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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar a construção discursiva da violência contra a mulher
(VCM), a partir de dois sujeitos discursivos de um mesmo emissor - os jornais Massa! e A
Tarde, do Grupo A Tarde. Segundo o conceito de semiose, os discursos sociais estão em
constantes transformações como parte dos processos histórico, social e cultural. Nesta
perspectiva, propomos dois momentos de análise: um estudo diacrônico, observando a
evolução discursiva da violência contra as mulheres diante de condições de produção
distintas, e uma análise sincrônica que identifica como a questão é construída no cotidiano dos
dois jornais, no período de outubro de 2012 a março de 2013, bem em um acontecimento
específico – o “Caso New Hit” – que ganhou repercussão no período estudado. O corpus
deste estudo é formado por textos jornalísticos – notas, notícias, artigos e reportagens – que
abordaram a temática da violência contra a mulher – seja ela física, psicológica, sexual,
patrimonial ou moral, formas de violência definidas a partir da Lei Maria da Penha. Foram
utilizados conceitos da análise do discurso como o de dispositivo de enunciação voltado para
a análise da relação do suporte com o seu leitorado, uma relação de natureza contratual. A
partir do conceito de posicionamento discursivo, foi percebida a inserção do suporte e sua
marca num universo de concorrência e suas estratégias de diferenciação. Foi identificada uma
transformação nos discursos sobre a violência contra a mulher – que deixou de ser vista como
uma questão privada para ser tratada como um problema de interesse público, que merece a
formulação e a execução de políticas públicas. Também foram identificadas diferenças na
cobertura dos dois sujeitos discursivos do Grupo A Tarde. Por um lado, o Massa! propõe um
contrato de cumplicidade e proximidade com os seus leitores no qual as notícias sobre
violência – sobretudo a urbana - apresentam centralidade. A questão da VCM é construída sob
a lógica dos fait divers – são destacados os seus aspectos grotescos, inusitados ou tratam de
casos que envolvem pessoas públicas e celebridades, como o Caso New Hit. A violência
contra a mulher também esteve presente nas páginas do A Tarde, que por outro lado, começa
a dar abertura às discussões mais aprofundadas sobre a temática, e os crimes específicos
foram apresentados de forma articulada à questão como o todo. Entretanto, é o
enquadramento que trata a VCM como uma questão particular que ganhou maior visibilidade
nas páginas do suporte de referência do Grupo A Tarde – um reflexo das condições de
produção do seu discurso, que demonstra que ainda há muito que avançar quando o tema é a
cobertura da violência de gênero.
Palavras chave: Análise do discurso. Posicionamento discursivo. Violência contra a mulher.
Jornalismo.
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ABSTRACT

