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RESUMO 

  

Esta dissertação analisa as mudanças no posicionamento discursivo por ocasião da 
reforma gráfica e editorial ocorrida no jornal impresso da Rede Bahia em 27 de agosto de 
2008. Na ocasião, o suporte mudou o projeto gráfico, o nome de Correio da Bahia para 
Correio*, o formato do papel de standard para berliner e até o preço, reduzindo-o pela metade. 
As novas estratégias de negócio e discursivas mais do que dobraram a circulação do jornal, 
reposicionando o Correio* no mercado de impressos e também editorialmente. Esse estudo 
descritivo se vale da Análise de Discurso e da Teoria do Jornalismo, para identificar as 
invariantes referenciais que mostram as mudanças ocorridas com seu leitor-modelo. 
Observou-se que, antes da reforma, o jornal era voltado para temas de política e macro-
economia e depois voltado para assuntos de interesse humano, infraestrutura, economia de 
consumo e entretenimento. Considera-se ainda o contexto do jornal de propriedade da família 
de Antônio Carlos Magalhães, responsável por um grupo político-econômico forte, que impõe 
invariantes que prosseguem mesmo após a reforma e as mudanças do leitor-modelo. 

Palavras-chaves: posicionamento discursivo, reforma gráfica, Correio*, jornalismo, análise 
de discurso. 

 

ABSTRACT 

  

This dissertation analyses the changes in discursive position related to the graphic 
reform carried out in the printed version of a newspaper from a Brazilian Corporate group – 
Rede Bahia - on August 27th 2008. At this time, the support changed its graphic project, its 
name – from Correio da Bahia to Correio*, its format – from standard paper to berliner and, 
also, its price, which was cut in half. The new business and discursive strategies more than 
doubled its circulation, giving Correio* a new position in the printing as well as in the 
editorial market.  This descriptive study, based on Discourse Analysis and Theory of 
Journalism, aims at identifying the referential invariants which shows the changes in its 
model-reader. It was observed that, before the reform, the paper was interested in political and 
macro-economical issues. Now its main interest is varieties, infrastructure and micro-
economical issues and entertainment. It was also considered the context of the newspaper, 
whose owner used to be a Brazilian Politician called Antônio Carlos Magalhães. When alive, 
he was responsible for the this strong political and economical group, whose invariants 
remain even after the reform and the changes in the model reader. 

 Key words: discursive position, graphic reform, Correio*, journalism, discourse analysis 
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Introdução	  

Este estudo busca entender o processo discursivo que se relaciona ao redesenho de 

um jornal impresso e sua construção de sentido. Uma prática cada vez mais comum nos 

jornais brasileiros frente à concorrência com outros impressos e aos veículos eletrônicos. 

Estão sendo aqui observadas as mudanças que ocorrem na forma e no conteúdo e se estas 

reconfiguraram o posicionamento discursivo do jornal reformado. Isto porque os leitores se 

fidelizam a um suporte impresso pelas invariantes referenciais, que é a forma, a disposição 

dos cadernos, a tipografia e a diagramação, e até mesmo o formato e o tipo do papel. Se 

tudo isso muda, o que sobra? Talvez o conteúdo, o enquadramento que se dá às coberturas, 

os critérios de seleção de notícia, o valor-notícia atribuído aos fatos, a forma como são 

construídos os títulos, o uso das palavras e das fotografias, entre tantas outras invariantes 

referenciais. Mas se isso também muda? Como tantas modificações simultâneas impactam 

um suporte impresso? Estas mudanças modificam o leitor ideal do impresso?  

São tantas as perguntas que exigem respostas precisas e que afligem a cada dia mais 

aqueles que fazem jornal impresso hoje em meio a tantas modificações tecnológicas. Por 

esta razão, não há como um trabalho acadêmico responder a todas as questões neste 

momento. Pode ser que estejamos em franca virada histórica, indo além das fases do 

jornalismo já categorizadas por Ciro Marcondes Filho (2002): a romântica e iluminista, a 

pragmática e do comércio, a dos conglomerados de comunicação, e a da informatização e 

digitalização que revolucionou a forma de fazer jornalismo. Os jornais, atualmente, passam 

não só pela expansão do acesso à internet, meio pelo qual a informação tem ampla 

disseminação em tempo real, mas também vislumbram o desafio da circulação da 

informação digital móvel, pelos leitores eletrônicos de livros e jornais, e, ainda, por um 

sem número de descobertas que apontam novos horizontes. 

Hoje, além da convergência das redações e integração de mídias por meio de 

portais de informação ou sites de periódicos, sobra o redesenho como alternativa ao jornal 

de papel. Não resta dúvida que esta geração discute o fim do uso do papel, mas a vida útil 

dos eletrônicos ainda é curta em relação aos séculos de duração de um livro. Enquanto o 

embate se dá, a academia tenta acompanhar e registrar estes processos de mudança. E esse 

trabalho se propõe a este registro ao acompanhar o processo de reconfiguração discursiva 

do jornal Correio da Bahia que em 27 de agosto de 2008 mudou o projeto gráfico. Foi 

cambiado inclusive, o tamanho, o formato e, principalmente, o nome do jornal, que se 
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passa a se chamar Correio*, ter formato berliner e a custar a metade do preço. Todas essas 

inovações pressionaram também para uma mudança editorial que se consolidou no 

decorrer do primeiro ano, demonstrando que o discurso gráfico e imagético, pode 

pressionar no conteúdo informativo de um periódico. De um jornal extremamente ligado à 

política partidária, agindo muitas vezes como porta-voz do grupo político de Antônio 

Carlos Magalhães, o carlismo, o suporte se voltou para a cobertura de violência e dramas 

humanos. Embora a política e a economia permaneçam na pauta, estão sendo tratadas sob 

um contexto popular, voltadas para a política de administração pública e a economia de 

consumo.  

Para chegar a esta análise, o trabalho se vale como marco teórico da Análise de 

Discurso (AD) e da Teoria do Jornalismo para discutir o objeto, assim como da 

constatação de que os dois domínios de estudo buscam identificar um leitor ideal. A 

metodologia elege categorias da AD e da Teoria do Jornalismo que se relacionam entre si e 

com o objeto, a fim de buscar na superfície do texto as invariantes referenciais que possam 

evidenciar o posicionamento discursivo antes e depois da reforma gráfica. Pela AD foram 

mobilizados os conceitos de ‘nome do jornal’, contexto gráfico, hierarquização do espaço, 

fotografias e os procedimentos de dramatização e intensificação do discurso. Pela Teoria 

do Jornalismo foram discutidos os critérios de noticiabilidade e valores-notícias, e vários 

conceitos sistematizados dentro do newsmaking. 

Como a análise de um discurso não pode ser feita fora de um contexto, da mesma 

forma que o estudo do newsmaking considera os constrangimentos organizacionais, como 

modos e condições de produção, se faz necessária a sistematização do mundo em que hoje 

Correio* se insere. O contexto comercial dos jornais impressos, os desafios diante da 

internet e as tendências de redesenho, assim como a importância do contexto para este 

estudo. A conjuntura político-econômica da fundação e organização do Correio da Bahia, 

assim como se deu a reestruturação do jornal que culminou neste redesenho, e aqui 

estudamos suas relações discursivas. 

Por fim, são feitas as análises da primeira página nos dois períodos, assim como a 

análise dos cadernos e matérias significantes, buscando relações entre o que chamamos de 

dois jornais – Correio da Bahia e Correio* –, mas, na verdade, a pesquisa tem claro que são 

duas fases do mesmo suporte impresso, com o mesmo grupo proprietário.  Contudo, optou-

se por uma análise em que os aspectos da AD e da Teoria do Jornalismo fossem levantados 
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concomitantemente. A amostra de 93 jornais escolhida através estratégia metodológica da 

semana construída dá representatividade a todos os dias da semana nas duas fases do 

suporte, e, para facilitar a compreensão, o mesmo exemplo pode ser apresentado por 

aspectos diferentes, a fim de demonstrar que jornalismo e discurso se confundem e se 

complementam, pois não se pode analisar a partir de um, sem levantar as categorias 

mobilizadas do outro. 

A pergunta de pesquisa é: como as mudanças editoriais do Correio da Bahia 

reposicionam discursivamente o jornal? E toma como questões secundárias: como os 

enquadramentos e os valores-notícia poderiam ser mobilizados para analisar as mudanças 

no posicionamento discursivo antes e depois da reforma editorial? E ainda: como as capas 

e as matérias significantes de antes e depois da reforma contemplam o leitor ideal do 

Correio*? E qual é o papel do projeto gráfico no posicionamento discursivo do jornal 

Correio*? 

Para responder a estas perguntas, o trabalho está dividido em cinco capítulos. No 

primeiro é feita uma aproximação teórica entre a Análise de Discursos e a pesquisa em 

Jornalismo, assim como ressalta que os dois domínios de estudo estão em busca do leitor 

ideal. O segundo capítulo trata dos aspectos metodológicos, como o posicionamento 

discursivo e o contrato de leitura podem ser utilizados como opção metodológica e define 

os operadores de análise utilizados nesta pesquisa para buscar as invariantes referenciais do 

discurso do jornal, além do nome do jornal, da fotografia e do contexto, também foram 

utilizados como operadores títulos, temas preferenciais, valor-notícia e enquadramento. 

O terceiro capítulo foi dedicado ao contexto, em que é exposta a queda na 

circulação de jornais, a conjuntura político-econômica carlista em que o Correio da Bahia 

foi fundado e como se deu a reforma gráfica propriamente dita. Como contexto, também 

foi destacado aspectos da campanha publicitária de lançamento da reforma que constrói 

discursivamente um percurso de sentido para que o leitor ideal receba o jornal reformado, 

utilizados nesta pesquisa como a intencionalidade anunciada do suporte. No quarto 

capítulo é feita uma análise da primeira página do jornal em suas duas fases, abordando os 

aspectos teóricos desenvolvidos na pesquisa. Começa pelo nome do jornal, que mudou de 

Correio da Bahia para Correio* (com asterisco), a forma como é hierarquizada, os títulos e 

as fotografias. O quinto e último capítulo explora as notícias, a seleção e os temas, assim 

como a forma como os fatos são explorados no texto. A opinião e o relacionamento com o 

leitor também são considerados. 
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CAPÍTULO	  1	  –	  Aproximação	  teórica	  
Os estudos do jornalismo brasileiro têm avançado juntamente com os desafios 

impostos pelo mundo em eterna mutação, atualmente representado na pesquisa de 

comunicação pelas inovações da tecnologia e as entrada de novas mídias, que apontam 

para uma convergência dos meios. Assim, as pesquisas no campo da comunicação têm 

trilhado diversos caminhos para entender os conteúdos jornalísticos e, conseqüentemente, 

melhorar as informações a serem oferecidas à população pelos veículos de massa já 

reconhecidos e aqueles que ainda estão por se consolidar. Esta pesquisa vai discutir um dos 

aspectos dos desafios lançados aos jornais impressos, traduzidos em mudanças gráficas e 

editoriais e, para alcançar o objetivo, tenta apropriar-se da base teórica do campo da 

comunicação que começou a ser construída ainda no início do século XX e percorre várias 

correntes de estudo. 

Durante este processo histórico de amadurecimento científico surgiu a necessidade 

de orientar a pesquisa para evitar as dificuldades inerentes da problematização científica no 

campo da comunicação e, por consequência, nos estudos do jornalismo. A falta de rigor 

científico tem levado o campo a uma produção ensaística e a um reducionismo lógico, o 

logicismo, e às relações de causa e efeito em que não cabe a dimensão da experiência e 

suas variações. Da mesma forma, a partir dos estudos de Norbert Elias contra esta 

tendência que chama de “metafísica”, se defende a necessidade de pesquisa empírica para 

sustentar os estudos da comunicação e, por conseguinte, a busca de problemas que possam 

ser verificados. “Elias faz apelo à sua obstinação em construir empiricamente a descrição 

das estruturas de experiências, marcada pela verificação na confrontação de dados 

objetivados” (FERREIRA, 2007, p.25). 

1.1. O	  desafio	  da	  pesquisa	  do	  jornalismo	  no	  Brasil	  

Este trabalho enfoca o jornalismo impresso no Brasil e pretende encontrar 

parâmetros de análise que lhe confira cientificidade dentro das tradições dos estudos da 

Teoria da Comunicação e, principalmente, dos estudos que desenvolvem uma Teoria do 

Jornalismo. A obra de Mauro Wolf, publicada pela primeira vez em 1985, traz a 

conceituação do chamado newsmaking (critérios de noticiabilidade, valores-notícia, 

influências organizacionais, gatekeeper, linha editorial da empresa, relações econômicas, 

relações comerciais, redes noticiosas etc.), que tem sido aplicado em pesquisas sobre o 



14 

 

jornalismo no Brasil com resultados significativos apresentados em congressos e encontros 

específicos da área. 

 Estes estudos do jornalismo, ou da notícia, também têm sido enriquecidos com a 

aproximação da escola portuguesa, que tem por destaque Nelson Traquina e Jorge Pedro de 

Sousa. Estes autores afirmam que, para a área, o termo ‘teoria’ seja discutível, embora 

admitam que exista uma linha de estudos emergente no jornalismo em que as perguntas 

mais freqüentes a serem respondidas são “porque as notícias são como são” e “quais seus 

efeitos”.  
Nem todos os pesquisadores do jornalismo estão de acordo sobre um 
tópico vital: existe ou não conhecimento científico e reflexivo suficiente 
para se edificar uma teoria do jornalismo, centrada no processo de 
produção, circulação e efeitos da informação jornalística? [....] Uma 
teoria da notícia deve responder a cinco questões centrais, reduzíveis a 
duas: – Por que é que as notícias são como são e por que é que temos as 
notícias que temos? – Como circula a notícia, como é consumida e quais 
os seus efeitos? (SOUSA, 2002, p.1) 

Para Sousa, a resposta a estas perguntas delineia as duas áreas centrais no estudo da 

notícia: a da produção/circulação e a do consumo, ou seja, dos efeitos da notícia. Nelson 

Traquina (2005a) tenta reconstruir várias teorias do jornalismo - o que Vizeu (2003a) 

chama  “teorias intermediárias” - na impossibilidade de definirmos apenas uma. Afirma 

que algumas são confluentes, mas todas intrinsecamente associadas ao profissional e 

defende que a notícia depende do produtor, embora não descarte as interferências externas 

como a tecnologia e as pressões econômicas, que chama de “constrangimentos da 

produção”.  
Ao longo de várias décadas, e depois de muitos estudos realizados sobre 
jornalismo, é possível esboçar a existência de várias teorias que tentam 
responder à pergunta por que as notícias são como são, reconhecendo o 
fato de que a utilização do termo “teoria” é discutível. (TRAQUINA, 
2005, p.146) 

No que diz respeito ao jornalismo, desde as primeiras teorias também se tenta fugir 

do determinismo tecnológico - quando vigorou a teoria do espelho (jornalista como 

reprodutor da realidade) e o paradigma da objetividade – e o jornalismo começa a ser 

tratado dentro da visão de construção social da realidade. Como já foi dito, nos anos 1940 

com Lazarsfeld, iniciou-se uma busca pela cientificidade das ciências da comunicação. Foi 

nesta época que se incorporaram estratégias de pesquisa das Ciências Sociais, com 

utilização de técnicas da sociologia e antropologia, ampliando o estudo dos efeitos 

cognitivos em longo prazo.  
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A tendência em migrar a pesquisa da comunicação mediática junto ao 
público ou à recepção foi sendo ampliada. [....] Podemos aqui destacar 
duas vertentes que estão na ordem do dia e que resgatam alguns 
paradigmas comentados acima: os estudos culturais (cultural studies) e 
uma perspectiva de construção de uma sociologia da inovação técnica. 
(FERREIRA, 2007, p.29) 

Depois a interdisciplinaridade nos estudos comunicacionais alcançou, nos anos 

1950, a psicologia e, a partir do conceito dos gatekeeperes (sobre os responsáveis pelas 

decisões domésticas) desenvolvido por White, os estudos do jornalismo consideraram a 

ideia de que os responsáveis pelas decisões sobre o que é notícia são os profissionais nas 

redações dos jornais. Nos anos 60, os estudos mostravam as influências globalizantes das 

agências de notícias internacionais, até começar a analisar o que chamaram de valores-

notícias e os critérios de noticiabilidade, ou seja, as condições de produção ou newsmaking 

(WOLF, 2005).  

Os estudos estruturalistas prosseguiram nesta linha com estratégias de pesquisa 

sociológica e a introdução das técnicas de observação-participante. Com isso, logo se 

chegou ao estudo das rotinas produtivas com o paradigma construtivista dos anos 70. 

Segundo Traquina, houve explosão dos estudos em que se abordam as implicações 

políticas e sociais do jornalismo, o seu papel social e a capacidade do “quarto poder”, 

resultando no que chamam de ‘teorias de ação política’ (TRAQUINA, 2005a, p.161-168). 

Eduardo Meditsch (1992) fortalece uma reação no pensamento acadêmico 

brasileiro sobre o estudo do jornalismo, que se iniciou com reflexões sobre a obra de 

Adelmo Genro Filho (1987), ao afirmar que “se sustenta num tripé formado pelas 

linguagens, as tecnologias e os diferentes modos de conhecimento” (MEDITSCH, 1992, 

p.21). As idéias de Genro Filho impulsionam uma corrente que leva em conta o jornalismo 

ser mais do que a técnica, mas a “produção de conhecimento diferente daquele produzido 

pela Ciência, e tem importância social muito maior do que se tem atribuído a ele” 

(MEDITSCH, 1992, p.21), ressaltando que o jornalismo é uma “forma de conhecimento da 

realidade” (MEDITSCH,1992, p. 25). Genro Filho aposta na singularidade do jornalismo, 

que valoriza os detalhes, o fenômeno, e deixa a universalização para as ciências, que 

buscam padrões, leis universais para o conhecimento. Assim, Meditsch conclui: 

A partir das finalidades e dos usos que tiveram na história, ciência e 
jornalismo desenvolveram suas lógicas próprias e suas metodologias 
específicas. A Ciência se transformou em as ciências e o Jornalismo, 
embora não tenha deixado de se especializar, não descartou o 
generalismo. Pelo contrário, entra neste generalismo uma de suas 
principais funções sociais: a de manter a comunicabilidade entre o físico, 
o advogado, o operário e o filósofo. (MEDITSCH, 1992, p.55)  
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Ainda chamando a atenção para as diferenças entre Ciência e Jornalismo, fala que a 

vocação para a singularidade do jornalismo impulsiona sempre a procura do novo, 

característica que abre um olhar crítico sobre a cena ou processo a ser relatado. É a eterna 

dúvida ou desconfiança que propicia as descobertas, e isto carrega o conteúdo jornalístico 

de negatividade. Porém, Meditsch pontua que a percepção destes paradoxos que envolvem 

o jornalismo não é possível por meio deda análise de um produto jornalístico, mas “só é 

perceptível do ponto-de-vista da produção do mesmo, do processo e de seu movimento, 

sua periodicidade, no aforismo de que não há nada mais velho do que o jornal de ontem” 

(MEDITSCH,1992, p. 57).  

Nesta linha de investigação, se observa na pesquisa realizada no Brasil um 

crescente vigor analítico e uma vigilância crítica, mas que enfrenta a crise de identidade da 

profissão diante da extinção da obrigatoriedade da graduação específica para o exercício da 

profissão. Mas este problema vem de antes: 

Sufocada pela hegemonia dos teóricos da comunicação, a área do 
jornalismo estancou academicamente, sendo ameaçada até mesmo de 
ocupar situação periférica no plano institucional, reduzida a mero 
coadjuvante na película protagonizada pelo sistema nacional de ciência e 
tecnologia. (MARQUES MELO, 2009, p.16) 

A cada ano a pesquisa desenvolvida no Brasil tem dado fôlego às associações 

científicas locais, como a Sociedade Brasileira de Estudos do Jornalismo (SBPJor) e os 

grupos de jornalismo da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação (Intercom) e da Associação Nacional de Programas de Pós-graduação em 

Comunicação (Compós), entre outras mais recentes e mais específicas. Marques Melo 

(2009) chega a catalogar as tendências de estudos emergentes do século XXI: uma 

problematizadora, empenhada na busca de soluções capazes de renovar o universo 

jornalístico; outra institucionalizadora, mais preocupada com a legitimação da academia na 

área. 

Contudo, em termos metodológicos, há muito a ser feito. A análise de discurso, por 

exemplo, está cada vez mais sendo utilizada para atender à demanda sobre produção de 

sentidos nos estudos sobre Jornalismo no país. Meta-levantamento sobre as opções 

metodológicas para a pesquisa em Jornalismo aponta que os estudos da linguagem têm se 

consolidado nos últimos anos no cenário brasileiro (SILVA, 2008). De acordo com o 

estudo, vários outros levantamentos têm identificado, de maneira ampla, cenários gerais 
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destes estudos, seja no rastreamento de linhas de pesquisa, de programas de pós-graduação 

ou de trabalhos publicados ou apresentados em congressos.  

Um dos resultados analisados por Silva (2008) foi o gerado pela pesquisa de 

Antonio Holfeldt e Aline Srelow, que tomou por base os trabalhos apresentados no núcleo 

de pesquisa em jornalismo da Intercom entre os anos de 1996 e 2006, com opção pela 

abordagem centrada nas metodologias, e revela, a partir da análise de conteúdo destes 

trabalhos, uma série de dados que desenham o panorama da pesquisa em jornalismo no país. 

Entre as conclusões do trabalho divulgado no encontro nacional da SBPJor em 2007, cujo 

tema foi justamente “Metodologia de Pesquisa em Jornalismo”, apontam um dado que 

chama a atenção: 53,1% ou 181 dos 341 trabalhos de natureza empírica apresentados não 

trazem sequer a menção à metodologia de pesquisa empregada. 

 Outro dado é que, a partir da seleção dos pesquisadores, chegou-se a conclusão que 

121 destes trabalhos, ou 35,5%, utilizavam a análise de discurso como metodologia, 

declaradamente ou não. Além da falta de preocupação na explicitação do método utilizado, 

os autores criticam os equívocos dos pesquisadores brasileiros nas denominações 

escolhidas e a confusão permanente entre opções teóricas e metodológicas. Ao apresentar 

estes dados, Gislene Silva aproveita para fazer uma crítica à pesquisa realizada no país, 

quando mostra a falta de clareza dos pesquisadores sobre os seus objetos, teorias e 

metodologias e, principalmente, a preferência pelo estudo do produto midiático em 

detrimento dos métodos de recepção e produção. Ela aponta inclusive que há facilidades 

para estudar produtos, como acesso ao corpus e a rapidez da pesquisa.  

Uma vez que trato aqui das pesquisas com textos jornalísticos impressos, 
lembro que não estou sugerindo que tudo está no texto – e que já 
bastariam, então, os estudos sobre um receptor-presumido, um leitor-
modelo. Além de se perceber o processo de produção da notícia no texto, 
poderíamos investigar e verificar o receptor na produção, a produção na 
recepção. Para isso será necessário repensar as metodologias utilizadas e 
pensar novos procedimentos metodológicos para a pesquisa em 
Jornalismo. A começar, como provocação, por fazer reflexões sobre 
como a freqüente opção metodológica pela análise de discurso para 
tratamento de textos jornalísticos pode encobrir a falta de metodologias 
mais apropriadas de investigações nesta área. Como seria o caso de uma 
metodologia própria para análise de cobertura jornalística, quer dizer, 
quando o texto publicado pode revelar aspectos do processo produtivo da 
notícia, sem passar pela estreita compreensão do que entendemos por 
“newsmaking”; e também de outra metodologia para se investigar o texto 
jornalístico como narrativa antropológica, no que concerne aos estudos 



18 

 

do imaginário na mídia noticiosa, que possibilite estudar o imaginário na 
produção e não apenas na recepção das notícias. (SILVA, 2008) 

Apesar das críticas, mas com base nos resultados apresentados por outros 

pesquisadores, o que se percebe é que a pesquisa brasileira ainda está em busca de 

parâmetros para o estudo do jornalismo, como forma de conhecimento (MEDISTCH, 

1992) consolidado dentro do campo da comunicação. Vai além da língua ou do texto, mas 

para a situação de comunicação, uma amplitude de aspectos que promovem a produção de 

sentidos que, atualmente, tem obtido respostas a partir da análise de discurso que, em 

alguns momentos, tem até se aproximado da análise de conteúdo. 

Jorge Pedro de Sousa faz uma crítica aberta à separação que se tem entre a análise de 

discurso e a análise de conteúdo e chama de “distinção sutil” as teorizações feitas por 

pesquisadores de ambas correntes e defende que exista uma análise quantitativa do 

discurso. “Do nosso ponto de vista, esta distinção é inútil, pois uma análise do discurso 

pode ser, em alguns casos deve ser, simultaneamente quantitativa e qualitativa” (SOUSA, 

2004, p.49). De alguma forma, Sousa se aproxima da crítica de Norbert Elias e Giovandro 

Ferreira (2007) ao dizer que é necessário mais rigor científico. 

1.2. 	  A	  análise	  de	  discurso	  e	  a	  pesquisa	  do	  jornalismo	  
Concordar com o pensamento de Sousa (2002) – ao defender que grande parte da 

pesquisa em jornalismo no Brasil se pergunta “como e porque as notícias são como são” e 

“quais seus efeitos” e se centrar em duas áreas: a do ato de produção/circulação da notícia 

e do ato do consumo - é concordar que a pesquisa tem que se abrir para a produção de 

sentidos. Desta forma, nada mais legítimo do que a tentativa de colocar em diálogo a 

Teoria do Jornalismo, levando em conta o pensamento iniciado com o newsmaking, e a 

análise de discurso na perspectiva do contrato de leitura de Eliseo Verón (1985) para o 

estudo deste objeto. Como caracterizar o sentido de um discurso?  Essa é uma pergunta que 

nos faz voltar um pouco na evolução do estudo da análise de discurso e sua aplicação na 

comunicação. 

Aqui tomamos a reflexão de Milton Pinto (1999) que faz um percurso histórico 

sobre as produções textuais advindas da prática interpretativa e da retórica, que traz à tona 

o discurso como “simulacro interesseiro”, lembrando Cícero (retórica) e Aristóteles (arte 

retórica), hoje um dos conceitos centrais da análise de discurso contemporânea. Traça um 

paralelo de semelhanças entre a prática retórica e conceitos presentes nas análises atuais. 

“Por ser uma técnica de produção textual, a retórica é também, de modo mais ou menos 
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implícito, a primeira teoria da produção e recepção de textos” (PINTO, 1999, p.16). Como 

legado da pesquisa empírica, sob o impacto da tradição hermenêutica e do cientificismo da 

pesquisa norte-americana, o autor destaca aspectos da análise de conteúdo tomados por 

alguns analistas de discurso contemporâneos e que aperfeiçoaram pontos fracos e 

agregaram conceitos mais atuais. “A análise de discursos, que se interessa particularmente 

pela disputa da hegemonia da fala na sociedade, não deixa de ser, de certa forma, uma 

reflexão sobre a teoria e a técnica da retórica como prática social” (PINTO, 1999, p.16). 

Milton Pinto faz a diferença entre a análise de discurso francesa e a pragmática 

anglo-saxônica e explica que a primeira, com base em Foucault e Pêcheux nos anos 1970, 

articula lingüística e história, privilegiando o contexto. Além de uma prática marxista das 

ciências humanas. Ideologia como parte da produção e da reprodução dos sentidos sociais, 

por força dos aparelhos ideológicos (ALTHUSSER, 1974, apud PINTO, 1999). Esta 

corrente define os discursos como práticas sociais, como partes constitutivas do contexto, e 

tem privilegiado em suas análises, principalmente, textos impressos ou transcrições de 

textos orais, quase sempre tratados isoladamente, de modo independente de outros sistemas 

semióticos presentes, e cujas implicações político-ideológicas procuram desvelar, de um 

ponto de vista crítico.  

Explica ainda que a análise de discurso anglo-americana está entre uma definição 

que opõe discurso e frase, ao mesmo tempo em que toma como unidade lingüística 

sucessões de frases, “e uma definição de discurso como uso (‘jogos de palavras’) da 

linguagem verbal em contextos determinados, herdada de Ludwig Wittgenstein” (PINTO, 

1999, p. 23). Maingueneau (1993, p.16) acrescenta que a análise de discurso anglo-

saxônica privilegia a oralidade, a conversação cotidiana comum, com descrição e 

imanência do objeto, com origens antropológicas. Sousa (2004) ousa afirmar que, 

atualmente, as duas escolas de análise de discurso estão cada vez mais próximas e pontua 

que a opção pelo termo semiótica ou semiologia é a identificação do pesquisador com a 

filiação científica do utilizador. 
A designação semiologia deriva da Escola Estruturalista européia, que tem 
por progenitor, no campo do estudo dos signos, o lingüista suíço Ferdinand 
de Saussure. [....] O emprego da palavra semiótica revela uma filiação na 
tradição anglo-saxônica de estudo dos signos, que tem por progenitor o 
filósofo norte-americano Charles Peirce. (SOUSA, 2004, p.105) 

A semiótica - ou semiologia - é a ciência que estuda os signos, os sistemas de 

signos (códigos), as relações entre os signos, os seus utilizadores e a cultura em que esses 
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signos existem, visando a classificação e interpretação destes. Sousa defende que esta 

ciência admite várias disciplinas: a pragmática, a sintaxe e a semântica. A semântica estuda 

o significado dos signos (por que é), a sintaxe estuda as relações entre os signos e a 

pragmática estuda as relações entre os signos e aqueles que os utilizam. “A pragmática 

[....] procura esclarecer as razões pelas quais alguém produz e dirige um determinado 

enunciado a alguém, em suma, estuda a interpretação das mensagens” (SOUSA, 2004, 

p.104). Para ele, hoje os estudos atuais têm aproximado bastante estas duas correntes. 

Quando surgiu a análise de discurso, nos idos dos anos 1960, o enfoque dado à 

pesquisa comunicacional era a mensagem, que virou “parâmetro para se pensar sua 

organização na produção e na recepção, e não o código que outrora servia de pedra angular 

para balizar a interpretação” (FERREIRA, 2006, p.3). O pesquisador toma como norte as 

reflexões de Eliseo Verón e de outros teóricos e chama esta fase de semiologia de 1ª 

geração, quando o “imanentismo semiológico” virou a base dos estudos da análise de 

discursos. O imanentismo, a experiência sensível do homem, criou força no estruturalismo, 

quando se passou a entender a totalidade dos fenômenos sociais como linguagens, de fundo 

inconsciente, que propiciam a comunicação.  

O subjetivismo tomou conta do pensamento e a reflexão tentava desvendar a 

estrutura que havia por trás das mensagens, em que “tudo significa”, pois a pesquisa 

problematizava prioritariamente a denotação e a analogia, o que levou Barthes (1957) a 

estudar o mito na sociedade. Pensou-se que seus escritos eram a grande investida contra o 

“demônio da analogia”. “Tudo é objeto e todo objeto pode ser relacionado com outro 

sentido oculto, para se converter em signo de algum mito” (BARTHES, 1957, apud 

FERREIRA, 2006, p.2-3). O que se observa nesta fase é que a pesquisa dizia que tudo 

poderia ser resignificado, ou seja, existiriam os vários sentidos conotativos da palavra, 

outros sentidos poderiam ser extraídos ou descobertos com a análise profunda do texto, é 

isso recaía no logicismo já criticado por autores neste trabalho. Assim, foi natural a 

necessidade dos pesquisadores estabelecerem parâmetros de pesquisa, unidades de análise 

para não se perder na subjetividade. 

A semiologia de 2ª geração já considera as condições de produção do texto, as 

mensagens começam a ser analisadas em seu conjunto, assim como pensadas em sua 

organização e como são recebidas, recodificadas pelo leitor. A maneira de dizer ganha 

importância nos estudos do discurso: a enunciação entra em evidência. “A resistência ao 

estruturalismo busca desviar do conceito de estrutura, da noção de código, ficando diante 
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do agenciamento das mensagens provenientes da história e da sociedade” (FERREIRA, 

2006, p.3). O estudo da enunciação tornou possível a definição de novos parâmetros de 

análise, a possibilidade de pensar relação com significantes além do código, da palavra, e, 

principalmente, a análise da mensagem em relação ao contexto social, histórico e cultural. 

“É pela enunciação que ocorre a conversão individual da língua em discurso” 

(FERREIRA, 2006, p.4). 

A novidade na semiologia de 2ª geração é a enunciação e não a noção de 

significado. Aqui vale lembrar que Saussure (1915) foi pioneiro ao abordar o signo sob a 

perspectiva da lingüística e ao afirmar que um signo pode dividir-se em dois componentes, 

o significante e o significado. O significante é a parte formal e física de um signo e o 

significado é o conceito que o signo aporta, o seu conteúdo, o seu referente exterior. Já a 

teoria da enunciação francesa, fundada por Émile Benveniste, Antoine Culioli e Oswald 

Ducrot ainda nos anos 1940, põe o sujeito em evidência, destaca a subjetividade, o 

discurso e a intersubjetividade como aspectos constitutivos do diálogo. E isso se dá com 

intensificação na segunda fase da análise de discurso. Toda essa teoria tem influência 

direta da psicanálise e da sociologia porque a linguagem só se concretiza ao fazer sentido 

ao receptor. 

