao passar por uma banca de jornais, o indivíduo pode ser 

atraído para a aquisição de um periódico por força das 

promessas de satisfação de necessidades ou interesses que essa 

mercadoria contém. Da mesma forma que uma roupa, um 

alimento, um objeto de uso pessoal, também o jornal é 

produzido para a venda. Uma informação pura e simples não é 
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mercadoria. Para tanto é preciso que ela seja transformada em 

notícia. Um acidente só vira notícia se nele estiver envolvido 

alguém, que o jornal pretenda destacar, conforme suas 

intenções, positiva ou negativamente. O jornal, então, cria, a 

partir da matéria-prima informação, a mercadoria notícia, 

expondo-a à venda (por meio da manchete) de forma atraente. 

Sem esses artifícios a mercadoria não vende, seu valor de troca 

não se realiza (MARCONDES FILHO, 1989, p. 25). 
 

 

Sendo assim, o que vai permitir, hoje, a preferência do consumidor será o que a notícia 

construída traz de inovador, atraente ao olhar apressado e impaciente do indivíduo que 

busca informação. Quando a imprensa era uma forma de formar, divulgar opiniões 

políticas, e os textos eram extensos, argumentativos e sóbrios, o que diferenciava um 

veículo do outro era, sobretudo, a idéia, a ideologia que pregava. Ou o leitor era adepto 

de seus pensamentos ou discordava deles. O valor da notícia era ideológico. No caso da 

imprensa atual, quando todos buscam a imparcialidade – pelo menos aparentemente – a 

diferença se faz através da linguagem. Além de competir com outros jornais, cada 

veículo precisa despertar a atenção de pessoas que têm outros meios de comunicação 

como estímulo. Foi e será por meio da linguagem que o jornalismo impresso deverá 

―manter o interesse humano, apresentar novidades, despertar novos gostos, captar mais 

simpatias – numa ânsia de satisfazer o público que vai da originalidade do estilo à 

exploração do incomum‖ (BAHIA, 1971, p. 61). O valor da notícia passa a ser 

discursivo. 

 

É claro que ainda hoje o jornal veicula a sua ideologia, já que toda mercadoria o faz de 

alguma forma e em algum momento, mas essa divulgação é feita de maneira mais sutil, 

menos propagada e repleta de disfarces que muitas vezes passam despercebidos pelos 

leitores menos críticos e atenciosos. No entanto, embora o caráter ideológico do 

jornalismo impresso não deva ser negligenciado, é o caráter mercadológico, isto é, a 

sobrevivência econômica que muitas vezes determina o discurso do jornal. 

(MARCONDES FILHO, 1989). 

 

Portanto, em um contexto em que a sobrevivência econômica rege o discurso 

jornalístico, pode-se identificar outra transformação na imprensa escrita importante de 

ser destacada. Quando o jornal era feito por poucos e direcionado a poucos, com intuitos 

políticos, a importância do indivíduo que escrevia o texto era indiscutível, sendo a sua 
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identificação enquanto tal indispensável. No entanto, agora que a sobrevivência 

econômica é o objetivo principal, o valor do leitor passa a ser muito mais reconhecido. 

É ele que atrai os anunciantes e são estes que garantem a resistência do jornal. Assim, 

todas as suas matérias significantes buscam atender ao leitor e objetivam a unificação da 

estrutura do veículo, ou seja, pretendem mostrá-lo como um produto que, embora seja 

feito por diversos autores, parece ser feito por um só: ―Tal uniformidade é modelada 

pelo projeto editorial, mas também pelo projeto gráfico. Assim, por manter linguagens 

(verbo-visuais) uniformizadas, o discurso jornalístico, na maioria das vezes, busca o 

apagamento do sujeito‖ (FREIRE, 2007, p. 17).  

 

Essa ―negação do subjetivismo‖, como afirma Marcondes Filho (2000, p. 13), é uma das 

normas mercadológicas às quais a notícia precisa se adaptar para ser transformada em 

mercadoria. Segundo o autor, além dela, a informação precisa levar em conta outras 

normas de mercado, como a padronização, generalização e a simplificação. Tudo isso 

para atender ao público que consome e garantir o sucesso em meio aos concorrentes. 

Entretanto, Bahia alerta: 

 

Não se trata de um atendimento apressado, dispersivo, alheio à 

história da comunidade a que servem os meios do jornalismo. Muito 

ao contrário, o gosto e o interesse do público devem integrar o 

conjunto dos princípios e dos objetivos que completam as obrigações 

de informar, entreter e educar (BAHIA, 1971 p. 61). 

 

 

Nesse contexto, percebe-se que atualmente a identificação do leitor com o jornal é 

importante, visto que houve uma expressiva transformação no hábito de ler das pessoas. 

De acordo com Freire (2007), o leitor de hoje apenas passa os olhos pela página, 

buscando o que lhe interessa e desperta sua curiosidade. Este novo hábito é considerado 

por alguns autores como uma conseqüência das novas mídias, como a televisão e a 

internet: ―Nestas o leitor navega, seja ―zapeando‖ com o controle remoto - pulando de 

canal em canal, ou saltando de janela em janela na web, clicando em links, sendo 

bombardeado por janelas e abas que se abrem à sua frente‖ (FREIRE, 2007, p. 82). Ou 

seja, a leitura do jornal tem se tornado cada vez mais não-linear, mais parecida com a 

forma de assistir televisão e navegar nos sites da Internet. 
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          Fig. A         Fig. B 

 

Dentro desse entendimento de que a imprensa escrita notou a nova forma de leitura das 

pessoas, pela influência das mídias digitais, pode-se observar, por exemplo, a 

aproximação da construção do design de alguns veículos impressos a características 

comumente atribuídas à internet. Talvez seja possível perceber esse fenômeno mais em 

jornais populares, que utilizam mais exageradamente as cores e têm menos preocupação 

com o caráter sóbrio dos jornais de referência.  

 

Sendo assim, o design de alguns jornais muitas vezes se assemelha a um portal on-line, 

com blocos de títulos que parecem links ressaltados que direcionam o leitor para outras 

páginas. A figura 16, por exemplo, de uma página do Jornal da Tarde, mostra na sua 

extremidade superior pequenos textos separados por finas colunas, que são comumente 

encontrados nesta disposição na internet, com o objetivo de facilitar a navegação pelo 

conteúdo dos portais. Aqui, o Jornal da Tarde aproveitou para divulgar quais os 

cadernos especiais que saem em cada dia da semana. 

 

Ainda há, no entanto, controvérsias a respeito do papel da internet e da televisão na 

construção do jornalismo impresso. De acordo com Ricardo Mendes, jornalista do 

Grupo A Tarde, não se pode negar a influência destas novas mídias para a construção de 

sentido do jornal, mas esta influência, conforme o jornalista, não parte de quem faz 
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jornalismo impresso, mas do hábito das pessoas, o que termina diferenciando a 

percepção do poder das mídias digitais sobre os outros meios. Indagado sobre se o 

jornal impresso resolveu englobar em seu discurso aspectos da internet, como blocos de 

texto que são ligados (link) a outros textos etc., Ricardo Mendes respondeu: 

 

Embora passe a impressão de que a internet influenciou a página do 

jornal, não foi isso que aconteceu. Não é a internet que muda o jornal 

ou a televisão. O que provoca alterações nos canais, nos produtos, é a 

audiência, o comportamento da audiência. A internet mudou o 

comportamento da audiência, as mídias digitais mudaram o 

comportamento da audiência, e por tabela acontece uma série de 

alterações, mas não há uma vontade de incorporar elementos da 

linguagem digital no jornal. O pensamento não é ―já que se navega na 

internet, colocaremos o leitor para navegar no jornal também‖, não é 

isso. Porque o jornal é uma plataforma, a internet é outra, a televisão é 

outra...não dá pra se fazer simplesmente uma transposição de uma 

forma de realizar determinado conteúdo pra outra acreditando que vá 

funcionar. Agora, há uma interferência que eu considero indireta, 

porque há uma interferência a partir das mudanças de comportamento 

que essas mídias provocaram nas pessoas que consomem informação 

(informação verbal, MENDES, 2008). 

 

 

Isto é, de acordo com o jornalista, as transformações perceptíveis no fazer jornalístico 

foram causadas pelas mudanças que as tecnologias proporcionaram no cotidiano das 

pessoas, o que termina sendo uma influência indireta sobre o modo de construir o 

discurso do jornal impresso. Ele completa: 

 

 
As pessoas têm poucas horas no seu dia, atualmente, para parar e se 

informar. Esse tempo que sobra para se informar, há 15 anos era 

dividido entre rádio, televisão e jornal. Hoje são várias plataformas 

diferentes que concorrem entre si. E seu tempo não aumentou, pelo 

contrário, você não tem mais tempo, na verdade você tem mais 

responsabilidades do que tinha antes, há 15 anos. Então, o apelo de 

leitura e o apelo de linguagem têm que ser muito melhor calculados 

em relação à especificidade de cada plataforma. Não adianta tentar 

fazer jornal na internet, quem está entrando na internet não está 

buscando jornal de papel, ele está buscando algo com cara de internet; 

não adianta eu tentar oferecer a internet do portal na plataforma 

celular, o celular é mobilidade, é outra característica. Existe uma 

especificidade de linguagem em cada meio (informação verbal, 

MENDES, 2008). 
 

 

Sobre essa opinião, é preciso dizer que não se pode negar a importância do leitor e da 

percepção do comportamento da audiência para a produção de um produto, mesmo este 
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sendo um veículo de informação. No entanto, considerar que há uma relação de causa e 

efeito determinante entre o que o público quer e o que o jornal faz, é uma forma de se 

abster de uma responsabilidade que o veículo também deve arcar. Não se pode esquecer 

que o jornal, apesar de considerar a existência do seu público na construção do seu 

discurso, detém o poder da palavra sobre aquele suporte. Ou seja, mesmo havendo uma 

interlocução enunciativa – não há apenas emissor e destinatário - há um desequilíbrio de 

poder entre os sujeitos dessa relação, uma vez que a escolha das palavras, das imagens e 

de toda a articulação encontrada na página não passa por todos os enunciadores do 

processo comunicativo. Além disso, os jornais são produzidos por pessoas que são 

coagidas pelo mesmo contexto no qual as outras pessoas, os leitores, estão inseridas. 

Diante desse entendimento, essa perspectiva do jornalista é importante para a discussão 

e estabelecimento de novos olhares sobre a importância do discurso do jornal.  

 

Continuando a discussão sobre a evolução do discurso jornalístico, Mendes reconhece 

que o papel do jornal impresso mudou com o passar do tempo e com as inovações 

tecnológicas que surgiram. Segundo o jornalista, hoje, as informações estão sendo 

divulgadas através de meios mais imediatos, rápidos, instantâneos. O indivíduo obtém a 

informação quase que no momento em que ela acontece. É evidente, então, que o jornal 

impresso, que só pode divulgá-las no dia seguinte, deveria ser reformulado para que 

pudesse atender a um outro tipo de demanda, o que explica Ricardo: 

 

Um dos dilemas hoje é qual o papel, o lugar do jornal na vida das 

pessoas. Porque a notícia que você vê no jornal é a mesma que você já 

viu na internet, ou na televisão. Então, o papel do jornal é aprofundar 

esses noticiários e antecipar tendências, informações, ser mais 

analítico, ser mais reflexivo. Ele deixa de ser um jornal principalmente 

noticioso; ele está noticiando, mas é um noticiar mais reflexivo, mais 

analítico, porque senão ele vai estar passando uma informação com 24 

horas de atraso (informação verbal, MENDES, 2008). 

 

Isto é, hoje o jornal precisa ser mais do que apenas um veículo de informação. Precisa 

ser mais do que uma ―máquina fotográfica da realidade‖ (TRAQUINA, 2005, p.52). 

Para despertar o interesse do leitor e dos anunciantes, se faz necessário que todas as suas 

matérias significantes estejam unidas em prol de um objetivo comum: a junção de 

informação, entretenimento e educação. É claro que cada veículo busca essa tríade de 

uma forma peculiar e condizente com o público que deseja atingir, mas no final todos 

sabem que o conteúdo já não é o bastante para garantir o seu sucesso. É por meio da 
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forma, da linguagem, do discurso como um todo – ou do valor discursivo das notícias 

que veicula - que o jornal adquire um posicionamento sólido e eficaz em um mercado 

cada vez mais competitivo. 

 

 

* * * 

 

Os títulos, objeto de estudo dessa pesquisa, são uma das matérias significantes que mais 

sofreram transformações significativas em virtude da evolução da imprensa escrita. 

Entender o seu percurso discursivo, desde quando a sua importância era limitada ao 

resumo do artigo até hoje, quando se configura como um dos recursos mais importantes 

da página do jornal – inclusive como recurso gráfico, visual – é uma análise que 

demanda maior minúcia. Desta forma, a descrição geral de sua evolução será vista em 

um capítulo à parte, para que esta necessidade seja atendida. Esta análise pode ser vista 

no capítulo seguinte. 
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4. OS TÍTULOS 

 

  

O título é uma das matérias significantes do jornal que desperta atenção pela sua 

evolução e pela sua importância para a construção da notícia. Ele foi um dos elementos 

do jornal que sofreu modificações com a evolução da imprensa. Antes só anunciando o 

texto, o título agora precisa adequar-se à imagem e ser interessante o suficiente não só 

para chamar a atenção do leitor, mas também para construir um sentido eficaz junto às 

outras matérias significantes que envolvem a notícia.  

 

Pode-se afirmar que os títulos seguiram a tendência imposta pelas transformações da 

imprensa brasileira, que foram determinantes para a gradual fragmentação da notícia. 

Ou seja, aquele bloco de texto que percorria as colunas da página do jornal agora se 

divide em títulos, entradas, subtítulos, fotografia, infográficos etc. A informação visual 

é priorizada em detrimento da mensagem lingüística, modificando toda a estrutura da 

página e transformando o discurso jornalístico. Em meio a estas mudanças, o título 

adquire novos contornos e funções, obedecendo às novas formas de fazer jornal.  

 

É necessário dizer que a totalidade dos motivos contextuais que justificam essas 

mudanças não será o foco deste trabalho, uma vez que o que se pretende aqui, nesta 

pesquisa, não é identificar o que caracteriza os contextos das épocas as quais se analisa, 

mas compreender quais foram essas mudanças, e se houve mudanças significativas na 

construção dos títulos, na sua relação com o leitor, na sua percepção, nas suas 

estratégias de sedução e na sua relação com as outras matérias significantes. Pretende-se 

perceber mais, então, os efeitos dessa evolução histórica do que, de fato, as causas que 

os determinaram.  

 

Dentro dessa perspectiva, intenta-se, neste capítulo, percorrer o caminho dos títulos ao 

longo da evolução da imprensa, identificando as suas fases e as devidas particularidades 

de cada época, relacionando-as às mudanças discursivas dos mesmos em torno das 

transformações sofridas igualmente pelas outras matérias significantes que compõem a 

notícia.  
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Desta forma, pode-se dividir em três fases a evolução discursiva dos títulos dos jornais 

brasileiros. Desde o início da imprensa até os dias atuais, a linguagem, função e a 

disposição dos títulos na página transformaram gradualmente a construção de sentido 

dos mesmos frente ao leitor. Com o progresso da imprensa escrita no Brasil, por meio, 

principalmente, da evolução tecnológica, os títulos aos poucos foram encontrando o seu 

lugar de destaque para a produção das estratégias discursivas de posicionamento do 

jornal. Sendo assim, a seguir será feita uma breve análise das características dos títulos 

destas fases bem como o contexto que possibilitou estas transformações.   

 

4.1 Primeira fase: Títulos que contam histórias (1808 – 1940) 

 

Sabe-se que a escassez de recursos que definia a época do início da imprensa escrita 

delimitava a falta de elementos visuais que hoje preenchem este mesmo discurso. Os 

textos e os títulos interagiam basicamente entre si, uma vez que a inserção de imagens, 

seja de ilustrações ou mais tarde de fotografias, trazia um custo elevado para a produção 

do jornal, o que não era equilibrado pelo seu número de leitores. Segundo Medina 

(1978), esse entrave causado pela escassez de recursos tecnológicos fazia do jornalismo 

uma atividade quase artesanal. Essa limitação definia tanto a qualidade e a diversidade 

de elementos no discurso jornalístico quanto o acesso ao jornal, já que a sua produção 

era escassa e dispendiosa, tornando os veículos apenas instrumentos da elite urbana.  

 

Além disso, a limitação tecnológica aliada ao contexto histórico-social da época 

restringia até mesmo o conteúdo da imprensa, isto é, o que deveria ser dito e divulgado, 

como afirma Bahia (1990b, p. 78): ―Defender os costumes, as virtudes morais e sociais, 

publicar novelas, extratos de história, resumo de viagens, trechos de autores clássicos e 

anedotas...‖, estes eram os principais objetivos encontrados nos veículos impressos do 

século XIX. E isso era conseqüência também dos hábitos que caracterizavam o contexto 

social deste período, que permitiam às pessoas uma leitura diferente da que é possível 

encontrar na atualidade. Isto é, o tempo reservado para a informação através da 

imprensa escrita era indiscutivelmente maior do que o tempo reservado a ela nos dias de 

hoje, uma vez que atualmente a existência de diversos outros meios de informação supre 

a necessidade dos indivíduos sem que estes precisem gastar muito tempo do seu dia 

para ler todo o jornal, por exemplo. Assim, as pessoas, naquela época, podiam reservar 
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boa parte do seu tempo para a leitura de todo o jornal, de todos aqueles densos e 

extensos textos que o constituíam (Fig. C e D). 

 

Sodré afirma que o jornal feito neste período era difícil de compreender, era mais 

literatura do que informação, com linguagem ―melosa‖, floreada, sem objetividade. Era 

jornalismo feito sem linguagem específica, ―insistindo nas expressões da literatice 

vulgar: ‗desbravar veredas para a perfeição‘, ‗estro maravilhoso‘, ‗oficina das idéias‘, 

‗procissão de admiradores e amigos‘, ‗quietude bucólica‘ (...) etc.‖ (SODRÉ, 1998, p. 

296). 

 

Uma análise do discurso jornalístico no início da imprensa escrita mostra que, em 

virtude daquele contexto, os textos, e, conseqüentemente, seus títulos, focavam, de fato, 

menos na informação e mais no caráter literário da notícia. Como o jornal era 

essencialmente um porta-voz de ideologias, o estilo subjetivo dos textos era evidente. 

Além disso, a profissão de jornalista não existia desde os primórdios, o que fazia com 

que os literatos fossem responsáveis pela construção das matérias, influenciando 

diretamente na forma de se transmitir o acontecimento. A página do jornal A Tarde de 

16 de maio de 1916 ilustra este fenômeno: 

 

 

        Fig. A 

 

O jornal A Tarde tinha apenas 4 anos em 1916, mas já aí se percebe a tentativa de 

construção de antetítulos e subtítulos para complementar o sentido do enunciado. No 
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entanto, é igualmente evidente o caráter literário da construção da notícia, que mais 

parece um diálogo entre personagens de uma narrativa ficcional. O artigo também segue 

esse estilo, mostrando que a objetividade ainda estava longe de ser almejada pelo jornal 

em questão. Outro exemplo: 

 

     Fig. B 

 

Essa página do jornal A Tarde da mesma data que a anterior traz uma notícia sobre uma 

criança rejeitada e morta pela mãe. Novamente, o título e todo o texto que o segue 

descrevem o acontecimento como se fosse uma história irreal, com personagens, 

diálogos e minuciosas descrições típicas de um livro de romance. Percebe-se que a 

interpretação do escritor acerca do fato não se esconde atrás da objetividade; louvável 

era a reportagem melhor escrita, que emocionava os seus leitores pelas palavras 

rebuscadas e pela literariedade do seu texto. Mais do que ser facilmente notável a 

interpretação do escritor nas palavras escolhidas, não havia essa preocupação, 

importante era mostrar o posicionamento do mesmo e a sua emoção na construção da 

notícia. 
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Nota-se que, apesar de ser um dos elementos mais importantes para o jornal, o título não 

produz sentido a partir do seu caráter visual, como hoje acontece – utilização de cores, 

formatos, articulação com o design da página etc. Sua função era ser um pequeno 

resumo do conteúdo da notícia, e era graficamente destacado apenas pelo tamanho, já 

que a escassez de recursos não possibilitava grandes diferenciações neste sentido. Ainda 

assim, Freire (2007) comenta que até mesmo a diagramação da página reflete esse 

pouco interesse pelo sentido não-verbal dos títulos, pois aquele que correspondia à 

manchete do dia só vai aparecer na segunda metade da primeira coluna, abaixo do que 

atualmente seria chamado de editorial.  

 

Sua forma só era considerada para, no máximo, ser um recurso de divisão dos textos, 

mas não como um elemento de atração para o leitor, como visto atualmente. ―É bem 

provável que este também atraísse o olhar, mas, diante da localização do mesmo, 

situado abaixo da dobra da página, é possível entender que, na produção, não existia 

uma preocupação maior de tornar o título um elemento de destaque, ou de atração 

visual‖ (FREIRE, 2007, p. 122).  