The objective of this dissertation is to analyze the discursive construction of violence against
women (VAW), from two enunciators of the same sender - the newspapers Massa! and A
Tarde, of the A Tarde Group. According to the concept of semiosis, the social discourses are
in constant transformation as part of the historical, social and cultural processes. From this
perspective, we propose two moments of analysis: A diachronic study that observes the
discursive evolution of violence against women under different production conditions, and a
synchronic analysis that tries to identify the discursive construction about the issue in the
quotidian of both newspapers, in the period of October 2012 to March 2013, and on a specific
event - the New Hit case - which had impact during the study period. The corpus of this study
is made up of news about violence against women - whether physical, psychological, sexual,
patrimonial or moral, forms of violence regulated by the law “Maria da Penha”. Concepts of
discourse analysis - as the enunciation device– were used to analyze the contractual relation
between the support and readership (enunciator and the addressee). With the concept of
discursive positioning, we studied the differentiation strategies of the newspapers and their
brands in a universe of competition. A transformation in the discourses about the violence
against women was identified - which is no longer seen as a private matter to be dealt with as
an issue of public interest, which deserves the formulation and implementation of public
policies. We also identified differences in de coverage, when the discourses of the two
newspapers were compared. On one hand, the Massa! proposes a contract of complicity and
proximity with their readers in which the news of violence - especially urban - have centrality.
The issue of VAW is constructed under the logic of fait divers - their unusual aspects are
emphasized, or deal with cases involving public people and celebrities, such as the New Hit
case. The violence against women was also present in the pages of A Tarde which, on the
other hand, begins to give space for deeper discussions about the problem and specific crimes
were presented articulated to the issue as the whole way. However, it is the framework that
treats the VAW as a private matter that had greater visibility in the A Tarde - a reflection of
the conditions of production of the discourse, which shows that there is still a long way to go
when the subject is coverage of gender violence.
Keywords: Discourse analysis. Discursive positioning. Violence against women. Journalism.
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1. INTRODUÇÃO
Criada há sete anos, a Lei Maria da Penha (LEI Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006)
estabeleceu os dispositivos legais de combate à violência doméstica e familiar contra as
mulheres no Brasil. Houve, neste contexto, um aumento significativo de denúncias dos casos
de violência contra a mulher no país, segundo balanço do Disque 180 – canal de denúncia
criado pela Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República. Percebemos
o rompimento de silêncio das vítimas – que registraram uma média de 2.150 de denúncias
diárias, em 2012 – como uma possível ruptura: a questão da violência contra a mulher sairia
do âmbito privado, para ser entendida como um problema social de interesse público.
Identificamos, ainda, uma presença cotidiana dos casos de violência contra a mulher nos
meios de comunicação na Bahia, percebida em pesquisas anteriores realizadas pelo Centro de
Comunicação, Democracia e Cidadania (CCDC), do qual fazemos parte.
Esta pesquisa analisará a construção discursiva da violência contra a mulher, tendo
como objeto dois enunciadores de um mesmo emissor - os jornais Massa! e A Tarde do Grupo
A Tarde. Tendo em vista o crescimento da circulação de jornais do segmento popular,
identificado em auditoria do Índice Verificador de Circulação (IVC), optamos por um grupo
jornalístico que investisse em ambos os segmentos (popular e de referência) -, percebendo
possíveis diferenças entre as estratégias discursivas dos dois suportes.
Partindo do conceito de semiose, segundo o qual os discursos sociais estão em
constantes transformações e são parte dos processos histórico, social e cultural, proporemos
dois momentos para o estudo: uma reflexão diacrônica que visa observar a evolução
discursiva da violência contra as mulheres diante de condições de produção que também
passam por mutações; e uma análise sincrônica que busca identificar de que forma esta
questão é construída no cotidiano dos dois jornais, bem em um acontecimento específico – o
Caso New Hit – que ganhou repercussão no período estudado.
Entendemos o jornalismo como um campo privilegiado para a análise das mudanças
sociais, por fazer parte da complexa rede de construção dos discursos sociais. Conforme
proposto no conceito de semiose (VERÓN, 2004), os discursos sociais estão submetidos a
uma condição de funcionamento de natureza interdiscursiva. Nessa perspectiva, “toda análise
de discurso implica um certo dispositivo que é, se podemos dizer assim, um fragmento de
tecido semiótico ‘arrancado’ do fluxo da produção social de sentido” (VERÓN, 2004, p. 73).
As relações interdiscursivas fazem parte de todos os níveis do “sistema produtivo do sentido”
– desde as condições de produção, até as de reconhecimento do discurso.
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Este trabalho está dividido em quatro capítulos: no primeiro, voltamos nossa atenção
para as mudanças vivenciadas pelas mulheres ao longo dos séculos XX e XXI. Para isso, será
traçada uma breve trajetória das conquistas do movimento feminista, a presença das mulheres
e destes debates na imprensa e suas consequentes transformações. Por meio da revisão de
literatura, levantaremos os principais eventos que resultaram de conquistas dos movimentos
de mulheres ao longo desse período, tais como a criação dos primeiros jornais escritos por
mulheres, a conquista do direito ao voto, a aprovação do Estatuto da Mulher Casada, as
conquistas das mulheres na Constituição de 1988. A partir desses eventos, serão selecionadas
matérias através do sistema de busca (pesquisa por palavras chave que se relacionam com
esses eventos) disponível no acervo da Folha de S. Paulo, que engloba a Folha da Noite e a
Folha da Manhã, publicadas no período de 1932 a 1988. Optamos por uma publicação de
circulação nacional para evitar um possível enquadramento regionalizado – focado nas
questões políticas locais, por exemplo.
Buscaremos perceber como os discursos sobre os direitos das mulheres aparecem em
jornais de circulação nacional em diferentes períodos, observando os tensionamentos entre
eles e sua evolução discursiva. Identificamos uma mudança de olhar sobre o tema da violência
contra a mulher que resulta de uma série de transformações e embates discursivos, que teve
como um dos protagonistas o movimento de mulheres – ator social responsável por trazer o
problema para a esfera pública. Após uma série de assassinatos que tiveram ampla cobertura,
como a morte de Ângela Diniz, em janeiro de 1977, e de outras mulheres em Minas Gerais e
Rio de Janeiro, foram fundadas organizações de combate à violência. No primeiro capítulo
deste trabalho, trataremos destas transformações na vida das mulheres e sua relação com os
discursos sobre a violência.
No segundo, apresentaremos os principais operadores da análise do discurso que nos
permitirão avançar neste estudo. O conceito de dispositivo de enunciação (VERÓN, 2004)
nos auxilia na análise da relação que o suporte estabelece com os seus leitores, uma relação de
natureza contratual, como veremos mais à frente a partir da contribuição de diferentes autores
(VERÓN, 2004; MAINGUENEAU, 2002; CHARAUDEAU, 2010). A partir do conceito de
posicionamento discursivo (FERREIRA, 2006), podemos avançar na análise da posição do
suporte e sua marca em relação aos leitores e não leitores, inserido num universo de
concorrência. Será realizada uma análise quantitativa e discursiva que nos permitirá perceber
a incidência e regularidade das operações discursivas. Para isso, seguiremos quatro etapas:
pré-análise, categorização, codificação e interpretação (FERREIRA et al., 2011). O corpus de
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análise será formado por textos jornalísticos – notas, notícias, artigos e reportagens – que
abordam a temática da violência contra a mulher – seja ela física, psicológica, sexual,
patrimonial ou moral, publicadas no período de outubro de 2012 a março de 2013 (6 meses
ininterruptos escolhidos de forma não sistemática), nos Massa! e A Tarde.
Por outro lado, através da análise do posicionamento discursivo, será realizada uma
análise comparada entre os dois suportes, identificando as especificidades, diferenças e
também semelhanças na cobertura sobre o tema. Levaremos em consideração a inserção dos
suportes no universo de concorrência, portanto, identificaremos a diferença entre suportes
através de uma análise comparada. As propriedades do discurso analisado devem ser
regulares, ou seja, que constituam invariantes discursivas (VERÓN, 2004). As operações
discursivas devem ser vistas em seu conjunto – uma operação não deve ser descrita de forma
isolada, deve compreender a sua relação com os demais elementos. Através de uma análise
das diferentes matérias significantes que compõem o jornal enquanto dispositivo de
enunciação – capa; relações entre texto e imagens; modo de classificação do material
redacional; dispositivos de chamada (títulos, subtítulos, chapéus); imagens, diagramação e
suas relações – será possível recompor os sujeitos discursivos (enunciador e “leitor ideal”),
bem como a relação construída entre ambos.
No terceiro capítulo, será realizada uma análise sincrônica dos dois sujeitos
discursivos – Massa! e A Tarde – do Grupo A Tarde – na construção da violência contra a
mulher. Buscaremos perceber o posicionamento discursivo dos dois suportes no cotidiano da
cobertura, através do seguinte percurso analítico: no primeiro momento, faremos uma reflexão
sobre a inserção dos jornais Massa! e A Tarde na esfera pública, e, em seguida, partiremos
para um estudo do posicionamento discursivo dos suportes. Faremos, no primeiro momento,
uma análise geral do posicionamento, para depois observar a construção da violência contra a
mulher no interior do suporte. A partir do que foi definido pela Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria
da Penha), delimitamos as formas de violência consideradas neste trabalho - violência física,
psicológica, sexual, patrimonial e moral.
No capítulo seguinte, partiremos para a análise de um caso de violência contra a
mulher que ganhou o status de acontecimento – O Caso New Hit. Neste estudo de caso, serão
analisadas matérias publicadas no Massa! e no A Tarde, no período de agosto de 2012 a
setembro de 2013, período que abrange a denúncia até a última audiência de instrução para o
julgamento. No primeiro momento, identificaremos a incidência de matérias sobre o caso, a
presença de chamadas na capa, os gêneros jornalísticos das matérias, bem como as fontes às

18

quais as publicações recorreram na produção das notícias. No momento seguinte, voltaremos
nossa atenção para a construção do Caso New Hit através da primeira página dos dois suportes
e, posteriormente, através das fotografias e legendas. Por último, analisaremos os principais
enquadramentos que surgiram durante a evolução do acontecimento.
A análise da cobertura dos dois suportes numa perspectiva discursiva também nos
permitirá identificar eventuais casos nos quais os próprios meios de comunicação cometem
violações e violências simbólicas, como atribuir culpa pela violência sofrida à vítima; tratar
casos de estupro como simples “relação sexual”; divulgar dados que permitem identificar
crianças e adolescentes vítimas de violência.
Ao longo dos capítulos de análise do corpus, pudemos perceber uma transformação
significativa da temática da violência contra a mulher. O esvaziamento do sentido do ditado
popular “Em briga de marido e mulher não se mete a colher” ilustra bem o processo de
transformação dos discursos sobre o tema. De uma questão privada – que marca o sentido do
ditado – para um problema de interesse público, a violência contra a mulher (VCM) tem sido
o foco de políticas públicas desenvolvidas pelas diferentes instâncias governamentais, como
veremos no próximo capítulo.
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2. BREVE HISTÓRICO SOBRE A MULHER NO BRASIL: EMANCIPAÇÃO,
IMPRENSA E VIOLÊNCIA