Na semiologia de 3ª geração, ainda na classificação de Ferreira, é quando a 

pesquisa começa a refletir sobre a recepção, levando em conta elementos além dos 

discursos que ajudam a se aproximar da percepção das condições de produção e seu 

reconhecimento pelo destinatário, agora chamado de co-enunciador. Os elementos citados 

são os operadores de análise de discurso. 
Para que um elemento seja considerado condição de produção e/ou 
recepção não é suficiente pleiteá-lo, é preciso que ele deixe pistas na 
superfície discursiva, levando assim os valores das variáveis postuladas 
como condições (de produção e recepção) de um determinado tipo de 
discurso. Se tais condições mudam, o discurso mudará igualmente. 
(FERREIRA, 2007, p.5) 

Apesar de começar despontar nos anos 60, foi nos anos 80 que se intensificou a 

utilização da análise de discurso nas pesquisas de comunicação, principalmente no estudo 

dos produtos e na abordagem semiológica. Atualmente estão em pauta as problemáticas da 

enunciação, como são construídos o discurso jornalístico e o contrato de leitura.  
A análise de discurso proposta por Verón busca identificar como os 
suportes de imprensa constroem de forma duradoura as suas matérias 
significantes, que englobam os aspectos lingüísticos do discurso e 
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também não lingüísticos (ilustrações, diagramação...). A evolução do 
contrato de leitura coloca em evidência a dinâmica dos leitores (suas 
aspirações, suas expectativas, seus interesses, suas motivações...), as 
mudanças socioculturais (que modificam também o contrato de leitura) e 
a situação de concorrência (o comportamento das concorrências é 
também um fator de mudança) (FERREIRA, 2006, p.7-8). 

1.3. 	  	  Em	  busca	  do	  leitor	  ideal	  
Quer seja por meio da análise de discurso midiático, quer seja da análise a partir das 

teorias do jornalismo, o que se busca entender é como os meios de comunicação 

estabelecem vínculos com seus co-enunciadores para que eles se fidelizem àquele suporte 

e, até mesmo, garantam a subsistência daquele meio frente aos desafios modernos, quer 

seja da concorrência com outros veículos, quer seja das modificações do cotidiano da 

sociedade a partir do ritmo de vida acelerado, dos novos modos de leitura ou das novas 

tecnologias. Como esta pesquisa trata do jornal impresso, o receptor ou co-enunciador é o 

leitor e pretende-se buscá-lo enquanto sujeito discursivo nas marcas deixadas no texto 

jornalístico impresso. 

 Embora ainda desperte alguma divergência entre pesquisadores, o contrato de 

leitura conceituado por Eliseo Verón é um elo fundamental que se estabelece entre o jornal 

e seus leitores, baseado naquilo que chama de “invariantes referenciais”, isto é, categorias 

fixas a partir das quais se deve observar o discurso do jornal. Assim, é pela recorrência 

dessas invariantes que o jornal vai construindo sua própria identidade, seu ethos e sua 

posição no processo discursivo. Mas esta identidade se constrói na regularidade das 

semelhanças e das diferenças percebidas na comparação entre os jornais em concorrência. 

A partir da sistematização dessas recorrências de identidades e/ou diferenças é que se 

caracteriza o contrato de leitura entre o jornal e seus leitores. “No caso das comunicações 

de massa, o meio é que propõe o contrato” 1. (VERÓN, 1985) 

  O contrato de leitura coloca em pauta as condições que fidelizam os leitores de um 

jornal, com o objetivo principal de preservar o hábito de leitura para a manutenção deste 

público consumidor do suporte. O conceito prevê que a noção de discurso vai além das 

matérias lingüísticas e da compreensão convencional do texto. O autor acha fundamental 

considerar na análise as condições de produção, de circulação e de reconhecimento e, 

principalmente, as condições de recepção que os discursos engendram.  
O posicionamento dos suportes pertence a um mesmo universo de 
concorrência e se realiza em um espaço cada vez mais estreito. Neste 

                                                
1 En el caso de las comunicaciones de masa, es el medio el que propone el contrato. Tradução própria. 
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espaço de concorrência estreita, como um suporte pode encontrar 
argumentos novos de valorização, capaz de pôr em evidência sua 
singularidade entre os anunciantes?2 (VERÓN, 1985) 

Diante deste espaço estreito, toma importância o conceito de circulação, que 

presume que o sistema de relações entre as condições de produção e de recepção é 

socialmente produzido. Este sistema é definidor do relacionamento entre as gramáticas de 

produção e de reconhecimento de um determinado tipo de discurso. A circulação, neste 

caso, é o que pode se chamar de contexto (conjuntural, temporal, geográfico), pois 

posiciona o discurso entre o que se pensa na produção, o engendramento de sentidos e o 

que o co-enunciador compreende dentro de um contexto conhecido. O efeito desse 

discurso resignificado provoca, assim, uma “variação do ethos, fazendo do sentido uma 

materialização no tempo e no espaço” (FERREIRA, 2009, p.5). 

Verón chama de gramática de reconhecimento ao conjunto de operações que irá 

descrever como são feitas as leituras dos discursos, ou seja, a gramática é feita das regras 

para um discurso acessível ou ainda um conjunto de regras facilitadoras para esse 

entendimento. Dentro desta perspectiva, os efeitos de sentido de discurso estão sempre 

relacionados ao poder, intimamente ligado ao conceito ideológico e criado a partir da 

gramática de produção. 

A noção de poder, para o autor, permeia todo o discurso, percebido a partir dos 

efeitos que gera em diversos contextos sociais, pode ser o poder político, o poder 

econômico, o poder religioso, entre outros. O reconhecimento questiona ‘como’ e ‘porque’ 

um mesmo discurso não produz os mesmos efeitos em diferentes contextos sociais, da 

mesma forma que acontece, algumas vezes, com diferentes enunciações ou suportes. Essa 

dupla lógica, também foi analisada por Charaudeau em seu “Discurso das Mídias’: 
De um ponto de vista empírico, pode-se dizer que as mídias de 
informação funcionam segundo uma dupla lógica: uma lógica 
econômica que faz com que todo organismo de informação aja como 
uma empresa, tendo por finalidade fabricar um produto que se 
define pelo lugar que ocupa no mercado de troca dos bens de consumo 
(os meios tecnológicos acionados para fabricá-lo fazendo parte dessa 
lógica); e uma lógica simbólica que faz com que todo organismo de 
informação tenha por vocação participar da construção da opinião pública 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 21 ) .  

                                                
2 “El posicionamiento de los soportes pertenece a un mismo universo de competencia y se realiza en un es-
pacio cada vez más estrecho. En este espacio de competencia estrecha ¿cómo un soporte puede encontrar 
argumentos nuevos de valorización, capaz de poner e u singularidad entre los anunciantes? (Verón, 1985)”. 
Tradução própria. 
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A análise de discurso permite, assim, a descrição do campo de efeitos de sentido 

determinado pelas operações discursivas em ação na situação de comunicação, que 

definem o processo de produção. É possível, deste modo, também perceber as variações do 

efeito de sentido na recepção de um discurso a partir das marcas superficiais no texto. As 

condições de constituição do campo de efeitos de sentido variam de acordo com a natureza 

da circulação, isto é, com o tipo de troca significante que se tem em vista. A rigor, são as 

condições de produção e de reconhecimento que determinam as invariantes referenciais, os 

fragmentos que constroem a identidade de um discurso e os vínculos que ligam um suporte 

ao seu público (VERÓN, 1985). É o conjunto das invariantes de um discurso que produz o 

contrato oferecido ao público imaginado. “Toda troca linguageira se realiza num quadro de 

co-intencionalidade, cuja garantia são as restrições da situação de comunicação” 

(CHARAUDEAU, 2006, p.68). 

 O público imaginado, aqui nesta pesquisa, é o que se pode chamar de leitor ideal. 

Dominique Maingueneau (2008) afirma que a fala é uma atividade cooperativa, uma vez 

que o autor tem que prever a competência do seu leitor em decodificar a mensagem. Em 

jornalismo, há um aforismo que diz que cada tipo de leitor exige uma forma de mensagem. 

Esta frase caracteriza o que o autor chama de “público empírico”, que é “apenas uma 

espécie de imagem a qual o sujeito que escreve deve atribuir algumas aptidões”, na medida 

da competência lingüística e enciclopédica, ao seu leitor (MAINGUENEAU, 2008, p.47). 

Sobre a competência enciclopédica, diz: “Não existem os saberes, mas também os savoir-

faire, a aptidão para encadear ações de forma adequada a alcançar um certo objetivo” 

(MAINGUENEAU, 2008, p.42). 

O conceito de contrato de leitura traz como idéia central que cada jornal estabelece 

uma relação com os leitores a partir de particularidades do seu discurso engendradas para 

serem aceitas e consumidas por esses leitores.  No caso do Correio da Bahia, por exemplo, 

vários aspectos do discurso verbal e não-verbal foram modificados de uma só vez – com 

destaque para a completa transformação da linha editorial do jornal que passou a valorizar 

as informações policiais e esportivas em detrimento das, até então, temáticas tradicionais, 

de política e economia – possivelmente alterando com isso um contrato de leitura que 

mantinha com o seu público desde a fundação.  Mas é necessário considerar que o contrato 

de leitura de um suporte de imprensa é o conjunto de traços do discurso apreendidos por 

meio da análise da regularidade das propriedades descritas e das diferenças obtidas a partir 
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da comparação entre dois veículos e, por último, evidenciado pela sistematização das 

propriedades encontradas em cada suporte. 

Contudo, Verón (1985) defende que o texto não possui uma única gramática de 

apreensão, pois está evidente a existência de, pelo menos, duas gramáticas que não se 

confundem: a gramática do processo de produção, de engendramento do discurso, e as 

gramáticas do consumo, da recepção desse discurso. Analisar as condições e as 

determinantes da recepção materializadas em leituras é colocar em evidência a relação 

entre as partes ou sujeitos do discurso. Desta forma, a leitura ganha destaque ao se 

considerar na análise a circulação entre produção e reconhecimento do discurso. 

Entende-se aqui o texto constituído pela linguagem verbal e outros sistemas 

semióticos (como as imagens) com três funções básicas: construir o referente/ universo de 

discurso/ mundo do qual fala o texto (função de mostração), estabelecer os vínculos 

socioculturais necessários para dirigir-se ao interlocutor (função de interação) e distribuir 

os afetos positivos e negativos cuja hegemonia reconhece e/ou quer ver reconhecida 

(função de sedução) (PINTO, 1999, p. 65). Assim, podemos dizer que, na análise de 

Verón, também o leitor ideal está inserido no texto e pode ser visualizado nas pistas 

discursivas que este texto evidencia. Charaudeau diz que o texto produzido é portador de 

“efeitos de sentido possíveis”, que surgem “dos efeitos visados pela instância de enunciação 

e dos efeitos produzidos pela instância de recepção” (CHARAUDEAU, 2006, p. 28). 

Milton Pinto valida a acepção ao afirmar que na superfície dos textos podem ser 

encontradas as pistas ou marcas deixadas pelos processos sociais de produção de sentidos 

que o analista vai interpretar. 
O analista de discursos é uma espécie de detetive sociocultural. Sua 
prática é primordialmente a de procurar e interpretar vestígios que 
permitem a contextualização em três níveis: o contexto situacional 
imediato, o contexto institucional e o contexto sociocultural mais amplo, 
no interior dos quais se deu o evento comunicacional. (PINTO, 1999, p. 
26) 

Assim, este percurso reflexivo aponta que é na teoria da enunciação que se 

encontram os fundamentos para o desenvolvimento da noção de contrato de leitura ou, no 

caso desta pesquisa, do posicionamento discursivo. A enunciação é o ato de produção de 

um texto e se opõe ao enunciado, que é o produto cultural produzido, o texto 

materialmente considerado. “O que diz a teoria da enunciação é que o conteúdo não é mais 

que uma parte da história e que, em certos casos (que são muito freqüentes nos domínios 
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dos media e da imprensa escrita), é a parte de menor importância” (VERÓN, 1985)3. O 

autor chama a atenção para a importância da circulação. A imprensa escrita, por exemplo, 

apresenta no enunciado traços distintos que o caracterizam, tanto em nível do verbal, como 

do não-verbal. A análise de um texto jornalístico impresso, por exemplo, tomará como 

ponto de partida o texto publicado e o considerará a partir de pistas materiais encontradas 

na superfície e fora dela, isto é, “na mistura de linguagem verbal, imagens e padrões 

gráficos que o constitui, às práticas socioculturais no interior das quais surgiu e que 

costumam ser chamadas de contexto” (PINTO, 1999, p.12).  

Entender o sentido existente na matéria significante do suporte é visualizar a 

complexidade discursiva, observando-se os sistemas de representações vinculados às 

estruturas institucionais e à subjetividade dos atores discursivos. Milton Pinto afirma que 

os três tipos de sujeitos definidos na enunciação (os do enunciado, o da enunciação e o 

falado) são “uma forma cômoda de se explicitar os diferentes posicionamentos, posições, 

lugares ou mesmo discursos que se tecem nos textos, apoiando-se ou opondo-se entre si” 

(PINTO, 1999, p.36). É o que Verón chama a atenção, pois há casos em que o mesmo 

conteúdo pode ser modificado por “estruturas enunciativas” totalmente diversas. “Em cada 

uma destas estruturas enunciativas, aquele que fala (o enunciador) constrói para si um 

“lugar”, se “posiciona” de uma certa maneira em relação ao destinatário, e estabelece, 

assim, uma relação entre estes dois lugares”4 (VERÓN, 1985). 

 O discurso jornalístico impresso obedece a uma tradição enquanto ramo da 

produção cultural, submetido a determinadas leis da concorrência e, portanto, também é 

modalizado pelas leis de mercado. Para isso, é fundamental observar os co-enunciadores, 

isto é, as características que tornam possível a preferência de um conjunto de leitores por 

um suporte de imprensa. É preciso ainda verificar o posicionamento do suporte em relação 

aos concorrentes, essa ‘posição’ na situação de comunicação pode influenciar toda a 

produção de sentidos. É essa situação ou contrato, que faz o elo entre o suporte de 

imprensa e seus leitores, se verifica em um determinado contexto no qual os suportes 

constroem suas estratégias a partir de uma espécie de interdeterminação.  
                                                

3 Lo que dice la teoría de la enunciación es que el contenido no es más que una parte de la historia y que en 
ciertos casos (que son muy frecuentes en los dominios de los media y la prensa escrita), es la parte de menor 
importancia. Tradução própria.   
4  En cada una de estas estructuras enunciativas, el que habla (el enunciador) se construye un “lugar” para sí 
mismos, “posiciona” de una cierta manera al destinatario, y establece así una relación entre estos dos lugares. 
Tradução própria. 
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É preciso considerar que qualquer enunciado discursivo resulta da multiplicidade de 

vozes existentes no contexto, sendo esta multiplicidade de sujeitos determinante para a 

enunciação. Ao se considerar o sujeito, as heterogeneidades enunciativas aparecem em 

planos diferentes, daí é preciso recorrer a Bakhtin (1992) e o conceito de polifonia, que 

alguns chamam de intextualidade (que pode ser mostrada ou constitutiva) ou ainda de 

interdiscurso, que surge a partir de vestígios de outros textos preexistentes (ORLANDI, 

1999). Bakhtin diz que todo texto é construído por um debate com outros textos e chama 

isso de dialogismo. Chama a atenção para a importância de se considerar a natureza social 

e, portanto, ideológica da linguagem, pois o ato de enunciação é determinado pelas 

relações sociais. As idéias de Bakhtin contribuíram para a ampliação das noções de signo e 

de enunciado para chegar à noção de discurso como prática social. 
Em cada palavra há vozes, vozes que podem ser infinitamente 
longínquas, anônimas, quase despersonalizadas (a voz dos matizes 
lexicais, dos estilos, etc.), inapreensíveis, e vozes próximas que soam 
simultaneamente. (BAKHTIN, 1992, p. 353) 

O enunciado está sempre interagindo, em uma espécie de diálogo, com outros 

enunciados, como diz o conceito de dialogismo. O discurso, assim, não é apenas 

heterogêneo, mas nele estão sempre presentes vozes que se justapõem e, dessa forma, 

estabelecem sentidos. Como um elo da cadeia de comunicação, o discurso é uma espécie 

de resposta aos enunciados que lhe antecedem e um estímulo àqueles que vêm depois. Essa 

concepção também pode ser ampliada para o discurso que está por trás da intencionalidade, 

a memória discursiva que já foi assimilada, sofreu um apagamento natural dentro das 

relações sócio-culturais e volta em forma de interdiscurso. “O saber discursivo que torna 

possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base 

do dizível, sustentando cada tomada da palavra” (ORLANDI, 1999, p.31).  

A ideologia também transparece nestes pré-construídos, que “são inferências e 

pressuposições” que o co-enunciador faz para dar coerência à interpretação que tem 

“interligando entre si as frases e partes do texto e ligando-o a um ‘mundo’” (PINTO, 1999, 

p.45). Dessa forma, o discurso está submetido a uma espécie de subjetividade enunciativa 

que constitui o enunciador em sujeito no discurso e, ao mesmo tempo, o submete a regras e 

a limites. Com base nas “leis do discurso” conceituadas por Maingueneau, só pelo simples 

fato de serem estas regras lingüísticas de reconhecimento mútuo pelos interlocutores 

“permitem a transmissão de conteúdos implícitos” (MAINGUENEAU, 2008, p.32) e 

possibilitam ao leitor inferir sobre os conteúdos e chegar aos subentendidos. Essas “leis do 
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discurso” passam pelo o que chama de princípio da colaboração, que envolve as leis da 

pertinência, da sinceridade, da informatividade, da exaustividade e da modalidade. 

É esse conjunto de determinações responsáveis pelas escolhas, conscientes ou não, 

usadas na produção de um discurso que Eliseo Véron (1985) chama de condições de 

produção dos discursos. São essas condições que deixam marcas no objeto significante, 

impostas pela situação de produção e que constituem o seu cunho ideológico. O suporte 

constrói o contrato pela modalidade de dizer o conteúdo e não somente pelo “dito”. Para 

Véron, um discurso ao ser constituído, engendra também certa imagem de quem fala (o 

enunciador) e uma imagem para quem se fala (o co-enunciador), seriam o ethos5 de cada 

uma destas partes. E, como conseqüência, o vínculo entre esses lugares: enunciador e co-

enunciador.  

 Assim, os efeitos acontecem pelo contexto, com base em quem recebe a mensagem 

e como essa mensagem é repassada, ou seja, pela formação discursiva: “o que é dito e o 

tom com que é dito são igualmente importantes e inseparáveis” (MAINGUENEAU, 1997, 

p. 46). As disputas entre as falas e os pré-construídos criam relações de dominância entre 

os discursos reconhecidos como hegemônicos e os discursos subordinados, favorecendo a 

naturalização ou reificação dos primeiros (PINTO, 1999, p.45). Estes discursos se 

travestem em ‘verdade’ e ‘bom senso’ e criam culturas de consumo ou discursos 

constituintes, seria o ethos daquele discurso (MAINGUENEAU, 2006, 2008). 

Para poder perceber essas nuanças, Véron defende que é fundamental visualizar 

todos os aspectos da construção de um suporte de imprensa, quando estes constroem sua 

relação com o leitor: capa, relações textos/imagens, modo como o material foi classificado 

editorialmente, dispositivos de edição (títulos, subtítulos, chapéus, etc), formas de 

construção das imagens e o percurso de leitura proposto ao leitor. Há que se visualizar 

também a diagramação e outras dimensões gráfico-editoriais e organizacionais que 

definem o modo específico pelo qual o suporte constrói a sua relação com o leitor. 

A análise do contrato de leitura permite determinar a especificidade de 
um suporte ressaltar as dimensões que constituem o modo particular que 
tem para construir sua relação com seus leitores. (VERÓN, 1985)6 

                                                
5 Segundo Barthes, o ethos “são os traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório (pouca importa 
sua sinceridade) para causar boa impressão: são os ares que assume ao se apresentar. [...] O orador enuncia 
uma informação, e ao mesmo tempo diz: eu sou isto, eu não sou aquilo” (Barthes, 1966, p. 212, apud 
Maingueneau, 2008, p. 98) 
6 El análisis del contrato de lectura permite de este modo determinar la especificidad de un soporte, hacer 
resaltar las dimensiones que constituyen el modo particular que tiene de construir su relación con sus 
lectores. Tradução própria. 
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Milton Pinto complementa que a “mídia impressa, em especial nas capas de revistas 

e na primeira página dos jornais, utiliza diversas técnicas de tratamento de imagens e 

diagramação para definirem posições enunciativas” (PINTO, 1999, p.38). Assim, esta 

pesquisa considera que é perceptível a possibilidade de identificar no texto jornalístico 

estas marcas dos discursos, intencionalidades e posicionamentos. 

Umberto Eco (1962) considera o leitor determinante para a interpretação e tem 

preocupação com a inclusão obrigatória do leitor no texto, que destacava como a atividade 

cooperativa, do que chamava “destinatário”. O autor já acreditava na capacidade de retirar 

do texto não apenas o que este diz explicitamente, mas o não-dito, ou seja, aquilo que pode 

pressupor, comprometer, implicar ou subentender. Afirma que o leitor preenche espaços 

vazios ao reunir o que está escrito no texto com aquilo que chama o “tecido da 

intertextualidade”. A idéia foi sistematizada anos depois, em 1979, quando afirma que em 

todo o texto existe uma ‘mecânica de atualização’, o não-dito é atualizado pelo leitor.  

Dessa forma, todo texto verbal ou não-verbal é composto pelo dito e pelo não-dito e 

necessita sempre que o leitor atue, ajude a mensagem a significar. Ao dizer isso, está 

pressupondo que todo texto possui, em si mesmo, o seu próprio leitor, como condição 

indispensável de capacidade comunicativa concreta e de potencialidade significativa. 

Assim, um texto é emitido sempre para que alguém o atualize, mesmo quando não se 

espera ou não se deseja que esse leitor exista concreta e empiricamente. Eco (1986) 

defende que o texto prevê uma espécie de leitor-modelo capaz de atualizá-lo, tal como o 

autor presumia no momento de produção do texto. A rigor, as marcas culturais e 

discursivas presumidas no texto permitem a construção para um leitor que se reconheça 

nele, o compreenda e o interprete.   

As escolhas, embora as marcas de gênero pré-selecionem a audiência, não são 

oriundas apenas da ordem do léxico, quer seja a língua, determinadas palavras ou estilo, 

elas também contemplam as supostas competências do leitor, quer seja de ordem histórica, 

cultural ou social, que darão acessibilidade no reconhecimento do enunciado, a gramática 

de reconhecimento de Verón. Do ponto de vista do texto, para Eco, há uma espécie de 

estratégia oriunda da produção no percurso discursivo para a construção desse leitor-

modelo, ainda que a interpretação não se restrinja à estratégia inicialmente prevista e o co-

enunciador produza um sentido diverso. O autor pode ainda construir um leitor ao escolher 

graus de dificuldade lingüística ou diferentes formatos de enunciação, contudo o leitor é 

um operador autônomo capaz de realizar outras leituras que não aquelas previstas no ato de 
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construção do texto. Assim, todo autor formula uma hipótese de leitor-modelo, traduzindo-

a em estratégia enunciativa, como modo de operação textual. Ao leitor empírico compete 

reconhecê-la, deduzindo-a a partir da estratégia textual. Autor e leitor empíricos formulam 

hipóteses sobre as estratégias de reconhecimento do autor e do leitor-modelo existentes em 

qualquer texto. 

Da mesma forma que existe um autor implicado, também o leitor está implicado no 

texto. Os espaços brancos descritos por Eco (1986), os ‘não-ditos’ de Orlandi (1999) e 

Charaudeau (2006) são “lugares de indeterminação”, ou seja, as lacunas que toda obra 

apresenta e que devem ser construídas no ato de leitura.  Milton Pinto acredita que a 

mediação entre autor e leitor é feita por práticas discursivas, que são práticas sociais de 

produção de textos, como os processos institucionais de produção de textos (como as 

rotinas profissionais e procedimentos editoriais para produção de notícia), os processos 

institucionais de circulação (como a notícia que chega à manchete de primeira página ou é 

colocada numa página par interna do jornal etc.) e os processos institucionais de seu 

consumo (PINTO,1999, p.52). 
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	  	  CAPÍTULO	  2	  –	  Aspectos	  metodológicos	  

Eliseo Verón (1985) defende que o êxito de um suporte de imprensa escrita é 

medido pela capacidade de propor um contrato de leitura que articule as expectativas, 

motivações, interesses e os conteúdos do imaginário; de fazê-lo progredir de modo a seguir 

a evolução sócio-cultural dos leitores, preservando os vínculos e, se a situação o exigir, 

modificando de maneira coerente este contrato. O que se observa, na prática, é que os 

suportes de imprensa têm sofrido pressão por parte das novas tecnologias e as mudanças 

culturais dos leitores, forçando uma evolução rápida dos contratos ou até modificando 

completamente as estratégias discursivas diante dos desafios do mercado. Os jornais se 

modernizam diante da concorrência e modificam seus lugares enquanto sujeitos 

discursivos. 

Se “toda análise de texto nada mais é do que a análise dos ‘possíveis 

interpretativos’” (CHARAUDEAU, 2006, p. 28), este é o momento de evidenciar as 

escolhas da pesquisa. Saber quais as pistas que estão na superfície do texto que podem 

mostrar como se constrói o posicionamento discursivo do suporte impresso e qual a 

evolução antes e depois de uma reforma gráfica. “Cada discurso carrega seus traços 

específicos que mudam lentamente ao longo do tempo” (FERREIRA, 2006, p.8). Este 

discurso, inclusive, pode conter marcas que mudam radicalmente, a exemplo das 

transformações gráficas súbitas. Como saber se o leitor-modelo de um suporte muda a 

partir destes reposicionamentos?  

O posicionamento vai além da função do campo discursivo e transparece a partir da 

transversalidade entre os discursos. A análise discursiva procura, então, de maneira crítica, 

descrever, explicar e avaliar os processos de produção, circulação e consumo dos sentidos 

veiculados na sociedade através de diferentes produtos e linguagens. “Esta estratégia de 

análise é empregada, entre outros, em estudos de suporte impresso, onde se trabalha a 

partir do produto (jornal) suas implicações de ordem da produção e do reconhecimento” 

(FERREIRA, 2006, p.6). Para identificar essa gramática é preciso delimitar os lugares e as 

posições contidas nesta situação de comunicação. 
Trata-se, inicialmente, de distinguir, no funcionamento de qualquer 
discurso, dois níveis: o enunciador e a enunciação. O nível do enunciador 
é aquele do que se diz (em uma aproximação grosseira, o nível do 
enunciado corresponde à ordem do “conteúdo”); o nível da enunciação 
concerne às modalidades do dizer. Pelo funcionamento da enunciação, 
um discurso constrói uma certa imagem daquele que fala (o enunciador ), 
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uma certa imagem daquele a quem se fala (o destinatário) e em 
conseqüência, um nexo entre estes “lugares”7 (VERÓN, 1985). 

 A pesquisa investiga se a mudança de enunciação interfere no posicionamento 

discursivo de um suporte impresso, uma vez que as formas e o contexto da informação 

também têm sua importância na produção de sentidos, e neles se inclui subjetividades 

explicadas por outros mecanismos como descritos por Mouillaud, Maingueneau, 

Charaudeau e Verón na conceitualização de análise de discursos. Além das estratégias 

discursivas, estas marcas estão também contidas em fatores de construção da notícia como 

a noticiabilidade e o enquadramento como sistematizados por Mauro Wolf, Jorge Pedro de 

Souza e Nelson Traquina nos estudos sobre o newsmaking. 
A notícia só se esgota no momento de seu consumo, já que é nesse 
momento que ela produz efeitos e passa a fazer parte dos referentes da 
realidade [....]. Por isso, a construção do sentido para uma notícia depende 
da interação perceptiva, cognitiva e até afetiva que os sujeitos com ela 
estabelecem (SOUSA, 2005, p.76). 

Assim, é pertinente no atual estado da arte da pesquisa do jornalismo no Brasil a 

tentativa em contribuir com este campo do conhecimento, mas especificamente nos estudos 

da produção de sentidos. A proposta a ser detalhada quer a aproximação entre o 

newsmaking e os principais estudos contemporâneos da análise de discurso para a 

consolidação do jornalismo no campo das Ciências Sociais.   

Esta será uma pesquisa descritiva que lança mão da análise de discurso na 

perspectiva do contrato de leitura de Eliseo Verón e do posicionamento discursivo de 

Giovandro Ferreira, embora se valendo de aspectos da proposta por Jorge Pedro de Sousa, 

que considera uma análise de discursos quantitativa e qualitativa, em que o método procura 

revelar “a substância de um discurso entre o mar de palavras [ou imagens] que 

normalmente um enunciado possui e fazer ilações entre essa substância e o contexto em 

que o discurso foi produzido” (SOUSA, 2004a, p.49). Desta maneira, o cientista social “é 

convocado para realizar pesquisa empírica para sustentar seu estatuto de construtor da 

teoria e, por conseguinte, se confrontar com problemas que possam conduzir a verificação” 

(FERREIRA, 2007, p.27). 

                                                
7 Se trata, primeramente, de distinguir, en el funcionamiento de cualquier discurso, dos niveles: el enunciado 
y la enunciación. El nivel del enunciado es aquel de lo que se dice (en una aproximación gruesa, el nivel del 
enunciado corresponde al orden del “contenido”); el nivel de la enunciación concierne a las modalidades del 
decir. Por el funcionamiento de la enunciación, un discurso construye una cierta imagen de aquel que habla 
(el enunciador ), una cierta imagen de aquél a quien se habla (el destinatario) y en consecuencia, un nexo 
entre estos “lugares”. Tradução própria. 
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Neste momento, cabe estabelecer um percurso de análise para encontrar as unidades 

que evidenciarão as invariantes referenciais. Tomou-se como marco a ruptura gráfico-

editorial em um suporte impresso e se procurou na superfície de um texto jornalístico, 

pistas que evidenciam o contrato de leitura ou a mudança de posicionamento por ocasião 

de uma reforma gráfica e editorial. O desafio posto será enfrentado com a busca destas 

pistas no Correio da Bahia, que se coloca como caso exemplar ao passar por uma mudança 

gráfica e editorial em 27 de agosto de 2008. Com a reforma, passou-se a chamar Correio*, 

mudando preço, projeto gráfico e o formato. Nos editoriais e anúncios, afirma que também 

mudou a linha editorial. 

 O veículo foi fundado em 20 de dezembro de 1978 em uma posição enunciativa 

marcadamente conservadora, com forte apelo político, um reflexo do grupo proprietário 

ligado ao “carlismo”8 na Bahia. Desde a reforma, o Correio* busca se afastar deste lugar 

discursivo e tomar uma posição de modernidade, o que pode ser observado nas marcas da 

campanha publicitária de lançamento das reformas. 

A mudança do jornal aconteceu um ano e um mês após a morte do proprietário-

fundador, Antônio Carlos Magalhães, em julho de 2007, que nos servirá como marco de 

análise. O recorte do corpus é de dois anos (um ano antes e um ano depois da reforma 

gráfica). O período de tempo proposto tem por objetivo buscar as regularidades nas 

identidades ou diferenças que se configuram como as marcas de um contrato de leitura. 

Contudo, dois anos inteiros resultariam em mais de 700 exemplares de jornais a serem 

analisados, um conjunto considerado excessivo para o que a pesquisa se propõe, embora se 

preconize que quanto maior a amostra, mais cientificidade pode ser conferida à pesquisa. 

A opção metodológica para resolver o problema e tornar a pesquisa viável foi a da 

amostragem estratificada da semana construída com base em dados comprovados em 

pesquisa de Riffe et al.(1993). A estratégia consiste em pegar uma edição do jornal por 

semana variando consecutivamente os dias durante um período de tempo, a fim de 

construir uma diversificação da amostra que contemple as variações editoriais dos dias da 

semana e períodos do ano, o que evita abordar coberturas inteiras de efemérides ou outra 

situação periódica que afete a análise geral da amostragem em que o objetivo é estudar o 

processo de construção, no caso desta pesquisa, do posicionamento discursivo do Correio*. 

Bastante utilizada para análise de periódicos, a autoria do conceito de semana construída 

                                                
8 Movimento político informal ligado à oligarquia comandada por Antônio Carlos Magalhães (ACM), que 
passou por vários partidos de cunho conservador. 
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não é muito relatada e diversos trabalhos a utilizam sem sequer citar como surgiu a 

estratégia.  Kauffman (2005) afirma que o conceito “foi extraído de Kennedy (1998), mas 

segundo Westin (2002, p.11), que utilizou o mesmo procedimento, foi originalmente 

desenvolvido por Jones e Carter Jr.(1959) e posto em uso em trabalhos como Bell (1991)”. 