 

Apesar de já ser possível encontrar veículos mais modernos, que assimilam as 

concepções do capitalismo para a forma de fazer jornal, isto é, focados na rapidez e na 

importância da informação para a sobrevivência econômica do jornal, neste período a 

predominância é da linguagem literária e da valorização do autor da notícia em 

detrimento do leitor. Na verdade, a evolução da imprensa se dá de forma desigual, uma 

vez que aqueles jornais que não estão inseridos nos grandes pólos de urbanização ainda 

mantêm padrões antigos de fazer jornalismo. A evolução destes veículos se dá de forma 

mais lenta, sua modernização não acompanha a dos principais periódicos do Brasil. É o 

caso dos jornais da Bahia, que apesar de estarem acompanhando os processos de 

transformação da imprensa do Brasil, apresentam dificuldades e atrasos significativos 

em relação aos veículos do eixo Rio – São Paulo, por exemplo (SODRÉ, 1998, p. 371). 
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     Fig. C     Fig. D 

 

              

Fig. E     Fig. F 

 

 

4.2 Segunda fase: Títulos envoltos no esforço de objetividade (1940 – 1990) 

 

A hipótese de que os surgimentos do rádio e da televisão foram determinantes para a 

evolução da imprensa escrita é bastante defendida por estudiosos da área. De acordo 

com esse pensamento, o jornal impresso teve que rearticular o seu posicionamento 

como fonte de informação a partir da rapidez que o rádio e a televisão proporcionaram 



66 

 

aos seus públicos. É esse fato que possibilita ao jornal uma nova forma de entender o 

seu leitor, através da percepção de que este já tem uma alternativa para buscar 

informação de forma mais rápida, que demanda menos tempo do seu cotidiano. Assim, 

todo o espírito do jornal se modifica, inclusive o caráter dos títulos, que sofrem 

modificações importantes para a visão do jornalismo impresso.  

 

Na verdade, este período é caracterizado por grandes acontecimentos que marcam a 

necessidade de transformação na imprensa. Inicialmente a influência do rádio aliada à II 

Guerra Mundial ajudam a criar o esforço de objetividade como tendência para os jornais 

da época. O desejo de se informar acerca dos assuntos do conflito e a rapidez com que 

estes aconteciam tornaram o rádio um importante meio de comunicação e fonte 

jornalística. Além disso, a crise do papel, pela crescente destruição florestal e 

conseqüente falta de matéria-prima, bem como uma economia que menosprezava o 

replantio e o encarecimento do papel. Todos estes fatores terminaram por definir a 

importância de se diminuir os floreios, as informações desnecessárias, as opiniões 

pessoais, para que apenas o que importava fosse destacado pelo jornal (SODRÉ, 1998). 

 

Mais tarde, o surgimento da televisão e, logo depois, a percepção da instantaneidade 

desta em prejuízo do jornal, que só era veiculado no dia seguinte ao acontecimento, 

também influíram na percepção do mesmo como um veiculo de informação atrasado, 

isto é, que trazia mensagens já conhecidas pelo indivíduo. Além disso, com a 

possibilidade de recursos visuais que a televisão dispunha, a imprensa escrita começa a 

perceber, a partir deste período, que a palavra não bastava, a imagem era impactante e 

garantia a atenção de quem desejava se informar. Sendo assim, os títulos começam a ser 

mais informativos e visualmente destacados, atraentes, buscando uma autonomia de 

sentido e uma ênfase gráfica para aquele leitor que avalia se deve ou não comprar o 

exemplar. Como afirma Carmen Muñiz-Cachón (1990) apud Coimbra-e-Silva (1999, p. 

70): 

 

La rapidez con que las ondas de radio y televisión propagan las 

noticias, relega a la prensa a un plano desde el que no puede competir 

en velocidad, pero sí en precisión y extensión. Un diario puede 

contener más de un centenar de artículos, por lo que es poco probable 

que se efectúe una lectura exclusiva de todos ellos. Para que el lector 

conozca las informaciones de forma extractada todos los artículos 

están encabezados por un titular. El titular adquiere así un estatuto 



67 

 

autónomo y se convierte en un texto en sí mismo que permite conocer 

lo essencial de cada información, dierenciar unas de otras o suscitar el 

interés del lector.  

 

Para Coimbra-e-Silva (1999), essa suposta autonomia do título será autenticada por 

aqueles leitores apressados que lêem apenas os títulos, folheando o jornal sem ler a 

notícia. Daí a importância da sua produção, uma vez que ele pode estimular a leitura do 

resto da matéria e até mesmo à própria compra do jornal, no caso das manchetes que o 

leitor consegue perceber passando pelas bancas. Segundo a autora, não é a toa que até 

hoje as manchetes mais sensacionalistas ou de algum modo mais interessantes se 

encontram geralmente na metade superior da primeira página, ―local mais visível nos 

escaparates em que os vendedores dobram ou sobrepõem os jornais uns aos outros, 

escondendo assim a segunda metade da página‖ (COIMBRA-E-SILVA, 1999, p. 70-

71).  

 

Esta fase, portanto, é marcada por grandes progressos tecnológicos que definem a 

evolução do jornalismo impresso, seja por máquinas mais modernas de impressão 

(chegada do offset), que possibilitam mais limpeza na página, seja pela evolução dos 

meios de comunicação, que coagem o jornal pela definição de novos hábitos e vontades 

do leitor. Ademais, no final deste período, o computador e, mais tarde, a internet 

alcançam significativo impacto na vida cotidiana das pessoas, transformando 

definitivamente os interesses e as expectativas destas diante da busca por informação e 

entretenimento. Essas mudanças são essenciais para as novas formas de construção dos 

títulos. 

 

No entanto, pode-se considerar esta segunda fase da evolução discursiva dos títulos 

como um período de transição, no qual é possível encontrar resquícios da época anterior 

bem como características peculiares da etapa seguinte. Ao mesmo tempo em que havia 

jornais que já consideravam a importância do design da página e da construção dos 

títulos como chaves interpretativas interessantes ao leitor, ainda havia jornais que 

insistiam em fazer da notícia uma peça de literatura. Desta forma, é a partir dos anos 

1990 que a imprensa brasileira começa a entender e praticar tudo o que hoje 

compreende o discurso jornallístico. 
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                 Fig. G - 10 de fevereiro de 1940                    Fig. H - 12 de fevereiro de 1940        

     

 

4.3 Terceira fase: Títulos que informam e entretêm (1990 – 2009) 

 

A terceira fase da evolução dos títulos é a que caracteriza a atual. Nela o design será 

mais relevante, com o uso avançado das técnicas do fotojornalismo, da informação não-

verbal e, sobretudo, com o auge da internet (que se popularizou a partir da década de 

90) e das suas possibilidades de interatividade, além da influência da televisão. A 

relação com a temporalidade se transforma e exige cada vez mais que o indivíduo faça 

escolhas a respeito de que mensagem será privilegiada pela sua atenção. Hoje a pressa e 

a impaciência da vida urbana não possibilitam pausas muito longas, que poderiam ser 

preenchidas por leituras mais aprofundadas do jornal. A informação não é 

negligenciada, mas as pessoas desejam apreendê-la da forma mais rápida possível, para 

que possam voltar a seus afazeres. 

 

Além disso, o contexto social da atualidade enaltece o hedonismo, o prazer, a satisfação 

pessoal. Todos os meios de comunicação buscam satisfazer este novo desejo através da 

combinação de elementos que atendam tanto à necessidade mais usual do indivíduo 

quanto a sua vontade subjetiva, simbólica, do plano mais sensorial do que racional. 

Desta forma, o jornal também adapta o seu objetivo a essa realidade do leitor, que vê no 
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meio uma maneira de se informar e se entreter ao mesmo tempo. Dentro dessa 

perspectiva, hoje os periódicos tentam garantir a sua sobrevivência na era da imagem, 

do movimento, da rapidez. E os títulos são um dos maiores tópicos de relevância nesta 

pauta. Com estratégias de persuasão, chaves interpretativas ou acompanhando a 

modernidade que o design proporciona, escrever o título e convencer o leitor a terminar 

de ler o texto ainda é uma tarefa inacabada.   

 

São diversos estudiosos da área que buscam entender as estratégias de produção de 

sentido do jornal, assim como seus efeitos de significação junto à recepção do 

enunciado, junto ao leitor. Sobre os títulos, as opiniões se dividem a respeito do que 

caracterizaria uma boa redação titular. Alguns acreditam que o mesmo deverá ser uma 

opção informativa para quem não tem tempo de ler toda a notícia, e outros defendem 

que devem ser criados em busca do interesse, da atenção do indivíduo, e não como 

alternativa e fonte de informação. 

 

A perspectiva de que o título serve para informar aqueles leitores mais apressados, sem 

que estes precisem completar a leitura da matéria, ainda é muito discutida. Pelo 

contrário, segundo Ricardo Mendes, o bom título é aquele que desperta, juntamente com 

os outros elementos do jornal, a atenção para a leitura completa da notícia. 

 

A intenção do título, dos subtítulos, intertítulos e da imagem não é 

satisfazer o leitor para que ele já se sinta informado, a intenção é 

chamá-lo para a leitura, a gente quer ser lido. A gente quer ser útil, 

interessante o suficiente para que o leitor fique mais tempo com o 

jornal na mão (informação verbal, MENDES, 2008). 

 

No entanto, a construção dos títulos ainda é um desafio nas redações dos jornais, 

justamente pelo seu caráter complexo de agente informativo e, ao mesmo tempo, agente 

de divulgação da notícia. Como informar através do título, mas, ao mesmo tempo, não 

esgotar o conteúdo? De que forma ser informativo e, igualmente, despertar a 

curiosidade do leitor para a leitura completa da matéria? Segundo Ricardo Mendes, 

estas são questões que já estão em curso no Grupo A Tarde, mas sabe-se que não será 

possível saná-las em pouco tempo. 
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     Fig. I 

 

 

Esse exemplo retirado do jornal A Tarde de 26 de dezembro de 2008 mostra o oposto 

do esgotamento de informação. Neste, a construção do título, mais do que não esgotar a 

informação, não dá sequer a idéia do assunto que pode ser descrito no texto. O 

antetítulo, que diz ―Histórias de Natal I‖, é o elemento que pode fornecer uma pista do 

que diz a matéria, mas mesmo assim não é o suficiente para que o leitor se sinta 

informado. Além disso, a imagem, que seria outra aliada do leitor na busca pelo rápido 

conhecimento do tema, também não evidencia claramente do que ele trata; nem mesmo 

a sua legenda, que apenas traz a afirmação de que uma mulher espera presentes, ao lado 

dos seus netos, nas ruas de um bairro de Salvador. Isto é, todos os elementos que 

compõem a notícia unem-se no sentido de despertar a curiosidade do leitor, sem que 

este possa entender perfeitamente do assunto até que leia a reportagem inteira.  

 

Essa construção, no entanto, é mais difícil de ser encontrada atualmente no jornalismo 

impresso de referência. Embora o objetivo maior dos jornais seja despertar a atenção 

dos leitores, geralmente uma parte da informação já se encontra no título, ou na junção 

deste com a imagem, com o subtítulo, ou com o antetítulo etc. Mesmo quando o título 

não dá a maior parte das informações, os outros elementos se encarregam de deixar o 

leitor melhor informado, no caso de uma rápida leitura. 
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            Fig. j 

 

Esta notícia, destacada como uma das principais pelo uso da fonte maior e do negrito, 

do jornal A Tarde de 27 de dezembro de 2008, é um bom exemplo do que foi dito 

anteriormente. Para uma pessoa que não tem conhecimento desse assunto por meio de 

outros meios de comunicação, e que por acaso pega o jornal para uma rápida leitura, o 

título não é esclarecedor. É preciso uma observação mais aprofundada para entender do 

que se trata, de que prazo se está falando, prazo para quê? Entretanto, como já dito, este 

é um dos casos mais perceptíveis na imprensa escrita, uma vez que é o antetítulo que 

trará o tema, o assunto que gerou aquele título. Com a sua leitura, finalmente, é possível 

entender, em linhas gerais, pelo menos o mote da matéria, embora, mesmo assim, não 

seja caracterizado um esgotamento da informação. 

 

Sendo assim, entende-se que o título tem a sua autonomia textual tanto em relação ao 

seu destaque gráfico quanto à sua recepção – quando os leitores o lêem sem o seu 

respectivo texto –, mas essa autonomia é definida na sua produção, dependendo, 

inclusive, dentre outros fatores, do posicionamento do veículo, já que muitas vezes ele é 

construído e alterado em função da paginação ou do design do jornal (COIMBRA-E-

SILVA, 1999, p. 72). Ou seja, a autonomia dos títulos pode ser mais ou menos 

acentuada, a depender das características do jornal que os constrói. Isto é, além dos 

fatores socioculturais que definem a recepção e os interesses dos leitores – fato que tem 

uma grande participação na construção não apenas dos títulos, mas de todo o conteúdo 

do veículo – os aspectos plásticos, o design, o desenho da página, que caracterizam o 
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estilo de cada jornal também são determinantes para a construção dos títulos e, 

conseqüentemente, para os seus efeitos de sentido. 

 

Essa articulação entre a matéria verbal e a não-verbal no texto jornalístico é muito 

importante para o entendimento do todo que é a construção do sentido da notícia. 

Segundo Medina (1978), a mensagem jornalística, como produto da indústria cultural, 

trouxe uma nova forma de se construir o componente verbal do jornal, ou seja, com 

apelos visuais que servem para chamar a atenção e despertar interesse. 

 

Apelo verbal, articulado com o apelo visual, exige um estudo 

particular na formação lingüística. Está integrado no ritmo narrativo 

geral, na posição que o narrador assume e nas cenas de realidades 

concretas, mas como elemento de formulação é um foco em si, de tal 

maneira que na elaboração redacional representa um momento de 

preocupação especial por parte do emissor. Historicamente, o primeiro 

apelo verbal a ser explorado, conscientemente desdobrado da 

mensagem, foi o título. O segundo apelo que surgiu foi o lead 

(primeiro parágrafo da notícia, cabeça ou lançamento da matéria) 

(MEDINA, 1978, p. 137).  

 

 

Assim, a construção dos títulos hoje é aliada ao apelo não-verbal dos jornais. Isso 

acontece por meio da união entre as matérias significantes para que, juntas, construam 

sentido, mas também até pela por forma física do título, sua fonte utilizada, o local em 

que será inserido, etc. 

 

Sua presença física é articulada aos demais elementos visuais numa 

diagramação que corta toda a frieza e imparcialidade do título. E os 

sinais de pontuação, os números, os artigos, os contornos das letras – 

tudo entra em jogo na diagramação, onde menos importam os critérios 

de feio/belo e mais os critérios de valorização visual do que deve 

saltar aos olhos. E então os títulos chamam o consumidor pela 

diagramação, pela forma verbal literária, pela malícia dos dados em 

jogo, pela intimidade com que falam ao leitor com um você, aqui, e 

outras formas imperativas, ou simplesmente pelo prazer lúdico dos 

quebra-cabeças. Até os títulos interrogativos – pecado original nos 

clássicos manuais – se constituem num apelo direto (MEDINA, 1978, 

p. 139). 

 

De acordo com Freire (2007), o desenho das letras é fundamental para a construção de 

sentido do título e até para o reconhecimento da identidade do jornal. Segundo o autor, a 

depender da fonte utilizada, o enunciado pode sugerir tanto um murmúrio quanto um 

grito de alerta, pode exprimir sensualidade ou rispidez, tudo isso traduzindo a intenção 
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do veículo e o contexto da frase. Sendo assim, a preferência por uma fonte em 

detrimento de outra pode caracterizar o segmento do jornal, determinando o seu 

posicionamento discursivo e até identificando se o mesmo se configura como um jornal 

popular ou de referência, como afirma Freire: 

 

No caso das fontes dos títulos existe uma diferença maior entre estas 

duas categorias de jornais. Os de referência (ou sérios) tendem a usar 

fontes um pouco mais tradicionais, geralmente serifadas, de acordo 

com o grau de tradicionalidade ou de modernidade que queiram 

avocar para si. Os pesos das letras tendem a ser menores que nos 

jornais populares, que, por sua vez, tendem a utilizar fontes sem 

serifa, por parecerem mais simples e despojadas (...). Não se trata de 

questão de gosto, mas de influências e de consonância com o tipo de 

estilo ao qual o leitor padrão está mais habituado. O jornal de 

referência é influenciado pelas artes visuais clássicas ou modernas, 

mais ―limpas‖ e serenas. Já os jornais populares sofrem influência do 

barroco e da arte popular, do naïf, dos modos e cores como cada uma 

destas artes inspiradoras se expressam. Ou seja, cada tipografia tem 

uma personalidade que casa melhor com os diferentes tipos de jornal 

(FREIRE, 2007, p. 89). 

 

 

Assim, o título, embora seja caracterizado primordialmente como um elemento 

lingüístico, sua complexidade reside exatamente no fato de que ele é construído para ser 

lido, interpretado, compreendido, porém também para ser visto. Não se pode negar o 

caráter visual do título enquanto este está exposto nas páginas do jornal. Dessa forma, o 

desafio trazido pela análise das suas possíveis construções de sentido é a busca pelo 

entendimento desta interligação entre o ler e o ver, percebendo de que forma essa união 

de estratégias discursivas são determinantes para o leitor do jornal. 
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     Fig. K            Fig. L  

 

Os dois exemplos acima demonstram o caráter das estratégias discursivas encontradas 

no jornalismo impresso atual. A união das matérias significantes em busca de 

construção de sentidos é o que torna o discurso do jornal peculiar, garantindo a 

fidelização dos seus leitores. Na figura K, percebe-se que há a necessidade de ir além da 

leitura, da compreensão da semântica do título, é importante vê-lo, entendê-lo enquanto 

elemento gráfico posto na página em consonância com outros artifícios discursivos. A 

utilização da cor vermelha para o título, por exemplo, em combinação com a figura do 

avião que se aproxima das duas colunas de texto – conotando as duas torres do World 

Trade Center – não é escolhida à toa. As mortes provocadas por esse avião, ou seja, o 

sangue derramado representado pela cor, provocou a sensação de um ano que não 

terminava, pela dor e pelo medo que perdurou durante esse ano e por outros que o 

seguiram. 

 

A figura L, por sua vez, também mostra essa ligação constante entre o design do jornal e 

a construção dos títulos. Essa é uma estratégia que, além de informar, traz divertimento 

ao leitor, possibilita maior leveza e lazer ao ato de obter conhecimento sobre os fatos 

que acontecem no mundo. Neste caso, a brincadeira foi com o apelo visual dado ao 

sentido da palavra ―reforma‖ utilizada no título. Esse artifício pôde divertir o leitor além 

de garantir a divisão das matérias, objetivo importante da diagramação da página.  
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As supostas objetividade e imparcialidade predominam como objetivo explícito do 

jornalismo impresso. Segundo Ricardo Mendes, é importante esse esforço de 

objetividade, para que não haja comprometimento do caráter informativo do jornal. 

Além disso, o jornalista esclarece também sobre a função objetiva dos títulos e salienta 

que cada dia da semana e cada seção do jornal têm uma característica específica: 

 

A opinião é importante e o esforço de objetividade é importante, 

porque não existe objetividade pura: quando você está selecionando as 

informações, você já está sendo, de certa maneira, subjetivo. Mas 

existe um projeto editorial que delimita o espaço de opinião e o espaço 

de conteúdo noticioso. Pode haver, dentro do espaço para conteúdo 

noticioso, um artigo de opinião, por exemplo, e vice-e-versa. Mas a 

matéria principal segue aquele padrão, é noticiosa, da forma mais 

objetiva possível (...). Já os títulos se propõem também a ser 

noticiosos. Dependendo do dia, da matéria e do tipo de caderno, você 

tem uma flexibilização maior, como o caderno de cultura, de esportes, 

que você tem uma maior liberdade de titulação. São títulos mais 

revistados, mais magazine. Numa edição de domingo, é mais fácil 

você encontrar títulos magazine, palavras de efeito, trocadilhos etc. É 

um outro tipo de leitura, o leitor pode até ser o mesmo, mas ele pára 

para ler no domingo diferente de como ele pára na segunda para ler o 

jornal (informação verbal, MENDES, 2008). 

 

 

Assim, percebendo essas especificações e de acordo com as preferências do leitor atual, 

o jornalismo buscou uma nova forma de construção da notícia, mas é possível perceber 

rastros de uma subjetividade que tanto a atualidade quer apagar. O título, por exemplo, é 

o último elemento a ser feito na elaboração da matéria. Depois do texto construído, o 

jornalista passa ao redator ou ao editor, e este redige aquele título que, para ele, parece 

mais adequado. Ou seja, muitas vezes o título não é feito pelo jornalista que escreveu a 

notícia, mas é produto de uma leitura, de um outro indivíduo, que, a partir do seu 

repertório cultural, interpretou o que leu.  