Consideramos os discursos sociais como parte de um processo de semiose de caráter
interdiscursivo e histórico. A análise da construção da violência contra a mulher, nesta
perspectiva, passa por dois momentos: um estudo diacrônico, foco principal deste capítulo,
que visa observar a sua evolução discursiva diante de condições de produção que também
passam por mutações; e uma análise sincrônica que busca identificar, dentro de um período
específico e diante de condições de produção também específicas, os discursos sobre
violência contra a mulher. Por seu caráter interdiscursivo, o discurso sobre violência contra a
mulher não deve ser analisado isoladamente, pois está articulado com outras questões, como o
lugar da mulher naquela sociedade, as relações entre homens e mulheres nos espaços público
e privado etc. Assim, esta seção é dividida em três momentos - no primeiro, são apresentadas
as principais mudanças na sociedade no que tange ao direito e vida das mulheres. No
momento seguinte, exploramos o conceito de violência contra a mulher e, posteriormente,
fazemos uma relação entre a questão da violência contra a mulher e os discursos construídos
pelos meios de comunicação.
Traçamos, neste momento, uma breve trajetória das conquistas do movimento
feminista e as consequentes transformações da vida das mulheres ao longo do século XX e
início do XXI no Brasil, a partir de jornais que circularam nesse período, como explicaremos
à frente. Não se trata de uma análise histórica do movimento feminista nem, tampouco, de
analisar exaustivamente as legislações brasileiras desde a implantação da República, pois tal
tarefa não caberia na proposta do presente trabalho. O nosso objetivo é apontar os principais
eventos que implicaram em mudanças na vida das mulheres ao longo da história, percebendo
como os discursos sobre os direitos das mulheres apareceram nos jornais em diferentes
períodos, bem como os embates e disputas discursivas.
Além de uma breve revisão bibliográfica sobre o assunto, consultamos o acervo de
jornais que circularam em cada período e que estão disponíveis na internet. Optamos por
publicações de circulação nacional para evitar possível enquadramento regionalizado.
Fizemos uma consulta no acervo do jornal Folha de S. Paulo – que englobou a Folha da
Noite e a Folha da Manhã – no período de 1921 (primeira edição da Folha da Noite) até 1988
(ano do último evento selecionado – aprovação da Constituição de 1988). Levantamos os
principais fatos que surgiram após a revisão da literatura – como: conquista do voto pelas
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mulheres; criação do Estatuto da Mulher Casada; mobilização feminina para a Constituição de
1988 – e fizemos uma pesquisa através de palavras chave1 por meio do sistema de busca
disponível no acervo. Os jornais do século XIX também apareceram em nossa revisão
bibliográfica e após consulta no acervo online da Biblioteca Nacional, pudemos acessá-los.
Portanto, seguimos o caminho inverso – não fizemos uma análise do conteúdo de cada jornal
para identificar os fatos que tiveram repercussão – até porque este não era o foco do presente
trabalho. Partimos do fato para, então, levantar as matérias no acervo.

2.1 MULHER, IMPRENSA E VOTO
Um dos marcos do início da organização do feminismo no Brasil foi a fundação 2 do
Jornal das Senhoras (ver Anexo A), em 1852, como destaca Ana Alice Costa (1998). A
publicação, voltada para a emancipação das mulheres, deu destaque “à luta sufragista e ao
direito das mulheres ao acesso à educação formal” (COSTA, 1998, p. 27). O feminismo, nesse
período, não se configurou como um movimento propriamente dito, mas como “vozes
espalhadas ao redor do país e que nem sempre conseguiam se comunicar umas com as outras”
(OLIVEIRA, 2009, p. 14). Considerado o primeiro periódico escrito por mulheres 3 e dirigido
ao público feminino, o Jornal das Senhoras circulou durante três anos consecutivos e contava
com as seções de Moda, Belas Artes, Teatro e Crítica (LIMA, 2010). Segundo a pesquisadora
Joelma Lima (2010, p. 228), sua curta duração se deu, sobretudo, pelas limitações que a
imprensa sofria na época.
Nesse período, a incipiente imprensa imperial sobrevivia com muitas
dificuldades, entre as quais um público leitor restrito (já que a maioria da
população era analfabeta), o alto custo da produção (que exigia maquinário
importado e mão de obra qualificada e cara para os padrões da época) e a
falta de recursos das máquinas, que, em geral, eram de segunda mão,
importadas de países industrializados, como Inglaterra e Alemanha. Todos
esses fatores afetavam o crescimento da imprensa no Brasil.

1

Utilizamos palavras chave associadas ao nome do evento: voto feminino; estatuto da mulher casada;
constituição de 1988; constituinte; lobby do batom.
2
Costa (1998, p. 26) destaca a criação de outros jornais femininos no período – “cerca de duas dezenas em todo
o Brasil”.
3
A pesquisadora Zahidé Muztart destaca que a presença de mulheres em jornais brasileiros é anterior ao ano de
fundação do primeiro jornal dirigido e direcionado às mulheres. “É o caso dos primeiros escritos de Nísia
Floresta no jornal Espelho das Brasileiras, periódico que, apesar de dedicado às senhoras pernambucanas, era
dirigido por homens”. (MUZART, 2003, p. 228). Outras publicações surgiram nos anos seguintes, como O
Bello Sexo, O Espelho, Jornal das Moças, Jornal das Famílias, no Rio de Janeiro; O Myosote, A Rosa, O
Lyrio, em Recife (OLIVEIRA, 2009); e A Família e Mensageira, em São Paulo.
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A imprensa feminina que se desenvolveu na segunda metade do século XIX, no Brasil,
segue o modelo francês de jornal literário. Conforme destacado pela pesquisadora Karine
Oliveira (2009, p. 06), surgido em 1759, o Journal des Dames é o precursor4 desse modelo de
jornal feminino, reunindo “contos, poesias, críticas de livros e peças teatrais escritas tanto por
mulheres quanto por homens”. Se, por um lado, essas publicações serviam como um espaço
de treinamento para as mulheres que começavam a ter acesso à cultura, por outro, para que
conseguissem manter-se em circulação, era preciso apresentar uma temática “amena e
divertida”, pois este era o universo de expectativas das leitoras da época (OLIVEIRA, 2009).
Portanto, no caso do Jornal das Senhoras (e demais publicações que surgiram no
período), mesmo que seu editorial destacasse o desejo de “cooperar com todas as suas forças
para o melhoramento social e para a emancipação moral da mulher" (JORNAL DAS
SENHORAS, 01/1/1852), não era possível expor denúncias mais contundentes sobre a
situação das mulheres na sociedade (OLIVEIRA, 2009). Conforme destacado por Karine da
Rocha Oliveira (2009), apesar de sua limitação temática, esses jornais foram importantes para
as transformações que iriam ocorrer na sociedade no período seguinte, por abrirem um canal
para as mulheres reivindicarem o direito ao trabalho, o acesso a uma educação igualitária, o
direito ao voto feminino, além de incentivarem a produção literária das mulheres. Através
dessas publicações, as primeiras feministas brasileiras tentavam disseminar seus ideais de
emancipação entre as próprias mulheres e reivindicar espaço na sociedade, fazendo um
contraponto aos discursos conservadores hegemônicos.
A primeira revista baiana feminina foi fundada, apenas, em 1910, por um grupo de
mulheres católicas. A publicação intitulada A Paladina teve como sua primeira editora a
escritora Amélia Rodrigues5 e, posteriormente, Maria Luiza de Sousa Alves, que mudou o
título da publicação para A Paladina do Lar (OLIVEIRA, 1998). Como destacado por Paim
de Oliveira (1998, p.193), as páginas da publicação tinham como temática central a educação
feminina, reforçando a divisão de homens no espaço público e de mulheres confinadas no
privado, com “as tarefas domésticas e a educação moral e religiosa dos filhos”, e valorizando