Riffe et al.(1993) checaram a utilização do conceito e o apontam como o mais 

eficiente entre as várias formas de pesquisas aleatórias. Com base nisso, a aplicação da 

semana construída sobre o corpus inicial do trabalho reduziu a amostra compreendida em 

um período de dois anos para o número de 93 edições, uma dimensão que permite analisar 

a evolução do posicionamento discursivo do suporte em variadas edições, com sua 

composição de cadernos e dias diferenciados. “Amostragem da semana construída assume 

variação cíclica de conteúdo para diferentes dias da semana e exige que todos os diferentes 

dias da semana sejam representados” (1993, p.134)9. 
Este estudo mostrou, por meio de comparações diretas entre os dias 
aleatórios simples, semanas consecutivas e construídas de amostragem, 
que, uma amostra pequena estratificada por dia da semana, vai dar uma 
estimativa tão boa, se não melhor. A distribuição de artigos de jornal 
simplesmente não é normal. A semana construída produz estimativas 
melhores do que as amostras puramente aleatórias do dia porque evitam a 
possibilidade de mais amostragem aos domingos ou sábados. (Riffe et al., 
p.139)10 

Ou seja, a amostra contempla várias situações de comunicação diferenciadas, quer 

seja por dias da semana, datas comemorativas, períodos de férias ou festas, que podem dar 

um panorama geral do processo evolutivo do periódico. Riffe et al.(1993) fizeram vários 

testes com este modelo de amostragem estratificada e comprovam que um processo de 

semana construída é mais eficiente do que a amostragem aleatória ou somente de dias 

consecutivos. Este estudo concluiu que, para um conjunto de seis meses de edições, uma 

semana construída foi tão eficiente quanto quatro semanas, e suas estimativas excederam o 

que seria esperado com base na teoria das probabilidades.  

A fim de encontrar as invariantes referenciais neste período delimitado de tempo, a 

pesquisa vai buscar as pistas na superfície do texto jornalístico, especialmente na primeira 

                                                
9  “Constructed week sampling assumes cyclic variation of content for different days of the week and requires 
that all the different days of the week be represented” (Riffe et AL, 1993,p. 134). Tradução própria. 
10 “This study has shown by direct comparisons between simple random, consecutive day and constructed 
week sampling that a smaller sample stratified for day of week will give just as good an estimate, if not 
better. The distribution of newspaper stories is simply not normal. Constructed weeks produce better 
estimates than purely random samples of days because they avoid the possibility of over sampling Sundays 
or Saturdays” (Riffe et AL, 1993, p.139). Tradução própria. 
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página (capa) das edições analisadas a fim de identificar mudanças no posicionamento 

discursivo daquele suporte redesenhado. Para abranger temporalmente todo o processo, foi 

escolhido um corpus que se acredita suficiente para perceber algumas regularidades, as 

invariantes referenciais.  

Desta forma, a fim de viabilizar um corpus para uma análise exeqüível, a pesquisa 

tomará como unidades as matérias diagramadas como manchetes da capa e as relações com 

as matérias internas considerando operadores ligados ao newsmaking como 

enquadramentos, temas preferenciais/critérios de noticiabilidade e contexto gráfico 

(disposição na página, editoria, título, tipologia, associação a elementos gráficos e cores); e 

à análise de discurso como o nome do jornal, títulos, hierarquização, procedimentos de 

intensificação e dramatização do discurso (vocabulário e figuras de linguagem).  
A unidade de análise pertinente não é o discurso em si mesmo, mas o 
sistema de referência aos outros discursos através do qual ele se constitui 
e se mantém; referir-se aos outros e referir-se a si mesmo não são atos 
distinguíveis, senão de modo ilusório; o interdiscurso não se encontra no 
exterior de uma identidade fechada sobre suas próprias operações. 
(MAINGUENEAU, 2006, p. 39) 

Estes operadores serão mobilizados a fim de responder algumas perguntas de 

pesquisa que emergem de uma pergunta maior:  

P: Como as mudanças editoriais do Correio da Bahia reposicionam discursivamente o 

jornal?  

P1: Como os enquadramentos e o valor-notícia poderiam ser mobilizados para 
analisar as mudanças no posicionamento discursivo antes e depois da reforma 
editorial? 
P2: Como as capas e as matérias significantes de antes e depois da reforma 
contemplam o leitor ideal do Correio? 
P3: Qual é o papel do projeto gráfico no posicionamento discursivo do jornal 

Correio*? 

2.1.	  Operadores	  mobilizados	  a	  partir	  da	  análise	  de	  discurso	  

2.1.1. Nome do jornal 

Mouillaud dedicou um capítulo ao estudo do nome do jornal, porque considera um 

enunciando que é ao mesmo tempo mínimo e dominante. O autor afirma que o nome do 

jornal só faz sentido em concorrência com os outros, sem esta concorrência perde seu 

nome e vira um jornal. “O nome-de-jornal não é mais objeto da leitura, torna-se seu 
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envelope” (MOUILLAUD, 2002, p. 85 e 86). Porque o nome, a palavra, deixa de ter 

sentido semântico e passa a ser uma espécie de contrato, de pacto com o leitor.  
Ele não será considerado como um enunciado isolado e autônomo, mas 
como um enunciado que aparece no jornal em locais bem determinados, 
lugares de onde não se pode extraí-lo sob pena de perder seu sentido. 
(MOUILLAUD, 2002, p.86). 

O nome do jornal também serve para marcar a unidade da série, filiada ao modelo 

de referência identificada por um projeto gráfico. Porém o paradigma do jornal é a 

novidade cotidiana, cada dia um novo jornal, que se transforma na coleção a partir do 

nome e de características não-verbais traduzidas pelo projeto.  
O exemplar por si não tem identidade; sua identificação só pode provir do 
contexto e do uso; ela lhe é adicionada por marcas que não pertencem ao 
jornal em si (são impressões – dobras, manchas, marcas diversas – que 
vêm a eles através do seu uso). (MOUILLAUD, 2002, p.87) 

O autor ainda aborda a disseminação do nome, na maneira como se auto-referencia 

ou utiliza o logotipo ao longo das páginas a fim de constituir uma identidade, mas não 

deixa de tratá-lo dentro do sistema de títulos, como o título dos títulos.  
A totalidade dos títulos é coberta por um título único. Por sua posição, 
este funciona como um fecho de abóbada, que assegura o fechamento dos 
títulos e que a todos sustenta. Por seu nome, o jornal se fecha sobre si 
mesmo. Nele, o conjunto de títulos encontra uma unidade 
(MOUILLAUD, 2002, 91). 

2.1.2 - Contexto gráfico  

O discurso é muito além do léxico e passa pela produção de sentidos.  Entendemos 

que o texto é constituído pela linguagem verbal e outros sistemas semióticos, como as 

imagens e gráficos. Assim, um texto não pode ser analisado fora do contexto ou como 

simples componente de um discurso. Leva em consideração a conjuntura, o suporte e as 

demais características que este mobiliza. 
A análise de um texto jornalístico impresso, por exemplo, tomará como 
ponto de partida o texto publicado, associando-o, a partir de certas pistas 
materiais que podem ser encontradas em sua superfície mesma, isto é, na 
mistura de linguagem verbal, imagens e padrões gráficos que o constitui, 
às práticas socioculturais no interior das quais surgiu e que costumam ser 
chamadas de contexto. (PINTO, 1999, p.12) 

  Ocorreram várias mudanças no conteúdo desde os despachos de agências, que 

fragmentaram o texto jornalístico em unidades breves e móveis, até chegar aos artigos. 
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Destaca-se, assim, a transformação progressiva na ‘área espacial’ do jornal, devido ao 

fluxo ininterrupto de informações que afetaram as formas e os conteúdos.  
Um quadro (a diagramação) foi progressivamente constituído ao longo da 
história do jornal: paginação - disposição em colunas - seções - títulos. 
Um conjunto de marcas fez da página do jornal diário não apenas um 
texto, mas uma “área espacial”. As distinções que eram imanentes ao 
discurso do jornal de opinião tornaram-se, atualmente, uma ordem 
externa e sem autor. Entretanto, a produção do sentido começa com a 
diagramação. (MOUILLAUD, 2002, p.25-26) 

Mouillaud traz à tona que a apreensão do acontecimento só é possível pela 

fragmentação espacial, uma vez que a maioria das investigações jornalísticas obedece a um 

modelo fractal, e não linear. Da mesma maneira, toma a noção de enquadramento para 

explicar a forma como o jornal é diagramado.  “Um acontecimento exige que seja 

fragmentado em cenas parciais que, para serem passíveis de leitura, devem ser, cada uma, 

monossêmicas” (MOULLAUD, 2002, p. 62).  

Desta forma, a diagramação do jornal auxilia a compreensão do acontecimento com 

o primeiro olhar, uma vez que está fragmentado em facetas múltiplas, em que cada uma 

corresponde parte deste fato relatado. O fato “eclode em uma pluralidade de 

acontecimentos parciais que se projetam em estrela. A disposição sobre a área da página é 

o local-suporte de uma retórica do discurso” (MOULLAUD, 2002, p. 63). 

Para Eduardo Freire (2007) os elementos constitutivos de uma enunciação 

jornalística “são colocados nos padrões do projeto gráfico, adquirem significação e passam 

a agir como enunciados” (FREIRE, 2007, C). Desta forma é possível observar nas marcas 

gráficas que tipo de enunciado se pretende, até mesmo o ethos do veículo impresso. De 

acordo com Milton Pinto, a mídia impressa, em especial nas capas de revistas e na primeira 

página dos jornais, “utiliza diversas técnicas de tratamento de imagens e diagramação para 

definir posições enunciativas” (1999, p.38). Pela diagramação, é possível se saber, sem ler, 

qual é o jornal em questão e ainda inferir se é um jornal popular, que se caracteriza pelas 

cores fortes, títulos com tipologia com ênfase ao destaque; ou um jornal mais conservador, 

com cores mais amenas e uma tipologia mais discreta.  
...as cores no jornal têm duas funções específicas: estabelecer sintaxes e 
relações taxionômicas. A cor organiza, chama a atenção, destaca, cria 
planos de percepção, hierarquiza e direciona a leitura, mas também 
estabelece relações semânticas que podem ambientar, simbolizar, conotar 
ou denotar algo. Assim, é possível inferir qual a razão do uso de uma 
determinada cor, quais as intenções do produtor do discurso; se há 
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sinceridade ou tentativa de manipulação ao aplicar uma determinada cor 
em um dado elemento ou fotografia. (FREIRE, 2007, 81) 

A modulação do espaço é também um artifício utilizado para agilizar o processo de 

construção gráfica da página impressa. É um recurso bastante comum atualmente em 

jornais. Os tamanhos dos títulos, subtítulos, chamadas e legendas são controlados para que 

não extrapolem o previsto pelo projeto gráfico, assim como a dimensão das fotos e 

anúncios publicitários. Tudo é controlado e com o objetivo de complementar o discurso 

escolhido para aquela informação. Caracterizamos, assim, os paratextos do jornal, que são 

os títulos, legendas, quadros, frases, infografia e fotografia, ou seja, os textos 

complementares e as entradas e janelas amplamente utilizadas no jornal impresso.  
Influenciado pela enunciação da Internet, o texto no jornal impresso atual 
apresenta “janelas” de conteúdos. O jornalista contemporâneo deve ter a 
visão do texto como um todo, e ter também a capacidade de dividi-lo em 
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 à 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.157) 

Os elementos gráficos podem ser signos icônicos (fotografias ou ilustrações) ou 

indiciais (quadros, linha, pontos, grafismos), e na enunciação, agregam valores simbólicos 

que complementam o discurso. A fotografia, por exemplo, tem dois estatutos: o da 

exposição do fato, a prova de validade, e da ilustração, um componente estético. 
O outro sentido, o da ilustração, tem a ver com o que Verón denomina 
como fundo semântico (2004). Ou seja, a fotografia assume um papel 
conceitual, sua leitura se dá pelo conceito genérico ao qual ela representa 
naquele momento. Aproveita-se o caráter abstrato de uma imagem para 
representar algo que será compreendido a partir do “repertório das 
fantasias icônicas dos meios de comunicação de massa, no limite da 
decoração”, como explica Verón. (VERON, 2002, p. 174 apud FREIRE& 
HOLANDA, 2008, p.9) 

As infografias são imagens que narram um acontecimento de forma rápida e eficaz, 

pois podem oferecer as mesmas informações das notícias substituindo a narrativa textual 

formal e extensa. Podem ser compostas por desenhos, fotos ou por ambos. São muito 

utilizadas para narrar fatos em que o uso de palavras demandaria um texto muito longo, ou 

porque se tornam mais atraentes quando apresentados visualmente.  
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O leitor de hoje flana pela página, percorre com o olho em busca daquilo 
que o apetece. Tal hábito de leitura de jornais é conseqüência da 
influência de outras 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. A leitura do 
jornal tem se tornado cada vez mais parecida com a fruição da TV e da 
Internet, ou seja, cada vez mais não-linear e menos passiva. (FREIRE, 
2007, p.82) 

Os quadros têm a função de isolar conteúdos e os grafismos de serem pontos de 

atração do olhar para facilitar a informação, resumir e até mesmo orientar o percurso de 

leitura. “Toda informação, como um asterisco em um guia, supõe a flecha de uma dêixis 

pela qual se autodesigna” (MOUILLAUD, 2002, p. 38). A iconicidade, para a análise de 

discursos, é um efeito de sentido construído por técnicas de representação como a 

perspectiva ou a fotografia (cf. mais abaixo com o papel das técnicas como práticas 

discursivas), semelhante ao que Roland Barthes chamou de “efeito de real” nos textos 

verbais (apud PINTO, 1999, p.37). 

2.1.3. Hierarquização pelo espaço  

Uma das formas de se estabelecer um valor-notícia é como o fato é publicado, 

como ele é tratado graficamente. Milton Pinto compara a hierarquização das notícias como 

um supermercado, com as gôndolas e a vitrine, espaço fronteiriço reservado para os 

principais produtos. Inclusive alerta que alguns elementos podem não aparecer nas 

“gôndolas”, mas existem na qualidade de interdiscursos, os pré-construídos que são 

acessados facilmente pelos consumidores, “que remetem para o que se poderia chamar de 

‘cultura de supermercado’ do usuário” (PINTO,1999, p.73). 

O autor afirma que a aparência da gôndola arrumada se assemelha a diagramação 

da primeira página dos jornais: “uma espécie de menu mostrando todas as opções 

disponíveis para “leitura”, hierarquizadas pela localização espacial” (PINTO, 1999, p.73).  

Observa que o tipo de informação, a distribuição em blocos e as operações enunciativas 

empregadas são as mesmas em todas as edições de um jornal, “havendo apenas pequenas 

diferenças na diagramação e na ênfase dada aos textos, com ligeira influência na 

hierarquização das informações” (PINTO, 1999, p.78). 

Desta forma, o jornal impresso pode ser reconhecido antes mesmo da leitura do 

léxico, a marca gráfica já confere uma identidade ao suporte e, a depender de como as 
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outras invariantes inferenciais se comportam, também pode inferir na credibilidade do 

veículo. São as estratégias de diagramação que criam as relações entre as matérias verbais 

e não-verbais, influenciado no percurso da produção de sentidos. “Os assuntos e, mais 

genericamente, a diagramação são os meios de assegurar-se a identidade do jornal através 

da variedade incessante de seus números” (MOUILLAUD, 2002, p.88). 

Freire, por sua vez, afirma que os cabeçalhos, páginas de abertura de editoria ou 

seção, número da página, marca, data e local da publicação servem para demarcar o espaço 

“como uma chancela de que o que vem a seguir representa o pensamento e os valores 

defendidos pela publicação, o prestígio, a credibilidade e o respeito a qual faz jus. Uma 

síntese da identidade que o diferencia dos demais” (FREIRE, 2007, p.68 - 69). Explica que 

estes elementos habitualmente aparecem no alto da página e ocupam toda a extensão 

horizontal da mancha de texto. Também chama a atenção para dois aspectos: a localização 

topológica e a área ocupada que podem definir o valor-notícia dado aquela informação. 

Mouillaud (2002, p.101)  vai mais longe quando diz que as páginas externas dos 

jornais são as “páginas sensíveis” e constituem a “membrana do jornal”, ao mesmo tempo 

em que classifica as páginas internas de “coração do jornal”, que já passaram por filtros e 

se colocam como informações “propriamente ditas”. Ainda afirma que os “assuntos 

desdobram-se em vários níveis”, indexados pelos títulos começando pelo nível 1, que diz 

respeito ao indicativo do assunto.  

2.1.4. Títulos 

Os títulos são os operadores de análise mais efetivos, porque trazem marcas 

evidentes do discurso. Há, inclusive, autores como Charaudeau que os consideram como 

gêneros do discurso. “Podem ser considerados um gênero, na medida em que são objetos 

de regularidades textuais sob o controle de uma instância de enunciação” (2006, p. 236). 

Este estatuto os relaciona diretamente aos enunciadores. 
Na imprensa escrita, a notícia é apresentada segundo critérios 
determinados de construção do espaço redacional e icônico, que seria 
correspondente ao grau de importância que se atribui a ela: a localização 
(na primeira página ou numa página interna, no alto ou no fim da página, 
com pré-título ou subtítulo); a tipografia (dimensão e corpo dos 
caracteres de impressão no conjunto dos títulos); a quantidade de 
superfície redacional (ou icônica) comparada à de outras notícias, em 
porcentagem. (CHARAUDEAU, 2006, p. 146-147) 
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Mouillaud acredita que, de forma genérica, há um duplo sentido entre a relação do 

nome-de-jornal com os títulos normais, porque informa a partir de um fato concreto, ao 

mesmo tempo em que pode remeter a um interdiscurso, a um sentido pré-construído. Desta 

forma propõe o estudo do título em seu contexto particular, “não como um enunciado 

posto sobre um suporte, mas como uma inscrição [....] uma região-chave que é o articulado 

e articulador do jornal, a expressão de sua estrutura” (MOUILLAUD, 2002, p.99). Conclui 

o pensamento defendendo que o título “não representa simplesmente uma variedade de 

enunciado em um corpus lingüístico, nem um item no fluxo das informações, mas a 

inscrição do jornal por excelência”(MOUILLAUD, 2002, p.100). 

Charaudeau atribui estes processos à exigência da visibilidade, que obriga a 

construção de páginas de jornal, em que as notícias sejam facilmente encontradas e 

apreendidas pelo leitor. Para tanto, são necessários cuidados na diagramação da primeira 

página (capa), nos ícones, rubricas, fotos, desenhos, tabelas, tipos de colunas, molduras 

entre outros elementos gráficos, assim como as titulações. Lembra ainda a tripla função 

destas formas textuais: fática, de tomada de contato com o leitor, epifânica, de anúncio da 

notícia, e sinóptica, de orientação ao percurso visual do leitor no espaço informativo do 

jornal (CHARAUDEAU, 2006, p.233). 

Outra exigência é a da legibilidade, que obriga o texto a ser o mais compreensível 

possível, acessando os pré-construídos e não ditos, ou uma escolha correta quanto à 

paginação das notícias (localização, molduras, ilustrações, tipografia) e à redação dos 

títulos. “Uma das conseqüências dessa exigência é, entre outras, a configuração dos 

gêneros particulares como as notas, os boxes, as páginas de informação factual (páginas 

práticas), certos perfis etc.” (2006, p. 233). Por último, a exigência de inteligibilidade, 

mostrando o porquê e o como das notícias, podendo aparecer em elementos da paginação 

(novamente pelas molduras, pelos gráficos etc.), mas particularmente pelas formas textuais 

que se apresentam como comentários (editoriais, crônicas, análises etc.).  

Charaudeau ainda chama atenção para a finalidade de captação do contrato de 

comunicação midiática, raiz da exigência da dramatização. “A exigência de dramatização 

não pode ser tão claramente exposta como as outras, assim sendo, insinua-se nos modos de 

escritura dos artigos e particularmente nos títulos, embora isso se dê de maneira variável, 

dependendo da imagem que o jornal procura fazer de si”, (CHARAUDEAU, 2006, p. 233).  

Mouillaud descreve o título como um elemento que conduz linearmente o percurso 

pela superfície do jornal. Classifica as páginas como abertas e fechadas, estas últimas 
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normalmente são as páginas externas (capa e a contracapa), quando têm um título no topo 

que cobre todos os assuntos abaixo.  
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. É 
em função da qualificação das mesmas que os itens são admitidos e 
repartidos no interior do jornal (MOUILLAUD, 2002, p. 100). 

Os títulos-assuntos, por sua vez, são enunciados invariantes e que constituem uma 

região permanente, ao contrário das páginas externas em que os enunciados são 

imprevisíveis, pois ficam à mercê dos fatos. Quando se tem o título-assunto, a notícia é 

induzida pelo seu valor informacional e o critério temático retoma seus direitos. Há uma 

hierarquização da informação, que desdobra uma enciclopédia e faz parte da cultura dos 

leitores do jornal, mas são apenas etiquetas. 

É igualmente o que se produz quando uma informação é compartilhada 
entre a primeira página e uma página de dentro de um assunto qualquer. 
Tudo ocorre como se a "notícia" tivesse certo valor informacional para 
gastar (que lhe dá acesso à primeira página) até um início em que a 
classificação temática volta a ser preponderante (MOUILLAUD, 2002, p. 
102). 

Os títulos das páginas podem ser ainda anafóricos ou de referência. Anafórico é 

quando toma os acontecimentos cuja validade vai muito além das 24 horas de duração do 

jornal quotidiano, instituindo o que Mouillaud chama de ‘presente atemporal’. “O título 

anafórico confere ao jornal uma temporalidade específica” (2002, p.105). O título de 

referência demanda um complemento, um artigo ou um enunciado, que lhe confere o status 

de título informativo. Aquele faz uma alusão a um acontecimento único e atual, este de 

uma atualização virtual. 

Poder-se-ia dizer que esses títulos estão, na página do jornal, na origem 
de três flechas, que indicam três direções diferentes: os títulos-assuntos 
remetem ao mundo que está em torno do jornal; os anafóricos remetem, à 
montante, à coleção; e uns e outros, ao jornal em si, posto que são 
enunciados documentários a seu respeito (MOUILLAUD, 2002, p. 105-
106). 

 

2.1.5. Fotografia (discurso imagético) 

É vasta a literatura dentro da pesquisa do jornalismo sobre a análise da fotografia 

no contexto da notícia e não pode se desconsiderado enquanto operador neste estudo. Em 
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uma revisão bibliográfica sobre a fotografia, Sousa (2004a) afirma que há vários estudos 

sobre o tema. Um deles, feito por Cubertson (1974), diz que a fotografia chega a atrair 

mais atenção do que o texto e que pode ser percebida mesmo que o texto não seja lido, 

assim como desviar a atenção do conteúdo escrito e produzir sentido por si só. Outros 

estudos, como de Mathews e Reuss (1985), mostram que são as fotografias que passam a 

primeira impressão para o leitor e constroem significados sobre pessoas e acontecimentos. 

“As fotografias contribuem também para o enquadramento de uma história, 

proporcionando maior compreensão desta última, e ajudam a manter o interesse de um 

leitor” (MILLER, 1975 apud SOUSA, 2004a, p.143). As pesquisas também a constataram 

que uma fotografia pode influenciar um observador a tomar certas atitudes a favor ou 

contra um personagem da imagem, pois as imagens estão mais associadas à emoção, 

enquanto as palavras, à razão. 

Milton Pinto afirma que a análise de discursos toma como parâmetro que toda 

imagem, “mesmo isolada de qualquer outro sistema semiótico, deve sempre ser 

considerada como sendo um discurso” (PINTO, 1999, p.37), e deve recusar a categoria de 

“signos icônicos” ou “ícones” em que são geralmente classificadas pelo semiólogos. Por 

isso mesmo, adquire um status próprio que será respeitado nesta pesquisa.  O autor ainda 

chama atenção para a fala de Erwin Panovsky, do que “denominou iconografias, ou seja, 

imagens que têm um significado cristalizado socialmente, como a cruz, a figura da justiça, 

etc.” (PINTO, 1999, p.37), pois estas têm características equivalentes aos signos da 

linguagem verbal, o que não é o caso da fotografia, que tem a dinâmica da captura do 

momento. Neste caso, Sousa corrobora ao dizer: “Os textos podem ser associados a 

imagens de variados tipos, com finalidades estéticas, informativas, expressivas ou outras” 

(SOUSA, 2005, p. 1). 

Contudo, na análise de discursos imagéticos é preciso considerar os pré-

construídos, os não-ditos, que a imagem traz, exigindo um esforço do analista para 

perceber os diversos enquadramentos possíveis, muitas vezes respondidos pelo texto que 

acompanha a imagem, que complementam e reorientam o sentido da mensagem. Eliseo 

Verón (2004, p. 169) afirma que, em análise do discurso, quando se trata de composições 

texto/imagem, a imagem nunca pode ser analisada em si mesma; ela não é separável dos 

elementos lingüísticos que a acompanham, que a comentam. É o que Barthes chama de 

“cadeia flutuante” de significados, pois afirma que toda imagem é polissêmica, “podendo o 

leitor escolher alguns e ignorar outros” (BARTHES, 1999, p.31).  
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 Contudo, há pistas mais contundentes, que facilitam a análise, como é o caso dos 

estereótipos visuais. Estes são utilizados no jornalismo como estratégia de acesso rápido do 

sentido. 

Os estereótipos visuais podem ser descritos como imagens que 

contribuem para associar pessoas a idéias simplistas e pré-concebidas 

sobre a idade, a nacionalidade, a etnia, a proveniência geográfica, o sexo, 

a orientação sexual, o estatuto econômico, as deficiências físicas e 

mentais, etc. Essa associação algumas vezes é verdadeira, mas muitas 

vezes é infundada e falsa, contribuindo para a dissociação entre uma 

realidade e as cognições pessoais e sociais sobre essa realidade. (SOUSA, 

2003, p.1) 

Sousa (2003) afirma que as fotografias ajudam a fortalecer os estereótipos porque 

se mantêm na memória por mais tempo e emocionam mais do que as palavras. Citando 

Lester (1995), diz que a imprensa repete com constância os estereótipos visuais e chegam a 

tornar-se parte da cultura em um determinado período histórico. A modelo magra como 

ideal de beleza, o homem forte que fuma etc. Porém há processo de conotação fotográfica, 

que já foram categorizadas por Roland Barthes em 1961, como paradoxo fotográfico. Estes 

processos podem ser a truncagem, a pose, os objetos destacados, a fotogenia ou 

embelezamento, o esteticismo e a sintaxe (SOUSA, 2004a). 

Em jornalismo, a fotografia é considerada uma espécie de prova da verdade, porém 

as ações do fotógrafo, ângulo, fundo, luz, posição da câmera, podem deixar a imagem 

fotográfica cheia de significados, proporcionando várias construções de sentido de forma 

conotada, inundando a matéria jornalística de subjetividade. Outra forma de conotação de 

sentido acontece por iniciativa do enunciador, que tem possibilidade de direcionar o acesso 

a outros tantos percursos de sentido, mesmo que a imagem esteja passando a informação 

completa e seja uma prova de que o fato realmente ocorreu.  

Indicadores verbais e não verbais (gestos, objetos presentes nas fotografias, 
espaços entre os personagens, olhares, etc.) fazem parte do contexto da 
foto; o espaço onde a fotografia é inserida pode considerar-se o contexto do 
discurso, englobando o texto que lhe está associado e o design. (SOUSA, 
2005, p.112) 

Assim, a fotografia pode definir enquadramento, ilustrar a página com uma função 

puramente estética e ainda atribuir sentidos sobre o fato relatado a partir de artifícios 

técnicos. Barthes afirma que, em um primeiro instante, estes valores conotativos ficam 
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suprimidos na fotografia, tendo em vista que o ato fotográfico é uma apreensão da 

realidade por meio do dispositivo. Daí a idéia de mensagem sem código: 
Na fotografia, o ato descritivo consiste em acrescentar a imagem denotada 
um relais ou uma segunda mensagem, extraída de um código que é a 
língua, que leva a constituição, inevitavelmente, a uma conotação ao 
análogo fotográfico. (BARTHES, 1999, p.14) 

Em suma, Barthes afirma que o paradoxo da fotografia consiste na existência de 

duas mensagens: uma sem código (análogo fotográfico) e outra codificada (tratamento 

fotográfico posterior) e questiona o estatuto puramente denotativo da fotografia.  “Uma 

grande probabilidade (e isto será uma hipótese de trabalho) de que a mensagem fotográfica 

(pelo menos a mensagem jornalística) seja, ela também, conotada” (BARTHES, 1990, 

p.14) 

Como procedimento de conotação, Barthes aponta a trucagem, a pose e os objetos, 

pois a conotação é produzida por uma modificação do próprio real, isto é, da mensagem 

denotada; e a fotogenia, o esteticismo e a sintaxe, que não são de interferência direta.  

Acredita que a trucagem intervém se prevenir se apoiando na própria credibilidade que é o 

poder de denotação da fotografia; a pose do modelo que sugere a leitura dos significados 

de conotação e nela existe um conteúdo baseado em atitudes estereotipadas; e os objetos 

que ao serem colocados em pose sugerem sentido conotado, pois são indutores comuns de 

associações de idéias. Todos os procedimentos com interferência direta de sentido próprios 

do jornalismo. Os outros três procedimentos já não têm tanta interferência direta. A 

fotogenia tem a mensagem conotada na própria imagem "embelezada" por técnicas de 

iluminação, impressão e tiragem. O estetismo seria a ambigüidade, quando, a fotografia se 

faz como pintura, isto é, composição ou substância visual deliberadamente tratada. E a 

sintaxe é o encadeamento de fotografias de um dado momento pode formar uma seqüência 

que conota significados. O significante de conotação não se encontra mais ao nível de 

qualquer fragmento de seqüência, mas ao nível do próprio encadeamento (Barthes, 1990, p. 

17-19). 

Barthes também chama a atenção para a interferência do texto, títulos e legendas, 

sobre a fotografia, pois, na maioria das vezes, é só uma explicitação do que a foto traz, 

podendo dar ênfase a algum aspecto, embora afirme que, por vezes, “também o texto 

produz (inventa) um significado inteiramente novo” (BARTHES, 1990, p.21), que traz de 

volta aspectos que se supõe uma denotação. Diz, inclusive, que a palavra pode chegar a 

contradizer uma imagem, produzindo uma conotação compensadora. 
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O efeito de conotação é provavelmente diferente conforme o modo de 
apresentação da palavra; quanto mais próxima está a palavra da imagem, 
menos parece conotá-la; devorada, de uma certa forma, pela mensagem 
iconográfica, a mensagem verbal parece participar de sua objetividade: a 
conotação da linguagem "purifica-se" através da denotação da fotografia; 
é bem verdade que nunca se dá uma incorporação verdadeira, pois que as 
substâncias das duas estruturas (aqui gráfica, lá icônica) são irredutíveis; 
mas, provavelmente, haverá uma gradação na amálgama; a legenda tem, 
provavelmente, um efeito de conotação menos evidente do que a 
manchete ou o artigo; título e artigo separam-se sensivelmente da 
imagem, o título por seu destaque, a imagem por sua distância; um 
porque delimita, outro porque afasta o conteúdo da imagem; a legenda, ao 
contrário, por sua própria disposição, por sua extensão limitada, para 
duplicar a imagem, isto é, participar de sua denotação. (BARTHES, 1990, 
p.20). 

Verón (2004) segue o mesmo raciocínio quando diz que a imagem de imprensa 

testemunhal tem o estatuto semiótico de verdadeiro fragmento de realidade, o que confere 

credibilidade e possibilita o procedimento de trucagem, por exemplo.  

Em um outro plano, a imagem de imprensa testemunhal está 
estreitamente ligada a um discurso informativo que constrói seu real (“a 
atualidade”) como nitidamente separado do discurso em si: o real da 
atualidade está lá, o discurso da imprensa está aqui, todo o valor social (e 
moral) da mídia consiste precisamente em estabelecer a ponte, em 
produzir a mediação que permita, a elas, as pessoas da imprensa, falar a 
nós, o público desse real. A imagem testemunhal, por fim e por 
conseqüência, é perfeitamente coerente com a deontologia clássica da 
informação: os fatos são uma coisa, as opiniões e as interpretações da 
mídia são uma outra, e a objetividade se mede pela manutenção 
escrupulosa da fronteira entre uns e outras. Se o essencial da ideologia 
clássica da informação se resume na senha "ter estado lá" para poder 
contar-nos (paradigma no imaginário social: o jornalista no front da 
guerra), a imagem testemunhal encontra seu papel e seu sentido em 
alguma coisa que é muito mais do que uma simples "caução do real": é 
como se, graças a ela, nós também, o público, tivéssemos estado lá. 
(VERÓN 2004, p.169)   

Em seu estudo sobre a capa da revista Le Nouvel Observateur (NO), Verón 

classifica os principais modos de agenciamento, que Barthes chama de procedimentos de 

conotação, e os classifica como “fundo semântico”, quando a imagem ocupa a totalidade 

do espaço da capa que mobiliza um elemento tirado do reservatório das “estereotipias 

visuais” da cultura, de forma especular quando mostra aquilo que se fala, e de forma 

circular, quando a natureza testemunhal é apagada e a imagem se torna “visualização de 

um conceito” e não um testemunho. Verón trata ainda da “retórica visual dos 

personagens”, pois, para cada personalidade pública, a mídia constrói um conjunto de 
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traços que se “convertem em índices de reconhecimento do personagem”; das “metáforas” 

visuais” que trabalham a especularidade texto/imagem; e a “espacialização das imagens” 

que obedece a um modelo icônico em relação à situação evocada pelo título. E há ainda a 

“imagem descritiva” como “janela”, testemunho do fato em si (VERÓN 2004, p.171-178).   