 

Mesmo quando é feito pelo próprio jornalista, o título já traz a interpretação que este 

gostaria para o seu artigo, já apresenta a sua opinião, mesmo que implícita, da 

informação que passa. No entanto, quando o título é produzido pelo editor ou redator, 

que não participou da produção da notícia, além da interpretação do próprio jornalista 

acerca do acontecimento que informa, que ele insere no texto em si, outra interpretação, 

de um segundo indivíduo, é posta por meio do título.  
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Desta forma, como os títulos devem ser coerentes com o posicionamento do jornal, é 

possível afirmar que cada título traz a interpretação do jornal acerca da notícia. Ou seja, 

antes das inúmeras possíveis interpretações do leitor, o texto já é interpretado pelo 

próprio suporte. E essa é uma forma pela qual o jornal pode, inclusive, transmitir a sua 

identidade, garantir a segmentação de seu público através da delimitação de seu 

posicionamento. Isto é, mesmo que a intenção do veículo seja transmitir a informação 

da maneira mais clara e concisa possível – focada na objetividade – o título é um dos 

elementos jornalísticos que mais podem ser reveladores da opinião e interpretação do 

autor da notícia, como conclui Medina (1978, p.139): Qualquer título de aparência 

denotativa pode ser conotado no contexto da informação. Assim, para se realizar uma 

análise dos títulos, não é possível negligenciar o conteúdo da notícia, do texto em si, 

uma vez que este se constitui como um dos fatores que fundamentam o contexto da 

informação e suas possíveis construções de sentido. 

 

De acordo com esta perspectiva, a escolha das palavras pelo jornalista é fundamental 

para entender a intenção de seu enunciado. O verbo utilizado, por exemplo, é um 

marcador importante que ajuda a evidenciar uma determinada interpretação. Conforme 

Fairclough (2001), a escolha do verbo que marca o discurso representado - quando o 

título, por exemplo, expõe a voz de uma pessoa por meio das aspas - freqüentemente já 

impõe uma interpretação para aquele discurso. Isto é, o uso da palavra ‗alertou‘ ao invés 

de ‗disse‘, ‗emitiu‘, ‗falou‘ ou ‗assinalou‘ não é ao acaso e direciona o leitor para um 

entendimento específico do conteúdo da notícia. Como visto nos exemplos a seguir: 

 

      Fig. M 



77 

 

 

A primeira página do jornal A Tarde de 27 de dezembro de 2008 trouxe o título 

―Prefeitura quer passagem de ônibus a R$ 2,20‖, a respeito do aumento da passagem do 

transporte coletivo em Salvador. Sendo a notícia principal, a manchete de primeira 

página, sabe-se que a possibilidade de as pessoas assimilarem apenas estas palavras é 

grande. Ao passar por uma banca de jornais, ou olhar rapidamente para as mãos de um 

entregador ou vendedor, essa é a única informação que pode ser captada pelo olhar. E 

com apenas esta informação, os sentidos construídos podem ser diversos. Neste caso, o 

título fez uso do verbo ―quer‖, ou seja, o mesmo que ―deseja‖, ―aspira‖, ―almeja‖. Se há 

a leitura, pelo menos, do antetítulo – ―Aumento calculado pela prefeitura é de 10%, 

enquanto empresas de transporte defendem 22,5%. Entidades civis protestam‖ –, é 

possível perceber que a prefeitura apenas responde a uma reivindicação das empresas, 

que pedem um aumento maior. Então, ao invés de aceitar o pedido dessas empresas, a 

prefeitura oferece outra proposta, em que o aumento acontece, mas é muito menor do 

que o anteriormente solicitado. 

 

Porém, quando faz uso da palavra ―quer‖ no título principal, o jornal deixa a percepção 

de que a idéia do aumento foi da prefeitura, como se o desejo de aumentar a passagem 

para R$ 2,20 fosse uma vontade da mesma, sem qualquer reivindicação prévia das 

empresas de transporte. Assim, essa escolha, como já dito, denuncia um posicionamento 

do veículo a respeito do assunto e, inclusive, a sua ideologia política, de contraponto e 

questionamento ao poder vigente. Entretanto, é possível encontrar, no mesmo jornal, 

construções de títulos que, implicitamente, divergem entre si a respeito de como 

posicionar o agente da ação, como nesses casos: 
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Fig. N               Fig. O 

 

No caso da manchete apresentada na figura N, que é um título de primeira página, o 

jornal direciona a responsabilidade da idéia do aumento do IPTU para o prefeito João 

Henrique, quando escolhe a palavra ―desiste‖ para a construção da argumentação. 

Considerando que a escolha do verbo é determinante para o sentido da citação e para 

revelar a interpretação implícita do jornal (FAIRCLOUGH, 2001), mesmo sem a leitura 

do antetítulo, o verbo ―desiste‖ permite o entendimento de que se ele desistiu, era ele 

que estava tentando chegar a esse objetivo. O antetítulo confirma esta constatação, uma 

vez que diz: ―Depois de ter levantado polêmica no meio empresarial com proposta de 

reajuste para o ano de 2010, João Henrique retrocede‖. Entretanto, essa manchete leva 

ao aprofundamento nas páginas internas do jornal, ligando a chamada à notícia 

representada pela figura O, encontrada na seção ―Política‖ do veículo. 

 

É evidente a suavização do discurso construído pelo jornal acerca do assunto quando a 

notícia chega às suas páginas internas. É a mesma notícia, no mesmo dia, uma está 

conectada à outra, mas são dois discursos diferentes. Nessa, o jornal escolhe palavras 

que constroem sentidos totalmente opostos à primeira. Aqui, o prefeito aparece como a 

pessoa que nega o aumento, que ―veta‖ o artigo que propõe esse aumento, e não aquele 

outro que causou polêmica por apresentar a proposta do reajuste do imposto. Embora o 

texto, o artigo, seja o mesmo que aparece previamente na primeira página, colocando o 

prefeito como quem ―não resistiu à pressão e cedeu‖, o título e, inclusive, o antetítulo, o 

constroem mais como herói do que como o vilão da história. O antetítulo diz: ―Por 

entender que a proposta precisa ser melhor fundamentada, João determinou retirar de 
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pauta a correção do índice‖. Nota-se que, se ao invés de dizer ―determinou retirar‖ o 

jornal escolhesse dizer ―resolveu retirar‖, talvez a interpretação ficasse dúbia, 

permitindo a interpretação de que ele também estava envolvido na proposta. No entanto, 

toda a construção do antetítulo e do título o faz parecer como quem discorda do 

aumento. Esse é um exemplo de que, às vezes, seja pela interferência do editor, seja por 

descuido ou indecisão de posicionamento, o jornal pode passar uma imagem 

contraditória, de quem não tem certeza de suas convicções.  

 

Desta forma, a escolha das palavras, dos verbos, como visto acima, da forma de 

argumentação, ou seja, todos os elementos são reveladores do posicionamento e da 

identidade que o veículo escolheu para se diferenciar em meio à concorrência dos outros 

jornais. Segundo Bahia (1990), cada jornal, por exemplo, constrói títulos que obedecem 

a certas regras de diagramação e sintaxe próprias à sua singularidade. Por exemplo, cada 

veículo impresso inclui um número certo de palavras para o título, de linhas, um 

tamanho exato e usos (tempo de verbo, emprego de sujeito etc.) limitados. Verón 

completa: 

 

Em um universo de discurso em que, do ponto de vista do conteúdo, a 

oferta é quase a mesma, o único meio de cada título construir sua 

―personalidade‖ é através de uma estratégia enunciativa própria, ou 

seja, construindo um certo vínculo com seus leitores. É por isso que, 

na imprensa escrita, cada ―zona de concorrência direta‖ é um 

verdadeiro laboratório para o estudo de fenômenos enunciativos.  

(VERÓN, 2004, p. 249). 

 

Isto é, os títulos se encarregam de dar uma personalidade ao veículo da imprensa, 

conferindo uma peculiaridade enunciativa inserida num universo de inumeráveis 

suportes que dizem o mesmo e buscam o mesmo leitor. Medina (1978, p. 139) salienta: 

―O título ganha vida de consumo como qualquer anúncio publicitário e a edição trabalha 

com cuidados especiais: criam-se ―tituleiros‖ hábeis, verdadeiros mitos de sala de 

redação‖. 

 

Ou seja, hoje, o título tem uma importância indiscutível para a produção jornalística. 

Construídos com o intuito principal de provocar o indivíduo para a leitura da notícia, os 

títulos têm sido chamativos, interessantes, carregados de emoção, usando o lúdico, os 

jogos lingüísticos etc. Além disso, segundo Verón (2004), os títulos consistem num jogo 
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de linguagem que serve, sobretudo, para construir a cumplicidade entre enunciador e 

destinatário. A redação do título busca utilizar elementos culturais que os dois 

conhecem, construindo assim uma identificação: ―Cada título é uma ―chave‖ cuja 

decifração funciona como ―prova‖ do pertencimento a um universo cultural partilhado‖ 

(VERÓN, 2004, p. 233). Exemplos de ―títulos-chave‖: 

 

 

               Fig. P 

        

              Fig. Q 

 

As notícias de esporte fazem parte do universo mais ―livre‖ do jornalismo impresso. 

Juntamente à seção de Cultura e Lazer, o esporte permite que as construções das 

matérias sejam envolvidas em brincadeiras e linguagem próximas ao público do jornal. 

Essas seções são espaços privilegiados para se encontrar o que são chamados de títulos-

chave, como mostra a figura P. Nela, o título faz referência aos times de futebol 

utilizando os seus mascotes – Leão (Vitória) e Porco (Palmeiras). Com essa estratégia, o 

jornal constrói a cumplicidade com o seu leitor, permitindo a aproximação de 

linguagens e a identificação do indivíduo com o discurso do veículo. Na verdade, não só 

o título, como todo o texto na seção de esportes é construído a partir desse 
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entendimento, pelo uso constante de gírias, expressões comuns dos torcedores e até de 

apelidos. 

 

Já na notícia trazida pela figura número Q, também é possível perceber essa tentativa de 

aproximação com o leitor, pela utilização de conceitos e nomes comuns ao seu 

cotidiano. Por ser uma notícia local, essa aproximação é ainda mais facilitada, pois o 

jornalista pode fazer da sua construção uma forma do indivíduo sentir que o jornal fala 

dele, da sua comunidade, ou seja, é um acontecimento que se configura próximo à sua 

realidade. Neste exemplo, seria difícil para uma pessoa não participante desse contexto 

entender o título e, conseqüentemente, a mensagem. Aqui, o artista Carlinhos Brown é 

resumido a Brown, como é apelidado pelos baianos, e a Praia do Buracão, situada no 

bairro do Rio Vermelho, se transforma em, simplesmente, ―o Buracão‖. 

 

Além de buscar esta suposta identificação com o leitor, de acordo com Dejavite (2006), 

o papel do jornalismo impresso e, principalmente, dos títulos que são construídos 

atualmente, é informar usando o entretenimento como diferencial e provocando o 

interesse e a curiosidade do indivíduo. Para a autora, a diversão e o lazer caracterizam 

hoje a intenção das pessoas mesmo quando estas buscam informação. Há a necessidade, 

portanto, de o jornalista atual perceber as vantagens do que ela chama de ―jornalismo de 

INFOtenimento‖, que tem como características principais: 

 

a) textos leves e atraentes, que introduzem o leitor diretamente no 

assunto por meio de uma linguagem coloquial e fluente. O leitor 

vivencia a história (interage com a notícia) e, principalmente, 

identifica-se e diverte-se com ela; 

b) Uso de adjetivos e advérbios; 

c) Utilização de uma diagramação dinâmica com o aproveitamento 

do espaço; 

d) Estímulo à capacidade de distração, às aspirações, às curiosidades, 

ao ajuste de contas, à possibilidade de extravasar as frustrações e 

nutrir a imaginação. Além, é claro, da ocupação do tempo livre; 

e) Foco à personalização, dramatização de conflitos e revelação de 

segredos (DEJAVITE, 2006, p. 99). 

 

 

Dentro dessa perspectiva de informação + entretenimento, nota-se que alguns jornais, 

ou mesmo algumas seções dentro desses jornais, fazem uso com mais liberdade desse 

conceito, tentando absorver o universo do seu leitor para a construção dos títulos. 

Fazendo assim, com que o indivíduo busque a informação de forma mais leve, divertida 
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e, sobretudo, se identifique com o jornal, pensando fazer parte de um seleto grupo de 

pessoas que entende aquele enunciado, compartilha do mesmo repertório necessário 

para a sua compreensão. A notícia a seguir exemplifica bem o chamado 

INFOtenimento: 

 

                                        

                      Fig. R 

 

O título escolhido para essa notícia, a respeito dos pingüins aportados na Bahia em 

virtude de uma perda de rota, reúne boa parte das características típicas de uma notícia 

focada no entretenimento. Como os animais estão sendo reabilitados para poderem 

seguir o seu caminho original novamente, alguns só poderão ser soltos em março, ou 

seja, após o verão. O jornalista resolveu, então, brincar com o fato e construir um título 

que dá a idéia de que os pingüins ficarão para aproveitar a estação nas terras baianas. 

Sem dúvida, essa é uma forma de interagir com o leitor, que se identifica com ela (é 

uma notícia local) e, acima de tudo, diverte-se com ela, podendo ―extravasar as 

frustrações e nutrir a sua imaginação‖ ao mesmo tempo em que se informa. 

 

*  *  *  

 

Entende-se, portanto, que o estudo da evolução do discurso jornalístico e, 

especificamente, da evolução da construção dos títulos revela diferenças significativas 
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entre a sua produção no início da imprensa e na fase atual, embora possa também expor 

semelhanças, similaridades que não podem ser negligenciadas. O caráter interpretativo 

do título, por exemplo, é um fator que revela tanto a maior diferença quanto a maior 

semelhança entre os dois períodos. A disparidade talvez mais significativa consiste no 

fato de que, nos primórdios do jornalismo, o título tinha um caráter apenas de resumo da 

notícia e atualmente ele se configura como um elemento essencial para a construção da 

página do jornal, sendo questionada até mesmo a sua autonomia de sentido.  

 

No entanto, atrás desta evolução enunciativa uma similaridade importante deve ser 

destacada. Sabe-se que, antigamente, o texto era muito mais explicitamente opinativo, 

trazendo as idéias e os julgamentos do autor de forma clara e categórica. Se o título era 

apenas um resumo do artigo, se a sua função era meramente a de sintetizar o conteúdo 

que havia sido discorrido pelo jornalista, e esse conteúdo era claramente interpretativo e 

ideológico, é lógico que o título também traria essas características. Na fase atual, o 

título continua sendo interpretativo, mas de uma forma menos transparente, mascarado 

sob a noção da objetividade e da imparcialidade, mas ainda trazendo ―chaves 

interpretativas‖, elementos que podem ser denunciadores da opinião e do julgamento. 

Cabe ao leitor identificar esta intenção, concordando ou não com o que é dito, e cabe ao 

analista desvelar este sentido oculto, o que há depois da superfície. 

 

Assim, este capítulo teve como objetivo entender quais as peculiaridades das 

construções dos títulos no início da imprensa escrita do Brasil e nos dias atuais, 

buscando identificar em que consiste a sua evolução. Com isso, foi feita uma 

comparação entre as duas formas discursivas e uma pequena análise do que 

contextualizou esse processo e de suas conseqüências para o jornalismo impresso. No 

capítulo seguinte, busca-se fazer um estudo mais preciso dos títulos do jornal A Tarde 

desde o início do seu funcionamento até os dias atuais. 
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5. A EVOLUÇÃO DISCURSIVA DO JORNAL A TARDE: A CONSTRUÇÃO 

DOS SEUS TÍTULOS  

 

 

A escolha pelo jornal A Tarde, fundado em 1912 por Simões Filho, não engloba todos 

os períodos da existência da imprensa escrita no Brasil, o que pode significar uma 

indagação quanto a esta opção da autora. No entanto, a seleção deste jornal como objeto 

de estudo do trabalho é uma forma de contribuir para a pesquisa no estado da Bahia, que 

carece de produções científicas nesta área. A escassez de estudos científicos sobre o 

discurso jornalístico da Bahia gerou, inclusive, dificuldades significativas para o 

desenvolvimento da análise aqui exposta, uma vez que não há um acervo adequado de 

periódicos, nem mesmo dentro da própria empresa do Grupo A Tarde. 

 

A autora buscou, nos arquivos da Biblioteca Central e no Instituto Histórico e 

Geográfico da Bahia, o que aqui integra o corpus da pesquisa. O acervo da Biblioteca 

Nacional - localizada no estado do Rio de Janeiro - também foi visitado, entretanto, 

como esta análise necessita de um debruçamento constante do pesquisador sobre o 

material, era necessário adquirir cópias (microfilmadas ou digitalizadas) de todo o 

período de existência do Jornal A Tarde, o que sairia excessivamente dispendioso. Desta 

forma, o corpus aqui selecionado foi capturado através de fotografias de jornais 

disponíveis no acervo baiano. Assim, embora tenha sido suficiente para entender o 

percurso da notícia no jornal em questão, é preciso alertar para o fato de que não foi 

possível estabelecer períodos e datas específicas para análise, uma vez que a maioria 

dos jornais está em precárias condições de manuseio. Buscou-se, então, destacar o 

material melhor conservado, a cada cinco anos, desde 1912 até os dias atuais. 

 

Em meio a estas questões de caráter prático, em relação ao corpus da pesquisa, ainda há 

o fato de que, na Bahia, são raros os estudos a respeito da história da imprensa – o que, 

neste trabalho, é essencial. Embora não seja intenção discorrer sobre a história do jornal 

A Tarde, nem sobre a história do jornalismo baiano, é indispensável, uma vez que será 

feita uma Análise do Discurso, entender o contexto, as condições de produção que 

envolvem o produto analisado. Fazer uma exposição do percurso dos títulos do jornal A 

Tarde, mesmo que identificando as suas estratégias discursivas, sem abordar as suas 

condições de produção, correria o risco de se constituir como uma Análise de Conteúdo, 

o que não é o caso. 
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Nesse contexto, embora não tenha sido possível adquirir minúcias a respeito da história 

do jornal estudado, acredita-se ter sido possível, por meio de entrevistas e revisões 

bibliográficas, reunir informações suficientes para entender a evolução discursiva dos 

títulos do periódico. Como o objetivo deste trabalho não é fazer uma análise extrínseca 

às páginas propriamente ditas do jornal, mas, pelo contrário, busca-se fazer a partir 

delas, da sua construção enunciativa, e assim entender o que pode ter motivado as suas 

transformações, essa dificuldade não prejudicou o resultado final da pesquisa. 

 

A análise aqui realizada traça o caminho do A Tarde desde o seu surgimento, em 1912, 

até os dias atuais. Pela falta de documentos oficiais a respeito da sua história, optou-se 

por um estudo detalhado de cada década, reunindo um material vasto acerca dos títulos 

do jornal em questão. Assim, a partir desta análise e dos estudos sobre a história da 

imprensa baiana e brasileira, bem como da relação entre as páginas do jornal com os 

relatos de jornalistas que conheceram o seu funcionamento de perto, buscou-se construir 

uma categorização dos títulos do jornal A Tarde ao longo da existência do periódico. 

 

5.1 Considerações iniciais 

 

Pode-se dizer que o jornal A Tarde acompanhou o percurso evolutivo dos jornais 

brasileiros mais tradicionais, no entanto essa evolução chegava com um atraso típico 

imposto até mesmo pela distância geográfica. Assim, o caráter jovem da imprensa do 

Brasil e, especialmente da imprensa baiana e do jornal A Tarde, estabeleceu um período 

longo inicial de ajuste e entendimento do seu papel social, da sua linguagem, da relação 

com as tecnologias e seus benefícios para o discurso jornalístico. A partir daí o 

progresso tecnológico e a chegada de novas matérias significantes vão definir o 

percurso dos títulos até a construção percebida atualmente. 

 

A categorização proposta aqui entende que a história da construção dos títulos do jornal 

A Tarde pode ser dividida em três fases. A primeira, compreendendo do início do seu 

funcionamento, em 1912, até 1960 – a mais longa; a segunda, que consiste no período 

de 1960 até 1990; e, por fim, a última fase, que inicia nessa década e perdura até os dias 

atuais.  
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Enfim, espera-se contribuir para o estudo do jornalismo baiano, que, apesar de 

completar 200 anos de história em 2011 (TAVARES, 2005), não apresenta número 

representativo de pesquisas científicas. Este trabalho é uma tentativa de estabelecer o 

seu percurso, por meio da construção dos títulos do jornal A Tarde e, assim, abrir as 

portas para novos e mais densos trabalhos sobre o discurso jornalístico da imprensa da 

Bahia. 