4

5

O jornal Lady’s Mercury, que surgiu na Inglaterra em 1693, é considerado como a primeira publicação
feminina, “funcionando como uma espécie de consultório sentimental, onde as senhoras da nobreza escreviam
suas experiências amorosas no intuito de pedir conselhos” (OLIVEIRA, 2009, p. 06). Entretanto, foi o modelo
francês que inspirou as publicações no Brasil e em outros países das Américas (OLIVEIRA, 2009).
A escritora Amélia Rodrigues tem sido objeto de uma série de pesquisas no campo dos estudos de gênero.
Segundo Ívia Alves (1997), a escritora se retira do grupo por divergências políticas. “A cisão entre ela e o
primeiro grupo da revista é clara, pois enquanto ela procurava ampliar sua ação para abranger a sociedade,
divulgando, atualizando e orientando a mulher e a família católica sobre o que acontecia no mundo, suas
companheiras eram mais pontuais e mais conservadoras” (ALVES, 1997, p.190).
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o papel da mulher como “organizadora do trabalho doméstico e orientadora moral e religiosa
da família”.
Uma questão fundamental para se tratar quando o tema é a emancipação das mulheres
diz respeito à sua formação. A educação feminina só se inicia no Brasil após a criação dos
conventos – era, portanto, uma educação limitadora6, voltada à vida religiosa. Os poucos anos
que as meninas dedicavam à sua formação básica possibilitavam-nas ler e escrever de maneira
precária, “tendo estas aptidões sido desenvolvidas através de livros de orações e da bíblia”
(OLIVEIRA, 2009, p. 32-33). Somente com a chegada da família real portuguesa, no século
XIX, a sociedade brasileira passa por algumas alterações.
A única lei que tratava da educação das mulheres no Brasil foi criada no ano de 1827.
De acordo com Bruschini & Amando (1988 apud OLIVEIRA, 2009), nesta lei só era
permitido às mulheres o ensino primário; era proibida a criação de colégios mistos e a grade
curricular das escolas masculinas e femininas deveriam ser distintas – disciplinas como
geometria e cálculo eram autorizadas apenas aos meninos, enquanto a escola feminina se
dedicava ao ensino de “prendas domésticas”. Além disso, as mulheres que quisessem seguir a
docência deveriam provar que eram “moralmente dignas”.
Apenas em 1879, o governo brasileiro passa a autorizar às mulheres cursarem o
terceiro grau. Entretanto, o caminho da educação permanece rejeitado socialmente. Segundo a
pesquisadora Tânia dos Santos (2009, p. 04), aquelas que “buscaram este caminho estavam
sujeitas ao preconceito social por seu comportamento contra a ‘natureza’”. Apesar dessa
perspectiva dominante na sociedade, as publicações femininas favoráveis à emancipação das
mulheres faziam um contraponto, defendendo a importância da formação. A revista A
Família, que circulou em Recife, em 1888, deu destaque à colação de grau das primeiras
brasileiras que se graduaram no curso de Direito.
Na Faculdade de Direito do Recife terminaram o respectivo curso, devendo
receber em breve o grau de bacharel em ciências sociais e jurídicas, as
Exmas, sras. DD Palmira Secundina da Costa, Maria Fragoso e Mari Coelho
da Silva Sobrinho. São estas as primeiras senhoras que no Brasil se formam
em Direito. Que tenham muitas imitadoras é o que sinceramente almejamos
(A FAMÍLIA apud OLIVEIRA, 2009, p. 35).

6

O sistema educacional brasileiro teve como base o modelo português, no qual a mulher era considerada inferior
e, consequentemente, deveria ter sua vida dedicada apenas à família, longe das salas de aula. As mulheres
brasileiras foram obrigadas a casar logo no início da adolescência; “tinham como rotina a reclusão, o convívio
com os escravos e a proliferação de filhos” (OLIVEIRA, 2009, p. 32).
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Conforme destacado pela autora Karine Oliveira (2009), o fato inédito no Brasil não
implicou numa abertura do mercado de trabalho para as mulheres e nenhuma das advogadas
formadas naquela turma pôde exercer a profissão. Se para as famílias mais privilegiadas, o
ensino feminino era precário e o mercado de trabalho fechado, para as mulheres de classes
mais baixas a realidade não era melhor – as possibilidade de trabalho eram restritas:
domésticas, costureiras e doceiras.
A Proclamação da República, em 1889, trouxe expectativas de avanços e levou vários
grupos de mulheres às ruas em apoio a esta causa no período. O jornal A Família relatou as
movimentações femininas favoráveis à proclamação da República brasileira, bem como
pautou a questão do direito ao voto. “O direito de voto das mulheres é uma necessidade
latente, de que há muito recente se não só o nosso, como muitos outros países” (OLIVEIRA,
2009, p. 40). A expectativa era de que a República possibilitasse o progresso do país,
promovendo uma abertura no sistema educacional para as mulheres. Em 1889, ocorreu a
Proclamação da República, e foi decretada a primeira Constituição republicana, pelo
Congresso Constituinte em 1891.

[A Constituição] Estabeleceu o sufrágio universal masculino para todos os
brasileiros alfabetizados maiores de 21 anos de idade. O voto continuaria “a
descoberto” ou não-secreto, porém os candidatos a voto seriam escolhidos
por homens maiores de 21 anos, à exceção de analfabetos, mendigos,
soldados, mulheres e religiosos sujeitos ao voto de obediência; […]
(SANTOS, 2009, p. 05).