2.1.6. Procedimentos de intensificação e dramatização do discurso 

O jornal é senhor do efeito que confere às vozes que reproduz, afirmou Mouillaud 

(2002). Ele acredita que, mesmo em uma citação, “pode-se encontrar a partição entre o 

efeito da fonte e o efeito do agente, entre a legitimação da fala como um fato e seu 

distanciamento como uma citação” (MOUILLAUD, 2002, p. 121). Para ele, é no campo 

das vozes citadas, em que os enunciados conservam a exterioridade, que se deve fazer a 

análise, pois “os enunciados que são naturalizados em fatos dissimulam os empréstimos e 

as manipulações do jornal” (MOUILLAUD, 2002, p. 121). 

Normalmente os sujeitos são representados nas situações de comunicação por 

determinadas ações: o governo decreta, o sindicato reivindica, a comunidade protesta. 

Estes verbos ou ações são importantes pistas a serem consideradas pelo analista de 

discurso, uma vez que possibilita a verificação de invariantes referenciais de ações para 

determinado sujeito. Por exemplo, se a forma como é representado no jornal 

constantemente fortalece um estereótipo ou seu lugar de poder e, assim, ter mais um 

elemento para inferir sobre o ethos do enunciador e seu posicionamento discursivo. “É 

através de certos vocábulos, como os substantivos (em particular os nomes) e os pronomes, 

que se identificam os referentes dos discursos e que se indexa o mundo” (SOUSA, 2004a, 

p. 77). 

 Nesta tentativa de construir o leitor-modelo os jornais traçam estratégias de 

discurso, algumas vezes usando fórmulas prontas, estratégias profissionais que passam 

pelo uso recorrente de vocábulos, formações discursivas e figuras de estilo, como 

estratégias de agilizar o trabalho, no sentido dito por Gaye Tuchman (1999). Entre as 

estratégias discursivas utilizadas pelos jornalistas para enfatizar o discurso podemos 

destacar as palavras homófonas (mesma pronúncia e significados diferentes), polissêmicas 

(múltiplos significados), homônimas (mais de um significado), associação entre vocábulos 

diversos, palavras inventadas, embreantes, intertextualidades e figuras de estilo (metáfora, 

metonímia, antítese, personificação, sinestesias, ironia, hipérbole, eufemismo entre outras). 
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 Em oposição às regras profissionais que primam pela atração da atenção e para 

enfatizar a objetividade jornalística, existem outros elementos estilísticos destacados por 

Pierre Babin que têm o objetivo de dramatizar o discurso jornalístico, como o exagero, a 

simplificação, a oposição, a deformação e a amplificação emocional (BARBIN, 1993, p. 

67 apud SOUSA, 2004a, p. 88-89). Van Dijk chama a atenção para procedimentos de 

persuasão, como o uso de cifras, menção de outros acontecimentos, integração de 

diferentes fatos, inserção de novos acontecimentos, uso de argumentos e conceitos 

conhecidos para acessar preconstruídos, construção de textos emotivos, textos 

convincentes que conferem credibilidade ao autor como ser de notório saber e com 

capacidade de fazer projeções hipotéticas sobre os fatos (VAN DIJK, 1990, p. 126-127 

apud Sousa, 2004a, p. 91). 

2.2.	  Operadores	  mobilizados	  a	  partir	  da	  Teoria	  do	  Jornalismo	  	  

2.2.1 – Noticiabilidade/ temas preferenciais 

Quando um jornalista se depara com uma informação, muitas são as motivações 

que o impelem a decidir se aquela será uma notícia e como será publicada. São 

procedimentos habituais que dão pistas sobre a linha editorial do suporte internalizada já 

no processo de produção da notícia. “Não há como contar uma história se o narrador não 

sabe decidir o que é mais importante. E essa escolha gera os critérios para organizar os 

relatos. É a lógica da relevância”, como disse Manoel Chaparro11. Algumas destas 

motivações foram classificadas em pesquisas do campo da comunicação e, mais 

recentemente, na área dos estudos do jornalismo. Estuda-se o que Mauro Wolf (2005) 

chama de newsmaking, que abrange conceitos como valores-notícia/ critérios de 

noticiabilidade, enquadramento e influências organizacionais (linha editorial da empresa, 

relações econômicas, relações comerciais etc.). 

Essa escolha passa pelo conceito de gatekeeper, o selecionador de notícias, que 

surgiu em 1947, a partir de um estudo do psicólogo social alemão Kurt Lewin sobre os 

hábitos alimentares nos lares, quando descobriu que havia portões de filtragem da comida 

no lar. O pai era o selecionador do que se comia da horta e a mãe do que se comprava no 

supermercado. O próprio Lewin, em 1958, viu que o conceito poderia ser apropriado 

também para a análise do fluxo de comunicação dentro de um grupo, a partir de um líder 

de opinião (KUNCZIK, 2002, p. 234). 
                                                

11 Manoel Chaparro em entrevista ao Jornal Intercom Notícias, Vol. 3, Nº.  81 (2007) 
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David Manning White, em 1950, foi o primeiro a adotar o conceito no mundo 

anglo-saxônico ao descrever que o processo de produção de notícias é concebido como 

uma série de escolhas, em que o fluxo de notícias tem que passar por diversos portões 

(gates), momentos de decisão em que o jornalista (gatekeeper) tem que escolher ou não 

uma notícia. Kunczik afirma que “a notícia freqüentemente se define de maneira 

puramente tautológica, no sentido de que é notícia o que os meios do dia publicam como 

notícia” (2002, p.240). Chama atenção ainda para outra falha dos estudos em torno da 

seleção de notícias, porque abordam a rejeição e a retenção da informação, sem considerar 

como as notícias retidas poderiam ser aproveitadas ou até mesmo são subaproveitadas. 

Mauro Wolf define a seleção de notícias como “funcionalizada para as 

necessidades de organizar racionalmente o trabalho, a fim de torná-lo rotineiro” (2005, 

p.55). Na prática, essa seleção sempre foi feita pelos gatekeepers de forma tautológica, 

como apontou Kunczik (2002), embora essa tese seja refutada por Wolf e os demais 

estudos seguintes do newsmaking. Os críticos atribuem esta seleção a uma rotina produtiva 

complexa, pois o indivíduo colocado na posição de gatekeeper reclama a objetividade 

alicerçado na observação das técnicas jornalísticas e dos códigos deontológicos. Não é uma 

decisão aleatória. O “conjunto de experiências, atitudes e expectativas do selecionador 

interfere em suas decisões” (WHITE, 1993, p.151) e essa importância do contexto também 

é apregoada nos estudos de análise de discurso. 

 Gaye Tuchman, em seu estudo de 1972, diz que a busca pela objetividade 

jornalística passa por rotinas profissionais e “a ‘objetividade’ pode ser vista como um ritual 

estratégico, protegendo os jornalistas dos riscos da sua profissão” (TUCHMAN, 1999, 

p.74). Essa é uma forma de defesa das críticas e possíveis suspeições, de agilizar o trabalho 

cotidiano e de cumprir os prazos de entrega do material. Assim, além da cultura 

profissional do jornalismo, existem as restrições ligadas às organizações que gerenciam o 

suporte de imprensa, determinam a definição da notícia, legitimam as fontes e selecionam 

os eventos a serem noticiados. 

 “Determina-se, assim, um conjunto de critérios de relevância, que definem a 

noticiabilidade (newsworthiness) de cada evento, ou seja, a sua ‘aptidão’ para ser 

transformado em notícia” (WOLF, 2005, p.195). Contudo, a noticiabilidade passa também 

pelas operações e instrumentos utilizados para auxiliar na seleção do grande número de 

informações que chega cotidianamente nas redações diante do espaço limitado das páginas 
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de jornal. E essa seleção é também o que delineia o sujeito discursivo e seu 

posicionamento nas páginas de um jornal e não pode estar dissociada neste trabalho. 

2.2.2 - Valor-notícia 

Por tudo isso, torna-se importante para a reflexão que a pesquisa se propõe o modo 

como é realizada a filtragem das notícias cotidianas. Vale lembrar Mauro Wolf (2005) e 

sua afirmação de que o processo de seleção para a produção de notícias não pode ser 

explicado apenas como uma escolha pessoal do jornalista, permeada por sua subjetividade, 

mas um “processo complexo” que permeia todas as etapas do trabalho que começa com as 

fontes escolhidas, passa pelos modos, rotinas, procedimentos e os demais hábitos de uma 

redação. Neste processo, a seleção das notícias é feita por critérios rígidos, chamados por 

Wolf de valores-notícia, assim impõem-se um dos componentes importantes da 

noticiabilidade. 

 “Os valores-notícia são um elemento básico da cultura jornalística que os membros 

desta comunidade interpretativa partilham. Servem de ‘óculos’ para ver o mundo e para 

construí-lo” (TRAQUINA, 2005b, p.94). E é essa capacidade de ver por meio dessas 

lentes, que fazem com os jornalistas se mantenham na função de selecionadores. 

Wolf(2005) também alerta que o processo de seleção das notícias é bem mais complexo, 

que passa por várias etapas que facilitam a rotina de trabalho. 
O rigor dos valores-notícia não é, portanto, o de uma classificação 
abstrata, teoricamente coerente e articulada: trata-se, preferencialmente, 
da lógica de uma tipificação, destinada à realização programada de 
objetivos práticos e, em primeiro lugar, a tornar possível a repetitividade 
de certos procedimentos. Sendo assim, os valores/notícia devem permitir 
uma seleção do material, feita apressadamente, de modo quase 
‘automático’, caracterizada por um certo grau de flexibilidade e de 
comparação, que seja defensável postmortem e, sobretudo, que não seja 
suscetível de muitos obstáculos. (TRAQUINA, 2005b, p.204) 

Galtung e Ruge, em 1965, foram os primeiros a observar esses critérios que 

determinam as possibilidades de uma informação passar pelos vários filtros de uma 

organização noticiosa.  Estes autores classificaram inicialmente 12 critérios de 

noticiabilidade, até hoje muito atuais: proximidade, momento do acontecimento, 

significância, proeminência social dos sujeitos e das nações envolvidos, consonância, 

imprevisibilidade, continuidade, composição e negatividade.   Com o passar dos anos, e o 

avanço dos estudos, outros autores propuseram critérios que acompanham a dinâmica do 

jornalismo, variando de acordo com a conjuntura de cada época. 
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A lista de critérios de noticiabilidade que adotaremos neste trabalho é a de Wolf 

(2005) que passa por aqueles relativos aos produtos, aos conteúdos, ao meio, ao público e à 

concorrência. Para facilitar a compreensão, o autor propôs a divisão dos valores-notícia em 

duas categorias distintas: os de seleção e os de construção. Enquanto aqueles se referem 

aos critérios que os jornalistas utilizam para selecionar os acontecimentos, estes funcionam 

durante todo o processo de produção do material jornalístico, sugerindo “o que deve ser 

realçado, omitido, prioritário na preparação das notícias a apresentar ao público” 

(GOLDING-ELLIOTT, 1979, p. 114 apud WOLF, 2005, p. 202). 

       Conforme a sistematização de Traquina (2005b) sobre essa classificação de Wolf, os 

valores-notícia de seleção estão separados em dois subgrupos: os critérios substantivos, 

que são aqueles pensados na perspectiva de pauta (morte, notoriedade, impacto, 

proximidade, relevância, novidade, atualidade, notabilidade, inesperado, conflito, 

controvérsia, infração), ou seja, ainda como idéia da produção do material; e os critérios 

contextuais, que são os que se manifestam no processo de edição (disponibilidade, 

equilíbrio, visualidade, concorrência).  Após a seleção dos fatos que serão publicados, o 

processo produtivo é iniciado. E, neste processo de elaboração da notícia, alguns elementos 

são importantes, tais como a simplificação, a amplificação, a relevância, a personalização e 

a dramatização.  

Segundo Freire, uma das formas de observar o valor-notícia de um fato é pelo 

espaço que a ele é destinado na publicação e a sua hierarquização na página. Alerta para 

dois aspectos considerados na hierarquização pelo espaço: a localização topológica e a área 

ocupada. “As matérias apresentadas na primeira página são compreendidas como mais 

importantes que as colocadas nas páginas internas, pois estão na “vitrine” do jornal, a 

capa” (FREIRE, 2007, p. 69). Como a opção metodológica desta pesquisa é pela análise 

das manchetes, considera-se que os temas tratados têm um valor-notícia importante para o 

enunciador. 

2.2.3 – Enquadramento 

O “framing” ou “enquadramento” é uma teoria que propõe discutir a mídia como 

fonte de informação capaz de conduzir a opinião pública, direcionando e construindo 

significados. Com base nisto, é importante para a pesquisa observar os enfoques dados aos 

temas pelo atores discursivos em disputa. Conforme Sousa (2004a) citando Tuchman 

(1978), a melhor metáfora para compreender este conceito é a de janela.   



52 

 

Tuchman (1978:1) explica que a janela dá-nos uma visão do mundo, mas 
que essa visão é condicionada pelo tamanho da janela, pela distância a 
que estamos dela, pela opacidade ou transferência do vidro, pelo 
posicionamento do observador etc. A enunciação jornalística dá-nos 
igualmente uma visão de determinados aspectos da realidade, mas essa 
visão é contaminada pelos constrangimentos da linguagem, da 
enunciação, do enunciador e do receptor etc., à semelhança do que 
acontece quando observamos o exterior por uma janela (SOUSA, 2004, p. 
66).  

Podemos compreender, então, que o enquadramento surge como uma moldura para 

o campo de visão, ou seja, uma idéia central que dá visibilidade relativa a alguns 

acontecimentos em detrimento de outros. Entretanto, o jornalista não só cria uma realidade, 

como afirma Tuchman (1974/1999), como ele também manipula a informação desde o 

processo de seleção à ênfase de determinado fato ou versão. “Os repórteres descobrem 

acontecimentos nos quais conseguem localizar os temas e os conflitos de uma sociedade 

particular” (TUCHMAN, 1999, p. 258). 

Maurice Mouillaud serve-se do conceito de enquadramento para descrever o 

processo da visibilidade: a) delimitando um campo e um fora de quadro; o quadro 

determina o que deve ser visto; b) focalizando a visão no interior de seus limites, ele a 

unifica em uma cena; os dados isolados pelo quadro tendem à solidarização entre eles 

(MOUILLAUD, 2002, p.43).  O enquadramento (framing), conceito desenvolvido por 

Erving Goffman, em 1974, diz que o jornalista opta por enquadrar um fato de uma forma e 

não de outra, enfocando, assim, uma parte da realidade em detrimento de outra, muitas 

vezes para facilitar a compreensão. Colocado desta maneira, o enquadramento passa a ser 

visto como uma estratégia de organização do texto pelo emissor, mesmo que as intenções 

do emissor sejam inconscientes (SCHEUFELE, 1999).  

O pesquisador Robert Entman (1993) criou sua definição de enquadramento, 

amplamente citada em pesquisas, quando diz que o enfoque ou angulação é relacionado a 

um processo de identificação de seleção e saliência, pois ao proceder a escolha de aspectos 

da realidade percebida e os destacar em um texto jornalístico, o objetivo é difundir uma 

visão particular do fato, uma interpretação eventual, uma avaliação moral ou uma 

recomendação de ação para o problema. Defende que os enquadramentos: (1) definem 

problemas – ao determinar o que um agente causal está fazendo com quais custos e 

benefícios; (2) diagnosticam uma causa – identificando as forças que criaram o problema; 

(3) fazem julgamento moral – ao avaliar os agentes causais e seus efeitos; (4) sugerem 
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remédios – ao oferecer ou justificar tratamentos para os problemas e predizer seus efeitos 

(ENTMAN, 1993, p.52). 

Chong e Druckman (2007) situam os questionamentos na formação de opinião 

pública e desenvolvem uma tipologia de contextos de concorrência. O enquadramento é 

usado de duas maneiras: em uma comunicação, quando se refere às palavras, às imagens, 

às frases, e aos estilos da apresentação que uma voz atuante (um político, um meio de 

comunicação) usa ao retransmitir a informação sobre determinada questão ou evento a uma 

audiência; na outra, como um enquadramento individual (ou de pensamento) quando se 

refere à compreensão cognitiva de um indivíduo de uma situação.  

Scheufele (1999) identifica quatro processos: (a) construção do enquadramento que 

se centra sobre a dinâmica de como as falas, tais como meios de comunicação, escolhem 

enquadramentos específicos; (b) ajuste do enquadramento, que se refere à influência dos 

enfoques de uma comunicação no pensamento, e os processos psicológicos que se dão 

neste trabalho; (c) efeitos do nível dos enquadramentos no indivíduo, no que se refere aos 

impactos no pensamento, em comportamentos ou em atitudes subseqüentes; e (d) 

jornalistas como audiências, que olha como as ações dos cidadãos afetam o processo inicial 

da construção do enquadramento. 

Carrage e Roefs (2004) desconstroem a imagem do poder isolado dos jornalistas, 

ou dos demais gatekeepers, e contextualizam o trabalho jornalístico como parte de uma 

realidade mais ampla. Criticam pesquisas que exageram no grau de autonomia do jornalista 

no processo de enquadramento, pois afirmam que os profissionais enquadram (angulam) 

assuntos, mas a interpretação destes é moldada, em parte, pelo discurso externo às 

organizações noticiosas. Da mesma forma criticam porque a maioria dos estudos liga 

textos de notícias a processos de produção e recepção, quando deveriam abordar como os 

enquadramentos são financiados pelos atores políticos, como os jornalistas usam o 

enquadramento nos textos, como estas matérias articulam estes quadros, enfoques e como 

a audiência os interpreta. 

 No que diz respeito à integração do enquadramento e da teoria social de Entman 

(1993), os autores discorrem como a interação entre os movimentos sociais e a mídia 

noticiosa destacam as questões centrais da hegemonia. Criticam a perspectiva mecanicista 

que reduz a hegemonia a uma distribuição descomplicada e a uma aceitação pacífica das 

ideologias dominantes, e afirmam que os benefícios da integração feita no passado estão 

sendo ignorados pelos estudiosos contemporâneos. A tese da mídia hegemônica conecta 
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diretamente o processo do enquadramento às considerações do poder e às análises do 

relacionamento entre as notícias e as mudanças políticas.  

Inspirando-se no conceito de hegemonia formulado por Gramsci (1971) - as elites 

dominantes asseguram o consentimento da ordem política estabelecida por meio da 

produção e difusão de significados e valores -, Carrage e Roefs (2004) consideram que a 

concepção de enquadramento, incluindo argumentos sobre a influência da assimetria do 

poder no financiamento e no debate do enquadramento, tem enriquecido muitos estudos de 

hegemonia. Este argumentos têm também promovido um sentido específico para examinar 

como a mídia noticiosa constrói significados ideológicos consistentes com os interesses 

das elites.  Angulações, como impressões do poder, são centrais para a produção de 

significados hegemônicos. Gamson e Lasch (1983) são citados porque chamam a atenção 

para os significados da análise dos enquadramentos e, por extensão, a articulação com a 

ideologia hegemônica utilizando os enquadramentos. Fornecem um guia de dispositivos 

específicos para analisar estes quadros: metáforas, exemplos, frases de efeito, 

representação e imagens.  

Sousa (2004) defende que os discursos dos meios jornalísticos impressos incidem 

mais sobre fatos do que sobre problemáticas devido ao próprio processo de produção e 

suas estratégias de objetividade. Contudo, defende que na superfície do texto é possível 

observar os enquadramentos dos discursos nos temas e subtemas, na perspectiva das fontes 

em confronto, nas representações discursivas e na forma como são abordados esses 

fenômenos. 
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CAPÍTULO	  3	  -	  O	  contexto	  

3.1.	  Jornais	  impressos	  estão	  na	  berlinda	  

Enquanto se observa uma superestima sobre o alcance da informação on-line, 

pesquisas mostram um crescimento da circulação do suporte impresso em níveis mundiais, 

embora com ênfase em países do Terceiro Mundo. Segundo relatório anual da World Press 

Trends12, divulgado em 2008 pela Associação Mundial de Jornais (WAN, por sua sigla em 

inglês) com dados de 2007 sobre periódicos em 232 países, o Brasil foi o que teve maior 

incremento de vendas, registrando crescimento de 11,8%, mais de três vezes superior à 

média mundial, de 2,57%, fato que o colocou como o 12º maior crescimento de circulação 

naquele ano. Em 2009, com a crise econômica mundial, a situação mudou. O presidente da 

WAN, Gavin O’Reilly, antecipou dado do relatório ainda não divulgado, que diz que a 

circulação de jornais impressos no mundo cresceu 1,3% em 2009, apesar da crise mundial. 

Não há dados recentes da WAN sobre o Brasil, porém, o presidente admite que o 

crescimento ocorra nos mercados emergentes (6,9% em África, 1,8% na América do Sul e 

2,9% na Ásia) e mascare a tendência de queda nos países desenvolvidos (-3,7% na 

América do Norte, - 2,5% na Oceania, e - 1,8% na Europa) 13. 

No Brasil, segundo dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC), a gangorra 

dos números aconteceu em 2009. O mesmo instituto divulgou em agosto daquele ano que a 

circulação média do meio jornal dos veículos filiados ao IVC teve declínio de 4,8% no 

primeiro semestre em comparação ao mesmo período de 200814. Contudo, os dados 

fecharam em situação mais otimista: a circulação média dos 101 jornais filiados IVC caiu 

3,5% em 2009, na comparação com o ano anterior. De acordo com o instituto, em 2009 

circularam em média 4.200.743 exemplares de jornais por dia, enquanto que em 2008 esse 

número foi de 4.351.400. O presidente do IVC, Pedro Martins Silva, disse que o setor 

começou a se recuperar com o fim da crise e, em dezembro, a retração era de 2%”. No 

cálculo mês a mês, que abrangeu apenas os 94 títulos presentes nos dois períodos de 
                                                

12 Jornais brasileiros estão entre os que mais cresceram em 2007, notícia no site da ANJ. 
http://www.anj.org.br/sala-de-imprensa/noticias/jornais-brasileiros-estao-entre-os-que-mais-cresceram-em-
2007/?searchterm=jornais%20brasileiros acessado em 7 de dezembro de 2008 
13 Venda de jornais impressos no mundo teve alta de 1,3% no ano passado. No Brasil, avanço foi de 
5%.Notícia O Globo Digital/ site do IVC http://www.ivc.org.br/clipping/OGloboDigital_28052009.html 
acessado em 1 de novembro de 2009. 
14 IVC aponta queda na circulação de jornais. Site da Revista Meio e Mensagem. 
http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=IVC_aponta_queda_na_circulacao_de_jornais acessado em 1 
de novembro de 2009. 
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comparação, a redução na circulação média foi de 4,7%, com um movimento de 

recuperação também visível nos últimos meses de 2009: em dezembro, a queda na 

comparação foi de 3%. 15 

O fato é que o mercado está cada vez mais instável, se a comparação pegar somente 

os 20 maiores jornais diários brasileiros, em 2009 a queda da circulação chega a 6,9%16. 

Ou seja, há uma mudança na leitura dos jornais e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) 

tem pistas que apontam para o surgimento e o crescimento de jornais populares, que são os 

periódicos com projetos gráficos que priorizam textos menores e mais fragmentados, cores 

fortes, mais fotos e ilustrações, assim como apostam em preços baixos e linha editorial que 

privilegiam entretenimento, notícias policiais ou fatos inusitados e pitorescos (fait divers). 

Os dados do IVC também comprovam que estão neste perfil, três dos seis jornais que 

conseguiram melhorar seus desempenhos em 2008: Daqui (31%), Expresso da Informação 

(15,7%), Lance (10%), Correio Braziliense (6,7%), Agora São Paulo (4,8%) e Zero Hora 

(2%). Mantiveram-se estáveis os jornais Correio do Povo, A Tribuna e Valor Econômico, 

que encerraram o ano passado com circulações bem próximas às do fechamento de 200817. 

Em agosto de 2008, durante o 7º Congresso Brasileiro de Jornais (CBJ18), Fabián 

Barros, consultor da McKinsey19 para mercado de jornais, tentou explicar o fenômeno: na 

Europa há pouco espaço para crescimento devido a um processo de estabilização e 

sedimentação do mercado leitor, enquanto nos Estados Unidos, a perda de audiência da 

edição impressa para a internet e para os celulares, chega a 3%. O Brasil, por sua vez, 

ainda não apresenta esta conjuntura e levará alguns anos para acontecer. Para Fabián 

Barros, é possível conquistar novos leitores por três caminhos: expansão ao redor da 

marca, crescimento geográfico e o uso de novas mídias. Expandir a marca significa lançar 

títulos populares, novos formatos, explorar nichos diferenciados e vender produtos 

agregados.  Já o crescimento geográfico diz respeito à expansão para regiões próximas, 

fusões e compras de outros títulos. O uso de novas mídias possibilita captar publicidade 

                                                
15 Jornalistas & Cia, Edição 731, 18 a 23 de fevereiro de 2010 
16 Cai a circulação dos jornais brasileiros. Revista Meio & Mensagem On-line. 
http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Cai_a_circulacao_dos_jornais_brasileiros&origem=ultimas 
acessado em 21 de fevereiro de 2010 
17 Idem 
18 Jornais brasileiros devem buscar novas estratégias de crescimento. Site da ANJ. 
http://www.anj.org.br/jornais-brasileiros-devem-buscar-novas-estrategias-de-
crescimento/?searchterm=jornais%20brasileiros acessado em 7 de dezembro de 2008 
19 McKinsey & Company é uma firma mundial de consultoria de administração para empresas e instituições 
na área de estratégias, organização, tecnologia e operações. 
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on-line e, principalmente, oferecer ferramentas de busca de informações, produtos e 

serviços. E é esta cartilha sugerida pela McKinsey que o mercado de empresas jornalísticas 

do Brasil demonstra estar seguindo à risca, principalmente, no redesenho dos jornais, 

inclusive para novos formatos. Novas análises, porém, serão divulgadas em agosto deste 

ano, por ocasião da nova edição do congresso da ANJ. 

Nesta primeira década do século XXI, pode-se afirmar que a quase totalidade dos 

jornais impressos do Brasil passou por algum redesenho, muito em função de a internet ter 

se consolidado como fonte de informação (FREIRE, 2007). A influência da nova mídia se 

dá em função das mudanças nos hábitos de leitura e tais hábitos aparecem representados 

também nas páginas impressas, com o uso de diversos recursos que lembram os utilizados 

nas páginas da internet, como as pequenas caixas de textos, a indexação pelas cores 

(criando links), ou a tendência à horizontalização da leitura. Esta última aproxima o design 

do jornal em papel da tela do computador, principalmente pelo uso de tamanhos menores 

de folhas (formato tablóide20 ou berliner21), que tem crescido no mundo, o que não deixa 

de ser uma oposição ao clássico e verticalizado tamanho padrão (formato standard22).  

São projetos gráficos voltados para leituras mais rápidas, dentro dos parâmetros do 

que hoje se entende por ‘economia da atenção’, ou seja, a disputa pelo tempo que o 

consumidor despende para a mídia. Este é um termo cunhado há mais uma década por 

Michael Goldhaber, um físico californiano, estudioso das questões pós-industriais. Ele 

disse que a nova economia não seria do dinheiro ou da informação, mas da atenção dos 

indivíduos em um mundo com tanta informação circulante23. Diante de tais desafios, a 

saída mais comum do jornal impresso tem sido a adoção de projetos gráficos com um 

modo de leitura cada vez mais dinâmico semelhante à linguagem visual das interfaces 

tecnológicas. 

	   	  3.2.	  A	  importância	  do	  contexto	  
Em análise de discurso, o contexto é imprescindível para inserir a situação de 

comunicação dentro do mundo e do momento, assim como considerar os preconstruídos e 

os não ditos. Maingueneau diz que “o discurso é contextualizado”, refuta a idéia do 

contexto como uma “uma moldura, um cenário” e afirma que “não existe discurso senão 

                                                
20 Tamanho 37,5 por 30 cm 
21 Tamanho 47 cm por 31,5 cm 
22 Tamanho 37,5 cm por 60 cm 
23GOLDHABER, Michael. Attention Shoppers! In: Revista Wired, edição de 5.12.1997 
http://www.wired.com/wired/archive/5.12/es_attention.html  acessado em 28 de julho de 2008. 
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contextualizado”, pois não se pode atribuir um sentido a um enunciado fora de contexto. 

“O ‘mesmo’ enunciado em dois lugares distintos corresponde a dois discursos distintos” 

(MAINGUENEAU, 2001, p.54). 

Por diversas vezes nos primeiro e segundo capítulo desta pesquisa foi citada a 

importância do contexto para análise de discurso, quer seja histórico, político, geográfico, 

cultural ou gráfico. Nesta fase da pesquisa, o contexto do objeto de estudo tem que ser 

exposto, para que a análise se dê da melhor forma possível. Lembrando Pinto (1999), 

qualquer análise de texto jornalístico toma por base o texto publicado, mas nunca as pistas 

encontradas na superfície deste texto desconsideram o contexto sociocultural nelas 

contidas. 

Maingueneau (2006) afirma que o discurso é o objeto nominal e implica o sujeito, o 

contexto e o texto. Considera os objetos implícitos e é capaz de construir o sujeito falante. 

Aponta, assim, três tipos de “contextos”, o ambiente físico da enunciação (ou contexto 

situacional), o cotexto (seqüências verbais encontradas antes ou depois da unidade a 

interpretar) e os saberes anteriores à enunciação (MAINGUENEAU, 2001, p.26-27). No 

caso da pesquisa, são contextos importantes para se perceber o posicionamento discursivo 

do trabalho a seguir.  

O contexto não se encontra simplesmente ao redor de um enunciado que 
conteria um sentido parcialmente indeterminado que o destinatário 
precisaria apenas especificar. 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. (MAINGUENEAU, 2001, p.20) 

3.3.	  O	  Correio	  da	  Bahia	  em	  contexto	  

A fim de descrever as evoluções e mudanças no posicionamento discursivo de 

jornal impresso, foi escolhido um caso que é necessário ser colocado em contexto pelas 

peculiaridades político-econômicas. No dia 27 de agosto de 2008 o jornal Correio da 

Bahia, que circula majoritariamente em Salvador, mudou simultaneamente o nome, o 

formato, o projeto gráfico e as estratégias editoriais, assim como reestruturou a redação e o 

modelo de negócio. Além das pistas enunciativas iniciais, é necessário observar o contexto 

histórico, político, econômico e cultural. O Correio da Bahia é de propriedade da família 

do político Antônio Carlos Magalhães (ACM), falecido em julho de 2007. Apesar da morte 

do fundador, o jornal ainda mantém forte atuação política com viés conservador, o que 
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coloca sob suspeição a credibilidade do veículo, fato esse admitido em entrevista a 

pesquisadores pelos jornalistas envolvidos no projeto de mudança. 

Fundado no dia 28 de dezembro de 1978, foi às bancas pela primeira vez, em 15 de 

janeiro de 1979, com a manchete: “Descoberta na Bahia a maior mina de ouro do Brasil”. 

Segundo Lima (2002), Salvador em 1979 vivia uma das mais interessantes fases do seu 

jornalismo, “que convivia significativamente com a propriedade econômica e a 

efervescência da cena cultural”. No mercado jornalístico, a capital baiana tinha cenário 

competitivo, uma vez que existiam cinco jornais: A Tarde, Diário de Notícias (filiado aos 

Diários Associados), Jornal da Bahia, Tribuna da Bahia e o recém lançado Correio da 

Bahia. 

O jornal, desde o princípio, teve a imagem associada ao grupo político forte de 

ACM. De acordo com, na época, o diretor de redação por 29 anos, Demóstenes Teixeira, o 

Correio surgiu “por questões políticas”, pois Antônio Carlos Magalhães precisava de um 

canal para “divulgar suas idéias”. 

 
Quando foi fundado no final da década de 70, o Correio era usado só 
como instrumento político. De três anos para cá, foram realizadas 
mudanças e a preocupação com a qualidade editorial aumentou. Numa 
pesquisa realizada seis meses depois da fundação do jornal, 87% das 
pessoas classificavam-no como instrumento político. Em outra pesquisa 
de dezembro de 92, apenas 29% indicavam que o jornal era tendencioso. 
24 

 
Os jornais eram forte construtores de opinião pública à época. O jornal A Tarde, o 

maior de Salvador, era indiferente às opiniões do político e outros dois jornais, Jornal da 

Bahia e Tribuna da Bahia, faziam oposição clara à política “carlista”. Ou seja, apesar do 

poder constituído por ACM nas urnas e nos governos da ditadura, não tinha muita 

expressão na imprensa local. Teixeira ainda declarou: 

 
O jornal surgiu como porta voz do grupo de ACM, cumprindo a função ao 
longo de alguns anos, depois o grupo investiu na televisão, retransmitindo 
a manchete, e depois a Globo. Com a penetração da televisão nas camadas 
populares, o jornal foi perdendo a importância política para o grupo. Daí 
começamos a pensar: vamos fechar este jornal? 25 

                                                
24 Entrevista concedida em 1999. In: LIMA, M. E. O. Jornalismo Oligárquico: o perfil do Correio da 
Bahia. INTERCOM, 2002. Disponível em: 
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2002/Congresso2002_Anais/2002_NP2LIMA2.pdf acessado 
em 30 de outubro de 2009. 
 