 

(1912 – 1960) 

5.2: A literariedade constitutiva nos títulos do jornal A Tarde (1ª fase) 

 

A primeira vez que o jornal A Tarde circulou foi em 15 de outubro de 1912, lançado por 

Ernesto Simões Filho, jovem jornalista baiano. Na verdade, o jornal deveria ter 

começado a circular no dia 12 daquele mês, Descobrimento da América, data que 

naquele tempo era comemorada com mais destaque do que hoje. Porém, problemas 

técnicos retardaram a impressão do primeiro número, de modo que ele só pôde ser 

distribuído três dias depois. Em 15 de outubro de 1980, o jornal publica um resumo da 

sua história até aquele momento, e, sobre esse atraso, afirma: 

 

Parecia mesmo aventura para o ceticismo de uma Bahia fadada a 

assistir o lançamento e falência de dezenas de publicações anos após 

anos. A 1º de outubro, a A Tarde daria à luz seu primeiro exemplar. 

No entanto, a velha ―Marinoni‖, de uso manual, com capacidade 

presumível de imprimir mil exemplares por hora, simplesmente 

enguiçou. Simões Filho, sem outra alternativa, optaria por adiar o 

lançamento do novo vespertino para 12 de outubro, uma festa de 

grande projeção na Bahia naquela época. No dia indicado, tudo 

começou às mil maravilhas, os primeiros números foram surgindo, 

para deleite dos que labutavam na estreita oficina, alegria fugaz que se 

transformou em decepção quando a máquina subitamente se negou a 

prosseguir trabalhando. No raiar da aurora, o matutino de maior 

circulação na cidade noticiava em primeira página: ―A hora em que se 

imprimia ontem à A Tarde houve um desarranjo nas máquinas 

impedindo-a de circular, o que se dará logo que seja removido esse 

embaraço. Nesse sentido, foram afixados boletins nos lugares de 

costume‖ (A TARDE, 15 de outubro de 1980). 

 

 

Em contraste com os jornais que circulavam na época, A Tarde surge com o propósito 

de inovar tanto na sua apresentação gráfica quanto na sua linguagem, valorizando a 

utilização de clichês para ilustração e a construção de títulos fortes, com notícias 

pequenas e investigativas. Segundo documentos colhidos no Departamento de Pesquisa 
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e Arquivo do jornal A Tarde, até aquela época os jornais baianos só publicavam clichês 

quando acompanhavam os anúncios publicitários, por isso a vinculação destes às 

notícias era uma inovação importante para o jornalismo daquele período. 

 

A disposição gráfica do jornal era baseada nos moldes do recém-fundado vespertino ―A 

Noite‖, de Irineu Marinho, no Rio de Janeiro e, em virtude de suas limitações técnicas, 

apresentava apenas quatro páginas. Mas o que o diferenciava ainda mais era a sua 

titulação, de três a quatro colunas, com títulos e subtítulos de humor, que o povo 

―apreciava como a melhor forma de quebrar a monotonia dos artigos de fundo, de duas 

a três colunas e do noticiário do expediente das repartições públicas‖ (A TARDE, 15 de 

outubro de 1980). 

 

Desta forma, mesmo buscando a inovação através da construção dos seus títulos e do 

seu texto, o jornal A Tarde não tinha como objetivo ser um veículo de cunho popular, 

sensacionalista, mas um jornal ―honesto, bom e educado‖, como afirmava Simões Filho 

sobre a característica editorial da sua publicação: 

 

A luta pelos mais nobres deveres da civilização não pode deixar de ser 

a nossa preocupação assídua e constante sem embargo da feição 

principal da A Tarde ser a de um jornal de informações (...). 

Imparcial, ela não será contudo indiferente aos embates do direito, 

neutra, não se esquivará das controvérsias partidárias quando 

interessarem ao bemestar coletivo, ponderada, não provocará rixas 

pessoais ao paladar dos farejadores de escândalos, afeitas a barrear a 

honra alheia, mas também não cederá um passo na reação pronta, 

enérgica e viril, proteger por toda a parte a claridade meridiana, tirar 

pela gola os atentados onde quer que se entronizem, não conhecer 

acepção de pessoas desde o último dos miseráveis até o chefe do 

Estado, no distribuir dos louros e da censura, praticar a honra, a 

franqueza, a liberdade mais livre no uso da palavra escrita... (A 

TARDE, 15 de outubro de 1980). 

 

Com esse espírito, aos poucos A Tarde garantia o seu lugar no jornalismo baiano, 

enfrentando as dificuldades técnicas do uso do clichê – que molhava a página e causava 

feios borrões – e inovando inclusive com a apresentação de notícias esportivas em 

primeira página, que muitas vezes eram até as manchetes do dia, lugar reservado à 

política nos jornais concorrentes. Além disso, trazia colunas fixas, como a que se 

chamava ―Tópicos‖ (fig.01), a ―Mundanas e Sociaes‖ (fig.02), com notícias da 
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sociedade, e ―Última Hora‖ (fig.03), reservada às notícias que chegavam do Rio de 

Janeiro por telegrama, com os acontecimentos do dia. 

 

A página do jornal (fig. 04) nesta época reunia diversos tipos de fonte, não havia um 

padrão para o uso destas em títulos, subtítulos etc. Muitas vezes estes apareciam em 

itálico, negrito, em tamanho grande ou pequeno, sem um critério de sentido. Desta 

forma, era difícil perceber qual era a manchete principal, uma vez que o destaque era 

pulverizado de diversas maneiras para mais de uma notícia da primeira página. 

 

Ademais, há uma mistura de notícias de diversos tipos e assuntos, cartas de leitores, 

trechos de livros e poesias, anúncios publicitários e até propaganda política. Tudo isso é 

separado aleatoriamente, sem um padrão explícito de diagramação. Algumas vezes 

esses textos são divididos por uma linha horizontal, ora são duas, e, ocasionalmente, 

ainda, aparece um traço ondulado, que mais parece um enfeite do que uma forma de 

estabelecer uma organização da página (fig.05). Aliás, a utilização de elementos 

gráficos como ornamentação é uma característica forte: não há sentido na sua 

colocação, mas traz um caráter divertido ao jornal (fig. 06). 
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Fig. 01 – segunda coluna: ―Tópicos‖ (6 dez 1912).      Fig. 02 – ―Mundanas e Sociaes‖: sociedade  

           

Fig. 03 – ―Última Hora‖: notícias advindas do Rio.          Fig. 04 – exemplar de 5 de dezembro de 1912  
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Fig. 05 – diagramação confusa.             Fig. 06 – 7 dez 1912: enfeites ao redor do subtítulo. 

 

             

        Fig. 07      Fig. 08 

(Reportagem sobre o crime na cidade. 

O texto narra a aventura do repórter,  

que passa uma noite fingindo ser um  

morador de rua.) 
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A linguagem utilizada, embora seja mais leve do que a de seus concorrentes, ainda é 

repleta de características literárias, com rebuscamento e floreios típicos dos romances. 

Até mesmo os títulos parecem ser floreados pela intenção de contar uma história, e não 

um acontecimento noticioso. Muitos deles eram construídos de forma que pareciam 

capítulos de livros de suspense, em que o leitor se vê ávido a descobrir o desfecho e o 

desenrolar da narrativa (fig. A e B). Esse caráter literário da notícia ainda era uma 

realidade da época, quando não existia a profissão de jornalista e a função era exercida 

por escritores e advogados. Os primeiros, enfrentando uma fase de empobrecimento da 

literatura no Brasil, ―buscavam encontrar no jornal o que não encontravam no livro: 

notoriedade, em primeiro lugar; um pouco de dinheiro, se possível‖ (SODRÉ, 1998, p. 

292). 

      

A despeito da existência, atualmente, de manuais de redação e extensa literatura sobre o 

papel e as características do discurso jornalístico, entende-se que nesta época as 

condições de produção do jornal permitiam essas construções. Neste caso, pode-se dizer 

que a formação discursiva (ORLANDI, 2003) que regia o seu funcionamento definia 

que a redação das notícias poderia trazer elementos da literatura para prender a atenção 

das pessoas. Atualmente o entendimento do que consiste o discurso jornalístico define 

uma gramática na qual essa linguagem se faz indevida. 

 

Na verdade, como já foi dito, não havia uma predisposição consciente de trazer 

elementos da narrativa literária para a publicação das notícias pelo simples fato de 

despertar o interesse do leitor, mas os profissionais que as redigiam transportavam os 

seus hábitos enquanto escritores para essa nova prática, o jornalismo. Não era 

perceptível, até então, a necessidade de construção de uma nova linguagem, específica e 

própria para o que se pretendia. 
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                    Fig. A
1
 - Linguagem literária da notícia. 

 

É preciso alertar que não se pretende aqui traçar uma discussão a respeito do conceito 

de Literatura, ou qual o seu papel e o que a caracteriza, já que essa é uma questão 

bastante discutida por teóricos do assunto (como EAGLETON, 1997). Entretanto, pode-

se dizer que a intensa adjetivação, a importância dada aos detalhes da história contada, à 

seqüência dos fatos, aos personagens, ao cenário, bem como o uso de metáforas e juízos 

de valor são comumente associados ao discurso literário, pelo seu caráter estético, de 

trazer emoção e entretenimento ao leitor, e pela diferença, em relação ao jornalismo, de 

não ter o compromisso com a tradução da realidade (NICOLATO, 2008).   

 

Dessa forma, percebe-se que o jornalismo feito pelo A Tarde nesse período apresenta 

traços da linguagem literária tanto na redação dos seus títulos e subtítulos (quando 

havia), quanto na elaboração do texto em si. Marialva Barbosa, que caracteriza o 

profissional dessa época como ―jornalista-narrador‖, descreve o que constitui uma 

notícia repleta de literariedade: 

 

O jornalista-narrador conta não apenas ―o que se passou efetivamente‖ 

ou explica de que forma tomara conhecimento daqueles fatos, como 

também transporta para o relato algo que já é, de alguma forma, do 

conhecimento do público. Outra característica é a ênfase nos detalhes 

singulares. Ao particularizá-los, o narrador constrói uma seqüência 

textual onde o leitor também pode se visualizar. Lugares conhecidos, 

relatos comoventes de fatos que adquirem a marca da 

                                                 
1
 As imagens com fins ilustrativos serão dispostas, em blocos e enumeradas, ao longo do trabalho. No 

entanto, buscando facilitar a leitura, aquelas analisadas em meio ao texto não farão parte dessa 

enumeração, sendo ordenadas através de letras. 
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excepcionalidade. O fato e a trama evocam uma realidade, tragédias 

que não puderam ser presenciadas, mas que foram sentidas através da 

narrativa produzida pelos repórteres, que passam a ver e ouvir por 

delegação e outorga desses mesmos leitores (BARBOSA, 2007, p. 

55). 

 

Exemplificando a afirmação da autora, vê-se uma notícia extraída do A Tarde (fig. A) 

que faz menção, logo no título, ao local em que o incidente ocorreu, trazendo, assim, o 

reconhecimento e a identificação do leitor. Além disso, como pode ser visto neste título 

e será visto ao longo dessa análise, os indivíduos que sofrem ou praticam a ação 

contada, quaisquer cidadãos comuns, são tratados pelo nome próprio (ver fig. 15), como 

se todos fossem conhecidos do público (―Becco do Padre Bento‖). Para ratificar o 

caráter literário dado à notícia, pode-se continuar com a leitura de um trecho do texto: 

 

Quando em exercício de sua profissão o Sr. Jeminiano Pereira de Souza, empregado em uma 

padaria á mesma rua, hoje, ás 6 horas da manhã, ia entregar os pães á freguezia, quando foi 

agredido inopinadamente pelo seu antigo desafecto Libanio de tal, que lhe vibrou tres facadas, 

em diversas regiões do corpo, conseguindo, ainda assim, andar até á ladeira do Boqueirão, 

onde... 

 

Alguns elementos encontrados tanto no trecho transcrito quanto no título da notícia 

ratificam o que aqui se defende. O título, inicialmente, ao dizer: ―Ao Becco do Padre 

Bento um entregador de pão é ferido com tres facadas‖, reúne traços discursivos da 

literatura, uma vez que tenta criar uma pequena narrativa de um acontecimento que será 

esmiuçado logo a seguir. Nota-se que a escolha por especificar a profissão do indivíduo 

é uma marca que sugere a intenção do jornal em trazer mais suspense, comoção ao leitor 

da notícia, pois a profissão da vítima é um mero detalhe que não influencia no 

entendimento do fato ocorrido – como pode ser visto pela leitura do texto.  

 

Na verdade, especificar a sua profissão é uma estratégia que justifica a narrativa do 

acontecimento desde o momento em que este ainda não havia ocorrido, já que, no texto, 

o jornalista discorre sobre o cotidiano do personagem, dá detalhes sobre ele – era 

empregado de uma padaria -, especifica o que ele estava fazendo no momento – 

entregando pães aos seus fregueses -, traça a temporalidade – às 6 horas -, bem como o 

cenário em que a ação ocorre – no beco do Padre Bento.   
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Além desse traço, pode-se perceber o uso de expressões como ―inopinadamente‖ e 

―antigo desafecto‖, que mostram uma estratégia discursiva típica de envolvimento do 

leitor na história, para prender a sua atenção, inseri-lo na imaginação do que motivou a 

ação e na espera do que está por vir, como é visto nas narrativas literárias. Ademais, o 

texto ainda diz que a vítima conseguiu, mesmo ferida, se locomover até um outro lugar, 

a ladeira do Boqueirão, revelando o caráter onipresente e onisciente do narrador-

jornalista
2
.  

 

 

   Fig. B  

 

A figura B é outro exemplo da linguagem literária da notícia produzida pelo jornal A 

Tarde neste período. Esta, datada de 16 de maio de 1916, já traz mais elementos, como 

supostos antetítulo e subtítulo, que, unidos ao título, constroem a atmosfera do 

acontecimento (A partir deste momento, cinco anos após o início do jornal A Tarde, 

pode-se ver estes elementos com mais freqüência. No entanto, não há padrão para essa 

utilização, pois muitas vezes se confundem em relação às funções que exercem para a 

notícia ou nem aparecem, sendo substituídos pelo travessão).  

 

                                                 
2
 Atualmente, a notícia poderia até revelar na informação que o corpo foi encontrado em um outro lugar, 

trazendo laudos técnicos que afirmam o suposto deslocamento do sujeito ainda ferido. Neste caso, o 

jornalista se desloca do acontecimento, não constrói a notícia encenando a sua presença no momento do 

fato.  
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Percebe-se então que, neste caso, estes elementos se assemelham em funcionalidade ao 

que atualmente se espera de um antetítulo e subtítulo, uma vez que traçam uma linha 

argumentativa do geral ao particular: inicialmente a imprecisão -―Martyr ao nascer‖ -, 

em seguida um pouco mais de especificações– ―Pobre vida que anoiteceu num 

monturo!‖ -, e, por fim, ainda mais no terceiro elemento – ―Uma creança enforcada e 

engeitada aos cães‖. 

 

Neste exemplo, a vitimização da criança, a adjetivação - ―pobre vida‖ e ―martyr‖ -, e 

expressões como ―anoiteceu‖ e ―engeitada aos cães‖ trazem também uma subjetividade 

peculiar à literatura. Do mesmo modo que a notícia anterior, o texto ainda narra com 

detalhes o momento em que encontraram a criança, o seu estado, sua vestimenta, o local 

etc. – revelando o modelo de linguagem adotado pelo jornal em questão. 

 

Embora seja mais evidente encontrar estas características nas notícias policiais, pela 

emoção que elas, tradicionalmente, já conferem, não é apenas na sua construção que o 

jornal A Tarde impõe a sua linguagem repleta de literariedade.  Na notícia representada 

pela figura C, de caráter político, é possível também perceber esses traços.  Nota-se que, 

neste caso, as marcas da narrativa literária se encontram menos no título e mais no 

texto, no qual, além de narrar o acontecimento em primeira pessoa e trazer detalhes dos 

personagens, o ―jornalista‖ transcreve o diálogo que teve com o político – com direito, 

inclusive, ao travessão, elemento peculiar aos textos literários. 
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     Fig. C     Fig. D 

 

 

O uso da primeira pessoa é outra característica do jornal A Tarde neste seu período 

inicial (fig. D). Não somente nos artigos, mas muitas vezes na produção dos títulos, é 

notável a preocupação do jornal em se inserir na notícia, seja pela sua opinião, a qual 

introduz em meio à informação, seja pelo relato de como foi possível, para o 

―jornalista‖, chegar até o acontecimento (fig. 07). Outra estratégia de estreitar a relação 

entre o jornal e o leitor, mostrando cumplicidade (VERÓN, 2004), é a prática de falar 

diretamente com ele, aconselhando-o, trazendo avisos ou alertas sobre o assunto que 

informa (fig. 08), e até mesmo certos tipos de títulos-diálogo, nos quais há a simulação 

de uma conversa entre o jornal e o personagem da notícia (fig. 09).  

 

 As frases nominais, iniciadas por artigos, chamadas de títulos anafóricos por Mouillaud 

(2002) são predominantes na titulação do jornal neste período. A indefinição deste tipo 

de título pode ser amenizada pela especificação trazida pelo subtítulo ou pelos tópicos, 

mas nem sempre ocorre (fig. 10 a 14). Ademais, percebe-se que o jornal dá preferência, 

visivelmente também através do título, aos indivíduos que fazem parte da notícia, muito 

mais do que no fato ocorrido. Por exemplo, ao invés de enaltecer a construção de uma 

escola, o jornal destaca o engenheiro da obra, ou o governador que promoveu o 
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benefício à comunidade – vale ressaltar o uso predominante de pronomes de tratamento 

ao se referir aos cidadãos (fig. 14 e 15). 

 

Até 1920, então, é possível afirmar que o jornal A Tarde ainda buscava estabelecer a 

sua identidade, mostrando dificuldades que o impediam de organizar o seu discurso. 

Tanto por meio dos títulos - ora apareciam sozinhos, ora apareciam com subtítulos, ora 

eram muito genéricos, ora eram bastante extensos pela excessiva especificação – até 

através da disposição dos elementos na página – elementos gráficos colocados 

aleatoriamente, sem divisão das notícias – é possível perceber que o periódico não 

obtinha um padrão, uma identidade formada que justificava a forma do seu discurso. 

 

Embora os seus concorrentes utilizassem ainda menos, vê-se poucas fotografias em 

meio ao texto, em relação à atualidade, e estas servem apenas como ilustração da notícia 

- mais freqüentemente apenas para mostrar o rosto do cidadão que é citado. O texto era 

o principal elemento do jornal, bem como seus títulos, que ganhavam bastante destaque, 

seja pelo seu tamanho, seja pela opinião do jornal explícita contida nele, repleto de 

adjetivos e juízos de valor, seja pela sua extensão etc.  

 

A todo o momento, o jornal se refere a si mesmo, sobre o que publicou, traz alguma 

carta que o retifica em relação a alguma notícia publicada, a sua opinião a respeito do 

assunto etc. Ele se aproxima do seu público de diversas formas, até mesmo pela 

inserção, na íntegra, de alguma carta do leitor. Sobre essa inserção de elementos de 

outros, A Tarde de fato não se constrange. Publica telegramas recebidos, cartas, 

discursos etc. Tudo isso se faz notícia. Esse emaranhado de elementos é trazido para a 

página sem qualquer hierarquia, em meio a anúncios populares, publicidade, notícias 

políticas, policiais, entre outros. É peculiar ao jornal a publicação de tudo o que parece 

interessante ao seu leitor. 
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Fig. 09                                             Fig. 10 

             

   

Fig. 11      Fig. 12 
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  Fig. 13        Fig. 14 

 

 

    

   Fig. 15               Fig. 16 
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Os anúncios publicitários, confundidos no emaranhado de palavras (fig. 16), muitas 

vezes são envolvidos por um bloco formado por linhas grossas – para marcar o seu 

sentido de elemento externo ao texto -, mas na maioria das vezes são dispostos assim 

como as notícias.  Podem aparecer até mesmo em meio a notícias trágicas, revelando 

pouco critério na organização da página (fig. 17 e 18). 

 

A falta de hierarquia é perceptível constantemente, até mesmo quando há o esforço em 

direção à mesma. Ou seja, mesmo quando uma notícia é centralizada na página, a 

disposição das matérias significantes confunde a entrada na matéria, o leitor se perde em 

meio a tantos blocos de texto (fig. 19 e 20). Além disso, até mesmo a notícia que 

poderia ser principal, uma vez que aparece centralizada, surge novamente embaixo, 

trazendo repetições desnecessárias (fig. 21).  

 

E esse é um fator inerente a todas as suas páginas. A 1ª página não se destaca em 

relação às outras, sua função não é dar uma prévia do que está contido no periódico, não 

é ser uma membrana, como afirma Mouillaud (2002), muito menos ser um espelho do 

que é mais atual, ela participa do todo, tendo notícias, reportagens inteiras em seu 

conteúdo. 

 

Nesta fase, os títulos e subtítulos muitas vezes aparecem vagos, pouco informativos, e 

até mesmo confusos, com tamanho de fonte que, inclusive, dificulta a identificação da 

sua importância (fig. 22).  Eles parecem não ter função definida, não há destaque, 

diferenciação entre esses elementos, e isso atrapalha a leitura da matéria, uma vez que é 

complicado saber por onde começá-la. É possível encontrar diferença no tamanho da 

fonte até mesmo em uma mesma frase (fig. 23).  