Portanto, como destacado por Hahner (1981 apud COSTA, 1998, p. 27), foi
justamente no período da Proclamação da República que as ideias de emancipação das
mulheres se fortaleceram. O movimento feminista, nas três primeiras décadas do século
seguinte, se voltou para as lutas pelos direitos civis. “Para as mulheres de classe média, nestas
primeiras décadas, o direito ao voto, o acesso à educação formal, a melhoria das condições de
trabalho, foram os principais vetores da sua luta” (COSTA, 1998, p. 27).
O primeiro Estado brasileiro a permitir o voto feminino foi o Rio Grande do Norte,
mesmo antes da Constituição de 1932. Em 1928, o governador do Estado, Juvenal Lamartine,
aprovou o voto feminino e a primeira brasileira a ter o título de eleitora foi a professora Celina
Guimarães Viana, no município de Mossoró (OLIVEIRA, 2009, p. 44). A legislação aprovada
no Estado foi tema de diferentes artigos que identificamos em nosso levantamento no acervo
do Grupo Folha, a exemplo da publicação Folha da Manhã, de 09 de março de 1928. Com um
tom agressivo, o jornal critica a autorização do voto feminino, bem como o movimento
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feminista, considerado como exaltado e responsável por “flagelar as nossas políticas”. A
questão do voto é criticada em diferentes artigos da coluna “Factos e Boatos”, publicada no
jornal Folha da Manhã.
Uma feição de ridículo têm apresentado sempre as pretendidas
reivindicações feministas em nosso país [...]. A adoção do voto feminino no
Rio Grande do Norte, se vem recebida em efusões de entusiasmo pelas
feministas, exaltadas, não provocou grande movimento de interesse e
alteração da parte das senhoras brasileiras em geral [...]. Querem, porém,
forçar o caso, intentando intervir no pleito federal. É o ridículo, que tem
andado sempre inseparável das reivindicações femininas no Brasil, que
começa a flagelar as nossas políticas rio-grandenses do norte (FOLHA DA
MANHÃ, 09/03/1928, p. 2).

No período estudado, ao menos dois artigos da empresa (que englobava os jornais
Folha da Manhã e Folha da Noite) - de 24 de agosto de 1928 e de 01 de outubro de 1928 deram espaço para as questões feministas a partir de um viés positivo, ambos sobre a situação
de mulheres em outros países – Panamá e Inglaterra. Com o título “O Feminismo no Panamá”
(ver Anexo B), o jornal anuncia os avanços do feminismo no mundo, em sua primeira página,
destacando que “não é mais surpresa para ninguém, ainda mesmo nos países menos
favoráveis à emancipação da mulher, deparar com advogadas, médicas, aviadoras” (FOLHA
DO NOITE, 24/08/1928, p. 1).
O texto publicado em outubro do mesmo ano também trata do feminismo em países
estrangeiros, desta vez, na Inglaterra. O artigo aponta a incoerência inglesa que, apesar dos
avanços do feminismo naquele país, teria recuado e algumas instituições como universidades
e hospitais deixaram de admitir mulheres.

Estamos convencidos de que nada conseguirão os adversários do feminismo,
porque é uma evolução da humanidade absolutamente natural e justa. A
mulher precisa de trabalhar, porque o casamento, com a modificação das
leis, não lhe garante o futuro (FOLHA DA MANHÃ, 01/10/1928, p.1).

Os destaques às causas feministas não foram uma constante nas publicações daquele
período. Após levantamento realizado no acervo do grupo 7, identificamos 22 ocorrências nos
anos de 1928 e 1929, entre artigos, pequenas notas e anúncios do próprio movimento
feminista da época. Os únicos textos identificados no levantamento que ganharam espaço na
primeira página foram os dois últimos, sobre o feminismo no Panamá e na Inglaterra.

7

Endereço do acervo: http://acervo.folha.com.br/.
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A publicação Folha da Manhã manteve, naquele período, uma seção dedicada à
mulher. Com o título “A Página da Mulher” (ver Anexo C), as temáticas que predominavam
eram de moda, arte e literatura. Identificamos a questão da participação política da mulher em
três notas da seção: destas, a primeira, publicada em 18 de março de 1928, relata as
discussões, no parlamento inglês, sobre um projeto de lei, apresentado pelo governo,
propondo a concessão do direito ao voto a todas as mulheres. O foco da matéria era o embate
entre a perspectiva feminista e a oposição dos parlamentares à formação de uma eventual
maioria de mulheres entre os eleitores alistados, caso o projeto fosse aprovado (FOLHA DA
MANHÃ, 18/03/1928).
Já a segunda, publicada no dia 19 maio de 1929, trata a questão do voto feminino
como causador de um suposto conflito entre o poder Legislativo e o Judiciário caso houvesse
a inclusão de mulheres: “Com a inclusão das mulheres no alistamento, abre-se um conflito
entre o poder legislativo e o judiciário, de danosas consequências para a ordem política. [...]
Nenhuma vantagem haverá para as alistadas: em suas mãos será posta uma arma inútil”
(FOLHA DA MANHÃ, 19/05/1929, p.12). Chamou-nos atenção a nota publicada no dia 14
de outubro de 1928; com o título “A Mulher na Política” e subtítulo “Eis a opinião de Gina
Lombroso”, a matéria traz discurso contrário à participação feminina na política:

A mulher metendo-se na política nada ganhará no seu prestígio. Ao contrário
diminui-lo-á. E a sra. Lombroso acrescenta: só se poderá encontrar
candidatas femininas entre as mulheres que fracassaram na vida, solteiras ou
divorciadas que nunca representariam bem a verdadeira mulher (FOLHA
DA MANHÃ, 14/10/1928, p. 10).

A conquista do direito ao voto veio em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas.
Conforme destaca Ana Alice Costa (1998), esta conquista, por si só, não garantiria o exercício
de uma cidadania plena que dependeria da incorporação das mulheres na vida pública – tema
debatido na imprensa nas décadas seguintes, como veremos mais à frente.
A partir do nosso levantamento, identificamos alterações no posicionamento
discursivo do veículo quando a temática era o direito ao voto. Entre os anos de 1928 e 1930,
predominaram os artigos de opinião contrários à incorporação do voto feminino na legislação.
É o caso da matéria publicada no dia 16 maio de 1928, que relata um evento sobre o voto
feminino promovido pelo Partido Democrático. Com a participação de acadêmicos, o debate
foi polarizado entre a perspectiva favorável à aprovação do voto feminino e a contrária, que se
fundamentava no argumento das diferenças biológicas e do exclusivo papel da mulher de
educar os filhos, atribuição considerada como incompatível com a sua participação na
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política, por um dos oradores. A nota conclui considerando a “atmosfera francamente
contrária ao caso dos deveres políticos da mulher” (FOLHA DA MANHÃ, 16/05/1928, p. 4).
Já nos meses anteriores à publicação da lei, diferentes matérias com uma perspectiva
favorável ou que, ao menos, apresentavam a questão como aceitável foram publicadas. É o
caso da entrevista publicada no jornal Folha da Manhã de 15 de setembro de 1931, com uma
representante da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, sobre a incorporação do voto
feminino ao projeto da então “nova lei eleitoral”. “O Dr. Getúlio Vargas teve a gentileza de
dizer ao Congresso [Feminista Internacional do Rio de Janeiro] que o recebeu no dia da
inauguração, que não podia ser mais oportuna a sua convocação, do que num momento de
remodelação da estrutura política nacional” (FOLHA DA MANHÃ, 15/09/1931, p. 5).
A Folha da Noite, com um posicionamento semelhante, trouxe, na edição de 01 de
outubro de 1931, entrevista com duas personalidades femininas da época para falar sobre
feminismo e direito ao voto (ver Figura 01). A pianista Ivette Gouvêa se disse favorável ao
direito de voto das mulheres, entretanto, fez uma crítica ao feminismo a partir de sua
perspectiva católica. Defendeu a implantação do “verdadeiro feminismo, o feminismo que
constrói” e se disse contrária ao divórcio e às “maneiras estudadamente masculinizadas” do
“feminismo de rótulo” (FOLHA DA NOITE, 01/10/1931, p.3).