25 Idem 
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O Correio da Bahia iniciou com tiragem de 2 mil a 3 mil exemplares. O grupo 

mantenedor teve que investir entre 2,5 milhões a 3 milhões de dólares, consciente do pouco 

retorno financeiro, “já que o jornal mantinha a imagem comprometida com a política de 

Antonio Carlos” (LIMA, 2002). O caráter não comercial da empresa jornalística era 

demonstrado, por exemplo, pelo fato de o jornal não circular aos domingos durante muitos 

anos.  

Demóstenes Teixeira disse, em 2001, que  
A pretensão de fazer jornalismo imparcial no quadro da imprensa baiana 
é muito difícil. As empresas de comunicação do Estado são usadas como 
meios políticos. É o preço que se paga pelo subdesenvolvimento. Nós 
sabemos que somos muito mais propagandistas do que jornalistas.26  

A pesquisa foi sobre as eleições de 1990, quando se demonstrou em números a falta 

de objetividade jornalística do Correio da Bahia. Campos (2001) demonstrou que, em uma 

semana, foram publicadas 31 matérias sobre eleições das quais 25 eram sobre o candidato 

Antônio Carlos Magalhães e, das seis matérias restantes, cinco eram sobre a oposição, no 

caso, a Frente Popular representada por Lídice da Mata. O jornal sempre se referiu a 

Antonio Carlos Magalhães usando termos positivos, expressões como “força de ACM”; 

“conhecedor dos problemas do Estado”; “líder político”; “já tarimbado e testado em cargo 

político”.  

Para o governador Nilo Coelho, que apoiava a candidata oposicionista, foi 

reservada a palavra ‘corrupto’ por nove vezes. Por oito vezes ACM referiu-se no jornal ao 

governador como ‘incompetente’, seis vezes como ‘ladrão’ e três vezes como 

‘irresponsável’. As expressões ‘imoral’, ‘indigno’, ‘louco’, ‘leviano’, ‘deseducado’ e ‘cara-

de-pau’ foram mencionados uma vez cada uma (CAMPOS, 1991, p.34).  Anos depois, em 

1999, o diretor Teixeira declarou que “a Rede Bahia de Comunicação é um grupo 

empresarial da área de comunicação, mas também tem suas preferências políticas e assume 

claramente essa postura”.27 

3.4.	  A	  reforma	  gráfica	  e	  editorial	  e	  a	  produção	  de	  sentidos	  
Em 2008, o grupo Rede Bahia mudou a direção do jornal; fez uma pesquisa sobre a 

imagem junto ao público; contratou uma empresa de consultoria espanhola, a Inovation; 

investiu R$ 15 milhões em reforma do projeto gráfico e editorial; reformou a redação com 
                                                

26 Entrevista concedida em 1991, p. 55. CAMPOS, Ana Carolina Ferreira de. A imprensa e a política na 
Bahia: um estudo comparado da cobertura das eleições de 1990 nos quatros jornais. 1991. Monografia 
(Graduação em Comunicação Social – Jornalismo) – Universidade Federal da Bahia 
27 Op. Cit. LIMA, 2002. 
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nova estrutura física, móveis e equipamentos; e enxugou o quadro de jornalistas, a ponto 

de profissionais terem sido demitidos porque não se adaptaram às mudanças. O resultado 

foi um jornal completamente diferente graficamente e se propondo mudar editorialmente, 

em modelo de distribuição e até de negócio, pois começou a ser vendido pela metade do 

preço do concorrente28. 

Deve-se considerar que o Correio da Bahia tem influência no Estado não só por sua 

tiragem ou envolvimento político-econômico, mas também por fazer parte da Rede Bahia 

(seis emissoras de TV aberta, uma emissora de TV fechada e três rádios, além do jornal 

diário). Embora ainda tenha uma participação minoritária no mercado de jornal impresso 

em relação ao concorrente ‘A Tarde’29. De acordo com o editor-chefe do Correio à época 

da reforma, Rodrigo Cavalcante30, o maior desafio foi a reforma editorial, pois o jornal 

mantinha um ranço político forte e o número de leitores não aumentava há alguns meses. 

Não só a imagem fora do veículo, mas os preconstruídos dentro da empresa e 

amalgamados nos funcionários mais antigos. Na reforma, enxugou e renovou a maioria da 

redação e contratou profissionais especializados em arte e infografias, ou seja, 

investimento voltado para os efeitos imagéticos do discurso.  

 “O jornal quer assumir posição de independência para aumentar sua credibilidade”, 

explicou o diretor executivo Luis Alberto Albuquerque31. Demóstenes Teixeira, substituído 

por ocasião das mudanças,  resumiu os interesses que nortearam o Correio da Bahia nos 29 

anos em que esteve no comando. “Durante muito tempo esse jornal serviu, de fato, como 

porta-voz político. Hoje não há mais razão para isso. ACM morreu. Temos que tratar isso 

aqui como um veículo e fazer, de fato, jornalismo”32. Sobre a influência direta de 

Magalhães, admitiu que esta se dava por meio das conversas diárias entre os dois sobre o 

conteúdo do Correio da Bahia. Conversas estas que aconteciam no escritório que o político 

mantinha no mesmo prédio do jornal, demonstrando, até mesmo na arquitetura física da 

empresa, a submissão do diretor às orientações do dono.  

                                                
28 O Correio custa R$ 1,00 durante a semana e 1,50 aos domingos, contra 2,00 e 2,50 aos domingos cobrados 
pelo A Tarde. 
29 Em agosto de 2008 o Correio* tinha tiragem aproximada de 20 mil exemplares contra 38 mil do 
concorrente A Tarde, segundo dados publicados no site da Rede Bahia e do Instituto de Verificação de 
Circulação. 
30 Entrevista concedida a esta pesquisa em 4 de dezembro de 2008. 
31 Mudanças no Correio da Bahia já começaram e jornal tem novo editor-chefe. http://www.comunique-
se.com.br/conteudo/newsshow.asp?editoria=37&idnot=42474 acessado em 4 de dezembro de 2008 
32 Correio da Bahia muda para afastar viés político. http://www.comunique-
se.com.br/conteudo/newsshow.asp?editoria=8&idnot=41764 acessado em 4 de dezembro de 2008 



62 

 

De um valioso instrumento político na fundação, o jornal perdeu força para o 

“partido eletrônico” criado com as concessões de rádio e TV dos anos 1980.  Com menos 

exigências do grupo que o comanda, o jornal começa a reagir contra a imagem 

conservadora e de ser instrumento político, procurando esta “posição de independência” 

apregoada por Albuquerque. A saída encontrada foi o redesenho do jornal. Realizou, 

assim, a primeira mudança gráfica ainda em 1989. Sob o comando de Paulo Adário, 

tornou-se mais eficiente em sua linha editorial e com visual mais atrativo. A segunda 

grande reforma gráfica aconteceu, em 1996, introduzindo as cores e se tentou dar mais 

leveza ao visual e valorizar a palavra ‘Correio’ na logomarca. “Editorialmente, o jornal 

reforçou a cobertura local” (LIMA, 2002) embora a ênfase na política nacional 

permanecesse. Assim, para na tentativa de transformar o jornal em uma empresa 

competitiva, em 1996 foram seguidos alguns passos: 
Os primeiros passos foram: investir no processo de modernização 
(informatização e projeto gráfico); profissionalização (renovação do 
quadro de funcionários); investimento no marketing (propaganda, 
lançamento de brindes). Desta forma, o Correio da Bahia começou 
“brigar pelo mercado” em Salvador. Agora, como o jornal está sendo 
tratado como uma empresa, a edição de domingo, que antes não existia, já 
está em funcionamento. (LIMA, 2002) 

 
Na terceira reforma realizada em 2008, todo o processo de mudança foi coordenado 

pelo diretor-executivo Luis Alberto Albuquerque (que comandou anos antes a reforma 

gráfica do jornal Correio Brasiliense), o próprio Rodrigo Cavalcante e a equipe da 

Innovation, uma consultoria espanhola que assinou reformulações de jornais como La 

Nación, Liberatión e O Globo. Rodrigo Cavalcante permanece à frente do periódico até 

dezembro de 2008, sendo substituído pelo editor-executivo Oscar Valporto, interinamente, 

até abril de 2009 quando Sergio Costa assume como editor-chefe. Apesar das trocas de 

comando, as novas exigências da globalização e da ampliação do mercado estavam sempre 

presentes.  

O objetivo da reforma era fazer algo diferente que quebrasse totalmente o padrão 

existente do jornal. Cavalcante revela que não interessava a migração dos leitores de A 

Tarde, mas conquistar novos leitores, contudo ressalta que, dos assinantes já existentes, 

apenas três cancelaram a assinatura após a mudança e a venda avulsa dobrou de quatro 

para oito mil exemplares, somente em bancas, ainda sem os dados de gazeteiros. Porém os 

dados fornecidos pelo então editor-chefe não podem ser comprovados porque o Correio da 

Bahia não entrou ainda no Instituto de Verificação de Circulação (IVC). 
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O suporte mudou de formato standard para berliner e modificou todo o projeto 

gráfico do jornal ao optar por uma estratégia de enunciação com paginação contínua, 

eliminando grande parte das editoriais. O formato berliner, um pouco maior que o tablóide, 

sugere uma diagramação mais horizontalizada, exige os textos menores e o uso de 

infográficos e imagens como forma de otimizar o conteúdo. 

A forma do tablóide se inscreve em uma transformação da superfície do 
jornal que, historicamente, passou de um suporte monótono e entrópico - 
era o discurso que estava ordenado - a um relevo cada vez mais 
“fissurado33”. (MOUILLAUD, 2002, p. 206) 

As editorias tradicionais deram lugar a quatro seções: 24 horas, com notícias 

rápidas e variadas, sem uma hierarquização formal de assuntos; Mais, com matérias 

completas sobre Salvador, Brasil, Economia e Política; Vida, com reportagens sobre 

comportamento; e Esportes, destinada à cobertura esportiva, com ênfase no futebol. Aos 

domingos tem a seção Bazar & Cia, com matérias sobre moda, TV e variedades. Os únicos 

suplementos são o Correio Autos e Classificados, embora o departamento de marketing 

tenha realizado alguns projetos especiais como o de Telefonia, Profissões e Revisão do 

Enem, assim como os cadernos Folia e Guia Junino aparecem sazonalmente por ocasião 

das temporadas de Carnaval e Festas Juninas, respectivamente.  

O formato em que a rubrica pode crescer a partir da demanda de notícia para 

determinada área e o assunto ocupa espaço de acordo com a sua importância a depender do 

dia, chamaram de ‘acordeom’. Como as estratégias econômicas têm que ser consideradas 

na análise de um contrato de leitura, é importante observar que o jornal reduziu o valor de 

capa para a metade do cobrado pela concorrência, padronizou os anúncios para a venda e 

incluiu uma nova estratégia de distribuição, com pontos de vendas espalhados por toda a 

cidade. Ainda sobre as estratégias utilizadas para a mudança, o nome reduziu de Correio da 

Bahia para Correio*. 

 Cavalcante defende, de acordo com a tendência34 dos suportes no mundo, que o 

jornal não necessita ser em formato standard, “sisudo”, ou com textos enormes. Acredita 

que existam, atualmente, outros modos de leitura e uma nova proposta de segmentação que 

não necessite de tantas editorias fixas. Aposta nas seções 24hs e Mais as duas que mais se 

valem do formato ‘acordeom’. Conforme o exposto, o Correio* se credencia como o objeto 

                                                
33 Mouillaud pontuou que a expressão “fissurado” é de Eliseo Verón, Communication, n. 28, 1978. 
34 Segundo Fabián Barros, da consultoria de mercado internacional McKinsey, durante o 7º Congresso 
Brasileiro de Jornais, em agosto de 2008, ainda há possibilidade de expansão do mercado de jornais no 
Brasil, ao contrário da Europa e Estados Unidos, principalmente aqueles com características populares. 
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para esta pesquisa que buscar entender se uma reforma gráfica colabora com a mudança no 

posicionamento discursivo de um suporte impresso.  

3.4.1 O mundo mudou  
O Correio* começa a se deslocar discursivamente a partir da campanha publicitária 

de lançamento do projeto gráfico-editorial, ao anunciar uma mudança radical e dá pistas 

para um posicionamento diferenciado que o jornal propõe ao público leitor. A partir deste 

novo lugar discursivo propagandeado, a comparação entre as pistas encontradas na 

superfície do texto antes e depois da reforma gráfica, corpus desta pesquisa, se torna 

possível, assim como analisar se ocorreram mudanças efetivas.  

A efetivação do projeto exigia uma campanha publicitária ousada. Foi feita, assim, 

em duas fases: a primeira fase trabalhou teasers35, a fim de criar expectativa e comentários; 

e a segunda fase contou com as mesmas mídias da primeira fase, acrescidas de ações 

promocionais de internet e ampla comunicação visual.  

Para entender o percurso de sentido escolhido por esta campanha que proclama a 

nova enunciação do periódico, optou-se nesta pesquisa por analisar uma única unidade 

para não nos distanciar do objeto deste trabalho. O outdoor foi a peça escolhida porque, 

diferente dos demais suportes de mídia como anúncios impressos ou em televisão ou rádio, 

ele não é uma mídia eletiva. Invade a paisagem pelas dimensões, misturando-se ao 

cotidiano de imagens e passando suas mensagens à revelia do público. 
Objeto entre os objetos, presença imperativa na paisagem, superfície 
limiar inscrita nos percursos de mobilidade do quotidiano, o outdoor 
afirma-se como um elemento fundamental de configuração visual do 
espaço urbano contemporâneo (PIRES, 2004, p.5). 

Considera-se ainda relevante analisar tangencialmente a publicidade nesta pesquisa 

como um objeto semiótico e de produção de sentido, pois a intenção é compreender o que 

se intencionava como lugar discursivo, sabendo que a estas observações dependem das 

experiências do pesquisador e do contexto. Michel Foucault, ao analisar o quadro Las 

Meninas, de Diego Velásquez, defende que as observações passam pelas sensações e 

experiências de quem o vê e afirma que a “representação pode se dar como pura 

representação” (FOUCAULT, 1999, p.21). E defende que as representações são ligadas 

entre si como signos. 

                                                
35 O teaser (provocador, em inglês) é uma técnica usada em marketing para chamar a atenção para uma 
campanha publicitária através de mensagens enigmáticas no início da campanha.  
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Os signos não têm, pois, outras leis, senão aquelas que podem reger seu 
conteúdo: toda análise de signos é, ao mesmo tempo e de pleno direito, 
decifração do que eles querem dizer. Inversamente, a elucidação do 
significado nada mais será que a reflexão sobre os signos que o indicam. 
(FOUCAULT, 1999, p.91) 

Observa-se que a publicidade fornece indícios para entender o percurso da 

intencionalidade do enunciador em demonstrar a futura mudança no posicionamento 

discursivo do jornal. Até o momento do início da campanha publicitária, o Correio da 

Bahia era reconhecido pelo discurso marcadamente conservador e, com a mudança gráfica 

e editorial, tenta se reinventar como um jornal moderno e alinhado com as novidades do 

mundo, inclusive adotando um novo nome. 

Barthes defende que a mensagem publicitária, principalmente aquela dada pela 

fotografia, é possuidora de um caráter funcional por meio de certos atributos significantes, 

e que deve ser transmitida o mais claramente possível, buscando a franqueza ou pelo 

menos a eficácia da mensagem.  
Em publicidade, a significação da imagem é, certamente, intencional: são 
certos atributos do produto que formam a priori os significados da 
mensagem publicitária, e estes significados devem ser transmitidos tão 
claramente quanto possível; se a imagem contém signos, teremos certeza 
que, em publicidade, esses signos são plenos, formados com vistas a uma 
melhor leitura: a mensagem publicitária é franca, ou pelo menos, enfática. 
(BARTHES, 1990, p. 28) 

 Quando os outdoors são colocados na rua com fotos marcantes lembrando as 

experiências coletivas recentes impõem uma forte significação. É o que Barthes chama de 

mensagem de substância icônica não codificada (mensagem conotada, simbólica ou 

cultural) – os signos de terceira mensagem têm o seu significado extraído de um código 

cultural.  Quando as imagens são acompanhadas de uma frase, este código lingüístico 

fornece um percurso, apesar de não impossibilitar outras interpretações não calculadas 

pelos autores da campanha. Ressalta que a diversidade das leituras não é, no entanto, 

anárquica, depende do saber investido na imagem (saber prático, nacional, cultural e 

estético) (BARTHES, 1990, p. 38). 

Barthes é mobilizado, assim, para analisar a campanha “Porque o mundo também 

mudou” que a Propeg desenvolveu em duas partes, a partir do seu principal anúncio de 

outdoor. Durante a primeira fase, a fim de associar às reformulações da publicação com as 

mudanças que ocorrem no mundo, o teaser apresentou transformações em diversos setores, 

como economia, natureza, ciência, política e comunicação. A frase “seu jeito de ver o 

mundo também mudou” em algumas peças antecipava a reforma editorial e gráfica do 
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jornal. Na fase de resposta, um aplique gigante de um exemplar do novo jornal foi 

encaixado no outdoor revelando o nome da publicação. Foram ainda instalados novos 

outdoors com uma composição de todos os teasers anteriores. A assinatura passou a ser “O 

mundo mudou. O jornal que traz o mundo até você também”. A ação publicitária enfoca o 

novo posicionamento, exagerando no uso da palavra mudança e suas variantes.  

A peça mais emblemática da campanha dos outdoors, “O Poder Mudou” traduz 

bem este percurso de sentido. Com a frase “O poder mudou” ao lado da foto de Barack 

Obama repleta de intencionalidade. A fotografia quer transmitir a confiança no futuro de 

mudanças radicais prometidas em campanha, o que casa no contexto da publicidade com o 

objetivo do Correio*. Um dos elementos de demarcação desta mudança também foi ‘nome 

do jornal’ e se torna, nesta pesquisa, um operador de análise importante e muito bem 

conceituado por Mouillaud como a porta de entrada do leitor para o dispositivo 

redesenhado. 

 
Figura 1 – Outdoor O Mundo Mudou 

A necessidade de mostrar um alto grau de mudança no posicionamento discursivo 

do jornal identificado com a política da família proprietária da Rede Bahia, da qual o jornal 

pertence, impôs a mudança no nome do jornal. Na segunda fase da campanha, ao ser 

apresentado aplique dos outdoors com a primeira página com o novo nome, o público foi 

levado a um percurso discursivo em  que a mudança no nome e no projeto gráfico não era 

só de uma nova enunciação, mas uma porta para uma nova era de mudança. Por isso, a 

frase que acompanha é “O mundo mudou - O jornal que traz o mundo até você também”. 
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A campanha publicitária do Correio* aproveita a representação da mudança que 

Obama trouxe ao seu país e ao mundo. Uma mudança brusca de valores conservadores 

arraigados, que envolve um interdiscurso ainda mais forte do que a política estadunidense e 

a influência no mundo, ou mais forte do que a disputa entre os partidos Democrata e 

Republicano: o debate sobre a cor negra do candidato a presidente e o forte preconceito 

racial. Promover a identidade do povo negro estadunidense com a ascensão de Obama é se 

apropriar de um percurso de sentido que acessa um elemento forte na cultura 

soteropolitana, que é a resistência e a força do movimento negro. 

Pode-se, assim, perceber que por meio de temas facilmente acessíveis pela 

experiência do público a campanha publicitária conseguiu criar um percurso imediato à 

produção de sentido desejado, ou seja, que o Correio* é um jornal dinâmico, independente, 

corajoso como Barack Obama. Dewey ao falar em ‘Arte como Experiência’, afirma que 

por meio de um processo intelectual rápido chega-se a um entendimento que só é encarado 

como processo após a conclusão, pois “no momento em que ocorreram foram igualmente 

emocionais; foram deliberadas e volitivas” (1985, p.90).  Apesar dos outdoors em questão 

não serem aqui considerados como arte, como é o caso da reflexão original de Dewey, é 

possível tecer um paralelo no que se trata da experiência o impacto, que despertam 

experiências afetivas, cognitivas e de volição. E nisto consiste a importância de uma 

campanha publicitária na construção de um percurso de sentido para um novo 

posicionamento discursivo de um jornal impresso. Pela campanha, se encontra a 

intencionalidade que será comprovada na análise que se segue das marcas discursivas e nas 

invariantes referenciais para comprovar se esta intenção exposta na campanha foi 

realmente incorporada às páginas do jornal. 
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CAPÍTULO	  4	  –	  A	  capa,	  uma	  análise	  do	  discurso	  

As 93 edições analisadas trazem pistas sobre o posicionamento discursivo antes e 

depois das mudanças do projeto gráfico, principalmente as que vêm impressas nas 

primeiras páginas, consideradas a vitrine do jornal. À primeira vista, o que se pode 

observar é que o Correio da Bahia e o Correio* - assim se dividirão as duas fases da 

pesquisa, consciente de que são a mesma empresa jornalística - são dois jornais diferentes, 

principalmente nos quesitos projeto gráfico e linha editorial. Contudo, uma análise mais 

aprofundada aponta para invariantes referenciais importantes que trazem à tona 

procedimentos e ações recorrentes. E será a comparação entre as duas fases, antes e depois 

do projeto gráfico, levando em consideração a mensagem de modernidade apregoada na 

campanha publicitária, que a pesquisa busca chegar à conclusão sobre a que ponto as 

mudanças gráfico-editoriais ocorridas no jornal chegaram a reposicioná-lo 

discursivamente. 

	  4.1.	  Agora	  o	  nome	  é	  Correio*	  

Um dos primeiros operadores de análise nesta pesquisa é o nome do jornal, que 

mudou de Correio da Bahia para Correio*. Mouillaud dedicou-se à pesquisa sobre o nome 

do jornal porque é “um enunciando que é, ao mesmo tempo, mínimo e dominante” 

(MOUILLAUD, 2002, p.85). O autor afirma a importância para a pesquisa porque o nome, a 

exemplo da palavra ‘correio’, deixa de ter sentido semântico e passa a ser uma espécie de 

contrato, de pacto com o leitor.  

O nome-de-jornal não é mais objeto da leitura, torna-se seu 
envelope [....]. Ele não será considerado como um enunciado isolado e 
autônomo, mas como um enunciado que aparece no jornal em locais bem 
determinados, lugares de onde não se pode extraí-lo sob pena de perder 
seu sentido. (MOUILLAUD, 2002, p.86) 

No caso do Correio da Bahia, o nome não se refere à Empresa de Correios e 

Telégrafos (ECT), encarregada de transportar cartas e encomendas, mas no contexto de um 

jornal diário que leva informação para toda a sociedade baiana. 

Rodrigo Cavalcante36 anuncia que pesquisas feitas antes das modificações 

mostravam que o jornal mantinha um estigma forte junto à população, estancando o 

crescimento do número de leitores. Em seus 30 anos de existência construiu junto ao 
                                                

36 Entrevista concedida a esta pesquisa em 4 de dezembro de 2008. 
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leitorado e em toda a sociedade imagem institucional que o classifica como um jornal 

conservador, porque sempre deu apoio irrestrito ao grupo político dos proprietários. Esta 

aproximação com um grupo político é apontada como negativa em várias pesquisas porque 

se confronta com a isenção jornalística cobrada aos meios jornalísticos.  

Traquina (2005a) explica esta necessidade de credibilidade dos jornais. Apesar de 

ressaltar a inconsistência da Teoria do Espelho - o jornalismo como reflexo da realidade -, 

afirma que a ideologia jornalística dita, até hoje, uma relação epistemológica com a 

realidade e diz que o ethos dominante na profissão, como o papel de árbitro dado ao 

jornalista e os procedimentos identificados com o profissionalismo, faz com que os 

membros da comunidade jornalística defendam que a credibilidade e legitimidade estão 

assentadas na crença social de que as notícias refletem a realidade e que os jornalistas são 

imparciais devido ao respeito às normas profissionais. Assim, um dos objetivos da reforma 

gráfica e editorial ocorrida em agosto de 2008, um ano após a morte de ACM, era uma 

tentativa de ruptura com esta imagem ligada ao nome do jornal.  

O Correio da Bahia passou a se chamar apenas Correio* (ver figura 2), com 

asterisco, uma marca francamente utilizada pela web, com o objetivo de se aproximar da 

geração que utiliza o novo meio de forma nativa37, 

ou seja, colocar em evidência a imagem de 

modernização já alardeada na campanha de 

lançamento. Nas ferramentas de busca Google, 

hoje a mais conhecida da web, o asterisco entre as 

aspas (*) substitui qualquer palavra de uma frase, 

ou ainda na busca do gerenciador Windows, 

qualquer extensão de característica de programa.  

Os grafismos são pontos de atração do 

olhar para facilitar a informação, que resume e 

orienta o percurso de leitura e, lembrando 

Mouillaud (2002, p. 38), o asterisco em um guia é 

uma flecha de uma dêixis que se auto-designa. Ou 

seja, um simples asterisco pode significar que o Correio* pode ser o que leitor deseja, abre 

                                                
37 Os perfis das pessoas que utilizam a Internet são classificados entre migrantes e nativos (PRENSKY, 
2001), sendo os últimos, aquelas pessoas com menos de 20 anos de idade, quando da popularização do uso 
dos computadores, celulares e outros aparelhos digitais. 

 
Figura 2 - 27 de agosto de 2007 
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Figura 3 - 25 de agosto de 2007 

um leque de possibilidades informativas e a amplitude do alcance informativo. Uma vez 

que é explicada pela filosofia e psicologia a necessidade do ser humano de onipresença, do 

medo do desconhecido que impulsiona o homem para a necessidade de descobrir, de se 

informar. “A ilusão da onipresença é construída pelas informações produzidas pelo outro” 

(PENA, 2005, p.22). O asterisco foi explicado na edição do dia 30 de agosto, na seção 

leitores,  em resposta a uma leitora. “O asterisco é apenas um símbolo gráfico que indica 

que há sempre mais coisas a dizer”, o que confirma o percurso do sentido pela 

naturalização do asterisco como símbolo amplo de busca.  

   Enquanto no Correio da Bahia, o projeto 

gráfico conservador mantém o nome do jornal 

monocromático fixo alto da primeira página (ver 

figura 3), uma zona estável dominando toda a área 

superior da capa, no Correio* o nome do jornal se 

destaca na primeira página, variando a cor entre 

branca e preta e, algumas vezes, a localização e a 

orientação na página (ver figura 4). O asterisco é 

da cor vermelha, conectando-se com o nome 

Bahia também em vermelho do slogan em preto 

“O que a Bahia quer saber”. Esta variação quer 

demonstrar o dinamismo assumido pela nova face 

do jornal, reafirmando a marca na apresentação do 

dispositivo e nova face de modernidade.  

Todos estes aspectos foram antecipados na campanha publicitária, como falamos no 

capítulo anterior, com os apliques colocados sobre os outdoors. “O jornal que traz o mundo 

até você também mudou” fica no local da manchete do jornal, com o novo nome em 

destaque. Como o “envelope” de Mouillaud sobre o dispositivo, o novo nome “reenvelopa” 

o jornal com uma forte indução de sentido, para que o percurso seja rumo à ruptura com o 

discurso conservador e a busca por uma linha mais moderna e próxima do cidadão, do 

leitor atual e dos futuros leitores. 
Sem imaginação não haveria semelhança entre as coisas. Vê-se o duplo 
requisito. É preciso que haja, nas coisas representadas, o murmúrio 
insistente da semelhança; é preciso que haja, na representação, o 
recôndito sempre possível da imaginação. (FOUCAULT, 1999, p.95) 
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4.2.	  A	  primeira	  página	  é	  a	  vitrine,	  o	  contexto	  gráfico	  

Mouillaud (2002) afirma que a diagramação é que permite uma identidade e 

reconhecimento do jornal por meio dos seus números. A troca do formato do jornal de 

standard para berliner38 por si só já promoveu mudanças significativas na primeira página 

do jornal assim com também na linha editorial. O formato standard, por uma questão 

tradicional entre os jornais brasileiros, tem reputação de seriedade e racionalidade, 

enquanto o tablóide ou formato semelhante em tamanho menor, figura como de escândalo 

e sensacionalismo (embora no Sul do país muitos jornais de referência adotem este formato 

há vários anos) e a capa, neste processo, exerce papel importante entre a produção e o 

reconhecimento do discurso daquele suporte de imprensa (FERREIRA, 1997, p. 411- 412). 

Por influência da internet e das mudanças nos hábitos de leitura, designers do jornal em 

papel cada vez mais usam estratégias para leitura na tela do computador, principalmente 

pelo uso de formatos menores (FREIRE, 2007), e os projetos gráficos contemporâneos 

estão cada vez mais voltados para leituras rápidas, de acordo com a dinâmica de leitura do 

mundo moderno. Para estudar a evolução da matéria diagramada na capa, Ferreira (1997) 

cita Barbier Bouvet, ao afirmar que a capa deve ser analisada como uma imagem que 

evolui ao longo dos anos. 

Nesta busca pelas invariantes referenciais que caracterizam o posicionamento 

discursivo é importante, assim, observar aspectos gerais das capas nas duas fases 

pesquisadas. A análise da enunciação, da retórica do espaço, sobre diversas perspectivas 

traz uma contribuição fundamental para o estudo do posicionamento discursivo 

(FERREIRA, 1997, p.411), pois já sabemos que os elementos que constituem uma 

enunciação jornalística ao serem dispostos no padrão exigido pelo projeto gráfico, 

adquirem uma significação e passam a agir como enunciados (FREIRE, 2007, p.20-21). O 

Correio da Bahia passou por algumas pequenas reformas gráficas anteriores, porém o 

período de análise da primeira fase deste estudo, que se refere ao período anterior à 

reforma tomada como marco da pesquisa, começa em 25 de agosto de 2007, um sábado, e 

prossegue até 19 de agosto de 2008, terça-feira, a partir da técnica de amostragem da 

semana construída que perfazem 46 edições.  

Nesta fase se observa a utilização de, basicamente, quatro tipos de capa: título em 

seis colunas no topo, abaixo da logomarca fixa em uma área estável; título em seis colunas 
                                                

38 Tamanho 47 cm por 31,5 cm 
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acima da dobra; em quatro colunas abaixo da foto; em duas ou três colunas ‘escondido’39 à 

direita da foto; ou ainda em menos vezes à esquerda, em uma diagramação horizontalizada, 

privilegiando a área superior da página, considerada a área nobre do jornal. Outro artifício 

recorrente é esta ‘segunda’ manchete estar editada em um box, pois quadros têm a função 

de isolar conteúdos e funcionar como ponto de atração do olhar. 

A capa do Correio da Bahia trazia, em média, 11 chamadas, com uma área 

tradicional ao pé da página reservada para o caderno Folha da Bahia, e aos domingos, à 

direita na maioria das vezes uma área em cor para chamadas dos suplementos. Este tipo de 

página é o que Ferreira(1997) chama de estilo europeu, um mosaico em que não há muito 

contrastes entre as chamadas. Podemos classificar estas invariantes das chamadas dos 

cadernos como ‘macroestruturas discursivas’, que atrelam o entendimento que o leitor 

conecta às diversas informações contidas no interior da publicação, pois a vinculação aos 

cadernos acontece a partir do entendimento da produção do conhecimento. No Correio*, 

porém, essas macroestruturas que fidelizam os leitores aos cadernos desapareceram, 

porque os suplementos culturais e de entretenimento foram tecnicamente incorporados a 

um único caderno. 

No Correio* a capa privilegia a matéria do dia, ou seja, o assunto principal daquela 

edição, trazendo mais fotografias e outras cinco chamadas menores, em média, o que se 

alinha ao estilo americano (FERREIRA, 1997). A logomarca que pode mudar de lugar 

quer imprimir o sentido de dinamismo e modernidade como já foi dito acima, embora na 

amostragem de 47 edições desta fase, que vai da mudança gráfica, em 27 de agosto de 

2008, uma quarta-feira, até 30 de agosto de 2009, um domingo, somente mudaram a 

posição do nome do jornal duas vezes (ver figuras 4 e 5 ). Contudo, por várias vezes, a 

fotografia subiu até a área antes estável da logomarca, e a ela se fundiu. A diagramação é 

normalmente verticalizada e modulada, privilegiando a área da esquerda, uma vez que não 

há mais dobra para exibição nas bancas e jornaleiros. E esta modulação é um componente 

importante porque hierarquiza o espaço e enfatiza a transformação progressiva na ‘área 

espacial’ do jornal.  