 

A respeito da subjetividade, a interpretação do jornal aparece nos títulos e na matéria, 

isto é, é clara a intenção do jornal de influenciar a percepção do leitor a respeito de sua 

função social. Na notícia abaixo (fig. E), o título é informativo, mas seu subtítulo 

remete a uma expressão da oralidade que, implicitamente, classifica o indivíduo que 

aceita o valor da carne como bobo ou esbanjador. Essa estratégia é ainda mais marcada 

quando, no texto, o jornal diz: ―Sempre vendeu, como era de esperar que vendesse, o 

monopolizado commercio de carne verde. Verificará, pois, o publico, como a A Tarde 
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sempre anda bem informada e atenta aos interesse dele‖. Assim, o jornal enaltece seu 

caráter de agente questionador, presente, atuante, defensor da vontade do povo.  

 

 

               Fig. E 

 

Com o passar dos anos, percebe-se que a tentativa de chamar atenção do leitor através 

dos títulos fica ainda mais evidente. Usando muitas vezes o humor e o sensacionalismo, 

no qual a fotografia ajudava a chocar o leitor, o veículo lançava de todos os artifícios 

para garantir a leitura do público (fig. 24). Nas duas notícias a seguir, de meados de 

1920, o humor é a chave de captura do leitor para a informação.  
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       Fig. F       Fig. G 

 

Na figura F, o título faz uso da rima, trazendo entretenimento para a informação, que, 

neste caso, não agrada: o alto valor da pimenta. No texto, o ―nariz de cera‖ ainda 

predomina, mas a linguagem se aproxima da utilizada no cotidiano: 

 

O sonho acabou em triste realidade. Durante a guerra, trancados os postos, suspensas todas as 

actividades productoras, vivia-se de esperanças. Quando vier a paz, a vida normalizar-se-á. 

Voltarão os preços antigos. E há mais de um anno, que não se briga no velho mundo, 

entretanto, anda tudo por hora da morte. 

  

O primeiro parágrafo faz referência à I Guerra Mundial, quando o comércio exterior foi 

interrompido e, sem muita concorrência, os preços subiram. Percebe-se que há duas 

falas relatadas neste enunciado, trazendo à tona a questão da polifonia citada 

anteriormente neste trabalho (DUCROT, 1987). A primeira fala é representada pelo 

pensamento do tempo da notícia, aquela que resgata um momento passado, em que 

alimentavam-se outras esperanças. Necessário dizer que a transposição de uma fala para 

outra é percebida a partir dos traços deixados na superfície discursiva, os quais 

constroem os sentidos supostos aqui nesta análise.  

 

Assim, na primeira fala, o enunciador conta uma história, resgata um tempo no qual 

construía-se um sonho. Aquele sonho que foi construído ao longo da guerra e que, no 

tempo do enunciador, acabou pela percepção da realidade. A escolha do verbo revela 
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uma expressão da oralidade e produz sentidos importantes: não só havia esperança na 

época, como ―vivia-se de esperanças‖. O verbo viver, neste caso, é essencial para se 

perceber que, mesmo naquele momento, a população não estava satisfeita, mas, 

resignada, esperava dias melhores. Nota-se que o tempo verbal no passado marca o 

resgate de um momento que já não é vigente.  

 

A partir daí o enunciador cede a voz aos personagens da época, aqueles que 

imaginavam os resultados do fim da guerra. Nesse momento, o tempo verbal marca a 

passagem de voz, e o enunciado é construído no futuro: ―quando vier‖, ―normalizar-se-

á‖, ―voltarão‖. Após esse resgate, o enunciador reaparece e mostra a contradição do 

tempo presente em relação ao que se imaginava anteriormente. É indispensável notar 

que o tempo verbal, neste momento, é predominantemente presente do indicativo: ―não 

se briga‖, ―anda tudo por hora da morte‖. 

 

O humor também aparece no título representado pela figura G, que o emprega através 

da antítese (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2004), do paradoxo construído pela 

associação da palavra ―bandido‖ e ―honesto‖, uma vez que a primeira já conota a falta 

de honestidade. Os sentidos que as duas, juntas, produzem, intrigam o leitor, que é mais 

esclarecido pelo subtítulo: ―Pagou o imposto sobre os seus rendimentos de um anno‖. A 

situação, por si só, já foge do comum, e o jornal aproveita esta ação inusitada inserindo-

a com criatividade. 
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       Fig. 17                 Fig. 18 

 

 

 

 

   

     Fig. 19                       Fig. 20 

 

 

 



 105 

               

   Fig. 21 (A palavra ―intervenção‖ aparece três vezes)                Fig. 22  

 

 

 

                 

                 Fig. 23                                   Fig. 24  
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Interessante notar, neste período, que há predomínio de verbos no pretérito perfeito na 

maioria das notícias policiais publicadas em A Tarde, o que pode produzir diversos 

efeitos de sentido. Embora ainda não haja padrão nas suas escolhas, e não seja possível 

notar esta preponderância em outros tipos de matéria, a escolha da forma verbal para 

esse tipo de notícia não passa despercebida. Considerando a influência da literatura para 

sua construção discursiva, nestes casos há ainda maior liberdade para que o universo 

narrativo esteja inserido na produção da notícia. Isto é, os temas tratados neste tipo de 

reportagem - a violência, os crimes, a morte – são comuns, recorrentes no mundo da 

ficção e já pressupõem a existência de fatos anteriores que deverão ser contados, 

narrados. Além disso, como o jornal prioriza a ênfase ao personagem da notícia, ao 

indivíduo, essa forma verbal especifica ainda mais o caráter individual, específico do 

acontecimento. Por exemplo, os verbos ―morreu‖ e ―matou‖ pressupõem apenas um 

agente da ação. No caso dos mesmos verbos no presente do indicativo – ―morre‖, 

―mata‖ – há maior generalização. Desta forma, este tipo de tema é ideal para a 

linguagem que o jornal A Tarde dispunha na época (fig. 25 a fig. 28).  

 

A propósito da criatividade na produção dos títulos, neste período já é possível perceber 

tentativas de construções mais elaboradas, que demandam um conhecimento 

compartilhado do leitor e constroem cumplicidade (VERÓN, 2004). Este leitor deve, 

então, através de seu repertório cultural, revelar as ―chaves interpretativas‖ que o jornal 

colocou como pistas. A figura H é um exemplo.  

 

 

       Fig. H 

 

A Tarde constrói o seu enunciado por meio do pressuposto (DUCROT, 1987) de que 

seus leitores compartilham do saber em relação a esse personagem da literatura de 
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ficção britânica, Sherlock Holmes. Mesmo assim, o título – ou antetítulo - não é claro 

sobre o assunto da notícia; a compreensão se dá pela leitura do subtítulo – ou título - e 

dos tópicos – ou subtítulo - que listam o que será tratado no texto. Assim, a metáfora do 

eclipse será uma forma de insinuar o apagamento, pela real atuação da polícia brasileira, 

da ilusão que o personagem traz sobre investigações criminais
3
. 

 

Em 1924, o proprietário do jornal A Tarde, Simões Filho, se transfere para o Rio de 

Janeiro, como membro da bancada baiana na Câmara dos Deputados. O jornal agora 

tinha uma nova sede, cujas instalações incluíam um moderno sistema de rádio-

telegrafia. Assim, na década de 30, mesmo à distância, Simões Filho se fazia presente 

―no vasto noticiário dedicado aos acontecimentos políticos da capital, via telégrafo da 

‗National‘ ou da ‗Western‘, ora através de notas e comentários‖ (A TARDE, 15 de 

outubro de 1980) (fig. 29 e 30). 

 

Com nova sede e novos equipamentos, o jornal aos poucos conseguia uma maior 

abrangência de público e maior qualidade jornalística. No entanto, a Revolução, em 3 de 

outubro de 1930, gera o caos em todo o país, ficando a Bahia em estado de sítio por 

força do Decreto Federal nº 19.350. A partir daí, o veículo enfrenta dificuldades 

decisivas para o seu funcionamento: o exílio de Simões Filho, o ataque de vândalos às 

suas instalações, destruindo móveis e máquinas, e a presença da censura, que impede a 

circulação de notícias sobre o dia 4 de outubro. 

 

Por sua férrea oposição ao governo de Juracy Magalhães, o jornal A Tarde ainda sofre 

mais retaliações. Alegando a divulgação de artigos ofensivos, o governo suspende o 

jornal por alguns dias. Mesmo após a revogação da ordem, o proprietário do jornal, bem 

como seus empregados, ainda precisam lidar com constantes perseguições e agressões, 

mas o periódico continua atuando em busca de sua evolução jornalística. 

 

                                                 
3
 Esse tipo de titulação não era comum neste período, mas aparecia como alternativa e marca a falta de 

padrão na construção dos títulos. Especificamente neste caso, a intenção é destacar a presença do humor e 

da forma como ele é constituído, por isso não se buscou identificar o papel de cada elemento para a 

construção da notícia. O tamanho da fonte e a articulação do primeiro enunciado à imagem do 

personagem com feição de surpresa parece guiar a interpretação de que este seja o título e os outros só o 

complementem, mas nada garante que o jornal não tenha trazido o antetítulo para esta notícia. A questão é 

que o destaque dado a ele é comumente atribuído, nos dias atuais, aos títulos. O que ocasiona o 

estranhamento. 
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Dentro desse contexto, no qual destaca-se a adoção do sistema de rádio telegrafia e a ida 

de Simões Filho para o Rio de Janeiro, é possível perceber algumas mudanças nas 

páginas do jornal A Tarde e, conseqüentemente para a construção dos títulos. Dentre 

elas, destaca-se a separação das notícias pelos países nos quais ocorreram – uma 

tentativa de estabelecer uma diagramação mais estruturada da página, transcrevendo o 

que era transmitido pelo rádio, que influencia diretamente na construção de títulos mais 

objetivos (fig. 31). É possível até mesmo encontrar conjunto de notícias sobre o mesmo 

acontecimento organizadas em apenas uma coluna, sob um título que as integra, como 

visto na figura 32. Essa maior organização é evidente também pela criação de uma 

sessão exclusiva para os esportes (fig. 33). 

 

A fotografia não é um recurso muito comum, e essa dificuldade de adotá-la e entender a 

sua importância e sua função para o discurso jornalístico, influi na construção da notícia 

e, especificamente, na sua titulação. Ou seja, percebe-se a preocupação do jornal em 

citá-la enquanto tal, até nos títulos ou nos subtítulos, que podem funcionar até mesmo 

como uma legenda (fig. 34).  

 

No entanto, o ganho de importância da fotografia ao longo do tempo será importante 

para a percepção de um jornal mais focado na objetividade da informação e menos no 

caráter narrativo, literário de seu discurso. As notícias via telégrafo e a ânsia pela 

informação rápida são características do contexto histórico da época (BAHIA, 1990b), 

mas a fotografia parece ter um papel importante nessa transformação de pensamento 

jornalístico. O seu caráter estético e revelador muda tanto a construção do discurso, no 

qual os títulos ficam mais objetivos e informativos, quanto o estilo visual da página, 

mais limpo e organizado (fig. 35) no final da década de 30. A titulação vista na figura 

35 é um exemplo: ainda há a adjetivação típica dos anos anteriores, mas é inegável a 

evolução discursiva apresentada. 
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        Fig. 25            Fig. 26 

 
 
 
 

          
 
        Fig. 27            Fig. 28 

 

 

 

       

   Fig. 29      Fig. 30 
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                    Fig. 31                                     Fig. 32 

 

   

 Fig. 33             Fig. 34 
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                                   Fig. 35                                     Fig. 36 

 

 

 

       

                                  Fig. 37                Fig. 38
4
 

                                         

                                                 
4
 Fig. 38 – O primeiro parágrafo diz: ―Realizou-se, com pleno êxito, de 22 a 29 de janeiro último, na capital do país, 

a Primeira Maratona Catequética Nacional para escolha do primeiro aluno de Religião nos três currículos: 

primario, ginasial e colegial”. 

 



 112 

A Segunda Guerra Mundial e a crise do papel, com a conseqüente necessidade de 

racionamento do material, ajudaram a estimular esse esforço de objetividade já iniciado 

anteriormente. O periódico de 15 de outubro resume: 

 

A guerra trazia à tona, mais uma vez, o noticiário internacional, 

ocupando a primeira página de A Tarde. Desta vez, no entanto, trazia 

consigo o espectro do racionamento, o que provocara uma crise 

mundial de escassez de papel e muito particularmente um bloqueio 

marítimo aos navios carregadores do precioso ―papyrus‖. Por aí é fácil 

avaliar as dificuldades enfrentadas pelo jornal de maior circulação na 

Bahia. De repente, o progressivo aumento da circulação do vespertino 

passava a ser encarado como um empecilho. Por toda a parte a palavra 

de ordem era racionamento e nessa perspectiva A Tarde acabaria 

reduzindo não só o número de suas páginas, mas o seu próprio 

formato, numa medida sem precedentes em toda a sua história (A 

TARDE, 15 de outubro de 1980). 

 

Em 1942, quando todos os esforços já tinham sido tentados na busca por contornar a 

crise do papel (redução de folhas internas foi uma das medidas), a situação se agravou e 

o jornal teve que modificar o seu formato, tornando-se tablóide por menos de um ano. 

Essa mudança foi traumática para o periódico, que lutou pela conservação de seu 

esquema editorial, apesar das dificuldades.  

 

Pela análise das páginas do jornal A Tarde, na década de 40, percebe-se que os títulos e 

subtítulos aparecem mais objetivos, mais focados na informação (fig. 36 e 37). Além 

disso, os blocos de texto são mais definidos e as notícias são menores, mais focadas na 

rapidez e na urgência da Guerra, e menos na subjetividade peculiar à literatura – o que 

não nega a existência implícita da opinião, como pode ser visto na figura a seguir. 
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        Fig. I 

 

O título da notícia acima revela a opinião do jornal a respeito do assunto que trata, 

mesmo que, no texto, seja possível perceber que se trata de um relato de discurso de 

terceiros. Considerando a importância do não-dito para os efeitos de sentido de um 

enunciado (ORLANDI, 2003), entende-se que o título poderia fazer menção ao fato de 

ser uma fala de outro e não do jornal, até mesmo pelo uso das aspas ou por uma 

observação no subtítulo. Este, mesmo ao dizer: ―Os comentários francêses sôbre as 

rumôres correntes‖, não deixa claro que aquela frase posta no título não se refere a uma 

opinião do veículo. Considerando que as aspas são usadas em outros momentos do texto 

e que a mesma frase não se repete ao longo do mesmo, é possível inferir que a 

responsabilidade do título cabe ao veículo em questão. 

 

 

Com o fim da II Guerra e do racionamento, em 1949 A Tarde já se preparava para uma 

profunda mudança na sua linha editorial, trazendo maior caracterização das seções 

especializadas, bem como a identificação de um espaço exclusivo para a opinião do 

veículo, o editorial. A opinião do leitor também ganha novo lugar na página, recebendo 

uma coluna diária e destacada. 

 

Já em 1958, é fundado um jornal que seria de grande expressividade para a imprensa 

baiana, o Jornal da Bahia. O periódico, propriedade do jornalista João Falcão, 

influenciou decisivamente o discurso jornalístico do estado, principalmente o de A 
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Tarde, como afirma Florisvaldo Matos em entrevista publicada no livro Memória da 

Imprensa Contemporânea da Bahia (MATTOS, 2008).  

 

A primeira grande contribuição do Jornal da Bahia foi o ―lead‖ ou lide, padrão criado 

pelo jornalismo americano para o primeiro parágrafo da notícia. O objetivo deste é 

introduzir o leitor na reportagem e despertar seu interesse pelo texto já nas linhas 

iniciais, respondendo a algumas questões principais (como: O quê? Quem? Quando? 

Como? Onde? Por quê?). Silva explica o seu surgimento na imprensa americana: 

 

 

O lide clássico foi introduzido no Brasil através das agências de 

notícias americanas que o criaram nos EUA para resolver um 

problema prático. O mesmo texto das agências era utilizado por 

milhares de jornais de todas as partes do mundo. Cada um deles fazia 

uma avaliação diferente da importância de cada notícia e do espaço 

que ela deveria ocupar. As agências precisaram criar a fórmula da 

pirâmide invertida para que cada jornal pusesse fazer os cortes 

necessários nos textos para adaptá-los as suas necessidades sem 

perderem as informações fundamentais. Daí a colocação dos dados em 

ordem decrescente de importância. O corte poderia ser feito ―pelo pé‖, 

numa operação rápida, sem perda de substância informativa. Daí, 

generalizou-se na imprensa americana, como maneira mais simples de 

dar a cada leitor a mesma opção que as agências davam aos jornais: 

interromper a leitura em qualquer ponto do texto de acordo com seu 

interesse pelo assunto, tendo recebido as informações fundamentais 

desde que lido o primeiro parágrafo (SILVA, 1991, p. 110). 

 

 

De acordo com o autor, a partir da década de 50, quando, inclusive, aconteceu a reforma 

do Jornal do Brasil (1956 – 1959), a influência do jornalismo americano se fez mais 

presente, passando inclusive pela disposição gráfica dos elementos na página.  

 

Em 1954, Danton Jobim identificava na aparência dos jornais 

brasileiros a obediência ao modelo gráfico originário da França: 

excessos de títulos, profusão de fotos, ausência de lógica na 

hierarquização do material. Nos 34 seguintes, esse quadro se alteraria 

de forma radical. As modificações gráficas no Jornal do Brasil na 

década de 50 dariam o tom para um estilo mais discreto e organizado 

na concepção visual dos matutinos brasileiros, na linha dos 

americanos. As manchetes passaram a ser padronizados, a ter uma 

coerência interna (títulos ocupando maior número de colunas no alto, 

diminuindo a largura na mesma proporção da altura de sua colocação 

na página, por exemplo). Hoje em dia, esse padrão é dominante para 

os matutinos. Os vespertinos guardam ainda maiores semelhanças 

com o estilo europeu (SILVA, 1991, p. 114). 
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Não se pode falar decisivamente que o lide aparece no jornal A Tarde nesse período, 

uma vez que esse conceito só começa a ser adotado na imprensa baiana enquanto tal a 

partir do Jornal da Bahia, em 1958. No entanto, a partir dessa década já é possível 

perceber a tentativa de escrever mais objetivamente e transmitir a informação logo no 

primeiro parágrafo – embora isso aconteça em algumas matérias e em outras não (fig. 

38 e 39).  

 

No entanto, mesmo sem um padrão na diagramação, a partir de meados de 1950 o leitor 

já podia perceber o sentido do título e do subtítulo (com tamanho de fontes 

diferenciado), maior uniformidade na tipologia, e, vale notar, aparecem os intertítulos, 

que permitem entradas de leitura por diferentes momentos da notícia (fig. 40).  

 

No esforço de objetividade que o jornal empreende para se adequar ao contexto do 

período, pode-se perceber que há ao mesmo tempo deslizes – uma vez que não há um 

manual de redação - e tentativas explícitas de expor esse novo interesse do jornal. Ou 

seja, o periódico tenta passar a imagem de um novo posicionamento discursivo 

(FERREIRA, 2004) em relação ao que publica: o do não envolvimento, evitando juízos 

de valor, opinião. A notícia a seguir exemplifica: 

 

 

                     Fig. J 
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Nesta notícia sobre uma crise vivida pela Companhia de Energia Elétrica da Bahia, o 

jornal diz, explicitamente, que não irá tecer comentários a respeito do assunto, não 

colocará sua opinião em meio à informação. Ao invés disso, limita-se a transcrever as 

respostas que o responsável pela empresa deu à sociedade. Diante disso, ao silenciar a 

sua opinião (ORLANDI, 2003), isto é, ao anunciar o seu silenciamento, o jornal acaba 

por despertar a consciência do leitor de que há uma opinião do veículo sobre o assunto, 

isto é, ao dizer que não publicará sua opinião, pressupõe-se, obviamente, que haja uma. 

 

Ou seja, quando faz questão de expor que não falará, e isso acontece em meio à 

adjetivação peculiar e afirmações subjetivas, o jornal já diz. Ademais, as escolhas pelas 

palavras ―deficitária‖ no título, bem como ―lamentável‖ e ―reclamada‖ no decorrer do 

texto não são aleatórias e produzem sentidos juntamente à intenção de silêncio que o 

jornal predispõe. 