Figura 01 – Folha da Noite de 01 de outubro de 1931.

A Folha da Noite também reproduziu a declaração da professora Luiza Branco, que se
disse favorável ao voto feminino, desde que consciente – argumento que articula a
participação política a um suposto papel materno. “As mulheres que têm o maior dever de
votar são as mães. E todos hão de reconhecer que elas têm esse dever porque já o
conquistaram como direito, pelos sacrifícios suportados estoicamente, há séculos” (FOLHA
DA NOITE, 01/10/1931, p. 3). Uma matéria sobre a incorporação da mulher na reforma
eleitoral ganhou destaque na capa da Folha da Noite, do dia 19 de novembro de 1931.
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Segundo o texto, essa “vitória” viria como “coroamento da obra incansável da Federação
Brasileira pelo Progresso Feminino” e seria uma “medida acertada” (FOLHA DA NOITE,
19/11/1931, p.1).
Em maio de 1933, aconteceram as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte
no Brasil e, neste pleito, foi eleita a primeira mulher constituinte – a médica Carlota Pereira
Queiroz. A sua primeira participação no plenário ganhou destaque na Folha da Manhã, de 16
de março de 1934, que reproduziu a entrevista com o deputado Otto Prazeres, na Rádio Clube,
sobre a deputada.
Parecia que estava na tribuna um grande parlamentar, não desses que
agradam pela música das frases, que só beneficiam os ouvidos; mas pelo
agrupar de argumentos a se sucederem com felicidade, derramando no
ambiente, considerações de bom senso. Honra a mentalidade brasileira a
oração de D. Carlota de Queiroz, oração máscula pelo recheio de
convicções, pelo enfeixar de razões inteiramente despidas de pieguices de
feminismo mórbido, desse feminismo cheio de pieguices e negações que tem
alguma coisa de parecido com o feminismo de telhados (FOLHA DA
MANHÃ, 16/03/1934, p. 2).

Podemos perceber que o texto atribui ao discurso de Carlota Queiroz atributos
usualmente associados ao sexo masculino como “oração máscula”, “enfeixar de razões
inteiramente despidas de pieguices” para elogiar a atuação da parlamentar. A sua participação
parece ter sido bem recebida justamente por não se tratar de uma liderança feminista – apesar
de sua atuação em defesa dos direitos femininos –, conforme ela mesma esclarecera em
entrevista concedida à Folha da Noite, de 12 de dezembro de 1933: “Em São Paulo, não
houve campanha feminista, a mulher foi incorporada como um valor real às correntes
existentes” (FOLHA DA NOITE, 12/12/1933, p. 5). Portanto, naquele período, por mais que
o voto tenha sido conquistado, os ideais feministas não eram bem recebidos, sobretudo,
quando questões consideradas como polêmicas para a época - como o divórcio – eram
levantadas.
Identificamos, entre as décadas de 1920 e 1930, um processo de disputa de opinião
sobre a questão do voto feminino que também foi travada nas páginas das publicações Folha
da Manhã e Folha da Noite. No período próximo à efetivação do voto feminino, como uma
espécie de adequação discursiva do jornal, um posicionamento favorável à temática surgiu nas
páginas das duas publicações. Entretanto, não se trata de uma incorporação do discurso
feminista ao jornal, ao contrário, trata-se de reconhecer o voto feminino como uma causa
perdida, conforme artigo publicado na Folha da Manhã, em 17 de fevereiro de 1932: “não
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estamos mais na época de indagar teoricamente se é ou não justo conceder. Estamos é diante
do inevitável, de uma corrente universal e irreversível, a que não é possível deixar de
conceder” (FOLHA DA MANHÃ, 17/02/1932, p.2).
Por outro lado, as resistências à nova legislação também apareceram em nosso
levantamento. Durante nossa pesquisa no acervo da Folha da Manhã, encontramos uma
edição que deu destaque, na primeira página, à tentativa do deputado Aarão Rabelo de
derrubar o voto feminino através de emenda parlamentar. Destacamos também a diferença de
estilo do texto jornalístico, encontradas nas páginas de ambas as publicações, se comparadas
ao jornalismo atual – naquele formato foi feito um relato literal de todas as falas e
intervenções dos parlamentares no plenário. Este “modelo” jornalístico nos permitiu acessar o
relato completo dos argumentos do parlamentar para vetar o voto feminino – uma visão que
delega à mulher a responsabilidade de cuidar dos filhos e que restringe o seu papel ao âmbito
privado.
Não desorganizemos a sociedade brasileira, invertendo a ordem natural da
mulher, inoculando-lhe o vírus da politicagem, anarquizando a família e
introduzindo a desordem no lar. É por isso que consideramos a família o
terreno natural reservado à mulher. Nele a mulher é rainha e soberana. Nasce
daí o postulado de que à mulher deve caber o cuidado pela prole e as
gerações futuras (FOLHA DA MANHÃ, 21/03/1934, p.1).

2.2 A LUTA POR DIREITOS CIVIS: DO ESTATUTO DA MULHER CASADA À
CONSTITUIÇÃO DE 1988

A partir dos anos 1950, o movimento feminista voltou-se para a defesa dos direitos
civis das mulheres. A pesquisadora Tânia Santos traz como exemplo a luta pela modificação
do Código Civil de 1916 8, que continha “inúmeros dispositivos legais que relegavam a
condição de inferioridade (às mulheres)” (SANTOS, 2009, p.10), e aponta a aprovação do
Estatuto da Mulher Casada, em 1962, como resultado desta demanda. Essa temática também
apareceu em nosso levantamento no acervo da Folha da Manhã e da Folha da Noite das
décadas de 1950 e 1960. Entre os três artigos que selecionamos, da década de 1950,
destacamos o publicado no dia 10 de maio de 1952, na Folha da Manhã. Diferente dos
demais textos da página, o artigo é assinado e apresentou formatação em itálico, que o
diferencia dos demais – estratégia do jornal de destacar o artigo de opinião.
8

No seu Capítulo I, o Código Civil de 1916 definia no artigo 1º que “todo homem é capaz de direitos e
obrigações na ordem civil”. As mulheres são consideradas como “incapazes, relativamente, a certos atos”.
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Do tempo em que a mulher era propriedade ou literalmente escrava até os
dias que correm, muita evolução houve. Mas pela situação jurídica da
mulher, vê-se que ainda vivem alguns resíduos da sociedade patriarcal e
escravocrata que fomos. Deus ilumine os senhores legisladores no sentido de
fazê-los acertar na remoção de alguns entulhos do passado que ainda
subsistem, atravancando a nossa vida sentimental e moral (FOLHA DA
MANHÃ, 10/5/1952, p.6).