                                                
39Quando utiliza-se na pesquisa o termo ‘escondido’ entre aspas é porque a foto principal não se refere à 
manchete principal, e, sim, à outra manchete secundária, que funciona como uma segunda manchete e atrai a 
atenção com o apelo imagético. 
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O modelo americano de capa pede que a área principal seja a matéria do dia, mas 

nem sempre a melhor fotografia corresponde ao melhor fato. Para manter a invariante do 

discurso imagético, utilizou-se cada vez mais na amostragem desta fase o artifício da 

segunda manchete. Desde a mudança gráfica, o uso da cor preta é recorrente como fundo 

do box da manchete principal com foto (12 ocorrências entre as 47 edições, 25,5%), 

sempre impondo força, impacto.  

Assim como o uso da cor vermelha nas letras e quadros, quando o assunto é 

violência e morte. Essa enunciação dá ênfase ao novo ethos do jornal demonstrado pelas 

marcas gráficas cada vez mais próximas do popular imposto pelo próprio formato. As 

cores laranja, cinza ou uma variação clara e neutra de verde eram usadas quando o quadro 

trazia outro tipo de chamariz que não exigia tantos componentes dramáticos ou apenas 

detalhe de quadros para chamadas, porém as aplicações de letra em vermelho 

permaneceram (ver figuras 6 e 7). 

   
Figura 5 - 4 de setembro de 2008 

 
Figura 4 -  13 de julho de 2009 



74 

 

 

4.3.	  A	  hierarquização	  e	  a	  morfologia	  da	  página	  	  

No que diz respeito à hierarquização pelo espaço, respeitando a morfologia da 

página e os padrões do projeto gráfico, a manchete principal do Correio da Bahia era, 

frequentemente, a matéria diagramada como a manchete da página 3, da seção Poder, que 

em fevereiro de 2008 passou a ser chamada de Política. Com base no estudo de Freire 

(2007) que afirma que a localização topológica e a área ocupada definem o valor-notícia 

dado à informação, é possível afirmar o Correio da Bahia valorizava sobremaneira a 

política local, a ponto de dar a maioria das suas manchetes de capa com a matéria 

significante na página 3. Esta matéria era editada com um título em seis colunas, em uma 

grande massa de texto com foto, box e matérias coordenadas, demonstrando um 

aprofundamento da informação. Além da forma de edição, a página 3 é um espaço 

privilegiado porque é a primeira ímpar depois da capa. Outro indício de importância para o 

tema política local, é o nome da seção ‘Poder’. Pois o verbo poder é o direito de agir, de 

decidir, de mandar e este era o percurso de sentido que o jornal atribuía à política, 

desvalorizando outras instâncias de poder, como o econômico ou de cidadania. 

O caderno de cidades, ‘Aqui Salvador’, não tinha o mesmo destaque fixo na capa 

como o caderno de cultura, ‘Folha da Bahia’, mas mantinha espaço garantido ao ser diluído 

entre as outras chamadas e muito bem aproveitado em termos fotográficos, demonstrando a 

tendência à valorização das notícias locais, com destaque às voltadas para segurança e 

serviços. Este fato já aponta uma tendência que se consolidou na segunda fase, no 

 
Figura 7 - 31 de março de 2009 

 
Figura 6 -  28 de setembro de 2008 
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Figura 8 - 6 de agosto de 2009 

Correio*, em que os casos de insegurança, com ênfase aos crimes, ganham destaque na 

primeira página.  

Os cadernos ‘Automóveis’ e 

‘Classificados’ sequer tiveram chamada de capa 

no período analisado da primeira fase da pesquisa, 

o que demonstra certo descaso com os cadernos 

comerciais, reforçando a fala de Demóstenes 

Teixeira sobre a pouca importância que davam 

para assuntos comerciais do jornal, uma vez que 

eram mantidos pelo grupo político-econômico 

formado em torno de ACM. Outros estudos 

mostram que, embora Teixeira não admitisse, 

circulava nas finanças do jornal muita verba 

pública. Já na segunda fase, o caderno ‘Autos*’ 

(ver figura 8) é relançado com o mesmo perfil comercial, acrescido de matérias sobre 

diversos assuntos que concerne o suplemento e chamadas de primeira página com ênfase, 

demonstrando uma mudança de orientação comercial.  

A tipologia do título da principal e das secundárias antes da reforma era 

praticamente a mesma, alterando apenas o corpo de acordo com a posição na página. As 

cores eram pouco utilizadas na primeira fase da amostragem, com o uso do verde, amarelo 

e azul, todos em tons claros, muitas vezes em dégradé. Somente nas últimas edições 

analisadas nesta fase é que começa a aparecer a cor vermelha, já por influência da mudança 

gráfica que se processava nos bastidores.  

Na segunda fase passam pela reforma de fonte, corpo e cor. Com o uso do preto e 

do vermelho bastante conectados como estratégia do discurso popular e sensacionalista, 

dominando a capa, embora as outras cores permaneçam em tons mais fortes. Desta forma, 

se coloca discursivamente como um jornal popular, pois, como tratado no capítulo 2, cores 

também servem para “estabelecer sintaxes e relações taxionômicas”. Além de organizar o 

sentido, direcionaram a leitura como um atrator de atenção e também podem “conotar ou 

denotar algo” (FREIRE, 2007, 81). Assim, é possível inferir qual a razão do uso de uma 

determinada cor, quais as intenções do produtor do discurso. Pelas cores, tipologia, 

fotografia e hierarquização das matérias é possível inferir qual é aquele veículo e até 

mesmo sua identidade.  
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Freire (2007) afirma que cabeçalho, número da página, marca, data e local da 

publicação conferem respeito e servem de síntese da identidade ao jornal, por isso, estão, 

na maioria das vezes, no alto da página e ocupam a extensão horizontal da mancha de 

texto. No Correio da Bahia, a faixa de identidade fica logo abaixo da logomarca do jornal, 

porém o projeto gráfico não permitia muitas inovações, embora o padrão variasse em 

pequenos detalhes que davam pistas para a desorganização. No alto poderia vir ou não com 

uma propaganda, chamada, fotografia ou nenhum elemento, ficar totalmente limpo. A 

contagem do número de cadernos e páginas da edição, logo abaixo da logomarca, falhava 

constantemente com suplementos esquecidos e promoções importantes de marketing 

ignoradas. Outro problema é não constar a tiragem diária, assim como o horário de 

fechamento, dados comuns nas primeiras páginas de jornal. Na segunda fase, eliminou-se a 

contagem das páginas e não se acrescentou outro dado.  

4.4.	  Os	  títulos,	  um	  discurso	  à	  parte	  	  

O título para Mouillaud (2002) tem um status de inscrição e, no jornal, é uma 

região-chave articuladora. Para Charaudeau é um gênero do discurso. Para a nossa análise, 

é valorizado como uma marca importante para identificar invariantes referenciais entre o 

Correio da Bahia e o Correio*.  

Na fase do formato standard, os títulos tinham, graficamente, poucas variações de 

fonte e corpo. O título da manchete principal vinha em quatro posições, sempre na metade 

superior da página: ou no topo ou acima da dobra em seis colunas, ou em duas colunas à 

direita, ou na mesma situação em quatro colunas, seguindo o estilo de capa europeu. 

Quanto ao conteúdo destes títulos, utilizam verbos no presente do indicativo e infinitivo, 

que provocam distanciamento do leitor, embora esta regra fosse burlada quando se tratava 

de esporte. O uso de orações condicionais ou interrogativas também é um recurso para 

demonstrar desconfiança em relação às informações oficiais ou matérias de projeção e 

perspectivas, reforçando o ethos jornalístico do fiscalizador. “Rede Privada pode ser 

descredenciada do SUS” (ver figura 9) ou “O que a eleição de Obama pode mudar na 

Bahia?” (ver figura 10).  
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Na manchete da edição de 25 de agosto de 2007 (ver figura 3), “STF decide 

processar 19 mensaleiros”, usa da estratégia de distanciamento ao trazer verbos no presente 

do indicativo, mesmo que no texto da chamada ou na matéria interna se contradiga, pois 

traz no conteúdo da chamada construções de frases indutoras de sentido, como “quadrilha 

do mensalão”, já condenando os processados como uma associação de criminosos. Ao 

destacar a decisão do Supremo Tribunal Federal na manchete em quase metade do espaço 

nobre da capa (2/3 da área), mostra a importância dada a um dos desdobramentos do 

escândalo do Governo Lula. Mais uma notícia de política nacional, colocada como 

manchete da página 3, de Poder, primeira página ímpar, em que normalmente estavam as 

matérias de capa nesta fase. Uma invariante que mostra o quanto o jornal valoriza a 

cobertura política. 

Na edição de 2 de setembro de 2007 (ver figura 11), “Lula defende mensaleiros do 

PT”, o título em 6 colunas e foto em 5 colunas que privilegia a manchete principal. 

Contudo o verbo ‘defende’ seguindo do termo pejorativo ‘mensaleiros’ associa o 

presidente da República com a conivência ao crime dos acusados, já tratados pela imprensa 

como culpados. Neste ponto, o jornal não se furta de mostrar sua identidade discursiva. O 

mesmo acontece na manchete: “Wagner amplia bancada com adesistas do PR”, do dia 26 

de setembro de 2007 (ver figura 12), quarta-feira. Sem modalizadores aparentes, usa a 

   
Figura 10 - 08 de junho de 2008 

 
Figura 9 -  04 de outubro de 2007 
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Figura 13 - 29 de novembro de 2007 

estratégia de distanciamento com verbos no presente, porém o adjetivo ‘adesista’ também 

tem conotação pejorativa e sugere o conchavo costumeiro ou oportunista por parte da 

bancada de deputados, e o verbo ‘ampliar’ induz ao sentido que esta prática oportunista de 

Wagner não é inédita, ou ainda que a ‘ampliação’ significa que não haveria necessidade de 

usar desta prática adesista uma vez que a bancada já seria suficiente para a 

governabilidade. Atitudes não compatíveis com a devida isenção exigida aos parlamentares 

e partidos políticos. Ao chamar os parlamentares pelo termo, o jornal se posiciona contra o 

apoio destes representantes do Partido da República (PR) ao governo Jaques Wagner, que 

pode ser explicado pelo fato de o PR ser, em sua maioria, da base de apoio do carlismo na 

Bahia.  

 

  Na manchete de 29 de novembro de 

2007, quinta-feira, “Tragédia no futebol - 

Implosão de estádio preocupa Iphan” (ver 

figura 13), editada em seis colunas sendo a foto 

do Estádio da Fonte Nova em quatro colunas 

abaixo da logomarca, e traz um elemento novo 

na amostragem que é o antetítulo em vermelho, 

que chama mais atenção para o título. O termo 

“tragédia” também tem um forte apelo dramático. São artifícios gráficos e semânticos para 

 
Figura 12 - 26 de setembro de 2007 

 
Figura 11 - 02 de setembro de 2007 
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evidenciar a informação, bastante utilizados em jornais populares, dando pistas de que o 

Correio da Bahia, apesar de usar uma enunciação de jornal conservador e valorizar as 

matérias de política, já se utilizava de estratégias de dramatização e intensificação do 

discurso. 

Na fase do formato berliner, as estratégias de dramatização se intensificaram. Nas 

primeiras edições da amostra ainda se observa a tentativa de não ser apelativo, com cores 

fortes demais e títulos com verbos no tempo imperativo, uma estratégia pedagógica que dá 

proximidade com o leitor, típico dos jornais mais populares, mas esta tendência foi se 

consolidando no decorrer da amostra, como nos exemplos:  “Saiba como consumir sem 

cair no vermelho” (ver figura 8) ou “Veja o que muda na vida do aposentado” (ver figura 

14). 

 

Um outro exemplo de aproximação e estratégia pedagógica é a frase localizada no 

topo de página, acima da área onde fica o ‘nome do jornal’ sempre há uma pergunta ou 

comentário, que vem com a frase em vermelho: ‘’Bom dia, Bahia’’. Não é propriamente 

um título ou uma chamada para matéria interna, funciona como uma conversa, uma forma 

de aproximação e intimidade que interpela diretamente o leitor, com o uso recorrente de 

dêiticos, como “você”, que exerce a função fática exigida aos títulos. No dia da mudança, 

27 de agosto de 2008 (ver figura 2), a frase era: “Bom dia, Bahia: Você é um dos 1187 

felizardos com ingresso para ver João Gilberto?”. Outro exemplo é “Qual a última vez que 

 
Figura 14 - 14 de agosto de 2009 

 
Figura 8 - 6 de agosto de 2009 
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você viu o pôr-do-sol na Ponta de Humaitá? (ver figura 15) ou ainda “Você notou como os 

detentos de Lemos Brito usam celulares à vontade” (ver figura 16). 

 

 

A estratégia da proximidade passa pelo próprio jornal. Na edição do dia 18 de 

janeiro de 2009 (ver figura 17), traz uma foto de Obama, sob o título “O que vai mudar no 

mundo”. Esta é uma auto-referência à campanha publicitária do próprio Correio* por 

ocasião da mudança gráfica, seis meses antes, quando Obama ainda era candidato. Esta 

capa não só noticia a posse de Barack Obama na presidência dos Estados Unidos como 

reafirma a mudança do Correio* em uma nova fase. Este é um exemplo de quando 

Mouillaud (2002) fala em um duplo sentido entre a relação do nome-de-jornal com os 

títulos normais, porque pode remeter a um interdiscurso, a um sentido pré-construído. No 

caso de Obama, devolve nesta manchete o sentido tomado em empréstimo na campanha 

publicitária. Porém esta não é a primeira vez que se usa do expediente, em 8 de junho de 

2008 (ver figura 10), um pouco antes da campanha publicitária, o Correio da Bahia 

também saiu com o título: “O que a eleição de Obama pode mudar na Bahia?”. 

 
Figura 16 - 9 de dezembro 2008 

 
Figura 15 - 12 de setembro 2008 
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Figura 18 - 2 de maio de 2009 

 

 

Em se tratando de títulos, Charaudeau fala da 

exigência da dramatização para o contrato de 

comunicação, que não deve ser evidente e se insinua 

na escrita a depender da imagem que o jornal 

procura fazer de si mesmo (CHARAUDEAU,2006, p. 

233). No caso da manchete do dia 2 de maio de 2009 

(ver figura 18), “Bispos: homossexuais podem ser 

padres”, o Correio coloca um assunto polêmico: a 

posição que a Igreja Católica tem do 

homossexualismo e do celibato na primeira página 

do jornal. O título anafórico vai muito além das 24 

horas de duração do jornal quotidiano, instituindo o 

que Mouillaud (2002) chama de ‘presente 

atemporal’, que dá uma idéia de permanência a esse 

título.  

Como já foi dito, percorrendo a amostra de forma cronológica, percebe-se que as 

mudanças se processam para uma aproximação aos tablóides. A capa do dia 26 de maio de 

2009 (ver figura 19) exagera na dramatização. A faixa vermelha com letras brancas volta 

 
Figura 10 – 8 de junho de 2008 

 
Figura 17 - 18 de janeiro de 2009 
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Figura 19 - 26 de maio de 2009 

 
Figura 20 - 3 de junho de 2009 

ao topo da página, logo abaixo da logomarca. No local 

está escrito “Emergência na Saúde: Dois morrem por 

dia sem vaga em hospital”. Em seguida, box em cor 

com foto de um buraco com um grande urso e a placa 

com o nome do prefeito João Henrique, com a frase: 

“Olha o BURACÃO, João”. O jornal, assim, se 

posicionar no lugar de fala do leitor, como fiscalizador 

e parte da sociedade, estabelecendo proximidade com 

o cidadão soteropolitano.  

Ao utilizar a frase que alude ao artifício 

utilizado pelo jornal popular carioca Extra e um 

boneco chamado de João Buracão, uma prática já 

difundida pelas televisões nacionais, assemelha o Correio* ao status de popularesco do 

jornal Extra. No mesmo dia, há uma explicação na página 3 sobre quem é João Buracão, 

que diz:  
Um boneco que luta contra o descaso das autoridades cm a situação das 
ruas já virou personagem no Rio. João Buracão nasceu em fevereiro deste 
ano (2009) das mãos dos moradores do bairro de Marechal Hermes, que 
colocaram um boneco de jornal na beira de uma cratera aberta havia 
cinco meses. O jornal carioca Extra aproveitou a idéia e, hoje, João 
Buracão é levado a vários buracos da cidade para cobrar soluções. 
(CORREIO*, 26/05/2009) 

Outra pista é o box no topo da capa para a 

gravidez da cantora popular Ivete Sangalo no dia 3 de 

junho de 2009(ver figura 20), cujo título é “Vou cantar 

até o bebê nascer”. O discurso direto é resgatado para 

buscar aproximação com o leitor e provocar efeito de 

sentido, uma estratégia comum do discurso do jornal 

popular. Ao ser dado destaque significativo para a vida 

particular da artista identificada com o Carnaval e as 

massas populares com forte apelo dramático, traz o 

interdiscurso da interrupção recente da primeira 

gravidez bastante explorada pela mídia nacional e a 

natural necessidade de tomar mais cuidados com esta nova gestação. 
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 As chamadas acima do título foram utilizadas em apenas sete vezes durante esta 

fase da amostragem com 47 edições e, na maioria das vezes, foram utilizadas para destacar 

promoções do jornal, novos colunistas e seções. Ao lado do box, também no topo à 

esquerda, uma chamada sem foto sobre a descoberta dos escombros da aeronave AF 447 

desaparecida desde a madrugada do dia 31 de maio de 2009 com 228 passageiros no 

percurso do Rio de Janeiro a Paris, manchete durante dias dos principais jornais de 

referência do país.  

Nesta mesma edição, o novo leitor do Correio* 

fica ainda mais delineado pelo título principal desta 

mesma edição: “Casa própria dá geladeira grátis”. Ao 

destacar na manchete em corpo maior do que o habitual, 

mostra o leitor do Correio* como aquele beneficiado 

pelo programa do governo de distribuição de casas, com 

o atrativo adicional da distribuição de prêmios como 

geladeiras e lâmpadas elétricas. Para completar esta 

capa, uma foto que toma quase toda a parte de baixo, 

com o título em vermelho sobre um fundo preto: 

“Gangue de branco ataca carro-forte em hospital”. Com 

policiais federais armados saindo do hospital 

universitário. No domingo, 5 de julho de 2009 (ver figura 21), a manchete volta ter um 

apelo dramático: “Médicos decidem quem vai viver ou morrer na Bahia”.  E as matérias 

significantes internas nas páginas 10,11 e 12 continuam o 

clima de terror. 

Dia 19 de junho de 2009 (ver figura 22), novo 

caso em que a capa expressa o leitor que se quer para o 

Correio*. Um quadro preto e letras vermelhas e brancas, 

com o título “Tempo quente”, trata de um protesto contra 

a morte de cinco jovens que fechou uma via em Salvador, 

mostra uma foto de parentes segurando a fotografia das 

vítimas e atrás o incêndio na rua em protesto. A violência 

como atrativo. Acima, no topo, antes da logo, uma 

montagem com as fotos em poses contorcionistas do 

técnico da seleção de futebol do Brasil, tem o título: “Dunga enverga, mas não quebra: 

 
Figura 21 - 05 de julho de 2009 

 

 

 

 
Figura 22 – 19 de junho de 2009 
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Figura 23- 29 de julho de 2009 

 

 

Brasil 3x0”. A seqüência de fotos ilustra o uso do verbo envergar, que quer dizer curvar ou 

sofrer uma pressão, enquanto o verbo quebrar quer dizer romper ou falir. Este título conota 

outro sentido não dito, pois o interdiscurso aponta para a má fase no futebol brasileiro, o 

esporte mais popular do Brasil, comandado pelo técnico Dunga, que já teve com sua 

competência questionada e consegue bons resultados para permanecer no cargo. No caso, 

ao recorrer a provérbios e concepções pré-construídas mostra outras duas estratégia do 

discurso popular, quando procura construir uma relação de proximidade com o leitor. 

Outra intensificação do discurso está na edição de 13 de julho de 2009 (ver figura 

4), segunda-feira, dia em que tradicionalmente ganham destaque os temas de balanço 

policial e esportivo, também diz respeito à cobertura de futebol. Além do logotipo na 

vertical, o segundo da amostra, para dar espaço ao jogador do Vitória que comemora 

mordendo a camisa a comemorar um dos gols da vitória de 6 gols conta 2 sobre o Santos. 

O título é “Fome de gol”, em branco e caixa alta, que faz um trocadilho com a foto em que 

o jogador Roger parece estar comendo a camisa. E também é um aforismo bastante popular 

no Brasil, que transmite o sentido de gana, perseverança. A cobertura interna em três 

páginas, do total 11 páginas para o esporte, acompanhou o tom otimista valorizando o 

número de gols. Abaixo, como manchete principal da capa, sem foto: “Filho mata pai e 

mãe”. Destaca-se a preferência para futebol e violência. Dentro, a foto é de um vizinho da 

família executada com as mãos no nariz para evitar o odor dos corpos, uma exploração da 

dramaticidade da violência. 

Manchete do dia 29 de julho de 2009 (ver 

figura 23) é sobre crédito de financiamento para táxi. 

“Táxi Meriva com R$ 3 mil de sinal e a 1ª em 90 

dias”. Para anunciar uma nova linha de crédito do 

governo para táxi. Os taxistas em Salvador 

compõem um público a princípio restrito, mas o 

valor-notícia dado ao financiamento mostra o 

contrário. Porque além de tomar quase metade da 

capa, com três linhas de título e corpo maior que o 

habitual, recebeu as duas principais páginas da seção 

Mais*, com uma matéria de serviço explicando 

passo a passo como fazer o financiamento, quadros e tabelas. O que se pode perceber é que 

o jornal busca ser um conselheiro financeiro e deixa de olhar a economia na esfera pública, 
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macroeconômica, da primeira fase, para enfatizar a economia de consumo, na esfera 

privada. Infere-se ainda que o leitor ideal do Correio* se interessa por assuntos de 

economia para baixa renda, como na manchete do dia 6 de agosto de 2009 (ver figura 8), 

quinta, que diz “Saiba como consumir sem cair no vermelho”, demonstrando que leitor 

modelo passa por dificuldades financeiras. 

4.5.	  Fotografias	  falam	  mais	  do	  que	  mil	  palavras	  

 
 

Sousa cita vários autores (Miller, 1975; Mathews e Reuss, 1985; Cubertson, 1974), 

como visto no capítulo 2, ao afirmar que a fotografia chega a atrair mais atenção do que o 

texto, sendo percebida até por quem não lê, ou ainda produzir sentido por si só, 

enquadrando os fatos e criando um discurso imagético até mesmo contraditório ou 

divergente do textual. Barthes afirma que, por vezes, “a palavra pode chegar a contradizer 

a imagem, produzindo uma conotação compensadora” (BARTHES, 1990, p.21). Um 

exemplo de contraditório está na edição de 2 de setembro de 2007 (ver figura 11), cujo 

título em seis colunas é “Lula defende mensaleiros do PT”, a foto do presidente Lula em 5 

colunas no topo da página mostra um presidente com um lenço no rosto, na verdade 

enxugando o suor, mas assim editada conota um sentindo de desamparo tendo ao fundo o 

cenário desfocado da estrela do Partido dos Trabalhadores, bandeiras e demais elementos 

de um palanque. 

 
Figura 11 - 02 de setembro de 2007 

 

 
Figura 24- 24 de junho de 2008 
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O contraditório, reitero, é porque a outra interpretação é que Lula, apesar de ter 

poder, está chorando enfraquecido, porém as fotografias também possibilitam conotar que 

Lula está suando para defender seus companheiros acusados. É o que Sousa (2003) chama 

de “estereótipos visuais” imagens que contribuem para associar pessoas a idéias simplistas 

e pré-concebidas. No caso, o lenço no rosto, com desespero e choro. O que Barthes (1990) 

chama de procedimento de conotação da pose e Verón (2004) de “retórica visual dos 

personagens”, quando o jornal quer construir uma imagem de incapacidade administrativa 

e incompetência do presidente Lula.  

A fotografia, neste contexto, promove um percurso de sentido como se a defesa dos 

colegas de partido acusados por formação de quadrilha fosse um sacrifício, uma tarefa 

muito árdua. Neste caso, a fotografia dá um sentido contraditório ao discurso verbal. O 

título interno obedece à estratégia da capa e o subtítulo fala que ‘Lula admite erro no 

escândalo do ‘mensalão’ e que “não há partido mais ético do que o dele”. A estratégia do 

discurso imagético é amalgamar a ideia de desespero de Lula, apesar de a informação 

afirmar o contrário. Na amostra da primeira fase, o artifício se repetiu em 24 de junho de 

2008 (ver figura 24) em uma foto de capa de uma chamada secundária, em que o 

presidente leva a mão ao rosto, sob o título “Para Lula, inflação está sob controle”. Ou seja, 

a fala do presidente se contradiz à primeira vista com a postura na fotografia, porém, com 

uma observação mais atenta, percebe-se um sorriso do presidente, que conversava 

animadamente com o prefeito do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, durante o lançamento da 

candidatura do Rio de Janeiro para sediar os Jogos 

Olímpicos de 2016. 

Na edição do dia 4 de outubro de 2007 (ver figura 

9), a manchete “Rede privada pode ser descredenciada do 

SUS”, comentada anteriormente, é uma das capas mais 

confusas graficamente da amostra. Após o estranhamento 

inicial, é possível ao analista perceber a mensagem 

subjetiva da capa e serve como exemplo de percurso do 

discurso imagético que leva a mais uma pista para o 

posicionamento discursivo do Correio da Bahia. Abaixo da 

manchete em seis colunas há foto em quatro colunas no 

topo e outra entrecruzada em três colunas logo abaixo, 

ambas são de outra chamada, privilegiando 

 
Figura 9 -  04 de outubro de 2007 
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demasiadamente a segunda manchete editada em duas 

colunas, “Programação cultural do Pelourinho será 

retomada”. As fotos abaixo de uma manchete da crise 

na saúde podem sugerir a responsabilidade para o 

governador, quando o problema é da Prefeitura. 

 A do topo mostra o casario deteriorado do 

Pelourinho, uma foto testemunhal, sem conotação 

aparente, a não ser pela sintaxe da foto que foi 

seqüenciada. A segunda imagem, uma foto que pode ser 

conotada por uma retórica visual, mostra Jaques 

Wagner sendo abordado para uma conversa próxima 

pelo secretário de Cultura, Márcio Meirelles, que 

mostra intimidade e cumplicidade entre os dois. A 

legenda trata de duplicar o sentido conotado da 

conversa dos dirigentes, completando o tom pejorativo ao dizer: “Meirelles, em conversa 

íntima com o governador: mostrando serviço para salvar o emprego”. A expressão 

‘mostrando serviço’ além de se aproximar do lugar de fala do leitor funciona como uma 

crítica à inoperância até aquele momento por parte do gestor de cultura, que vinha sendo 

criticado e corria o risco de perder o cargo. Na chamada, o texto completa a crítica: “Após 

meses de descaso, o secretário da Cultura, Márcio Meirelles decidiu fazer o óbvio”. E 

ainda chama a atenção para o atraso do Projeto Monumenta, que pretende recuperar 76 

casarões do Pelourinho e “apenas dois foram entregues”. E daí sai a justificativa da foto em 

que apenas um casarão aparece reformado em meio aos outros em estado de abandono. 

Nesta edição (ver figura 9), vale chamar a atenção que a manchete principal aborda 

o caos da Saúde em Salvador, em que o jornal também não poupa críticas à administração 

municipal. Na análise, pode-se observar que nas páginas internas tinham fotos 

jornalisticamente fortes de superlotação em postos de saúde e, mesmo assim, a opção foi 

pela diagramação chamativa das fotos de um casario do Pelourinho. O contraditório é que 

a manchete é positiva - “Programação do Pelourinho será retomada” – mas foi editada em 

fonte fina e em tamanho aquém da importância dada às fotos, como se, intencionalmente, 

ficasse ‘escondida’ naquele contexto discursivo. 

Os discursos verbais e imagéticos divergentes vão além da política. No dia 20 de 

outubro de 2007 (ver figura 25), na manchete cujo título era “Bandidos tomam a cidade e 

 
Figura 25 -  20 de outubro de 2007 
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promovem saques”, a manchete editada em seis colunas está sem foto. A foto destacada na 

capa está em quatro colunas e privilegia a chamada secundária, que funciona como 

segunda manchete principal, sobre estudantes da UFBA em manifestação do Reuni, e 

mostra uma aluna em cima do balcão sendo contida por um funcionário, entre outras 

situações de tumulto. Ao se destacar a foto da confusão da UFBA logo a abaixo da 

manchete sobre uma onda de saques por bandidos, induz o leitor a pensar que a foto tem 

relação com os saques, embora o box em azul possa indexar a manchete, à distância se 

torna irrelevante. Na verdade, a cidade onde ocorreram os saques de forma criminosa é 

Laje e os estudantes em Salvador faziam um ato político, duas situações completamente 

diferentes, que se confundiram no discurso da capa daquela edição. A estratégia imagética 

também dá pistas para o posicionamento discursivo do jornal, que se coloca, assim, contra 

manifestações políticas e atos de protestos dos estudantes. 

O titulo “Bandidos tomam a cidade e promovem saques” é ainda um exemplo de 

estratégia de aproximação com o leitor, pois propõe uma narrativa envolvente. A esta, 

Mouillaud (2002) dá o nome de cronologia, lembrando Umberto Eco a partir do que 

Aristóteles chamava de “intriga”, pois narrativamente procura uma coerência e uma 

unidade na diversidade de acontecimentos, a princípio caótica, e os fatos funcionam como 

“atratores”, os fatos comumente conhecidos como ganchos jornalísticos, para que “pistas 

se desenham, caminhos se abrem, uma rede de sentidos se institui: uma lógica e uma 

cronologia se instalam” (MOUILLAUD, 2002, p.51). 

O mesmo aconteceu na capa do dia 28 de outubro 

de 2007 (ver figura 26) com uma notícia internacional 

sobre as eleições na Argentina. A matéria é uma 

chamada secundária abaixo da dobra, com foto de um 

cartaz pichado da então candidata à presidência da 

República Cristina Kirchner, esposa do então presidente. 

A pichação com a inscrição “Fuck kapital”, sendo a 

palavra capital grafada com a letra K em alusão ao 

sobrenome da candidata. A foto intensifica a intenção da 

manchete em criticar a manutenção do poder pela mesma 

família: “Casal Kirchner vai manter o poder na 

Argentina”. Quando fala em manter o poder, quer dizer 

com ampla votação, embora também signifique a perpetuação do poder em uma só família, 

 
Figura 26 -  28 de outubro de 2007 
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o que não coaduna com o ideário democrático. Contudo, o que se quer demonstrar no 

exemplo é que, enquanto o texto verbal fala da votação por maioria a favor dos Kirchners, 

o discurso imagético passa a conotação de não aceitação popular desta situação ao 

privilegiar a foto com os rabiscos dos opositores.  

4.5.1. Um novo jornal, velhas imagens 

No Correio*, o discurso imagético toma força 

principalmente para a denúncia e as situações de 

violência. A edição do dia 28 de setembro de 2008 

(ver figura 6) traz a manchete “Obras paradas travam 

a cidade” em quatro colunas em fonte em negrito e 

corpo grande na cor vermelha. Chama a atenção para 

a manchete que tem três fotos de obras com um 

ícone circular imitando um carimbo escrito: 

“Embargadas”. Outra forma de demonstrar o 

posicionamento do jornal que julga a administração 

pública municipal incompetente ao usar o verbo 

‘travar’, que quer dizer fazer parar, tolher e frear.  

Ou seja, o jornal assume um lugar de fala próximo 

ao leitor, deslocando o sentido do que antes tinha um tom de distanciamento, professoral, 

agora assume um lugar de fala em que acusa a administração municipal de ser a culpada 

pela paralisação das obras por embargos, por decisões judiciais ou administrativas, 

impedem o desenvolvimento de Salvador.  

Se na análise de discurso imagético é preciso considerar os pré-construídos, os não-

ditos, a fim de exigir esforço para perceber os diversos enquadramentos possíveis, Sousa 

(2004a) considera importantes alguns dos elementos que conferem sentido à mensagem 

fotojornalística como o texto verbal, a pose dos atores, a presença de objetos significantes, 

a truncagem, a utilização de várias imagens, e, principalmente, elementos específicos da 

linguagem fotográfica. Na amostra, a edição de 13 de julho de 2009 (ver figura 4) explica 

bem esta situação. Um jogador do Esporte Clube Vitória mordendo a camisa em 

comemoração a um dos seis gols sobre os dois feitos pelo Santos Futebol Clube, sob o 

título “Fome de gol”. A exigência da dramatização segundo Charaudeau (2002) usa um 

preconstruído que é esta expressão bastante usada no futebol quando o jogador quer muito 

vencer o adversário. Com a imagem, em que o artilheiro Roger leva a camisa à boca, 

 
Figura 6 -  28 de setembro de 2008 



90 

 

fortalece o discurso, que ainda é reforçado pelo número seis em um corpo bem maior e em 

vermelho do que o número dois referentes aos gols do adversário. Neste caso o discurso 

imagético reforça o discurso verbal, com o tom de oralidade do aforismo ‘fome de gol’ e 

dá dramaticidade a ele, pelo inusitado do jogador estar mordendo a camisa conota 

perseverança, como já dito. 