 

            

                                 Fig. 39
5
              Fig. 40 

                                                 
5 Fig. 39 – O primeiro parágrafo diz: “Desde o começo desta semana que os fumantes passaram a se preocupar de 

vez que vários tipos de “Souza Cruz”estavam escasseando nas tabacarias e armazéns da cidade. O comerciante, sem 

querer falar a verdade, informava ao freguês...” 
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  * * * 

 

Pode-se caracterizar a primeira fase de construção dos títulos do jornal A Tarde a partir 

da relação de proximidade entre enunciador e co-enunciador, o leitor da notícia. Os 

títulos são construídos com base em um estreitamento de relação entre esses dois 

sujeitos do discurso que é muito próprio a essa fase da evolução da imprensa baiana. A 

partir deste envolvimento e do diálogo que é construído entre estes agentes nas páginas 

do jornal A Tarde, pode-se ressaltar algumas peculiaridades de construção dos títulos 

neste período, como será visto a seguir. 

 

Apesar de alguns fenômenos poderem ser destacados, é claro que o intervalo de tempo 

de aproximadamente cinco décadas é grande e não pode configurar manifestações 

discursivas totalmente homogêneas. Até mesmo por sua especificidade, em relação às 

limitações técnicas, os títulos conferem uma liberdade ao escritor, a respeito da escolha 

de como os redigir, maior do que a liberdade que um gráfico tem sobre como 

diagramará a página jornalística, por exemplo. Isto é, a limitação tecnológica e os 

recursos técnicos disponíveis são decisivos para o trabalho do jornalista responsável 

pelo design do jornal, mas, sobre os títulos, essa influência não é tão direta
6
. 

  

Dessa forma, o escritor da notícia nesta época poderia redigir a matéria e seus títulos de 

forma muito mais livre e de acordo com a sua personalidade, o que, por não haver um 

manual de redação e estilo do veículo, terminava por ocasionar um conjunto de 

enunciados variado e sem padrão discursivo. No entanto, pode-se destacar como 

características dessa fase algumas predominâncias que as figuras (já citadas 

anteriormente) a seguir resumem: 

 

 

                                                 
6
 Essa afirmação é uma tentativa de entender as possibilidades de variação encontradas na construção dos títulos em 

detrimento de uma maior padronização no leiaute da página e no uso da fotografia. Sabe-se que essa liberdade técnica 

não apaga as limitações políticas, sociais e culturais as quais podavam e podam a construção dos títulos.  
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As notícias representadas acima sintetizam algumas das peculiaridades da construção 

dos títulos da primeira fase do jornal A Tarde, como: a partilha de saber entre 

enunciador e co-enunciador a respeito de expressões da oralidade, bem como a 

aproximação entre eles a partir de estratégias discursivas que constroem diálogos; o 

destaque aos personagens da notícia ao invés do acontecimento; o tempo verbal no 

presente do indicativo para notícias gerais e no pretérito perfeito para as notícias 
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policiais; a literariedade dos enunciados, com adjetivações e textos opinativos, envoltos 

em subjetividade; e a fotografia enquanto acontecimento.   

 

Ou seja, pode-se contatar que o discurso jornalístico do A Tarde nesta época girava em 

torno da relação de proximidade com o leitor, e isso era configurado de diversas formas. 

O destaque, por exemplo, dado aos personagens, conota um conhecimento do jornal e 

dos leitores acerca da identidade destes atores da notícia, é como se fosse mais um saber 

partilhado entre os enunciadores, o de quem está envolvido no acontecimento (ver fig. 

14). 

 

Isso se dá também a partir de uma necessidade do veículo se mostrar inserido no mesmo 

contexto que o seu leitor, mostrar que faz parte da sua comunidade, partilha dos 

mesmos interesses, questionamentos e indignações. Exaltar o personagem da notícia é 

partilhar saber, assim como se inserir na construção de seu texto, construir diálogos na 

sua titulação é se mostrar como porta voz de indagações que todos fazem em conjunto – 

―O porto da Bahia valvula de contrabandos? Não é: garante-nos o sr. inspector da 

Alfândega‖. Esse fato é ratificado quando o jornal fala sobre o que publicou, descreve a 

chegada do repórter ao acontecimento, descreve as perguntas que o mesmo fez ao 

entrevistado, ou mesmo quando adverte o leitor, o aconselha ao mesmo tempo em que 

informa a respeito de alguma epidemia (fig. 08), ou algum prazo para pagamentos etc.  

 

O verbo no presente do indicativo é característica do discurso jornalístico até os dias 

atuais, constituindo-se como um elemento predominante desde o início da imprensa. A 

escolha deste tempo marca a necessidade do jornal se aproximar, a despeito da sua 

materialidade temporal – um dia após o acontecimento – do presente da leitura. É mais 

uma maneira de se aproximar do leitor e estreitar a relação discursiva com o seu co-

enunciador. Entretanto, a escolha pelo pretérito perfeito para as notícias policiais é um 

dos elementos que particulariza o discurso jornalístico deste período. Dessa maneira, o 

jornal individualiza o acontecimento e constrói uma narrativa única para cada notícia, 

para cada fato que precisa informar.  

 

O uso do pretérito perfeito, então, atende à outra especificidade da época, que é o 

caráter literário da notícia. Com ele, o jornal constrói pequenas narrativas com início 

meio e fim, repletas de elementos peculiares à narrativa, com personagens, cenários, 
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adjetivações e clímax e desfecho. Nessas notícias, o jornalista é narrador e, muitas 

vezes, adquire até mesmo a onisciência típica dos já conhecidos narradores de romance. 

 

Além disso, apesar de não existir padrão na titulação do A Tarde, uma vez que os 

títulos, subtítulos e antetítulos não tinham funções definidas, percebe-se que o último 

elemento, aquele que aparecia mais próximo ao texto da matéria, era o que trazia maior 

especificação a respeito da notícia. Ou seja, mesmo não sendo possível identificar qual 

seria o título, o elemento principal da notícia, percebe-se que sentia-se a necessidade de 

seguir uma ordem discursiva estratégica, na qual primeiro se despertava o interesse do 

leitor e, em seguida, transmitia-se a informação (ver fig. 22 e 24). Isso era feito muitas 

vezes com dois elementos apenas, ora com três, ora com destaque ao primeiro ou ao 

último ou ao contrário. Ou seja, a falta de padrão se configurava muito mais a partir da 

forma gráfica do que da significação lingüística. 

 

A fotografia também é um elemento importante para a construção de sentido dos títulos 

e até mesmo para a forma com que esse será produzido nessa fase. O uso dessa matéria 

significante pelo jornal é decisivo para o estabelecimento da função e da significação 

dos títulos do A Tarde. Isto é, como ainda era um elemento diferente, novo, pouco 

conhecido, fazia-se necessário não somente usá-lo como citá-lo enquanto tal, como já 

visto anteriormente neste estudo.  

 

Ou seja, o pronunciamento do nome da fotografia nesse período é uma marca que 

evidencia a diferença em relação ao seu uso na atualidade. Hoje a fotografia mostra o 

que vê, e o título é produzido a partir do entendimento de que ela está ali como 

cúmplice na construção do sentido da notícia. Quando ela também é acontecimento, 

como nesta fase, os títulos são obrigados a citá-la, reconhecê-la enquanto elemento a 

serviço do leitor. A fotografia é um acontecimento à parte, adicionado ao que ela mesma 

expõe. Sendo assim, o título deve carregar a função de apresentá-la igualmente ao leitor 

que deseja ser informado sobre o que há de novo. É uma sutileza que demonstra 

contextos discursivos diferenciados e que constrói sentido também de forma peculiar. 

 

Assim, essas são as invariantes encontradas na primeira fase do jornalismo feito pelo A 

Tarde. A seguir, serão apresentadas as peculiaridades da segunda e da terceira fase, 

estabelecendo o percurso discursivo do periódico a partir da construção da sua titulação. 
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(1960 - 1990) 

5.3: A transição no esforço pela objetividade (2ª fase) 

 

 

A década de 60 ficou marcada na história do jornal A Tarde pela vivência de diversos 

momentos decisivos para o amadurecimento do veículo e para a evolução do seu 

discurso jornalístico. A entrada de novos profissionais e a experiência do início da 

Ditadura Militar, ocorridas neste período, foram fatores importantes para a ocorrência 

de mudanças no discurso jornalístico.   

 

A reforma gráfica do Jornal do Brasil, que começou a ser implantada em 1956 e 

terminou em 1959, teve fundamental influência na forma do jornalismo brasileiro do 

período. A partir dela, a consciência da importância da diagramação da página para a 

leitura da notícia se estabeleceu entre os profissionais. Assim, diversos veículos 

começaram a repensar a disposição gráfica dos seus jornais, adotando um pensamento 

que seria indispensável a qualquer jornalista do país a partir de então: o não-verbal 

também constrói sentido. 

 

O jornalista Fernando Rocha começou a trabalhar no A Tarde em 1959, depois de ficar 

um ano no Jornal da Bahia – que começou a circular em 1958. Foi ele o responsável 

pela introdução da diagramação e do Manual de Redação no veículo de Simões Filho, 

modificando completamente, a partir daí, a disposição gráfica do jornal. Sobre isso, ele 

afirma: 

 

Lá eu introduzi a diagramação. A Tarde não tinha diagramação, era 

tudo no olhômetro. Não havia cálculo de matéria, não havia nada, era 

tudo no olhômetro: você escreve até o editor falar ―chega de matéria, 

não dá mais não‖. Depois, com a diagramação veio o tipômetro, uma 

régua que servia para calcular o tamanho dos textos (MATTOS, 2008, 

p. 82) 

 

Segundo o jornalista, a passagem pelo Jornal da Bahia foi essencial para que essas 

evoluções chegassem ao A Tarde, uma vez que foi nele que o mesmo pôde aprender as 

técnicas mais modernas de redação das notícias: 

 

O Jornal da Bahia, inegavelmente, foi o jornal que revolucionou a 

imprensa baiana, disso eu não tenho a menor dúvida. Para você ter 

uma idéia, o Jornal da Bahia foi o jornal que implantou o manual de 
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redação. Até então ninguém nem imaginava o que era isso. O Manual 

ensinava todas as técnicas jornalísticas. Explicava, por exemplo, o que 

é um lide, como se deve escrever um texto, o que é o editorial, como 

se deve escrever um editorial e assim sucessivamente. (...) havia 

página econômica, página política, reportagem local, nacional, 

internacional e página policial. A Tarde não tinha divisão de páginas. 

Havia, na terceira página a seção Políticas e Políticos e, de vez em 

quando, uma ―tripazinha‖ no canto da página, uma coluna chamada 

Ocorrências Policiais. Não havia página de polícia, mas havia página 

de esportes (MATTOS, 2008, p. 82-84). 

 

 

A partir da década de 60, então, o jornal A Tarde surge diferente. Agora existe apenas 

uma notícia em destaque, que aparece centralizada logo no topo da página. Nenhuma 

outra matéria concorre com ela em importância. A primeira página ainda traz textos 

inteiros, mas a diagramação é evidente. Há uma harmonização entre texto e fotografia, e 

espaços em branco, que ajudam a deixar o jornal mais ―limpo‖ (fig. 41). 

 

Neste período pode-se dizer que a adoção do lide acontece oficialmente. Ele é, 

inclusive, graficamente destacado nas notícias: o espaço entre ele e o segundo parágrafo 

é maior do que os outros (fig. 42). Através dele e dos títulos é possível perceber que o 

jornal realiza esforços por apenas transmitir informação, negando explicitamente, 

inclusive, a responsabilidade sobre os enunciados proferidos por outros (fig. 43).   

 

Um fenômeno percebido neste período é a utilização predominante do dois-pontos para 

a construção dos títulos. Eles são constantes em quase todas as páginas do jornal A 

Tarde, e sempre têm como função definir o assunto ou o local aos quais a notícia se 

refere. Isto é, ao invés de essa informação aparecer no antetítulo, como visto na 

atualidade, nesta época era função do título (fig. 43 a fig. 47). Pode-se afirmar que o 

dois-pontos aparece como um traço do esforço de objetividade: é a forma de esclarecer, 

rapidamente, do que trata a notícia, sem que seja necessário, para isso, construir uma 

frase inteira. Por exemplo: ao invés de dizer Saragat e Moro fazem acôrdo para manter 

governo, o jornal prefere dizer Saragat e Moro: acôrdo para manter governo. Ou então: 

Já está organizada a delegação brasileira de vôlei é substituída por Já organizada a 

delegação: vôlei. 

 

Na verdade, além de o esforço pela objetividade ser uma tendência na imprensa 

brasileira, a Ditadura Militar, que começa no Brasil a partir de 1964, também foi um 
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fator importante para que a opinião do jornal se tornasse mais velada. Com a presença 

da censura na redação do jornal, era difícil o veículo se posicionar em relação à política 

vigente. O jornalista Agostinho Moniz, que trabalhava no jornal A Tarde nessa época, 

relembra: ―Era uma coisa muito estranha: fatos que aconteciam na Bahia, naquela 

época, eram censurados em Salvador, mas os jornais do sul e as revistas, principalmente 

a revista Veja, publicavam (MATTOS, 2008, p. 20).   

 

Apesar de não ser um jornal caracterizado pela resistência ao regime, sem pretender 

fazer militância contra a Ditadura, essa limitação trazida pela censura prévia 

influenciava diretamente no discurso do veículo, uma vez que afetava até a escolha das 

palavras. Sobre isso, Agostinho Moniz conta: 

 

(...) havia uma proibição expressa de não se divulgar nada sobre a 

ditadura militar no Brasil. Não se podia usar nem mesmo a expressão. 

Então, certa feita, quando eu estava editando o jornal à noite, recebi 

um telegrama de uma agência de notícias informando um golpe na 

Bolívia. O telegrama narrava o que tinha acontecido: os militares 

tinham tomado o poder. Até aí se podia falar de golpe e o noticiário 

foi nesse sentido, mas, no final da matéria, se referia ao fato de que a 

maioria dos países da América do Sul era dominada por ditaduras 

militares e apresentava uma lista, se eu não me engano, eram 13 

países. Na relação dos países que estavam sob a ditadura militar, não 

sei nem se falava realmente em ditadura, mas o Brasil vinha na 

relação e eu deixei. Achei que não havia nada demais, pois era notícia 

internacional. Não tinha porque o jornal A Tarde não publicar. No 

outro dia (...) apareceu um agente da Polícia Federal perguntando 

quem era o responsável pela redação (MATTOS, 2008, p. 21). 

 

 

Assim, esse contexto repressor pode ter afetado o discurso do jornal A Tarde e esse 

fator não pode passar despercebido por essa análise. A limitação de palavras permitidas 

para publicação, a proibição da opinião contrária ao regime, as ameaças feitas ao 

veículo se houvesse desobediência, enfim, todo o contexto que envolvia o discurso 

jornalístico do Brasil da época favorecia, por um lado, o esforço pela fuga da opinião, o 

esforço por transmitir a informação (as que eram permitidas) da forma mais objetiva 

possível, mesmo que, de outro lado, alguns jornais optassem por uma opinião expressa a 

favor do regime estabelecido.  
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Já o contexto da década de 70 reuniu diversos fatores determinantes para o 

aparecimento de mudanças significativas na imprensa do Brasil. A popularização da 

televisão é um deles, que desde a década de 60 começava a apresentar os telejornais – 

incomodando, inevitavelmente, a imprensa escrita. Esta, assim, começava a perceber o 

caráter instantâneo da televisão, a qual antecipava os assuntos que o jornal só publicaria 

no dia seguinte. 

 

De acordo com Freire, a partir do final dos anos 60, então, os jornais começaram a 

perceber ―que de nada adiantava ter um bom conteúdo se o acesso a este não fosse 

facilitado‖ (2007, p. 145), aprendizado atribuído à agilidade e à precisão do texto 

apresentado nos telejornais. 

 

Na Bahia, a chegada do jornal Tribuna da Bahia, em 1968, marca o início de novos 

conceitos para o jornalismo que se fazia. Ele surge com projetos gráfico e editorial 

totalmente diferentes do costume baiano na época, seguindo o exemplo do Jornal da 

Tarde, de São Paulo. Sobre isso, o jornalista Sérgio Mattos relembra: 

 

Além de trabalhar com fotos grandes, os textos das matérias da TB 

deveriam esgotar o assunto, abordando todos os aspectos da notícia e 

ouvindo todas as fontes necessárias. Muitas vezes, alguns repórteres 

levavam uma semana ou mais levantando os dados para a grande 

reportagem (...). Era normal encontrar matérias de página inteira ou 

ocupando duas páginas, a depender da importância do assunto e de 

como o texto e fotografias haviam sido tratados. Vale destacar que a 

diagramação da TB buscava também valorizar o espaço branco para 

que o visual não ficasse pesado (MATTOS, 2008, p. 236-237). 

 

O jornalismo feito pelo Tribuna da Bahia era organizado, com padrões de diagramação 

e texto bem definidos, o que faltava na imprensa escrita baiana antes da sua chegada. Na 

verdade, o TB foi lançado em 1969, mas, por um ano, o jornal montou o que ficou 

conhecido como ―Escolinha TB de jornalismo‖ pelos profissionais da época. Essa 

―escola‖, organizada pelo jornalista Quintino de Carvalho, selecionou repórteres e 

jovens universitários para compor o que seria o quadro de funcionários do jornal. 

Durante um ano, trabalharam produzindo matérias e fotos, aprendendo o que seriam as 

normas de redação a serem seguidas pela Tribuna da Bahia. Sérgio Mattos resume: 

 

Trabalhei assim quase um ano em um ‗jornal fantasma‘, pois 

cobríamos todos os eventos, estávamos presentes a tudo como se o 
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jornal estivesse circulando, mas não chegava a ser impresso. Todas as 

matérias eram trabalhadas. Das mãos dos repórteres passavam para os 

copidesques – que preparavam os textos, uniformizavam a linguagem 

e titulavam as matérias. Só então as matérias seguiam para a secretaria 

onde eram diagramadas. O processo se encerrava aí. As máquinas de 

composição e impressão estavam sendo instaladas enquanto a equipe 

era treinada (MATTOS, 2008, p. 236).  

 

 

Assim, em 1969, a Tribuna da Bahia é lançada, sendo o primeiro jornal do Norte e 

Nordeste a adotar a impressão pelo sistema off-set. Essa tecnologia vai ser responsável 

pelo caráter mais limpo e arejado dados aos jornais, com maior nitidez, inclusive, das 

imagens. ―Além da limpeza, a prancheta permitia uma melhor diagramação. Montar e 

desmontar uma página passou a ser um trabalho mais simples e rápido. Com isso o 

tempo de fechamento poderia ser encurtado, tornando o jornal mais ágil, menos ―frio‖, 

mais atual‖ (FREIRE, 2007, p. 146). 

 

Nesse contexto, o jornal A Tarde na década de 70 adota também o sistema de impressão 

da Tribuna e traz mais organização e limpeza à sua página. Estas, que eram repletas de 

filetes horizontais e verticais para separarem as suas colunas, aparecem sem este 

artifício, valorizando o espaço em branco (fig. 48). Além disso, o lide continua marcado 

visualmente, o antetítulo se torna mais curto, parecido com o que é visto atualmente 

(fig. 49), e a cor aparece, mas apenas na tipologia (fig. 50). 

 

Sendo assim, busca-se resumir as invariantes encontradas nos títulos do discurso 

jornalístico do A Tarde nessa segunda fase, dentro de um contexto de repressão inicial, 

e de modernização tecnológica no final, que vai possibilitar a evolução da forma o 

jornal e a construção de novas consciências a respeito da produção dos títulos do 

veículo na terceira fase que será analisada a seguir. 
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      Fig. 41            Fig. 42 

 

 

   

Fig. 43
7
                  Fig. 44 

 

                                                 
7
 Fig. 43 – Uso de expressões como ―segundo se  informa‖ e ―Os jornais italianos dizem que...‖   
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Fig. 45      Fig. 46 
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Fig. 48      Fig. 49 
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* * * 

 

No primeiro momento desta segunda fase, o uso constante do dois-pontos, nos títulos e 

nos textos que os seguem, e a utilização permanente de expressões que negam a 

responsabilidade do jornal sobre o que publica, são traços de que o periódico buscava se 

adequar a uma realidade extrínseca aos costumes já adquiridos ao longo do tempo. 

Aliado a isso, as inovações tecnológicas surgidas a partir da década de 70, a 

popularização da televisão e a consciência das possibilidades de sentido do não-verbal 

para a construção da notícia marcam uma fase de transição do período da literariedade 

dos títulos para a fase da informação-entretenimento que virá a seguir.  

 

Sendo assim, dentro das transformações vividas nessa fase do jornal A Tarde, pode-se 

destacar algumas que serão o conjunto de diferenciais do período em relação aos outros 

dois que constroem o percurso discursivo do jornal em questão. Isso se dá a partir dos 

traços discursivos já citados, como o uso do dois-pontos, a presença constante do lide e 

de expressões que negam a autoria do enunciado.  

 

O lide, como já foi dito, é uma forma de organizar a informação tendo como efeito de 

sentido uma suposta objetividade, retirando os floreios e as opiniões no início do artigo; 

e as expressões que negam a responsabilidade do veículo sobre as suas palavras podem 

ser relacionadas ao que o dois-pontos se propõe neste período. Sobre o sinal de 

pontuação em questão, é possível inferir, a partir do que a gramática define como sendo 

sua função, algumas conclusões importantes que serão expostas aqui. 