O tema também foi tratado em entrevista publicada na seção “Direito e Justiça”, no dia
19 de abril de 1952, que abordou a temática da alteração do Código Civil a partir da
perspectiva da professora de Direito Penal da Faculdade de São Paulo, Ester de Figueiredo
Ferraz. Na entrevista, a professora defende as alterações no Código Civil que dão autonomia à
mulher casada de escolher sua profissão sem precisar da autorização do marido. Aponta as
limitações que permanecem na legislação – o marido permaneceria como o “chefe da
sociedade conjugal” (FOLHA DA MANHÃ, 19/04/1932, p.6). Entretanto, ao abordar a
temática da família, se apoia em argumentos morais que colocam as mulheres como únicas
responsáveis pela criação dos filhos.
Na década de 1960, identificamos cinco matérias/artigos sobre o tema. Merece
destaque o artigo, publicado no caderno “Folha Ilustrada”, que faz uma defesa explícita à
alteração do Estatuto Civil da Mulher Casada, criticando o argumento de que as mudanças
trariam um aumento no número de divórcios.
A esposa, com argumento justo para a separação já estabelecida por uma
causa real, precisa encontrar meios de libertar-se de diversos fatores para que
não mais se veja obrigada a suportar os maus tratos que o companheiro a
inflige. Não serão esses meios, evidentemente, que a conduzirão ao divórcio
(BITTENCOURT, 30/12/1962, p.4).

Portanto, percebemos uma predominância do discurso favorável às alterações no
Código Civil nas páginas da Folha de S. Paulo daquele período, que indica uma tímida
abertura no sentido de admitir o direito ao trabalho às mulheres, desde que a sua atuação
profissional não trouxesse impactos nas atividades domésticas. Em artigo publicado em 09 de
dezembro de 1962, são destacadas as principais alterações no Código e ressaltada a
permanência da chefia da sociedade conjugal com o marido – continuidade considerada como
“natural” pelo veículo (BITTENCOURT, 09/12/1962).
Outra vitória do movimento feminista levantada pela pesquisadora Tânia dos Santos
(2009) foi a aprovação da lei do divórcio em 1977. O divórcio foi, durante as décadas

30

pesquisadas, ponto de divergência dentro do próprio movimento de mulheres. Notas sobre os
congressos feministas, publicadas décadas anteriores, relatavam (a exemplo de matéria 9
publicada no dia 26 de novembro de 1932 na Folha da Manhã) a falta de consenso sobre o
tema, sobretudo pela presença de grupos femininos católicos. Após a aprovação da lei, artigo
publicado na edição da Folha de S. Paulo de 24 de junho de 1977 demonstra esta
controvérsia. Com o título “Feministas apresentam posições divergentes”, apresenta os
argumentos de uma das lideranças femininas contrárias à lei do divórcio: “Segundo ela, a
aprovação do divórcio chegou num momento em que os brasileiros já haviam encontrado
outras saídas para casamentos fracassados” (FOLHA DE S. PAULO, 24/06/1977, p.6). Outras
notícias sobre a Lei do Divórcio foram publicadas na mesma página da edição, predominando
o viés religioso. A matéria principal, com o título “Igreja faz lista negra de divorcistas”
(FOLHA DE S. PAULO, 24/06/1977, p. 6) foi acompanhada de infográfico com o nome dos
parlamentares favoráveis à nova legislação, além da reprodução de nota da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em defesa do casamento.
Destacamos ainda, na década de 1970, a realização do Ano Internacional da Mulher,
em 1975, que foi tema de uma sequência de matérias da Folha de S. Paulo sobre questões
como a baixa participação política da mulher e a defesa do direito ao trabalho para as
mulheres – pautas do movimento feminista. Artigo publicado na editoria “Nova Mulher”, de
12 de setembro de 1975, faz um balanço do Ano Internacional da Mulher, aponta alguns
avanços na legislação trabalhista voltada para as mulheres – salário maternidade facilitado e
as discussões sobre aposentadoria de donas de casa (tema que já não era novo naquele ano),
entretanto, ressalta que houve poucas ações concretas no país (FOLHA DE S. PAULO,
12/09/1975, p. 41).
A partir de uma comparação entre dois exemplares de seções de jornais voltadas para
o público feminino, “A Página da Mulher” e “Nova Mulher”, do Grupo Folha, é possível
identificar traços da evolução dos discursos sobre a mulher e o feminismo entre as décadas de
1920 e 1970. O nome da seção, em si, já é representativo: enquanto em “A Página da
Mulher”, a ênfase está na delimitação de um espaço do jornal dedicada às questões
consideradas como femininas, em “A Nova Mulher”, o destaque está na transformação: falar
de uma “nova” mulher implica em mudança, superação de modelos considerados
“ultrapassados”. Identificamos, por outro lado, um traço residual do ponto de vista do
9

A matéria, publicada na capa daquela edição, falou sobre as reivindicações feministas que seriam apresentadas
à comissão de elaboração do anteprojeto da constituição: “Quanto ao problema do divórcio, tendo-se mostrado
a assembleia dividida em opiniões opostas, não se chegou ainda a nenhuma afirmação definitiva” (FOLHA DA
MANHÃ, 26/11/1932, p.1).
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conteúdo: a presença de temas como moda e comportamento nas duas editorias destinadas às
mulheres, entretanto, mantendo as suas particularidades, como a presença de ilustrações, na
década de 1920 e o uso de fotografias dos manequins na década de 1970. Na década de 1920,
o discurso conservador se mostra mais explícito e qualquer traço de mudança - considerada
como “exagero” - no comportamento das mulheres era condenado, a exemplo do discurso
adotado no artigo da edição de 14 de outubro de 1928. O autor do artigo diz acompanhar
“com simpatia” as “inovações” da moda “quando não descambam para o exagero do cabelo à
Eton, dos joelhos à mostra e de certos disparates a que se prestam algumas futuristas” (KEHL,
14/10/1928, p.10).
Já na matéria sobre as novidades de maquiagem, publicada em 12 de julho de 1975, o
tom moralista sai de campo, para entrar um discurso leve, com dicas de como ressaltar a
beleza feminina: “hoje pode-se escolher entre todas as cores do arco-íris para a sombra dos
olhos, havendo apenas um ponto a ser respeitado –as formas e o local certo da aplicação”
(FOLHA DE S. PAULO, 12/07/1975). Há, portanto, uma evolução do contrato discursivo do
grupo, que buscou adequar-se aos costumes de cada época. As discussões sobre participação
política da mulher também estiveram presentes nas duas publicações que estamos
comparando (ver Anexos D e E). Na publicação de 14 de outubro de 1928 o discurso é
contrário, dando espaço ao posicionamento de uma personalidade da época contrária a
inserção política das mulheres:

A mulher metendo-se na política nada ganhará no seu prestígio. Ao contrário
diminui-lo-á. E a sra. Lombrosio acrescenta: só se poderá encontrar
candidatas femininas entre as mulheres que fracassaram na vida, solteiras ou
divorciadas que nunca representariam bem a verdadeira mulher (FOLHA
DA MANHÃ, 14/10/1928, p.10).