 
Outro exemplo de linguagem fotográfica construindo sentido a partir do plano, do 

ângulo, da composição e disposição dos elementos na fotografia; dos elementos de atenção 

e morfológicos e da profundidade de campo, do movimento e da iluminação, conforme 

Sousa (2004a) está na edição de 2 de maio de 2009 (ver figura 18), com a foto tomando as 

dimensões de toda a área superior da página. A fotografia em plano americano de um 

homem de gravata e de máscara cirúrgica para prevenir gripe suína, tendo ainda, ao fundo, 

a logomarca da Infraero, escrita em vermelho “Prevenção à gripe em Salvador”. O discurso 

imagético fala primeiro que o discurso verbal e chama a atenção para um funcionário da 

Infraero se prevenindo para não contrair a gripe AH1N1, ou seja, alerta para a gravidade da 

doença e a necessidade urgente de cuidados para a prevenção, localizando um dos pontos 

de maior perigo de contaminação naquele momento, os aeroportos. 

 
Figura 4 -  13 de julho de 2009 

 
Figura 18 - 2 de maio de 2009 
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A dramatização para enfatizar o discurso 

imagético pode ser visto na edição do dia 18 de maio de 

2009(ver figura 27). A capa traz no alto uma faixa 

vermelha e letras brancas a palavra “Emergência” em 

letras maiúsculas e a foto editada em toda a área inferior 

da página com uma avó chorando a morte do neto de 

quatro anos por dengue hemorrágica por falta de postos de 

saúde. Nas páginas internas 3, 8 e 9 os postos abertos e 

lotados, as obras dos postos que estão fechados com 

várias faixas negras escritas ‘fechado’ em letras brancas. 

E na página 10, a foto de um caixão com a criança morta 

por dengue hemorrágica e a mãe desesperada, sendo 

amparada. Uma cobertura em que há um excesso de elementos de intensificação e 

dramatização dos discursos, pela fotografia e a contextualização gráfica. 

Sousa (2005) afirma que os indicadores verbais e não verbais fazem parte do 

contexto da fotografia, assim como a própria fotografa faz parte do contexto do discurso 

gráfico da página. Lembrando que no início deste capítulo, informamos que o uso do box 

na cor preta com foto é recorrente na capa (12 ocorrências entre as 47 edições, 25,5%), 

para intensificar a situação de perigo, vale analisar a edição do dia 12 de setembro de 2008 

(ver figura 15), em que o box traz foto de PMs do lado de fora de um vidro estilhaçado 

pelas balas letais, com letras vermelhas: “Mais um PM executado”.  É importante observar 

para o uso do advérbio de intensidade “mais” neste título, pois é outra estratégia discursiva 

para aproximação do leitor, do seu lugar de fala típico dos jornais populares, uma vez que 

o advérbio aqui transmite o sentido de continuidade de uma conversa. No dia 9 de 

dezembro as seis fotos em seqüência da ameaça de morte a um presidiário também abusa 

desse recurso.  

No dia 19 de junho de 2009 (ver figura 22), abaixo do título “Tempo quente”, a 

fotografia de parentes com fotografia de vítimas e um incêndio de protesto ao fundo, traz a 

violência como atrativo. Porém, algumas vezes, o quadro e as letras em corpo maior e 

fonte mais destacada em vermelho servem como intensificadores de uma foto não tão 

destacada, como no caso da capa do dia 16 de abril de 2009 (ver figura 28), de um homem 

segurando o boletim de ocorrência do furto de seu veículo, sob o título “Um carro roubado 

a cada 47 minutos”. O percurso de sentido deste título leva a outra estratégia de 

 
Figura 27 -  18 de maio de 2009 
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aproximação dos jornais populares, de vigilante, fiscalizador, o que Mouillaud (2002) 

aponta como cronologia, mas que fornece o estatuto de permanência e vigilância ao jornal. 

Ao lembrar Labrosse, Mouillaud descreve o jornal como uma “membrana viva”, “um 

verdadeiro campo de atividade”, em que faz um “trabalho de criação sócio-simbólica” 

(LABROSSE apud MOUILLAUD, 2002, p.51).  

 

 Outra invariante referencial tem relação com a forma de abordagem para os 

assuntos de violência, que se intensifica no Correio*, é a grande freqüência de fotografias 

de cadáveres, quer sejam assassinados ou em caixões para sepultamento. Na edição de 10 

de janeiro de 2009 (ver figura 29), página 3, é um exemplo de cadáver no meio-fio sendo 

observado por transeunte. Outro artifício freqüente é a foto do sangue deixado pela vítima, 

como no dia 2 de maio de 2009(ver figura 30), na página 4, que mostra a marca do sangue 

na parede de uma idosa atropelada; no dia 16 de abril de 2009(ver figura 31), página 14, o 

sangue de um dos mortos em um assalto a ônibus que termina com um morto e três feridos. 

Uma das imagens mais fortes, no entanto, é de uma cigana chorando sobre o sangue do 

marido, enquanto é amparada pela amiga, no dia 7 de novembro de 2008(ver figura 32), 

editada em cinco colunas na página 3. 

 
Figura 15 - 12 de setembro 2008 

 

 

 

 
Figura 28 – 16 de abril de 2009 

 

 

 

 

 
Figura 22 – 19 de junho de 2009 
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Figura 32 -7 de novembro de 2008 (pag 3) 

 

Figura 31 -16 de abril de 2009 (pag 14) 

 

Figura 30 -02 de maio de 2009 (pag 4)  

 

 

Figura 29 - 10 de janeiro de 2009 (pag 3) 
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CAPÍTULO	  5	  –	  As	  notícias,	  a	  seleção	  e	  a	  enunciação	  

A fim de conquistar o leitor-modelo, os jornais constroem seu posicionamento 

discursivo e deixam pistas na superfície do texto que cabe ao analista do discurso percebê-

las e estudá-las. Estas estão nos critérios de escolha das notícias, nos temas preferenciais, 

nas fotografias, nos títulos, na diagramação e algumas vezes nas fórmulas prontas das 

estratégias profissionais para a agilidade do trabalho (TUCHMAN, 1999). Estas pistas 

podem estar ainda nas estratégias dos cadernos, quando se valoriza um ou outro 

seguimento de leitores em determinado dia da semana. Segundo Ferreira (1997), os 

suplementos representam uma segmentação da imprensa cotidiana que vêm para responder 

interesses específicos por parte dos leitores, que se vinculam a um caderno a partir do 

reconhecimento fácil das macro-estruturas discursivas. “É uma das principais estratégias 

da imprensa generalista em fidelizar o leitor” (1997, p. 358). Embora esta fidelidade seja 

relativa, uma vez que a estratégia dos cadernos atinge principalmente a venda avulsa. 

5.1.	  Cada	  caderno,	  um	  público	  

  Os cadernos são considerados estruturas ou referências maiores de mensuração da 

relação do jornal com o mundo (FERREIRA, 1997). O Correio da Bahia circulava com três 

cadernos diários fixos: 1º Caderno, Folha da Bahia e Classificados. Dois outros cadernos 

revezavam na incorporação pelo primeiro caderno: o Aqui Salvador, que só não circulava 

enquanto suplemento aos domingos quando era incorporado como rubrica do primeiro 

caderno; e o Correio Esportes, que circulava somente aos domingos e às segundas-feiras e, 

no restante da semana, compunha o primeiro caderno. O caderno Correio Autos, que 

circulava aos sábados, funcionava apenas como uma complementação do caderno 

Classificados no início da amostra, mas passa a ter notícias no final do período de análise. 

Durante a semana, nesta primeira fase, a análise da capa e das matérias significantes 

mostra o leitor modelo como interessado pela política, economia e esportes, com um 

interesse crescente por questões de segurança e infraestrutura. 
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Domingo era o dia mais diferente, pois a estratégia era 

alcançar o maior número e variedade de leitores, por isso tinha 

que diversificar a oferta de conteúdos. Além dos cadernos 

habituais já citados, o domingo trazia o Correio Trabalho com 

seis páginas editoriais sobre possibilidade de empregos, cursos, 

tendências de mercado; o Correio Bazar, maior parte feito de 

colunas e pouco editorial; o Correio Repórter composto por uma 

grande reportagem que ocupava seis das oito páginas, duas 

crônicas e um perfil; e, por último, o Correio TV, quase todo feito 

com material da agência TV Press e da agência Globo, com 

colunas e matérias editoriais sobre bastidores das produções televisivas com apelo para 

sintonizar nas emissoras de televisão da Rede Bahia. Supõe-se então que, aos domingos, o 

leitor-modelo é voltado para interesses de entretenimento, arte, televisão e esportes; e ainda 

com mais tempo para ler reportagens aprofundadas, além de fazer compras, principalmente 

de imóveis e automóveis aos sábados; e procurar outras oportunidades de emprego.  

O suporte em análise mudou e deixou de ter vários cadernos (quatro diários e oito 

aos domingos) que variavam durante a semana, para ter apenas um caderno editorial e o 

caderno de Classificados, com o acréscimo de mais um caderno aos domingos, o Bazar e 

Cia* (ver figura 33), voltado para moda, consumo e televisão: 

Aos domingos, dia em que o leitor dispõe de maior tempo e tranqüilidade 
para leitura, o Correio apresenta uma edição mais encorpada, repleta de 
conteúdo para mais diversos perfis de público. A edição dominical do 
Correio abre espaço para temas mais leves e interessantes no caderno 
Bazar e Cia, que circula semanalmente, reunindo conteúdo sobre 
variedades, moda, comportamento, turismo cultura, entre outros. O Bazar 
& Cia ainda agrega um encarte especial sobre TV, onde são publicados o 
resumo das novelas, destaques da semana, notícias sobre celebridades e 
muito mais. (CORREIO40, 27/02/2009) 

O que se observa na segunda fase é a aproximação cada vez maior com notícias de 

apelo popular, como fait divers, histórias de interesse humano, esportes e violência. 

Começam a aparecer cada vez mais corpos e caixões nas fotografias, e constantemente a 

capa traz a predominância da cor preta, a fim de provocar impacto no leitor. O leitor 

                                                

40 Anúncio no caderno de Classificados na edição de 27 de fevereiro de 2009 

 
Figura 33 – 15 de 

março de 2009 
(Bazar e Cia) 
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modelo da semana se modifica, pois o espaço destinado à cobertura de política, forte na 

primeira fase, ficou reduzido a notícias na seção 24h*, pois não há mais uma seção 

específica ou colunas que tratem do tema, e tem que disputar espaço da seção Mais*, com 

matérias de serviço, infraestrutura e segurança pública, seguindo uma tendência de outros 

jornais que também sofreram modificações em seus projetos gráficos. 

A mesma mudança de leitor-modelo diário acontece 

em economia, praticamente restrita sazonalmente à página 

6, dentro da seção 24h*(ver figura 34). Na página há 

sempre uma pequena notícia, os indicadores econômicos e 

a coluna Panorama Econômico, de Miriam Leitão. Porém, 

raramente assuntos de economia nacional foram abordados 

na seção Mais* na amostragem, ficando a pauta econômica 

voltada para coberturas de consumo e empreendedorismo, 

também temas de interesses das classes mais populares. 

 A cobertura de infraestrutura urbana e sobre segurança pública, por sua vez, 

consolidou uma tendência já mostrada na primeira fase. Aos domingos, apesar de terem 

extinguido os cadernos de emprego e reportagens, estes temas aparecem com mais 

constância, portanto, pode-se aferir que não há mudanças de conteúdo significativas. Além, 

é claro, da ênfase ao entretenimento, como cultura, televisão e esportes contemplando o 

mesmo leitor modelo dos domingos de antes da reforma. 

Outra tendência da primeira fase consolidada na 

segunda é a cobertura de esportes, com ênfase no futebol. 

Se na primeira fase, o esporte ganhava caderno somente 

dois dias na semana, na seguinte tem um caderno diário, 

com chamadas constantes na primeira página, e responsável 

pela contracapa do caderno (ver figura 35), uma das áreas 

nobres do jornal, segundo Mouillaud (2002). O autor 

defende que as páginas externas são as páginas sensíveis, 

como a membrana do jornal. O Correio*, em sua 

propaganda de anúncio das mudanças, explica a cobertura 

de esportes: 

 
Figura 34 - 11 de fevereiro de 

2009 (Economia pag. 6) 

 
Figura 35 - 3 de junho de 2009 
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O esporte está presente de forma intensa na vida dos baianos. No Correio, 
o tema é tratado com o devido destaque em uma seção exclusiva, que não 
se limita apenas a informar o placar dos jogos, mas mostra os lances que 
ninguém viu em fotografias inacreditáveis, apresenta personagens do 
esporte baiano e mundial, leva o leitor aos bastidores dos jogos, conta 
histórias. Enfim, emociona! (CORREIO, 20/09/200841) 

5.1.1.	  Hierarquia	  desorganizada	  

Para compreender as tendências de conteúdo da primeira fase se consolidando na 

segunda, é preciso entender como eram os cadernos e a divisão das seções antes e depois 

da reforma. Na primeira fase, o caderno Aqui Salvador, com uma média de oito páginas, 

tratava de problemas de infraestrutura e comportamento da cidade. Duas páginas tinham 

rubricas fixas - Saúde e Segurança –, porém uma página para cada tema não supria mais a 

demanda das matérias de conteúdos semelhantes que saltavam para as outras páginas e 

faziam as rubricas perderem a razão de existir. Estes assuntos eram prioritários na 

cobertura local, embora já houvesse problemas de hierarquização dos conteúdos. 

O tema de saúde poderia começar em uma página e terminar em duas ou três depois 

e não havia muita lógica na divisão das rubricas. Havia casos de assuntos semelhantes 

editados em páginas diferentes devido à falta de hierarquia rígida. No caderno Aqui 

Salvador, de 25 de agosto de 2007, por exemplo, na página 2 há uma coordenada sobre o 

incêndio ocorrido em Sete Portas em que fala de outros incêndios recentes, um destes 

citados era o de um shopping center em Itaiguara, o mesmo que estava sendo noticiado 

como novidade na página 7 da mesma edição.   

Folha da Bahia, o caderno de cultura, traz uma estrutura fixa: capa, coluna de TV, 

coluna social, programação de cinema, TV e cultural, além de uma página de temas 

diversos sobre a produção cultural baiana, na maioria das vezes. Em dias diferentes da 

semana havia uma página de livros, outra de música e ainda uma de artes plásticas. Diante 

da grande quantidade de colunas, o espaço editorial é reduzido. Neste caderno também 

existe exemplo do que pode ser considerado de falta de organização gráfica, pois a coluna 

do Cipro Neto é diagramada no topo da página 3, em cinco colunas, e não tem relação com 

restante da página, causando um seccionamento do espaço. Na página 5, o rodapé da 

Previsão do Tempo segue a mesma lógica das cinco colunas sem conexão com o restante. 

Porém, o que aqui chamamos de “desorganização” é apenas a desobediência a regras 
                                                
41 Anúncios dentro dos Classificados do dia 20/09/2008 
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imanentes de diagramação, pois a própria desobediência à diagramação linear, hierárquica 

formal, pode ser uma forma de passar a visão do jornal de um mundo caótico em que se 

vive hoje, se colocar no lugar de fala do leitor, de como ele vê o mundo e convive com o 

bombardeio de informações não organizadas. 

 

A segmentação era mais visível aos domingos com os cadernos especiais. As 

quintas e segundas-feiras, por sua vez, sacramentaram-se pelo futebol no topo da página. 

Podendo aumentar o destaque ao longo da semana, quando os jogos eram internacionais ou 

às vésperas de um clássico ou decisão de campeonato. Em época de festas populares, 

Carnaval e festas juninas, criavam-se cadernos especiais específicos. Na época em que se 

iniciam os ensaios dos blocos carnavalescos, circula o caderno Correio Folia (ver figura 

36), com material voltado para ensaio de blocos e venda de abadás, como vemos na edição 

de 04 de outubro de 2007, quinta-feira. O suplemento parece ser promocional, sem 

estrutura fixa. Em 2008, já na nova proposta gráfica, volta a ter uma estrutura própria para 

divulgar os ensaios dos blocos, inclusive com o lançamento de uma coluna especial 

chamada “Coluna do Marrom”, abordando as novidades em torno da festa. Em junho de 

2009, começa a circular três encartes de 12 páginas, chamado Guia Junino (ver figura 37), 

com todas as atrações em Salvador e cidades baianas, com patrocínio do Governo do 

Estado e do Extra Supermercados. Esta identificação com as festas tradicionais é mais uma 

pista desta aproximação discursiva com os jornais populares.  

Apesar de propor uma nova organização gráfica na segunda fase, o suporte 

continua dando ao leitor a sensação de não linearidade de leitura com sua diagramação em 

mosaico. A seção 24h* não tem hierarquização padronizada, além das cores. Estas 

assumem uma macro-indexação temática, ou seja, todos os problemas de infra-estrutura, 

 
Figura 37 – Guia Junino  

Figura 36 -  Outubro de 2007 e Junho de 2009 (Correio Folia) 
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segurança, saúde vêm sob a cor e a rubrica ‘Salvador’, independente da página, por 

exemplo. O que organiza a diagramação é a posição em que a matéria é diagramada, a 

fotografia e alguns quadros, os títulos têm variação de tamanho, mas não obedecem a 

qualquer hierarquia. 

O Guia de Leitura (ver figura 38) que 

explica a divisão por cores está na página 2: 

Salvador é rosa, Brasil é verde escuro, Economia é 

laranja, Mundo azul, Esporte é azul petróleo e 

Entretenimento é verde claro. Como a seção Mais* 

traz matérias para aprofundamento, independente do 

conteúdo, vira uma miscelânea de difícil 

fidelização. A seqüência das páginas de Mais* pode 

trazer matérias de Salvador, saltar para Política, 

depois Insegurança, voltar para Salvador e Insegurança novamente.   

Nas barras que dividem o mezanino e o resto da página, existem duas palavras, que 

hora funcionam como um antetítulo, hora como uma rubrica. Até a indexação por cor, 

confunde. Se Salvador é cor rosa, não se consegue explicar a interferência da cor laranja na 

barra de separação. Nas primeiras edições das páginas do Mais* o padrão era a rubrica do 

tema e depois o conteúdo da matéria, por exemplo ‘Salvador Operação Janus’, ‘Salvador 

Insegurança’. 

 Porém, em edições posteriores este padrão desaparece e podem-se encontrar títulos 

como ‘Eleições 2008 Pesquisa’ em rosa sobre laranja, que não indexa nem com o nome da 

seção ou cor específica. Não se percebe qual a hierarquia presumida e as cores não estão 

no Guia de Leitura, assim como a especificação de como tratam a Política. A matéria de 

Eleições, nesta edição, foi tratada como Salvador, com a faixa rosa e letras em laranja, esta 

última é a cor atribuída à economia.  Na seção Mais*, os assuntos considerados mais 

importantes são aprofundados, independente de uma temática pré-estabelecida. Se os 

assuntos preferenciais nesta fase do jornal são violência e fatos de interesse humano, em 

época de campanhas eleitorais, o tema política volta a ter a cobertura aos moldes da 

primeira fase, com ênfase (e enfoque carlista), com frequentes chamadas de capa. 

Diante deste quadro, ressalta-se que a crítica à hierarquização/diagramação do 

jornal não é o foco desta pesquisa, mas vale ressaltar que nem todos compactuam com esta 

análise, uma vez que o Correio* recebeu em fevereiro de 2009 a medalha de prata na 

 
Figura 38– Guia de Leitura 
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categoria Redesenho do 30º prêmio The Best of Newspaper Design [O Melhor do Design 

de Jornais], concedido pela Society of News Design que reúne mais de 2.600 profissionais 

da área de comunicação, considerado o mais importante prêmio da área no mundo e o 

primeiro jornal brasileiro medalhista nessa categoria42. 

5.1.2.	  Notícias	  cada	  vez	  menores	  

A pesquisa, contudo, apesar de observar uma diagramação diferente do costumeiro, 

também reconhece como a maior inovação da mudança gráfica a seção 24h*. Esse mosaico 

de pequenas matérias que aparecem sem uma padronização clara, apoiada em um sistema 

de cores, que não indexam e hierarquizam a contento os conteúdos. No Correio da Bahia 

havia mais padronização das editorias e suplementos, respeitando uma seqüência de seções 

a fim de conquistar o leitor a partir do hábito e da facilidade de localização dos conteúdos. 

Vale ressaltar que o formato acordeom não seria uma inovação propriamente dita, pois já a 

primeira fase se poderia aumentar o número de páginas por seção se o assunto assim o 

exigisse, uma prática comum do jornalismo impresso. O novo jornal pode ter perdido 

cadernos e até condensado seções, mas também respeita a seqüência de editorias no seu 

caderno único, que recria o hábito das seções. 

Em toda a amostragem analisada, as reportagens de fôlego foram poucas. Nos 

primeiros meses da amostragem, ainda circulava o caderno Repórter Correio aos 

domingos, com matérias frias, mais ligadas à cultura e a comportamento, depois foi 

retirado de circulação. Então, desde o Correio da Bahia, que a tendência era a ênfase ao 

noticiário.  

A seção 24 horas pode ser descrita como “o jornal em miniatura”: um 
compacto que garante ao leitor tudo de fundamental que ele precisa saber, 
dos resultados de jogos ao aumento da gasolina. Em 24 horas, as 
principais notícias locais, nacionais e internacionais são apresentadas de 
forma breve e resumida, para que o leitor possa ficar bem informado em 
poucos minutos de leitura. Os conteúdos mais relevantes aqui publicados 
ganham formato mais completo nas outras seções do jornal, 
possibilitando ao leitor um duplo ritmo de leitura que se adeqüe às suas 
necessidades diárias. (CORREIO43, dia 20/09/2008) 

Nas seções internas do Correio*, só poucos assuntos ganham destaque a cada 

edição na seção Mais*, porém as poucas matérias ampliadas têm mais apuração do que na 
                                                
42 Matéria publicada no Correio* na edição de 19 de fevereiro de 2009. 
43 Anúncio publicado dentro do caderno Classificados 
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fase anterior e ganham em algumas edições contornos de grandes reportagens, com 

gráficos e outros recursos lingüísticos que tornam a narrativa pedagógica e de maior 

aproximação com o leitor. 

5.1.3.	  Opinião	  para	  todos	  os	  gostos	  

Outra marca é o número de colunas por dia, que na primeira fase se destacavam e 

na segunda fase sumiram quase por completo quando da mudança, para retornar no 

decorrer da amostragem. Na primeira fase, aos sábados havia: Informe Bahia 

(editorial/política), Nhenhenhém (João Bastos Moura/geral/política), Palavra do Leitor 

(opinião), Panorama Econômico (Miriam Leitão/ economia), Informes JB (Tales Faria/ 

política), Palavra Certa (Pasquale Cipro Neto/português), Maktub (Paulo Coelho/ 

crônicas), Coluna Ibahia (sobre o que passa no Portal da Rede Bahia), Zapping (Kelly 

Valente/ TV e bastidores), Gente (Valdemir Santana/ coluna social local). Os colunistas do 

domingo são diferenciados, e a maioria é de fora do jornal, são colunas compradas: Elio 

Gaspari (política/Brasil), Ao pé da Letra (Pasquale Cipro Neto/português), À queima roupa 

(Policia/ editorial), Quanta Gente (Gilka Maria/ coluna social local), Dividida 

(editorial/esporte), coluna ‘O Mundo do Trabalho’ (Bartholomeu Rebouças), Shopping 

Cena (Gabriela Cruz), Vixe (Paula Magalhães), Gastronomia (Linda Bezerra), Miudezas e 

Contracapa (Jamil Moreira Castro), e as crônicas de Gilson Nascimento e Mayrant Gallo 

(Repórter).  

O que se observou na segunda fase, é que em um primeiro momento as colunas 

praticamente foram extintas, permanecendo como diária apenas o Panorama Econômico 

(Míriam Leitão/ O Globo) e Gente (Valdemir Santana/Vida). Nos dias da semana 

alternados Elio Gaspari (quarta e domingo), Paulo Coelho (sábado) e Vixe/Paula 

Magalhães(domingo) também foram mantidos. Nelson Cadena(quinta) e Marrom/Oscar 

Martins( domingo) são jornalistas do próprio Correio que ganham suas colunas. Clara 

Albuquerque (futebol) é a primeira coluna contratada para o domingo. Meses depois se 

inicia uma série de contratações de colunistas, talvez por uma pressão do público leitor ou 

necessidade de incremento e renovação. Xico Sá, colunista de O Globo, foi a contratação 

nacional. Hagamenon Brito, repórter antigo, assume coluna própria no Vida. Em julho de 

2009, Tânia Alvarenga com a coluna VIP substitui Valdemir Santana, que por anos teve a 

coluna social Gente. Para reforçar o Bazar e Cia* aos domingos, foram contratados Renata 

Fernandes (Design/ O mundo tem cada coisa), Marrom e Giácommo Mancini 
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(gastronomia). Volta-se a ter uma coluna editorial diária com ênfase na política: 

Emmmerson José, com a coluna ‘O que a Bahia só sabe aqui’, sempre na página 4. 

Na edição de 11 de junho de 2009, quinta, sai a coluna Boca-Livre, de Rodrigo 

Parra, novo editor de esportes. Nesta época, houve uma reestruturação interna no jornal, e 

as editorias que eram apenas quatro (24hs, Mais, Vida e Esportes) que agiam de forma 

autônoma voltam a se estratificar em editorias tradicionais que haviam deixado de existir 

com a criação das seções. Com isso, voltam Economia, Política, Mundo e Brasil, Esportes, 

Salvador, Vida e Bazar e Cia.44 Esta volta ao grande número de colunas ao mesmo tempo 

demonstra que em junho, menos de um ano da data da reforma, há um retorno a algumas 

práticas antigas e estratégias de organização de redação. Este retorno dos padrões 

organizacionais demonstra, inclusive, um recuo na proposta de fazer um jornal muito 

diferente do que era a princípio. Lembrando que todo jornal tem um estilo próprio que não 

se pode alterar sem justificativa (FERREIRA, 1997, p.359) sob pena de perder leitores. 

5.2	  Com	  o	  leitor	  bem	  perto	  
A ideia de como se tratar a notícia, também passa pela interatividade com o leitor. 

O Correio da Bahia mantinha canais discretos, enquanto o Correio* trabalha com a 

interlocução direta. Na primeira fase, o único espaço de opinião é a Palavra do Leitor, uma 

coluna que continha trechos ou íntegra de duas a quatro cartas, ocupando 1/3 da página 3, 

um espaço nobre, logo abaixo da maioria das manchetes da primeira fase. Porém, a 

depender da demanda do tema, ela poderia não sair para dar espaço às matérias de política. 

Em termos de canais de diálogo, existia apenas a disponibilização do site na capa e na 

seção de Expediente, na página 2, que continha o endereço do correio eletrônico geral e os 

telefones da redação. No cabeçalho dos cadernos estava disponibilizado o endereço do site 

e o correio eletrônico daquele suplemento.  

O Correio* já traz no nome-do-jornal o indexador mais conhecido da internet, o 

asterisco, um símbolo gráfico que funciona como um ícone que se subentende 

aproximação, indexação rápida e acessibilidade de sentido como flechas, como já disse 

Mouillaud (2002). Promete, também, desde o lançamento, modernidade e traça, assim, um 

caminho de diálogo direto com o leitor. Logo criou o e-mail 

vcnocorreio@correio24horas.com.br convocando à contribuição voluntária de pautas para 

                                                
44 “Rodrigo Parra: novo editor de Esportes do Correio “, matéria de Mônica Paula, com Jornalistas & Cia.  
  http://www.masteremjornalismo.org.br/categorias/1-os-masterianos/noticias/2095-rodrigo-parra-novo-
editor-de-esportes-do-correio acessado em 5 de maio de 2010. 
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matérias a serem publicadas no jornal, além de disponibilizar o espaço Foto do Leitor, que 

pode ser um flagrante jornalístico, denúncia ou simplesmente pela beleza. Abaixo do 

endereço www.correio24horas.com.br, também na página dois, há cinco chamadas para o 

conteúdo do site, que complementam as matérias daquela edição, assim como enquetes e o 

Blog do Marrom. Em outubro de 2008, também na página 2, começou a ser publicada a 

frase “Bom dia, Bahia sugira pautas para o CORREIO pelo (71) 3535.0330”. Em abril do 

ano seguinte, começam a colocar propaganda para aumentar a participação (ver figura 31 - 

anúncio). No Correio* ainda há abaixo de algumas matérias, chamadas para conteúdo extra 

no site, que promete um diálogo maior ainda com o leitor. 

Esta aproximação com o leitor sugere que, ao se referir diretamente a ele, 

convocando-o a participação e retribuindo com espaços editoriais específicos, como a 

“Foto do Leitor”, reforçam o estilo pedagógico de informar, mais próximo dos jornais 

populares, em que os modalizadores e os dêiticos estão mais presentes como estratégias 

discursivas.  

5.3.	  Outra	  enunciação,	  o	  mesmo	  enunciador	  

A troca do nome da sessão de ‘Poder’ para ‘Política’ em fevereiro de 2008 foi o 

primeiro reflexo das mudanças que se processavam nos bastidores para a reforma gráfica 

do jornal Correio da Bahia que aconteceria em agosto daquele ano. A cobertura de política 

teve sempre uma conotação partidária forte na primeira fase, que podemos identificar em 

várias situações já mostradas nos capítulos anteriores. Assim, o contexto político e 

econômico em que o jornal se insere, com qual propósito foi criado e como hoje está 

atrelado aos interesses da família proprietária, fica claro nesta pesquisa e foi mostrado no 

capítulo 3. Todos estes constrangimentos organizacionais percebidos neste percurso 

realizado ao longo do trabalho influenciam diretamente a cobertura. 

Wolf (2005) explica estas influências por meio dos estudos do newsmaking, que 

abrange conceitos como valores-notícia/ critérios de noticiabilidade, enquadramento e 

influências organizacionais (linha editorial da empresa, relações econômicas, relações 

comerciais etc.). Traquina (2005b), por sua vez, acredita que esta comunidade 

interpretativa utiliza critérios rígidos de seleção e sistematizou os critérios substantivos, 

aqueles pensados na perspectiva de pauta, sendo no caso a notoriedade, conflito, 

controvérsia e infração presentes neste escândalo envolvendo os ministros. 
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Na edição do mensalão, de 25 de agosto de 2007 (ver figura 3) há uma chamada 

secundária em uma coluna à esquerda sobre a Anac, que diz: “Ministro comemorou a 

decisão”. O verbo ‘comemorar’ alude ao episódio da renúncia de um funcionário de alto 

escalão, mostrando um conflito entre funcionários do governo, assim como insensibilidade 

do ministro que “comemorou” o pedido de demissão do funcionário e não teve firmeza em 

se antecipar aos fatos e demiti-lo. O mesmo acontece na edição de 2 de setembro de 2007 

(ver figura 11), cujo título em seis colunas é “Lula defende mensaleiros do PT”. Um jogo 

de imagem e palavras, ou seja, uma estratégia discursiva, que conota sentido negativo ao 

Governo Lula, quando sugere fraqueza de ações. Isso é o que Verón (2004) chama de 

‘retórica visual dos personagens’, quando para cada figura pública se constrói uma 

imagem. 

Após a mudança gráfica, Lula só apareceu na capa 

por duas vezes na amostragem desta pesquisa. Uma vez 

como manchete principal, sem foto, no dia 23 de março 

de 2009, por ocasião de uma entrevista exclusiva – 

“Obras da ferrovia começam em agosto” – com duas 

páginas internas na seção Mais*, que teve um sentido 

positivo. A outra, em 17 de dezembro de 2008 (figura 

39), mereceu foto em cinco colunas tomando toda a área 

superior da página, por ocasião da 36ª dos Chefes de 

Estado da América Latina e do Caribe, que reuniu 13 

presidentes, teve quatro páginas internas na seção Mais* 

dedicada ao tema. Embora o presidente Lula esteja de 

costas na foto, o que pode significar algum tipo de omissão da imagem do presidente, a 

cobertura foi positiva.  

O presidente Lula aparece outras 14 vezes no segundo período da amostragem, 

sempre na seção 24 h*, sendo seis vezes em abordagem positivas ou neutras, e oito em tom 

de crítica. A estratégia da fotografia contraditória ao texto continua, assim como o uso das 

aspas nas citações mais comprometedoras, a fim de ligar o presidente à negligência ou à 

conivência. Na matéria cujo título é “Lula admite já ter dado passagem” (02/05/2009), o 

texto trata da utilização indiscriminada de passagens áreas pelos parlamentares e mostra 

que o presidente admite ter contribuído com a prática condenável ao levar sindicalistas a 

Brasília. Porém, no texto, Lula também recrimina o uso das passagens para turismo, mas 

 
Figura 39 – 17 de dezembro de 2008 
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isto não foi enfatizado. O título como está conduz o sentido para um ato negativo do 

presidente, pois a utilização destas passagens para fins particulares veio à tona em tom de 

escândalo.  