 

De acordo com Catarino (2009), a gramática define três funções para o dois-pontos: 

iniciar enumeração, introduzir a fala de um personagem na narrativa e concluir, 

esclarecer algo que já foi dito. Para esta análise, a função de mudança de foco para o 

personagem e a de conclusão serão relevantes para o entendimento da titulação do 

jornal nesse período. 

 

Aprofundando ainda mais acerca do sentido do sinal de pontuação em questão, resgata-

se AGAMBEN (1998), que pondera sobre a função semântica do dois-pontos: 
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Nos tratados de pontuação, a função dos dois pontos é em geral 

definida pelo cruzamento de dois parâmetros: um valor de pausa (mais 

forte que o do ponto e vírgula, menos forte que o do ponto) e um valor 

semântico que marca a relação indissociável entre dois sentidos em 

que cada um, em si mesmo, não é senão parcialmente alcançado 

(AGAMBEN, 1998, p. 178). 

 

Diante dessas considerações, observa-se que o dois-pontos é usado estrategicamente 

pelo jornal para marcar essa necessidade de delimitar a informação e transmiti-la sem 

divagações subjetivas explícitas, orientando a leitura do indivíduo e funcionando como 

um escape para a autoria do enunciado. Ou seja, ao mesmo tempo em que restringe a 

quantidade de palavras e comprime a informação, tornando-a mais objetiva, o dois-

pontos pode servir como um artifício eficaz para guiar o pensamento do leitor sem 

claramente expor sua opinião. Isso se dá na medida que o  enunciador constrói uma 

ligação indissociável entre dois elementos, como afirma Agamben, sem a qual cada um 

destes elementos não pode ficar, sob pena da significação incompleta. Ou seja, utilizar o 

dois-pontos é uma forma de pressupor uma relação que, inclusive, imagina-se que o 

leitor já conhece: mais uma forma de construir cumplicidade discursiva entre 

enunciador e co-enunciadores. 

 

Por exemplo, na notícia representada pela figura 44, se diz: ―Derrubado o govêrno civil 

do Vietnam do Sul: golpe‖. Nesse caso, o dois-pontos atua a partir da sua terceira 

função, conforme Catarino (2009): concluir a respeito do que foi dito anteriormente. O 

jornal decide sobre o que vai vir após o dois-pontos, e essa escolha é um traço 

discursivo que não pode ser negligenciado. Ao ―resumir‖ a informação à uma palavra, o 

A Tarde estabelece a única interpretação que deseja que o seu leitor crie a partir do que 

é informado. E essa é uma estratégia constantemente usada pelo periódico nessa 

segunda fase da evolução dos seus títulos. 

 

Além disso, o dois-pontos, obedecendo à segunda função trazida por Catarino (2009), 

também é utilizado como um artifício para mudança de vozes, para estabelecer que a 

partir daquele momento é outro que fala, e não o jornal. Essa é uma marca discursiva 

importante para revelar a intenção do A Tarde de negar a responsabilidade sobre o que 

será dito após o sinal de pontuação. Dessa forma, utilizando uma função comum da 

Literatura – o território já conhecido pelo periódico – é possível criar uma atmosfera de 

pressupostos já estabelecidos, como se aquele enunciado estivesse apenas sendo 
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pinçado entre diversos outros que circulam no contexto, não sendo de sua autoria. Essa 

estratégia aliada a formas mais explícitas, como já foi demonstrado, constrói o 

posicionamento do jornal em uma época propícia para esse estilo discursivo. 

 

Enfim, a respeito da forma dos títulos e de sua evolução em torno das estratégias 

discursivas que reuniam dentro do jornal A Tarde, este período trouxe transformações 

importantes para a história do periódico. A partir daí, com a modernização de toda a 

imprensa brasileira e, conseqüentemente, da imprensa baiana, A Tarde se aproxima cada 

vez mais do que caracteriza o jornalismo da atualidade.  A terceira fase será analisada a 

seguir. 

 

(1990 até 2009) 

5.4: Sentido e articulação com outras matérias significantes (3ª fase) 

 

Pode-se dizer que, a partir dos anos 1980, já começavam a aparecer as transformações 

que culminaram na existência dessa imprensa que se vê atualmente. A escolha pelo 

verbo ―ver‖ não é ao acaso. Essa é a grande mudança que faz desviar a rota do discurso 

jornalístico e que direciona o olhar do leitor em busca de novos sentidos. A informação 

se fragmenta, se reparte em diversas formas de atingir o indivíduo: mais do que ler 

sobre, este agora pode ver e participar ativamente da desconstrução, da compreensão do 

que o jornal expõe. 

 

O conceito de primeira página é uma dessas evoluções que fazem a diferença do 

jornalismo a partir de então. Esta agora não faz parte do todo do jornal, não é mais uma 

página na qual as informações, os textos são inseridos em sua completude. Serão o que 

Mouillaud (2002) chama de ―membrana do jornal‖, sua conexão direta com o mundo 

exterior. De acordo com Silva, essa seria mais uma influência americana sobre o 

jornalismo brasileiro. 

 

O conceito de primeira página também começou a ser o da imprensa 

americana. Ela deve oferecer ao leitor uma espécie de cardápio 

atraente de tudo que está no interior do jornal. A dependência do 

mercado obriga o diário a aparecer interessante ao maior número de 

leitores todos os dias, para poder manter ou expandir seu leitorado. 

Não é a mesma coisa num país em que a assinatura de um jornal quase 

corresponde ao uma definição ideológica de uma sociedade, como é o 
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caso da França, onde, por causa dessa característica, a primeira página 

não precisa fazer o papel de vitrina, como nos EUA e agora no Brasil 

(SILVA, 1991, p. 114). 

 

 

Essa dependência do mercado a qual o autor se refere consiste na importância do 

investimento publicitário para a sobrevivência do veículo de informação. Essa era uma 

tendência vivida pelos jornais a partir de meados dos anos 1990. Segundo Sérgio 

Mattos, nesta época, com o advento do Plano Real, da televisão paga, da abertura do 

mercado de telecomunicações e, dentre outros acontecimentos, da privatização das 

empresas de telefonia, a circulação média dos jornais sofreu um aumento significativo. 

Com o crescimento do volume publicitário, a mídia impressa pôde investir em 

modernização, adquirir novas tecnologias e reformular seu modelo editorial (MATTOS, 

2008). 

 

A importância da publicidade para o jornalismo, então, é indiscutível. Para manter o 

investimento das empresas, o jornal precisa abranger o maior número de leitores 

possível, parecer atrativo aos seus interesses. A fervorosa defesa de idéias e opiniões, 

comum aos jornais do início do século, limita a adesão das pessoas, define os seus 

leitores a partir de quem concorda com a sua ideologia. A imprensa não pode mais 

contar com esse contexto. O essencial é adquirir novos leitores pela soma entre 

informação e entretenimento (DEJAVITE, 2006), entre o ler e o ver a página do jornal. 

 

Assim, a partir de 1990, essas mudanças são mais perceptíveis na página jornalística. A 

cor é mais constante, aumenta o tamanho e a importância da fotografia e a diagramação 

passa a ter cada vez mais relevância dentro da realidade da imprensa escrita. No jornal 

A Tarde, objeto de estudo desta pesquisa, essas e outras transformações são cada vez 

mais evidentes. 

 

A fotografia do jornal A Tarde, na década de 1990, ganha maior destaque e importância 

na página. São maiores e em maior quantidade. No entanto, a sua função ainda é ilustrar 

a notícia, ser um suporte visual ao título. Sua construção de sentido ainda é limitada 

pela valorização do verbal (fig. 51). Além disso, a cor surge como outro fator que 

beneficia a imagem, pois agora ela é utilizada mais livremente, retirando o tom 

excessivamente sóbrio do jornal (fig. 52). 
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Em 2000 acontece o que seria mais um marco para a história da imprensa brasileira: o 

jornal Correio Braziliense inaugura seu novo projeto gráfico e editorial. Esta reforma, 

focada na utilização das cores e da fotografia, cria a partir de então um novo paradigma 

para o design da página dos jornais brasileiros, que já sentiam a necessidade de 

modernização para fidelização dos leitores. A diferença mais significativa do 

pensamento jornalístico criado a partir desta reforma pode ser resumida neste trecho do 

livro do jornalista Ricardo Noblat – responsável pela transformação do Correio 

Braziliense: 

 

Tudo que puder ser correta e convenientemente informado por meio 

de recursos visuais assim deverá ser. Tais recursos serão postos, 

primeiro, a serviço da informação; segundo, do embelezamento do 

jornal. Exatamente nesta ordem (...). No novo jornal: o que importa é 

comunicar bem ao leitor o que se quer comunicar. Se um gráfico, em 

determinados casos, comunica melhor, publique-se o gráfico, subtraia-

se o texto. se uma infografia conta melhor uma história do que um 

texto corrido, publique-se a infografia (NOBLAT, 2002, p. 152). 

 

 

Essa valorização do não-verbal em detrimento do texto, segundo Noblat, é uma 

tendência que deve ser seguida para que o jornal não perca seus leitores e possa, 

inclusive, atrair os jovens e as mulheres, que pouco desenvolveram o interesse pela 

imprensa tal com esta se apresentava antes. De acordo com o jornalista, o modelo de 

jornal focado no texto envelheceu; não há como negligenciar o surgimento de novos 

meios e a evolução dos costumes e modos de vida das pessoas (NOBLAT, 2002). 

 

No entanto, alguns autores, como Mattos, acreditam que essa nova forma de fazer 

jornalismo não é apenas uma maneira de atender aos gostos do público, mas uma 

alternativa para uma crise financeira e de qualidade que a imprensa vem lutando contra 

desde o início do século XXI. ―A crise financeira que atingiu o país entre os anos de 

2000 e 2002 resvalou também para a mídia. As alternativas de sobrevivência da mídia 

impressa foram parceria e fusões com outros grupos de comunicação‖ (MATTOS, 

2008, p. 250-251). 

 

De acordo com o autor, para sobreviver ao caos, a mídia impressa buscou reduzir custos 

através da compra de novas tecnologias que pudessem substituir as equipes, ou seja, a 
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―atualização‖ gráfica e editorial dos jornais seria muito mais uma forma de diminuir os 

gastos com profissionais qualificados do que uma tendência mundial de modernização 

da imprensa. Assim, adaptando-se a esta nova realidade de mercado, o jornalismo perde 

identidade e conteúdo, pois agora os jornais ―oferecem melhor qualidade de impressão, 

valorizando fotografias e infográficos em detrimento do texto e da quantidade de 

informações. Passaram, em outras palavras, a sonegar informações aos seus leitores‖ 

(MATTOS, 2008, p. 251). 

 

 Nelson Sodré concorda com esta posição, acreditando que a dependência dos veículos 

pela sobrevivência comercial termina prejudicando o conteúdo o papel do jornal 

enquanto formador de opinião. E conclui: 

 

(...) é evidente que tais reformas, válidas sem dúvida em termos de 

imprensa, excluídas outras condições, apresentam apenas o lado 

externo do problema, pois um jornal é procurado também, e 

principalmente, pelo que expressa, pela sua opinião, pela sua posição. 

O próprio fato do esforço na reforma gráfica generalizar-se, marcando 

a concorrência, explica as limitações a que os jornais se submetem, no 

essencial: a posição diante dos problemas (SODRÉ, 1998, p. 395).  

 

Na verdade, o uso da imagem e do visual para informar pode ser um risco para aqueles 

que não primam pelo principal objetivo do jornal: informar. Se o veículo preferir a mera 

beleza da página, negligenciando a construção de sentido do não-verbal e a sua 

capacidade informativa, a superficialidade é inevitável. No entanto, reconhecendo a 

presença destes novos hábitos de leitura das pessoas, o jornal não dever perder o seu 

objetivo, mas sim se posicionar de forma diferenciada em torno dele. Por exemplo, 

segundo Noblat, o ―velho jornal‖ valorizava a exposição dos fatos pura e simplesmente, 

com a veneração do chamado ―furo‖ de reportagem. Agora o jornalismo impresso pode 

ocupar um espaço diferenciado para o leitor que deseja entender as implicações dos 

acontecimentos: 

 

A maioria dos leitores já sabe o que aconteceu antes de abrir o jornal. 

Soube de véspera pela TV, rádio, internet e comentários de amigos. 

Mas desconhece por que aconteceu. E não faz a menor idéia do que 

acontecerá depois (...). No novo jornal: explica-se ao leitor o 

significado dos fatos; conta-se o que está por trás deles; destaca-se o 

que eles têm a ver com a vida das pessoas; e tenta-se projetar os 

possíveis desdobramentos (NOBLAT, 2002, p. 152-153). 

 



 134 

Entender a visão de Ricardo Noblat acerca do discurso jornalístico é essencial para 

compreender as mudanças ocorridas no jornal A Tarde a partir de 2002. Com o sucesso 

da reforma do Correio Braziliense, ele é requisitado para chefiar a redação do jornal A 

Tarde e lá empreende uma similar reformulação gráfica e editorial do veículo aqui 

analisado – que neste ano completaria 90 anos (fig. 53 a fig. 55). 

 

A partir de então, o jornal A Tarde se torna no que pode ser visto atualmente em suas 

páginas (fig. 56 a fig. 58). Acompanha a tendência dos jornais contemporâneos e reúne 

as peculiaridades deste novo jornalismo adotado pelos veículos de referência no país. 

Comparando o seu discurso atual com o que anteriormente era produzido, em meados 

da década de 1920, percebe-se que houve significativas evoluções, as quais serão 

expostas a seguir. 

 

Uma das diferenças mais significativas a respeito da construção dos títulos nesta época 

é a escolha do tempo verbal. Com a mudança de direção do posicionamento do jornal, 

que agora busca concentrar o foco na informação, na exposição da atualidade, a ênfase 

no caráter narrativo do discurso já não cabe mais. Agora o indivíduo não é mais a 

notícia, o personagem do acontecimento contado não é o elemento principal; a 

evidência é do fato, o jornal é o veículo que informa o que ocorre agora, e não um 

narrador de fatos passados (fig.59 a fig.62). 

 

Desta forma, aquelas notícias que anteriormente caracterizavam-se pelo uso do pretérito 

perfeito são uniformizadas pela utilização generalizada do presente do indicativo. É ele 

que resume a tentativa do veículo de diminuir a distância entre o tempo do 

acontecimento e o tempo da leitura (fig. 63 e fig. 64). O seu emprego simula a 

aproximação do leitor com o instante do fato ocorrido. E é essa a intenção que se 

instaura no fazer jornalístico desse período, o que Antunes chama de ―efeito de 

presentificação‖. 

 

Uma das estratégias mais visadas, por ser mesmo típica do discurso do 

jornal, é a identificação no texto dos lugares para se construir o 

chamado ―efeito de presentificação‖, simulado pelo uso recorrente do 

presente do indicativo que permite confundir o tempo do 

acontecimento e o tempo da enunciação. Esse ―presente‖ do texto 

cumpre funções pragmáticas importantes tais como arquitetar um 

sentido de atualidade na interpretação dos acontecimentos relatados e 
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ajudar a construir o pacto intersubjetivo entre as instâncias da 

produção e da recepção acerca do lugar temporal do jornal 

(ANTUNES, 2007, p. 96). 

 

 

Segundo o autor, esta seria uma característica típica da narrativa jornalística da 

atualidade, pois o uso do tempo presente ―articula uma contemporaneidade entre o 

momento da enunciação, em que o narrador da notícia ou reportagem conta a história, e 

o momento da recepção do texto jornalístico por parte do leitor/enunciatário‖ 

(ANTUNES, 2007, p. 96).  

 

Nesta perspectiva de expor a atualidade e estabelecer uma suposta presença do jornal no 

instante do acontecimento, aproximando este momento ao da leitura pelo indivíduo, 

percebe-se que há a tendência de, primeiramente, transmitir a informação a partir da 

imagem, do não verbal. O tamanho do texto do jornal A Tarde diminui 

significativamente nessa fase em função da importância da fotografia, do infográfico, da 

ilustração. Seguindo o direcionamento de Ricardo Noblat, o jornal A Tarde busca 

priorizar a informação visual, transmitir a mensagem por meio do não-verbal, trazendo 

aquele dado que anteriormente era descrito no texto para fora dele, permitindo, 

inclusive, maior dinamismo à página (fig. 59). 

 

A partir desta reformulação, o jornal passa a padronizar a sua titulação, com o uso do 

título, do chapéu e do antetítulo.  Marcando a existência do estilo do jornal, o chapéu é 

utilizado de forma diferenciada, pois não aparece em cima do título. Ele é posto na 

mesma linha do antetítulo; é seguido por este último. O subtítulo não é mais adotado, 

deixando as informações fragmentadas apenas nestes elementos e, se necessário, nos 

infográficos; na imagem e legenda; ou nos desdobramentos que a notícia proporciona 

(fig. 65 a fig. 68). 

 

Esses artifícios de entrada para a notícia, para o texto, são chamados por Verón (2004) 

de enquadramento discursivo, pois são elementos que fazem parte da construção 

discursiva do mesmo, embora não estejam inseridos propriamente nele. São eles que 

ajudam a evidenciar o diferencial do veículo, conferindo identidade através de um modo 

de dizer específico. 
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Fig. 51                  Fig. 52 

 

  
Fig. 53 (novo jornal – 15/10/2002)        Fig. 54  
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Fig. 55 (um dos cadernos comemorativos aos       Fig. 56 (O A Tarde de hoje – 24/02/2009 

90 anos) 
 

 

     
Fig. 57 (a construção de sentido do design)       Fig. 58 (liberdade em notícias locais) 
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Fig. 59 – Mudança do tempo verbal e     Fig. 60 

 valorização do não-verbal para informar      

 

 

 

   
Fig. 61                  Fig. 62 
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Pode-se categorizar os títulos do jornal A Tarde a partir deste período até os dias atuais 

através da proposta de Mouillaud a respeito do discurso jornalístico. A primeira página, 

chamada pelo autor de página aberta, é aquela que delimita a sua inserção a partir do 

valor da notícia, e não pelo assunto que ela faz referência. Desta forma, a primeira 

página é aquela que expõe o que há de mais atual e importante para o conhecimento da 

sociedade. Aprofundamentos e maiores detalhes são encontrados no interior do jornal. 

Lá elas são organizadas em páginas específicas, encabeçadas pelos chamados títulos-

assuntos, que aparecem com cores diferenciadas (fig. 69). 

 

Nota-se que os títulos do jornal A Tarde geralmente são informativos, pautados pela 

intenção de expor a atualidade em detrimento da opinião. Esta é resumida pelo editorial 

do veículo, que ocupa, em geral, a sua segunda página. Neste sentido, este vai ser o 

grande diferencial do jornal produzido atualmente e no início do seu funcionamento, 

uma vez que a opinião – perceptível principalmente pela constante adjetivação – era o 

seu principal objetivo. A liberdade na construção dos títulos é mais evidente nas 

notícias locais, esportivas e nas de cultura. A partir delas, é possível identificar 

estratégias de construção de sentido que exigem mais esforço interpretativo do leitor e 

despertam mais o caráter lúdico da notícia (fig. 70 a fig. 72).  

 

Na verdade, embora o jornal A Tarde construa seus títulos com foco na informação, 

evitando expressar a sua opinião e juízo de valor, Verón alerta para o fato de que 

mesmo com esse foco há uma diferença entre aqueles que obtêm uma posição de 

enunciação pedagógica e aqueles de posição distanciada. De acordo com o autor, o 

primeiro define o leitor e o enunciador como desiguais: cabe ao último explicar o 

acontecimento, como se o primeiro não soubesse; no caso da posição distanciada, o 

discurso pressupõe já um saber partilhado entre leitor e enunciador (VERÓN, 2004, p. 

232). 

 

O jornal A Tarde reúne os dois tipos, entretanto o título com enfoque em enunciação 

pedagógica é predominante. As construções que pressupõem maior conhecimento do 

leitor geralmente aparecem no chapéu, que é anafórico e traz, às vezes, um artigo como 

determinante de referência - de acordo com a categorização de Mouillaud. No entanto, 

como o foco do jornal é a informação supostamente objetiva, este caráter genérico do 
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chapéu, que indica o que será tratado pela notícia, deve sempre ser especificado pelo 

antetítulo e pelo título (fig. 73 e fig. 74). 

 

No caso da figura K abaixo, o papel de ser informativo vai ser atribuído ao antetítulo. 

Os outros elementos buscam chamar a atenção do leitor. A construção do título reúne 

aquelas chaves interpretativas que estreitam a relação discursiva entre enunciador e 

destinatário, garantindo a cumplicidade do mesmo. O jornal A Tarde desta última fase, 

quando constrói essa particularidade de titulação, prioriza as notícias locais, pois a 

liberdade sobre o uso de expressões é ainda maior. Essa é, segundo Noblat (2002), uma 

característica típica do jornalismo do século XXI: a predominância de assuntos locais, 

que interessem à vida da comunidade em que o veículo se encontra. Os acontecimentos 

internacionais e de outros estados não podem ser negligenciados, mas é importante que 

se possa relacioná-los a conseqüências diretas ou indiretas para os cidadãos locais. 

Ademais, como o jornal A Tarde não é de circulação nacional, este fator é ainda mais 

fácil de ser encontrado no mesmo. 

 

                 

             Fig. K              Fig. L 

 

Nesse contexto, a análise dessa notícia será importante para entender as características 

da titulação do A Tarde nessa terceira fase de seu percurso. Tendo como título ―Índios 
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ao pé do caboclo‖, a notícia resgata uma expressão antiga e típica da oralidade baiana: 

chorar no pé do caboclo. A origem do seu significado reside no século XIX, e designa a 

última tentativa, a última esperança, quando parece que não há solução. Quando isto 

acontece, só resta chorar no pé do caboclo. 

 

Na década de 1870, aventou-se a idéia de um monumento ao caboclo, 

a ser levantado num ponto histórico da capital baiana. O desejo foi 

tomando corpo no decorrer dos anos e as divergências quanto ao local 

não tardaram a surgir. Uns defendiam a ereção do monumento 

defronte do forte do Barbalho, porque ali se hasteara, pela primeira 

vez, a 2 de julho de 1823, a bandeira brasileira. Preferiam, outros, o 

antigo Campo da Pólvora, o Campo dos Mártires, onde foram 

sacrificados os revolucionários pernambucanos de 1817, inclusive o 

padre Roma. Lançou-se aí, em 1881, a pedra fundamental do projeto 

monumento, cuja obra não teve continuação [20]. Queriam terceiros o 

Campo de São Pedro, depois dito Campo Grande, alegando haver 

começado no forte de São Pedro, em fevereiro de 1822, com a 

malograda reação do brigadeiro Manuel Pedro Freitas Guimarães à 

investidura de Madeira Melo no comando das armas, a campanha da 

independência. Venceu esta última corrente, tendo sido solenemente 

inaugurado o monumento a 2 de julho de 1895. Estava encerrada a 

questão. É o que se costuma aconselhar na Bahia, quando chegamos à 

"casa do sem jeito" (SILVA, 1972, p. 30-41). 

 

 

É exatamente neste local, no Campo Grande, em frente à estátua do caboclo construída 

em 1870, que acontece o Encontro das Culturas dos 14 Povos Indígenas da Bahia. O 

objetivo da reunião é celebrar as conquistas, divulgar a cultura e discutir o 

desenvolvimento do povo indígena junto ao governo do Estado.  Entendendo o 

significado de ―caboclo‖ (filho de índio e branco) e as circunstâncias da colocação da 

estátua no local, como explica Silva (1972), a escolha por esse local é carregada de 

sentidos. O jornal A Tarde faz uso disso para construir sua estratégia discursiva e revela 

o sofrimento deste povo, que luta para preservar os seus costumes em meio à 

expropriação dos seus territórios e ao preconceito sobre a sua cultura. Com tantas 

adversidades, chorar ao pé do caboclo é a última tentativa de resistência. 

 

Assim, esta notícia revela em sua superfície discursiva marcas de elementos culturais 

baianos que garantem o entendimento do leitor que compartilha deste costume, deste 

conhecimento. Estas construções são predominantes no discurso jornalístico das 

matérias locais e esportivas do A Tarde deste período. A figura L é mais um exemplo. 

Dentro da seção de esportes, que o jornal agora intitula ―A Tarde Esporte Clube‖ 
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(inserindo o veículo na cultura dos jogos, como se o mesmo fosse também um time), o 

título resgata um cumprimento típico da oralidade para apresentar o novo estádio de 

futebol da Bahia: o Estádio Roberto Santos, no bairro de Pituaçu. Esta é uma tentativa 

de divertir o leitor e ironizar o nome oficial do estádio, uma vez que os baianos já o 

nomearam de forma alternativa como ―estádio de Pituaçu‖ – desconhecendo, muitas 

vezes, a denominação oficial. 

 

No entanto, dentro do contexto da predominância de titulações informativas e sóbrias, 

percebe-se que o jornal A Tarde intenta garantir o entendimento do maior número de 

leitores possível em detrimento de construir cumplicidade entre o veículo e um grupo 

específico de indivíduos. Desta forma, conforme o estudo de Mouillaud, dentro dos 

temas mais gerais, como política, economia etc., suas construções de titulação reúnem 

tanto aqueles chamados títulos-referência – por meio dos chapéus -, que evocam o saber 

de um acontecimento conhecido, como aqueles títulos informativos, que particularizam 

a informação, que o diferenciam através do seu modo de dizer. 

 

Nesse contexto, embora seja evidente que o discurso do jornal A Tarde revela sua 

opinião por meio das escolhas que constituem os seus títulos, estas marcas são mais 

sutis neste tipo de notícia, não estão explícitas a não ser por uma análise mais detalhada. 

No entanto, nessa intenção de reduzir o artigo, resumi-lo, o jornal escolhe uma forma de 

transmitir a informação em prejuízo de outra, o que não pode ser baseado na 

aleatoriedade.  

 

Na figura M, por exemplo, com o título ―Valério diz que foi espancado na prisão‖, é 

perceptível que a escolha desta construção marca a intertextualidade do discurso 

jornalístico, o qual relata, buscando se abster da responsabilidade do enunciado, a voz 

de outra pessoa. Neste caso, considerando o papel do jornal de expor a atualidade, 

investigando a veracidade das informações, o ato de marcar explicitamente que a 

afirmação não é do jornal e sim do indivíduo alerta o leitor de que aquele enunciado não 

foi dito pelo veículo.  
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        Fig. M 

 

Além disso, utilizar o chapéu ―Mensalão‖ é uma forma de contextualizar o leitor para a 

identificação de quem seria o Valério trazido pela notícia, buscando, inclusive, enfatizar 

o assunto da matéria. Ou seja, fazendo essa escolha é possível preparar o leitor para o 

enfoque do texto, que neste caso é o mensalão e não a questão, como seria possível, da 

violência nas prisões. 

 

       
        Fig. 63         Fig. 64 
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                                Fig. 65           Fig. 66 

 

 

 

 

 

    
                               Fig. 67                                    Fig. 68 (a notícia se fragmenta em outras 

                                    notícias, glossários e até enquetes para marcar  

                                                                                   a interatividade com o leitor). 
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  Fig. 69 (títulos-assunto no alto da página com cores  

                          diferenciadas:  os chapéus das notícias da seção devem vir 

                         com a mesma cor). 

 

 

 

 

        
Fig. 70 (notícia sobre a abertura, após 6 anos            Fig. 71 

fechado, do teatro Martim Gonçalves em  

Salvador)            
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                         Fig. 72 

 

 

           
Fig. 73 (o chapéu que diz ―Gastos‖ e o antetítulo        Fig. 74 (o chapéu diz Tributos‖ e o antetítulo: 

“Medida foi tomada a partir das reações                   Receita Federal criará um sistema de cruzamento  

negativas da divulgação parcial das prestações         de dados semelhante ao que existe para pessoas  

de contas do uso da verba indenizatória.                    físicas”. 

Pressionado, Michel Temer pediu maior  

transparência” contextualizam o título). 
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    * * * 

 

A partir do estudo feito aqui, entende-se que o jornal A Tarde tenta acompanhar a 

tendência do jornalismo brasileiro da atualidade no que tange ao seu caráter focado na 

informação em detrimento da opinião; do leitor em detrimento do jornalista; do não-

verbal em detrimento das grandes extensões textuais. Seus títulos buscam informar e se 

relacionar diretamente com a imagem e o design para construir sentido. E a partir desse 

entendimento, algumas predominâncias são percebidas, como: 

 

a. O tempo verbal no presente do indicativo para as notícias em geral, inclusive 

policiais; 

b. O foco no acontecimento e não no personagem da notícia 

c. A construção de chaves interpretativas 

d. O reconhecimento da fotografia enquanto cúmplice 

e. Título informativo e maior especificação através do antetítulo 

f. Ausência de subtítulo 

 

As transformações percebidas nesta fase de construção da titulação do jornal A Tarde 

podem ser reunidas em torno da importância do leitor para a produção do discurso 

jornalístico. Diferente da primeira fase, quando a construção de sentido dos títulos 

girava em torno de uma suposta proximidade entre enunciadores - o jornal desejava ser 

visto como ―alguém‖ que compartilhava as vivências do leitor, o seu ambiente e 

contexto espacial, os seus desejos, opiniões e círculo social – atualmente a relação entre 

jornal e leitor se dá de outra forma.  

 

Ao invés de construir uma noção de proximidade com o acontecimento, com os 

personagens da notícia, com o leitor a partir da idéia de que o veículo é como cada um 

dos indivíduos que o lê, o jornal busca cumplicidade a partir apenas da conexão 

intelectual com os seus leitores. Ele está a serviço do leitor, o seu papel é expor 

acontecimentos sobre os quais o mesmo deseja ser informado. Com o foco no leitor, o 

jornal precisa atender aos seus interesses e fazê-lo sentir-se bem ao ler. Para isso, 

constrói as chamadas chaves interpretativas dos títulos, que servem como uma forma de 

prender a atenção do leitor e dizer: eis aqui a informação que você precisa, mas o meu 

diferencial é compartilhar os seus saberes, a sua linguagem, é falar a sua língua.   
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Sendo assim, a exposição da atualidade e o foco no acontecimento dão pouco espaço 

para construções verbais no pretérito perfeito, como na primeira fase. Até mesmo as 

notícias policiais são construídas a partir da importância do fato e não do indivíduo que 

está envolvido – o verbo, então, aparece no presente. Porque mais importante do que o 

personagem é o resultado da sua ação (ver fig. 63 e 65).  

 

Além disso, outro diferencial desse período é a utilização mais abrangente da fotografia, 

com o entendimento da sua função e das suas possibilidades de sentido. Isso modifica a 

construção dos títulos, que não sentem necessidade de citá-la, mas apenas consideram a 

sua existência na página em busca da explicação, em conjunto, acerca da notícia que se 

informa. Ademais, outros elementos também atuam em parceria com essa matéria 

significante, servindo de porta de entrada para a notícia, como os antetítulos que 

aprofundam, e o chapéu que delimita o tema da notícia: o peso da construção de sentido 

é distribuído e a mensagem é fragmentada a serviço da compreensão do leitor.  

 

Dentro desse contexto, acredita-se que a cumplicidade entre enunciadores é construída e 

valorizada também nessa fase, mas agora com enfoque no leitor e não na capacidade 

crítica e na constante autovalorização por parte do jornal. Hoje a importância recai sobre 

a informação, sobre o serviço que o jornal pode oferecer ao indivíduo, e não sobre a 

melhor forma de contar uma história ou criticar decisões políticas. Dentro dessa 

perspectiva, o jornal busca oferecer o seu serviço de informação de uma maneira que 

ainda não foi utilizada por outros meios de comunicação que também oferecem o 

mesmo serviço. É a partir daí que a notícia se fragmenta e constrói a sua argumentação 

a partir da articulação de sentido entre o título e todas as outras matérias significantes do 

jornal. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Com o aniversário de 200 anos da imprensa, em 2008, as pesquisas sobre as 

características do seu percurso se fazem relevantes. Desde o início do seu 

funcionamento, diversas matérias significantes surgiram e adquiriram maior destaque na 

página do jornal, bem como novos usos e costumes foram ganhando força no ambiente 

social que engloba o contexto do fazer jornalismo.  

 

Nesse contexto, percebe-se que dentre as inúmeras transformações da imprensa escrita, 

uma das mais significativas reside na função principal do dispositivo. Ou seja, aquele 

jornal feito apenas para ser lido, com seu caráter essencialmente argumentativo e 

envolto em literariedade, adquire hoje a necessidade também de ser visto, uma vez que, 

agora, em suas páginas, precisa mostrar, expor, revelar a atualidade e prender a atenção 

do leitor. Assim, todas as suas matérias significantes, como o texto, a imagem, a 

fotografia, o design etc. são mobilizadas para atingir o leitor de forma mais rápida e 

eficiente. Nesse contexto, é possível perceber uma crescente preocupação com a forma 

do jornal, ou seja, o modo de dizer e as características plásticas que o envolve são, hoje, 

essenciais para a construção da identidade do suporte, bem como aos efeitos de sentido 

junto ao leitor. 

 

Dentro dessa perspectiva, esse estudo buscou adentrar em uma pesquisa de maior 

amplitude, que visa entender o percurso discursivo da imprensa a partir de todas as 

matérias significantes jornalísticas e da forma através da qual elas são utilizadas para a 

transmissão da informação. O objetivo principal é perceber a evolução discursiva do 

jornal, não a partir de marcas externas ao seu texto, mas a partir das transformações 

formais imanentes a ele. 

 

Diante dessa problemática, delimitou-se o alcance dessa pesquisa aos títulos, que são 

uma das portas de entrada do leitor no jornal. Acredita-se que seu estudo é essencial 

para a compreensão do discurso jornalístico e dos hábitos dos leitores ao longo desses 

duzentos da imprensa, sobretudo porque este elemento está presente desde os 

primórdios da mesma. 
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Com esta análise, foi possível concluir que o título foi se adaptando às evoluções dos 

diversos domínios que influenciam a imprensa escrita. Por ser constituído e construído a 

partir da língua, primeiramente, universo que faz parte do cotidiano e do uso constante 

das pessoas, o título é influenciado por todas as transformações sociais e culturais – 

cada lugar reúne as suas especificidades - que definem a vida da comunidade. 

Jornalistas e leitores modificam, a todo o momento, as práticas e os usos lingüísticos, e 

são esses usos que pousam sobre as construções dos títulos do jornal.  

 

Além de serem estabelecidos pelo contexto lingüístico de quem produz e lê o jornal, os 

títulos também obedecem às implicações da evolução tecnológica. Com novas 

máquinas, novos recursos, surgem novas matérias significantes e novos sentidos para a 

página jornalística. Esses elementos recentes criam a necessidade de adequação das 

funções dos títulos e novas articulações entre os mesmos e as matérias significantes que 

apareceram para ajudar a modernizar o conteúdo jornalístico.  

 

O jornal A Tarde, no início do seu funcionamento, focava seus esforços em apenas uma 

matéria significante: o texto. A fotografia ainda era pouco utilizada e, quando aparecia, 

era utilizada como retrato, para identificar os personagens da notícia. Por muito tempo, 

o título configurou-se sozinho na página como porta de entrada para as notícias, porque 

mesmo quando a fotografia existia, ela não servia como uma aliada na construção de 

sentido. 

 

Dentro desse contexto, os títulos eram um resumo do que o leitor encontraria no artigo 

e, por isso, reuniam também as características deste último. Em uma época na qual a 

literariedade estava em voga, com textos repletos de subjetividade, opinião e floreios, os 

títulos seguiam o mesmo caminho. Eles traziam o nome dos personagens, inclusive pelo 

destaque aos pronomes de tratamento (Sr./ Sra.), estabelecendo uma proximidade do 

jornal com o acontecimento e com os atores da notícia; e mostravam a opinião explícita 

do veículo a respeito do assunto, muitas vezes expondo o seu papel de porta-voz das 

indignações do povo.  

 

Os títulos apresentavam o jornal como se este fosse uma instância individual, 

personalizada por uso de pronomes pessoais e de inserções de enunciados atribuídos a 

ele. Muitas vezes os títulos aconselhavam ou advertiam explicitamente o leitor acerca 
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de algum assunto, construindo até mesmo diálogos imaginários com os co-

enunciadores. 

 

Existia critério na construção dos títulos pelo menos no que diz respeito ao tempo 

verbal dos mesmos. Nas notícias gerais, os verbos apareciam geralmente no presente do 

indicativo, aproximando o tempo da leitura ao tempo do acontecimento, como acontece 

ainda hoje. Já as notícias policiais eram o espaço no qual a literariedade podia ser 

aplicada com mais liberdade, e, assim, os verbos apareciam no pretérito perfeito. Essa 

escolha marca o foco no personagem da notícia e na oportunidade de o jornal contar 

uma história a partir de um acontecimento que deveria ser noticiado. 

 

A relação com a fotografia é interessante na primeira fase, uma vez que, pelo seu pouco 

uso e entendimento, os títulos eram construídos a partir da necessidade de citá-la 

enquanto recurso novo que deveria ser divulgado. A fotografia se inseria no 

acontecimento, não apenas o revelava. Sendo assim, o título precisava destacá-la.  

 

Na segunda fase do seu percurso evolutivo, quando passou por um período de esforço 

de objetividade e pouca opinião, por diversos motivos, os títulos tiveram também que 

aprender a dividir a página com outras matérias significantes que chegavam com o 

passar dos anos: a fotografia enquanto produtora de sentido, o design etc., todos estes 

elementos vão evoluindo com o progresso tecnológico e buscando o seu espaço na 

produção de sentido do jornal. Assim, os títulos vão perdendo subjetividade literária e 

adquirindo maior foco na informação, buscando atender à necessidade de um novo 

leitor, aquele que valorizava o não-verbal e a rapidez da informação recebida pela 

televisão e pelo rádio.  

 

Marcando esse esforço de objetividade dos títulos do jornal A Tarde nessa segunda fase, 

destacou-se o uso constante do dois-pontos e de expressões que negam a 

responsabilidade do veículo sobre os enunciados. O dois-pontos era uma forma de 

transmitir a informação com menor quantidade de elementos possível, rapidamente, sem 

floreios; mas também era uma estratégia de orientar a interpretação do leitor, pela 

relação indissociável de enunciados. Além disso, ele, aliado a típicas expressões de 

transmissão de responsabilidade, remetia à literatura, quando este sinal de pontuação era 

utilizado para anunciar a mudança de voz, de fala dos personagens em um diálogo. 
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Já na terceira fase, o desafio dos títulos é construir cumplicidade com o seu leitor, 

despertar a sua atenção, e ser informativo e interessante o suficiente para que o mesmo 

tenha estímulo para terminar de ler a matéria. Repleto de chaves interpretativas, que 

constroem cumplicidade e entretêm o leitor enquanto informam, os títulos ainda têm 

que construir sentido junto a todas as outras matérias significantes do jornal. 

 

Dentro desse contexto, os títulos são predominantemente construídos no presente do 

indicativo, inclusive nas notícias policiais, marcando o foco no acontecimento e não no 

cidadão que participa do fato; além disso, eles já não sentem a necessidade de citar a 

fotografia, uma vez que a sua função já está bem estabelecida enquanto cúmplice para a 

construção de sentido do texto.  

 

Nessa perspectiva, os títulos são, juntamente com a imagem e outras matérias 

significantes que surgiram, como os antetítulos, subtítulos, olhos etc., atualmente, a 

porta de entrada para a notícia. Aquilo que chamará atenção do leitor em meio a tantos 

outros estímulos que lutam pelo seu interesse e garantirá a leitura completa do 

periódico. Para isso, eles precisam informar, que é a sua função principal, mas, além 

disso, precisam inserir-se em um jornalismo de entretenimento que hoje está em voga, 

como afirma Dejavite (2006).  

 

Dentro, então, de um contexto de concorrência cada vez mais acirrado, no qual cada vez 

mais aparecem novas tecnologias e novos meios de comunicação, no qual os conteúdos 

são compartilhados instantaneamente com qualquer parte do mundo, os títulos serão 

uma das formas do jornal manter-se no mercado da informação. A partir de seus títulos 

e da articulação destes com as outras matérias significantes, o veículo pode estabelecer a 

sua identidade e trazer um valor de troca (MEDINA, 1978) interessante para o seu 

produto midiático. Porque enquanto valor de uso, diversos meios já oferecem um 

serviço ainda mais completo do que o que o jornal pode oferecer. A saída é a busca por 

estratégias informativas que garantam, assim, um posicionamento discursivo 

diferenciado. 

 

Pode-se dizer, entretanto, que os jornais, especialmente o jornal A Tarde, objeto dessa 

pesquisa, já perceberam a necessidade de trazer maior aprofundamento à informação, e 
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não só entretenimento, diversão à leitura. Essa fase da importância do lazer para o 

estímulo e motivação do leitor ao término da leitura da matéria já está dando espaço a 

um novo papel do jornal impresso. A partir de agora mais do que divertir e trazer chaves 

interpretativas, o jornal precisa buscar suprir as necessidades que os outros meios, 

principalmente os digitais, já não supriram. Agora o foco não é mais no furo 

jornalístico, e sim na capacidade de aprofundar a informação, buscar referências, 

causas, conseqüências etc. E esse novo cenário vai influenciar diretamente na 

construção dos títulos. Acredita-se que a partir de agora a sua função não será mais 

despertar a atenção do leitor a partir de chaves que revelam partilha de saber, mas trazer 

referências que relacionam o acontecimento a outros acontecimentos – relação esta que 

outros meios não têm tempo de fazer. Além disso, serão os títulos que despertarão o 

interesse do leitor para as conseqüências imediatas ou não daquele fato para a vida 

cotidiana das pessoas. Enfim, estão abertos novos e intrigantes horizontes de sentido.    
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