Exemplo de matéria onde a foto contradiz o 

texto está na edição de 9 de dezembro de 2008 (ver 

figura 40), quando o título diz “Lula afirma que crise 

acaba antes de 2010”, tratando da crise econômica 

mundial que à época assolava até economias fortes e a 

fala otimista do presidente. A foto traz um presidente 

Lula com um semblante sério conversando com o 

então ministro da Defesa. O ar de preocupação 

contrasta com o discurso otimista do governo. Outra 

estratégia discursiva é o uso de aspas, quer seja para 

conotar o sentindo, quer seja para enfatizar o discurso.  

Na matéria publicada dia 18 de maio de 2009, 

“Lula critica CPI da Petrobras”, foi explorado o conflito entre o presidente e os 

parlamentares que queriam a CPI, em que várias frases do presidente são colocadas para 

descredenciar os opositores. São elas: “questões políticas menores”, “iniciativa 

irresponsável” e “briga de adolescentes”. Assim, como houve espaço para a réplica, 

quando membro da oposição o classificou como “autoritário”. Este é o valor-notícia 

conflito, intensificado pelas próprias estratégias profissionais, como diz Wolf (2005).  

 As críticas ao Governo Federal, mais intensas na primeira fase, se atenuam na 

segunda, porém não cessam e mostram que o posicionamento do jornal permanece 

praticamente o mesmo em relação à administração pública federal, se não pela quantidade 

e regularidade na cobertura Política, mas pela ênfase e enquadramento dado. O que se 

observa é que em matérias que envolvem os adversários políticos de ACM a crítica ainda é 

mais severa, e tendem a ser ainda mais contundente se for sobre um fato positivo. Há 

muitas críticas contra a Prefeitura e o prefeito João Henrique, mas as matérias contra o 

governador do Estado Jaques Wagner o viés negativo é ainda mais evidente. 

 
Figura 40 - 9 de dezembro (pag 7) 
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Por exemplo, na edição de 18 de setembro de 

2007 (ver figura 41), uma chamada secundária com 

foto do governador ficou deslocada do título e o 

artifício pode ser interpretado como uma forma de 

envolver o governador Jaques Wagner em uma 

denúncia em que ele sequer está envolvido. A 

chamada secundária traz uma foto em que Wagner e 

todos da mesa sorriem por ocasião da assinatura do 

convênio para ampliação do aeroporto. A manchete 

principal trata das indenizações milionárias a 

políticos: “TJ manda pagar indenização milionária a 

ex-deputados”. A foto no contexto da página 

polemiza com o escândalo das indenizações 

milionárias, e traz à tona o interdiscurso de que há 

muitos políticos que trabalham pouco e ganham muito. Um truque de disposição da foto na 

página que propicia um sentido contrário à ação do governador. 

Na manchete “Wagner amplia bancada com adesistas do PR”, do dia 26 de 

setembro de 2007 (ver figura 12), identificam-se alguns verbos de ação: amplia, quer, 

defende, protesta. A palavra “adesista” conota conveniência e na chamada, o texto se inicia 

colocando a acusação de que cargos federais estão sendo dados em “contrapartida exigida” 

à adesão do PR que garante maioria “mais confortável” na AL. Outros termos como 

“toma-lá-dá-cá” e “moeda de troca” demonstram irregularidades, assim como a frase: 

“sobre cargos ninguém fala ainda para não ficar tão evidente”. O deputado denunciante, 

que continua na oposição, diz que fez a denúncia “em nome da coerência”, usando o 

implícito da incoerência dos adesistas de Wagner.  O mesmo tom de crítica à 

administração acontece na matéria secundária desta edição sobre o caos nos postos de 

saúde. O Ministério Público é colocado na posição de juiz, pois “exige explicações” ou 

“caso se confirme a omissão” pode punir, assim como expressões de intensificação como 

“caos nos postos de saúde”. 

A edição do dia 4 de outubro de 2007, em que a manchete “Rede privada pode ser 

descredenciada do SUS” (ver figura 9), ao se privilegiar a foto do Pelourinho, onde um 

único casarão reformado se destaca em meio à degradação, colocada em quatro colunas e 

logo abaixo outra em três colunas com o governador em primeiro plano, se sugere uma 

 
Figura 41 - 18 de setembro de 2007 
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culpa pelos problemas destacados. Na matéria interna, a crítica se agrava, porém com um 

tom de descrédito do jornal: “Lançado plano emergencial para ‘salvar’ o Pelourinho”. As 

aspas aqui funcionam como conotadoras do sentido, uma vez que estão induzindo a dizer 

que, na verdade, não salvará o bairro ou nenhuma ação efetuada neste sentido vai adiantar 

para resolver o problema do Pelourinho. E utiliza logo na linha de abertura, abaixo do 

título, a expressão “depois de meses de descaso”. Ou ainda “o secretário resolveu se 

mexer”, “as medidas ‘emergenciais’ não são nada inovadoras”. Na página interna ainda 

tem uma coordenada com parlamentares cobrando providência do Governo. E esta é a 

segunda vez que a imagem do governador é colocada em situação de culpabilidade em 

relação à manchete.  

O que se observa como invariante é que ao serem divulgadas as boas notícias 

anunciadas pelo Governo Estadual há uma tendência a serem minimizadas e induzidas a 

um sentido contrário à administração pública. Como já foi falado anteriormente, existem 

elementos estilísticos (BABIN, 1993, apud SOUSA, 2004) que dramatizam o discurso 

jornalístico como exagero, a simplificação, a oposição, a deformação e a amplificação 

emocional, como os exemplos acima demonstraram. 

No dia 12 de outubro de 2007, a chamada “Incertezas dominam novo Projeto Orla” 

(ver figura 42), as críticas são para a Prefeitura.  Tanto o título como o texto trazem verbos 

e expressões que induzem sentido conotado. No 

texto, há expressões: “confunde mais do que 

explica”, “a única certeza é que 229 barracas vão 

desaparecer”; “já o futuro dos donos das barracas... 

ninguém consegue prever”; “simplesmente 

abandonados”. Em termos de valores-notícia, a 

secundária sobre o novo Projeto Orla pegou toda a 

extensão da página 3, do Aqui Salvador, com título 

e foto em seis colunas, trazendo o mesmo tom 

crítico da chamada de capa. Diz o título “Falta de 

clareza ainda domina novo projeto da orla”. Têm 

ainda três coordenadas. No texto interno há 

expressões como “muita confusão e poucos 

esclarecimentos”, “irritada... ao ser confrontada 

com suas próprias informações”; “desconversou a 

 
Figura 42 - 12 de outubro de 2007 
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secretária”. A foto do projeto Orla traz a maquete em primeiro plano e a secretária de 

planejamento ao fundo com uma expressão de impaciência. Essa construção demonstra a 

apropriação da informação colocada com estratégias discursivas para demonstrar 

incapacidade e intolerância por parte da Prefeitura em resolver o problema da orla 

marítima de Salvador. 

5.3.1. Notícias sobre violência e de interesse humano como invariantes 

 A segunda fase da pesquisa mostra que o Correio* valoriza as notícias de violência 

e sobre os dramas cotidianos como as dificuldades do sistema de saúde ou de transporte 

públicos. Não raro encontram-se palavras como caos, terror e tragédia para dramatizar o 

discurso. A manchete do dia 30 de outubro de 2008 (ver figura 43) cujo título é “Um 

atropelado a cada 4 horas em Salvador” vem em letras grandes, propiciando impacto. O 

título da matéria interna (ver figura 44) é “Atropelos mortais”, com uma foto que pega a 

metade superior da página com uma foto de um corpo na rua coberto por plástico. No 

mezanino, o box traz o título ‘Tragédia crescente’ e na página seguinte uma coluna com os 

números da violência do trânsito destacada. O mesmo artifício foi utilizado no dia 16 de 

abril de 2009 na matéria interna “Tragédia na linha Vilas-Sé” (figura 31), que mostra a foto 

do sangue espalhado no chão do ônibus.  

 

 No que diz respeito à saúde, duas edições são emblemáticas. No dia 18 de maio de 

2009 (figura 27), o título branco em letra maiúscula sobre uma faixa vermelha, que conota 

emoção, traz só uma palavra: “Emergência”, ao anunciar em letras menores que os postos 

 
Figura 44 – 30 de outubro de 2008 (pags 10 e 11) 

 

 
Figura 43– 30 de outubro de 2008 
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fechados deixam 72 mil pessoas sem atendimento na capital, os postos abertos estão 

lotados e uma criança morre de dengue hemorrágica.  

A foto de uma avó desesperada e chorando a morte do neto amparada por familiares 

igualmente tristes toma a metade da página. Toda reportagem, cinco páginas internas, 

seguiu a mesma linha de dramatização do discurso e fotos com pessoas em situação de 

sofrimento: crianças no colo em postos de saúde e uma mãe chorando sobre o caixão do 

filho vitimado. Em duas páginas, sob o título ‘Postos Fantasmas’, fala dos equipamentos 

públicos de saúde que foram fechados por falta de pessoal e/ou equipamentos, com a foto e 

legenda sobre a situação de cada um, alguns com uma tarja preta escrita “Fechado” na cor 

branca (ver figura 44). 

 

 Outro enquadramento que explora o drama humano está na edição de 5 de julho de 

2009 (figura 20), cujo título é “Médicos decidem quem vai viver ou morrer na Bahia” que 

trata da superlotação de UTIs. O título das internas em letras maiúsculas “Viver ou 

morrer”, traz como mezanino o box cujo titulo é “Na linha da vida” e expressões no texto 

como “pacientes agonizam nas filas”, “médicos revelam que são ‘um pouco de Deus’” (ver 

figura 46). A ilustração também contribui para essa intensificação do discurso, pois a tela 

do equipamento eletrocardiógrafo se relaciona com o preconstruído das situações de risco 

de morte. Somado a isto, a diagramação ainda contou com frases de efeito dos médicos 

entrevistados. 

 
Figura 45 – 18 de maio de 2009 (pags 8 e 9) 

 
Figura 28 – 18 de maio 

de 2009 
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Sobre a violência policial, o discurso ainda é mais intenso, pois quase sempre a 

capa traz o quadro preto com letras vermelhas. Um exemplo disto está na capa da edição 

de 9 de dezembro de 2008 (ver figura 16). Seis fotos em fundo preto, com cenas captadas 

de um circuito de TV, quadro a quadro, mostrando presos rebelados jogando solvente e 

ameaçando queimar um refém. Sob o título “28h de terror” chamam para a matéria interna 

que traz o título “Tráfico ordenou rebelião”. O uso da palavra ‘terror’ é uma constante, 

como no título da capa do dia 29 de julho de 2009, “Pernambués tem noite de terror”, e na 

matéria interna “Operação Terror”, sendo o terror editado em letras maiúsculas que traduz 

bem a intenção pelo discurso gráfico, sem o uso de fotografias de impacto.  

O que não se aplica à capa do dia 3 de junho de 2009 (ver figura 20), cujo título é 

“Gangue de branco ataca carro-forte em hospital”, em que a foto mostra policiais federais 

empunhando armas de grosso calibre e roupas camufladas. Na matéria interna, primeira da 

seção 24h* cujo título é “Terror em hospital” mostra policiais vistoriando o carro-forte 

roubado e as pessoas curiosas no saguão. Na capa “Filho mata pai e mãe”, de 13 de julho 

de 2009 (figura 3), cujo título da matéria interna é “Filho mata pais a facadas” (ver figura 

47), a intensificação do discurso se dá não só pelo discurso verbal e fotográfico, em que o 

vizinho entra na casa onde ocorreram os assassinados levando a mão ao nariz porque os 

corpos já estavam deteriorados. Neste exemplo, quadros com o balanço da violência é feito 

com de marcas de sangue. É a intensificação pelo discurso gráfico. Contudo, o discurso 

imagético também pode ser feito por meio de ilustrações, com desenhos sobre fotografias. 

Na edição de 15 de março de 2009, a capa é uma ilustração. 

 
Figura 46 – 5 de julho de 2009 (pags 10 e 11) 

 

 
Figura 21 – 5 de julho de 

2009 
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 Com um cartaz escrito “Procura-se médico para o interior da Bahia” (ver figura 

48), aos moldes dos cartazes utilizados nos filmes de faroeste americano, um apelo 

dramático positivo e até lúdico, pois trabalha com os preconstruídos do cinema. Investindo 

em reportagens e no design da primeira página, quer chamar a atenção para um caso 

comum na Bahia. Contudo, nas páginas internas, se vale de imagens com apelo dramático 

(ver figura 49). 

 

Van Dijk (1990, p. 126-127 apud Sousa, 2004a, p. 91) fala que o uso de cifras é um 

procedimento de persuasão porque conferem credibilidade ao autor. Porém, essa 

intensificação do discurso pelos dados pode conferir uma dramatização excessiva quando 

utilizada para alimentar preconstruídos urbanos, como o medo da insegurança. O Correio* 

abusa deste dispositivo em relação à violência: Homicídios de jovens sobe 32% 

(7/11/2008), Homicídios sobem 28% em Salvador (10/01/2009), Um atropelado a cada 4 

horas em Salvador (30/10/2009).  

 
Figura 49 - 15 de março de 2009 (pags 12 e 13) 

 
Figura 48 - 15 de março de 2009  

 
Figura 47 - 13 de julho 2009 (pags 8 e 9) 
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Considerações	  finais	  –	  

Muda	  a	  enunciação,	  o	  enunciado	  continua	  o	  mesmo?	  

O redesenho dos jornais é um movimento de modernização da enunciação na busca 

da manutenção dos leitores, assim como a conquista de novos públicos, de novos nichos de 

mercado. O Correio* foi mais um veículo impresso que buscou atender as exigências de 

um mercado emergente alardeado desde 2008 pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), 

que, junto a outras entidades do setor, defende que ainda há possibilidade de crescimento 

para o mercado de jornal diário impresso no Brasil alicerçado na categoria ‘jornais 

populares de qualidade’:  tablóides, coloridos, com notícias curtas e ênfase em assuntos de 

interesse humano.  

O que a pesquisa percebeu é que a mudança de enunciação de um jornal standard 

com diagramação mais sóbria (com tipologia e diagramação estáveis e cores mais claras) 

para um jornal formato berliner (um tamanho menor que o standard e diagramação que 

valoriza mais fotografia, quadros e tipologias com dramaticidade e cores fortes) muda 

também o enunciado e o conteúdo jornalístico. O problema a ser investigado é como as 

mudanças gráficas e editoriais do Correio da Bahia reposicionam discursivamente o 

jornal?  

Este estudo mostrou como o jornal deixou de priorizar a cobertura política e de 

economia da primeira fase da amostragem para valorizar as notícias locais, com ênfase em 

saúde e segurança; assim como economia de consumo para a classe C e D. Um conteúdo 

estruturado para se adequar à proposta gráfica mais popular. No início do jornal, quando a 

função primeira apontada pelas invariantes e pesquisas anteriores era marcadamente ser 

porta-voz do carlismo na Bahia, as matérias estavam voltadas para a política nacional e 

local, valorizando os temas de infraestrutura e desenvolvimento, com ênfase à macro-

economia. Estes temas sempre alcançavam a primeira página e, com freqüência, a 

manchete principal estava editada na página 3. Não por acaso era a página da editoria que 

primeiro se chamou ‘Poder’ e depois passou a ser ‘Política’, mostrando claramente a linha 

editorial do jornal, que confunde os conceitos de política e poder como similares.  

Na nova fase, não há mais editoria de política, esta foi extinta na reforma, porém, 

no final da amostra pesquisada, o tema, aos poucos, volta a ocupar espaço significativo nas 

páginas internas e cada vez mais são editadas reportagens políticas na seção ‘Mais*’, 

editoria miscelânea das melhores matérias do dia. Este fenômeno não se repete na primeira 
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página, marcadamente voltada para insegurança e esporte, fiel à proposta de 

reposicionamento dos jornais populares. 

 Este procedimento também atinge a editoria de economia, que na primeira fase, 

além da coluna de Miriam Leitão e dos indicadores, trazia assuntos sobre o 

desenvolvimento do País e do Estado, informavam sobre assuntos de interesse da elite 

econômica e política que girava em torno de Antônio Carlos Magalhães. Nesta fase já se 

delineava uma aproximação com temas de serviços e de infraestrutura, quando as 

chancelas ‘Saúde’ e ‘Segurança’ tinham página própria no suplemento ‘Aqui Salvador’, 

demonstrando uma tendência que se consolidou na segunda fase, com o Correio*. Após a 

reforma, os casos de violência, economia de consumo, dramas humanos provocados pelo 

caos na saúde e jogos de futebol substituem as notícias de política e macro-economia na 

primeira página.  

É preciso ainda considerar a conjuntura política e econômica da empresa. ACM 

morto, começa a entrar em decadência a organização de todo um grupo político e 

econômico, que inclui os titulares dos governos estadual e municipal e com eles a verba 

publicitária garantida por anos ao Correio da Bahia e outras empresas da rede Bahia. Fez-

se urgente e necessário enfrentar a nova fase e encarar os desafios mercadológicos. O 

jornal, então, se redesenha para se estabelecer no mercado competitivo, se mostrando 

moderno e tentando se afastar da política para se aproximar dos leitores. Esta aproximação 

se valeu de estratégias discursivas que envolveram unidades verbais e imagéticas, que 

ficaram claras no percurso da pesquisa. 

O leitor-modelo que antes era mais conservador, das elites econômicas, com 

interesse em macroeconomia e política, agora era outro, bem diferente, mais popular, 

identificado com problemas de infra-estrutura e micro-economia, com temas de fórum 

íntimo e entretenimento, conquistado com a nova diagramação e preço pela metade (R$ 

1,00 na semana e R$ 1,50 aos domingos). O novo público exige uma linha editorial cada 

vez mais próxima de seus anseios. Isto pode ser inferido na superfície do texto e no 

conteúdo priorizado, quando cantores de ‘axé music’, jogadores de futebol e matérias de 

serviço tomam as capas e quadros pretos em letras vermelhas anunciam dramas humanos e 

violência com estardalhaço. 

 Não se valoriza política partidária, mas quando ela é inevitável, aparecem claras as 

invariantes referenciais do carlismo clivadas ainda na primeira fase do veículo,  

identificadas nas estratégias discursivas que envolvem as matérias sobre as administrações 
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públicas. Isso porque, quer seja Correio da Bahia ou Correio*, o suporte continua tendo o 

mesmo proprietário. Há uma nova enunciação, mas são os mesmo donos e interesses. 

A pesquisa também quer saber como os enquadramentos e o valor-notícia 

poderiam ser mobilizados para analisar as mudanças no posicionamento discursivo 

antes e depois da reforma editorial? O percurso da pesquisa, principalmente no exemplo 

dado com a cobertura política, demonstrou que as invariantes do enquadramento 

continuam as mesmas. O jornal não mudou o enquadramento negativo dado ao governo 

Lula ou ao governo Jaques Wagner. É freqüente a utilização dos procedimentos da 

fotografia conotada, com a pose que sugere a leitura dos significados de conotação, pois 

“nela existe um conteúdo de atitudes estereotipadas”. (BARTHES, 1990, p.16). Outra 

invariante de permanência de enquadramento é o texto, ou a manchete, abusar dos 

preconstruídos para dar uma forte conotação negativa às matérias sobre o presidente da 

República. 

O valor-notícia, contudo, é outro. O que era constantemente assunto de manchete 

de capa é editado com sutilezas. A diferença está na quantidade e no valor dado ao tema. 

Notícias sobre o presidente Lula só ocuparam duas vezes a capa durante a amostragem, 

com matérias significantes de duas a quatro páginas de Mais*. Matérias que na primeira 

fase seriam manchete de capa, na segunda são notas na seção 24h*, embora ressaltando 

que o enquadramento seja, na maioria das vezes, ainda desfavorável ao presidente. O 

valor-notícia dado inicialmente à política de embates partidários e parlamentares agora é 

dado à crítica sobre a administração pública.  

Os dramas, principalmente os que envolvem violência, ganham cada vez mais 

destaque com a dramatização do discurso intensificada pela diagramação. Assuntos 

internacionais perdem valor-notícia para matérias sobre artistas populares e de economia 

de consumo, como demonstra o exemplo de 3 de junho de 2009 (figura 19): ao mesmo 

tempo em que a imprensa nacional valorizava o resgate dos destroços do avião da Air 

France que sumira há quatro dias no mar com 228 pessoas, o Correio* priorizava a matéria 

sobre distribuição de geladeiras para quem aderisse a um programa de casas populares, 

assim como à segunda gravidez da cantora Ivete Sangalo. 

 Para responder a pergunta “como as capas e as matérias significantes de antes e 

depois da reforma contemplam o leitor ideal do Correio?” foi feita uma análise das 

capas e suas matérias significantes, e chegou-se a conclusão que o Correio da Bahia e o 

Correio* têm leitores-modelo diferentes, embora em alguns momentos ainda haja 
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interseções. Estas interseções acontecem principalmente aos domingos, pois é um dia em 

que tradicionalmente os jornais têm estilo de revista, com matérias frias, mais conteúdo, 

pois se pressupõe mais tempo para a leitura. Então, os dois jornais acabam por ficar muito 

parecidos. Nas duas fases, os conteúdos se voltam para a cobertura de entretenimento, 

bastidores da televisão e o público feminino, com cadernos sobre moda e decoração. Neste 

dia também se fala em oportunidade de empregos e empreendedorismo, pois se supõe que 

domingo seja o dia de avaliar mudanças na vida e procurar oportunidades. A análise da 

superfície do jornal mostra que é um dia em que se planejam as compras, o que se pode 

perceber nos cadernos femininos, como ‘Bazar e Cia’, em que oferecem artigos e produtos, 

assim como ampliação do caderno ‘Classificados’ e o aumento dos anúncios varejistas. 

Essa tendência chega ao sábado com dois suplementos ‘Correio Autos*’ e ‘Correio 

Imobiliário*’, cadernos especiais com anúncios classificados específicos que demonstram 

uma maior compra de bens de alto investimento nos fins de semana.  

Na primeira fase, as capas de estilo europeu não exageram na tipologia ou no uso 

do vermelho, as fotos são usadas para informar e dificilmente são editadas de forma 

dramática, a não ser que o próprio fato o exija. As manchetes, apesar de algumas vezes 

apelarem aos implícitos a fim de comprometer membros do governo - e isso cabe também 

para algumas fotografias -, eram feitas de forma sutil, sem exageros de diagramação, 

apenas subentendendo situações ou ligando manchetes às fotografias oportunas a fim de 

produzir sentido de interesse da empresa. Isso faz supor que o leitor-modelo tinha maior 

poder econômico e era conservador e condescendente com a política carlista. Pela análise 

das chamadas e matérias significantes internas, como também o valor-notícia dado a cada 

uma pelo destaque na página, localização e até quantidade de páginas ou cadernos 

destinados a um tema, avalia-se que o leitor-modelo da primeira fase é interessado em 

política, economia e cultura, embora também tenha interesse em assuntos de infraestrutura 

urbana, principalmente saúde e segurança, e esportes.  

Na segunda fase, as capas abusam das tipografias de impacto, com uso do negrito e 

tipos mais grossos e chamativos, na cor vermelha sobre o quadro preto, típicos de jornais 

populares e sensacionalistas. As manchetes abusam de pré-construídos de fácil acesso, 

inclusive com expressões idiomática típicas da cultura popular, como a expressão “enverga 

mais não quebra”. A análise leva a crer que o jornal Correio* construiu um leitor diverso 

do suporte original, mais voltado para pessoas com menos poder econômico, embora 

bastante crítico aos governos, mas não sob o viéis político-partidário, mas sob o viés 
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administrativo, denunciando exaustivamente os erros administrativos em problemas 

cotidianos. O leitor-modelo atual valoriza violência, notícias de interesse humano, 

economia de consumo e esportes. 

Por fim, pergunta-se qual é o papel do projeto gráfico no posicionamento 

discursivo do jornal Correio*? A pesquisa mostra que o projeto gráfico mudou 

totalmente e esta nova proposta também envolveu o conteúdo do jornal, e não se restringiu 

à forma. Por meio da análise das unidades gráficas é possível analisar invariantes 

referenciais importantes que trazem à tona procedimentos e ações recorrentes. O que se 

observou foi um suporte feito sem muito cuidado estético no início, sem um padrão rígido 

de diagramação ou edição de temas e imagens. Com a reforma, passa a ter uma enunciação 

diferente, com padrões gráficos definidos, mas que também confundem a leitura no 

decorrer do processo. As cores que indexam as seções ‘24h*’ e ‘Mais*’ não foram 

assimiladas pela edição e, no ano pesquisado, confundem mais do que organizam. A 

indexação de cor não atende à diversidade de assuntos e, muitas vezes, se misturam para 

atender às demandas variadas. Tanta mistura de cor acaba por confundir a leitura porque 

não estabelece a relação taxionômica original, problema agravado pelas falhas de 

impressão. Outro fator é a falta de hierarquização tipográfica na seção 24h*, pois o título 

maior não está necessariamente no alto na página, sendo a página diagramada apenas como 

um tabuleiro de informações. 

A mensagem de modernidade e total independência jornalística apregoada na 

campanha publicitária não consegue ser colocada plenamente em prática durante a 

amostragem. Pode-se observar não só pelo contexto político que provoca constrangimentos 

organizacionais, mas também por questões de problemas de produção. Nesta pesquisa, 

abordamos dois aspectos: o político, com a ligação ao carlismo; e a organização gráfica e 

editorial. Porém, este é um trabalho de pesquisa que descreve um aspecto do processo de 

mudança gráfica, a influência em um posicionamento discursivo, por isso é inconcluso pela 

própria natureza da proposta. Constrangimentos organizacionais e processo de produção 

vão muito além do esforço desta pesquisa que é articular Análise de Discurso e Teoria do 

Jornalismo. A inconclusão é também pela própria infinitude do tema, pois os jornais 

impressos contemporâneos ainda buscam um lugar e um modelo discursivo para enfrentar 

o mercado editorial frente aos desafios impostos, entre outros, pela internet.  

  Vale ressaltar que na primeira fase da amostra, em que há uma freqüência maior de 

matérias políticas e econômicas, a estratégica de contradição discursiva entre texto e foto 
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foi mais utilizada para colocar em suspeição os atos administrativos dos governos.  Na 

última fase da amostra, se utilizou como comprovação dos fatos, e intensificador da 

dramatização, com tons mais escuros, ângulos fechados, para mostrar a expressividade e o 

drama da fotografia, uma vez que os assuntos estavam mais voltados para a violência e 

dramas humanos. Em termos gerais, o que se observa na análise das fotografias é que são 

colocadas, na maioria das vezes, como ilustração ou prova da verdade jornalística. Porém, 

foi detectado o uso freqüente como voz discordante do texto verbal, abrindo um leque de 

interpretações que podem levar a diferentes percursos de sentido. 

Vale ressaltar, todavia, que a pesquisa observa que a mudança de editores 

influencia este processo, principalmente no que diz respeito à condução do trabalho 

jornalístico. Durante os dois anos de análise, foram quatro editores, Demóstenes Teixeira, 

da fundação em 1978 até fevereiro de 2008; Rodrigo Cavalcante, de fevereiro até 

dezembro de 2008; Oscar Valporto (interino), de janeiro a abril de 2009; e Sergio Costa 

que responde como editor-chefe até hoje, deixando Oscar Valporto como editor-executivo. 

A cada troca de comando, mudou a construção da primeira página. Sendo Demóstenes a 

primeira fase totalmente carlista; a gestão de Rodrigo é marcada pela tentativa da 

modernidade e manutenção de uma linha mais próxima da sobriedade da primeira fase, e a 

de Sérgio Costa de adesão ao estilo popular, inclusive retornou à antiga organização 

interna da redação dividia por editorias e a contratação ou retorno de vários colunistas de 

opinião.  

E este é um foco importante para um estudo posterior, pois ao se modificar uma 

enunciação muda também todo o processo produtivo interno que praticamente não 

consideramos neste estudo. Mouillaud diz que as páginas externas são as “páginas 

sensíveis” e constituem a “membrana do jornal”, pois nesta mudança gráfica essa 

membrana foi transparente o suficiente para mostrar diferenças até no processo produtivo.  

Outro ponto a considerar para pesquisas futuras é o reflexo direto da internet. O 

investimento em interatividade na segunda fase do suporte demonstra a necessidade de 

conhecer melhor este novo leitor-modelo e atender a necessidade atual de trocas 

informativas provocadas pelas novas formas de interação mediada por computador, 

propiciadas pela Web 2.0. Ao pedir sugestões de pautas, abrir canais interativos, também 

se quer ouvir o novo leitor e, assim, ajudar nesta construção que ainda está em processo. A 

mudança radical de enunciação rompe um contrato de leitura e oferece outro bem diverso, 

em que apenas alguns pontos se interligam, como uma forma de manter leitores.  
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Estas interseções se dão em casos como a extinção das reportagens especiais. Na 

primeira fase, se avaliou que o leitor-modelo do Correio da Bahia não teria interesse em ler 

matérias mais trabalhadas, resultando na extinção do caderno ‘Correio Repórter’. Na 

segunda fase, esta tendência às notícias curtas e à estratificação da informação foi colocada 

à elevada potência, quando as notícias ficaram cada vez menores e agrupadas em formato 

mosaico nas páginas de ‘24h*’.  

A mudança gráfica e editorial como a feita pelo jornal da Rede Bahia pode ser 

considerada uma estratégia arrojada, pois foi feita quando o mercado mundial de jornais 

está instável com a popularização da internet e o grupo proprietário sofria a crise política 

com a perda do patriarca da família. A mudança propôs uma mudança do leitor-modelo ao 

mesmo tempo em que enfrenta forte concorrência com o jornal A Tarde, bem mais antigo e 

consolidado no mercado. Apesar do site da Rede Bahia anunciar à época da reforma ter 

circulação de 20 mil exemplares, estes dados não eram confiáveis porque não serem 

atestados pelo IVC. Muitos estudos também apontam que era grande o número de 

assinaturas em forma de cortesia.  

Informações atualizadas do editor Sérgio Costa dão conta que antes da reforma, o 

Correio tinha uma circulação paga de oito mil exemplares e, nos primeiros seis meses, 

cresceu para 13 mil. Em março de 2010, a circulação média atestada pelo IVC é de 26 mil 

exemplares, com picos de 30 mil. O principal concorrente, A Tarde, tem a circulação em 

32 mil, em média. A previsão dos analistas é que antes do fim de 2010, a diferença possa 

não mais existir. 

Pelos números, atesta-se que a estratégia surtiu efeito e o mercado aprovou a opção 

por ser outro jornal, mudando completamente o leitor-modelo. Não podemos esquecer que 

o contrato de leitura coloca em pauta as condições que fidelizam os leitores de um jornal, 

com o objetivo principal de preservar o hábito de leitura para a manutenção deste público 

consumidor do suporte.  Romper este contrato, ou propor outro completamente diverso 

sem uma preparação anterior, é um risco em um momento em que o comércio de jornais se 

retrai em concorrência com os meios eletrônicos. 

Mas qual a saída para enfrentar o novo mercado? Os jornais estão apostando no 

redesenho, estão se reinventando para enfrentar a concorrência, mas só o tempo e os 

estudos de acompanhamento nesta área podem mostrar se este é o melhor caminho. 
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Figura 2 - 27 de agosto de 2007 
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Figura 3 - 25 de agosto de 2007 
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Figura 4 -  13 de julho de 2009 
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Figura 5 - 4 de setembro de 2008 
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Figura 6 -  28 de setembro de 2008 
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Figura 7 - 31 de março de 2009 
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Figura 8 - 6 de agosto de 2009 
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Figura 9 -  04 de outubro de 2007 
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Figura 10 - 08 de junho de 2008 
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Figura 11 - 02 de setembro de 2007 
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Figura 12 - 26 de setembro de 2007 
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Figura 14 - 14 de agosto de 2009 
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Figura 15 - 12 de setembro 2008 

 

 

 



137 

Figura 16 - 9 de dezembro 2008 
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Figura 17 - 18 de janeiro de 2009 
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Figura 18 - 2 de maio de 2009 
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Figura 19 - 26 de maio de 2008 
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Figura 20 - 3 de junho de 2009 

 



142 

Figura 21 – 5 de julho de 2009 
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Figura 22 – 19 de de junho de 2009 
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Figura 23- de julho de 2009 
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Figura 24- 24 de junho de 2008 
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Figura 25 -  20 de outubro de 2007 
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Figura 26 -  28 de outubro de 2007 
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Figura 27 -  18 de maio de 2009 
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Figura 28 – 16 de abril de 2009 
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Figura 34 - 11 de fevereiro de 2009 (Economia pag. 6) 
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Figura 39 – 17 de dezembro de 2008 
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Figura 40 - 9 de dezembro (pag 7) 
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 Figura 41 - 18 de setembro de 2007 
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Figura 42 - 12 de outubro de 2007 
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Figura 43– 30 de outubro de 2008 
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Figura 44 – 30 de outubro de 2008 (pags 10 e 11) 
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Figura 45 – 18 de maio de 2009 (pags 8 e 9) 
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Figura 46 – 5 de julho de 2009 (pags 10 e 11) 

 

 



159 

Figura 47 - 13 de julho 2009 (pags 8 e 9) 
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Figura 48 - 15 de março de 2009 
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Figura 49 - 15 de março de 2009 (pags 12 e 13) 

 
 

 