Com uma abordagem oposta, a publicação de 15 de abril de 1975 aponta o baixo
índice de participação feminina na política como um problema a ser debatido no Ano
Internacional da Mulher. O chapéu “Emancipação” (ver Anexo E) é um traço da mudança de
enquadramento. Portanto, se na construção do contrato com o público o suporte leva em
consideração a imagem de “público ideal” e suas expectativas, o Grupo Folha, pelas
transformações da sociedade, incorporou outros temas – além de moda e comportamento que
predominavam nas décadas anteriores, esperando que temas como participação política,
aborto e direito ao trabalho também interessassem às mulheres daquele período.
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Partindo para a década de 1980, um tema que ganhou destaque nas páginas dos jornais
foram as mobilizações das mulheres para o Congresso Constituinte. Em 1988, este processo
representou um momento de organização do movimento feminista, com conquistas no campo
dos direitos civis. Foram apresentadas, ao Congresso Constituinte, “propostas relacionadas à
saúde, família, educação, trabalho, violência, discriminação, cultura e propriedade da terra”
(COSTA, 1998, p. 29). A partir de uma série de articulações e mobilizações na sociedade,
conhecidas popularmente como o “lobby do batom”10, o movimento feminista alcançou 80%
de suas demandas e finalmente conquistou formalmente a igualdade política.
Hoje, podemos afirmar que as mulheres finalmente conquistaram a tão
desejada igualdade política. Formalmente, as mulheres não são mais
excluídas e discriminadas nas instâncias do poder, da produção social, A
Constituição Federal, juntamente com as Constituições Estaduais e uma série
de leis complementares garantem tal igualdade. (COSTA, 1998, p. 29).

Portanto, a Constituição de 1988 representou um avanço importante da emancipação
das mulheres, assegurando-lhes plena cidadania e contribuindo para a inserção feminina nos
espaços sociais. Conforme destaca Tânia dos Santos (2009, p. 12), até a sua elaboração, ainda
existiam “óbices legais dos artigos 233 e 380 do Código Civil, que estabeleciam que a
representação legal da família cabia ao marido, ao pai o exercício do pátrio poder e, no caso
de divórcio, prevalecia a vontade do marido”.
É importante ressaltar, ainda, na década de 1980, a implantação das Delegacias
Especiais de Atendimento às Vítimas da Violência, e dos Conselhos Estaduais e Municipais
da Condição Feminina, além da criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
(COSTA, 1998). A criação destes órgãos pode ser considerada como um importante avanço
na gestão governamental pela perspectiva feminista, por se tratar de instâncias específicas
voltadas para os direitos femininos (COELHO, 1999 apud AQUINO, 2006).
Nesse período, o movimento feminista ganhou destaque na imprensa, conforme
análise da pesquisadora Cynthia Miranda (2008), que realizou pesquisa sobre a mobilização
das mulheres em enunciados de jornais brasileiros, no período de 1979 a 1988. Entretanto,
segundo a autora, o foco das matérias não era o movimento feminista enquanto organização
política e suas pautas, mas a crítica social e a oposição ao militarismo. “Os enunciados

10

Pitanguy (S.D.) destaca como o conhecido Lobby do Batom operava naquele período. Enquanto atuavam no
Congresso, o Conselho Nacional dos Diretos da Mulher se voltou para a sensibilização do público. “Para tal
desenvolvemos diversas campanhas na mídia, utilizando filmes na televisão, encartes em jornais e revistas,
mensagens nos rádios e colocando outdoors em todas as capitais”.
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raramente se referem ao feminismo ou às feministas” (MIRANDA, 2008, p.5), termos
substituídos por nomes pessoais ou de organizações e grupos específicos.
A análise dos enunciados de mulheres e sobre as mulheres na imprensa
escrita mostra que a participação das mulheres nos espaços políticos, como
no resto dos espaços públicos, cresceu consideravelmente ao longo do
período estudado. Isso evidencia que os jornais deram cobertura aos
movimentos de mulheres, como também reflete a consolidação do amplo
movimento feminista, que começou a se configurar no bojo da crítica ao
militarismo e se firmou no final do período. Apesar da cobertura que
mereceu a mobilização das mulheres, o destaque foi dado à crítica social que
faziam em detrimento das inovações que o feminismo levava ao espaço
público, enquanto movimento não apenas crítico, mas produtor de cultura
(MIRANDA, 2008, p. 4).

Em nosso levantamento no acervo da Folha, identificamos uma série de matérias
sobre as mobilizações11 pela implantação do Conselho Nacional de Direitos da Mulher e em
defesa da deputada Ruth Escobar na presidência do órgão. Nota publicada no dia 10 de
setembro de 1985 destaca o impasse levantado por um grupo de parlamentares diante da posse
de Ruth Escobar no Conselho. Os deputados alegavam que seria um ato inconstitucional
porque seria “vedado aos parlamentares o exercício de cargos como pessoas de direito
público” (FOLHA DE S. PAULO, 10/03/1985, P.4). Entretanto, o mesmo texto destaca que a
deputada havia pedido licença do mandato e que não receberia remuneração pelo cargo.
Após sua implantação, é justamente o Conselho Nacional de Direitos da Mulher o
responsável pelas mobilizações conhecidas como “lobby da mulher” ou “lobby do batom”.
Segundo matéria do dia 06 de janeiro de 1987, as mobilizações previam reunião com todas as
deputadas federais eleitas; 960 outdoors “chamando a atenção das mulheres para o
nascimento da nova Constituição brasileira” nos 23 Estados; assessoria parlamentar, e
parlamentares do sexo masculino “sensíveis às questões de interesse feminino” também
seriam procurados (FOLHA DE S. PAULO, 06/01/1987). Foi publicada uma série de
matérias sobre as proposições apresentadas pelo movimento feminista naquele período e sobre
a participação das parlamentares nas comissões – apontadas como “assíduas” (FOLHA DE S.
PAULO, 09/08/1987, p.4). As dificuldades de articulação enfrentadas pelas mulheres no
parlamento também foram tema de matéria. Com o título “Mulheres têm dificuldades de

11

Encontramos, na edição da Folha de S. Paulo de 02 de Maio de 1985, anúncio do Conselho Estadual da
Condição Feminina de São Paulo em defesa da posse da então deputada Ruth Escobar no Conselho Nacional
de Defesa dos Direitos da Mulher.
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articulação na Constituinte”, a notícia trouxe os relatos de algumas parlamentares sobre o
cotidiano de negociações no Congresso.
Este tipo de “gentileza”, segundo ela, atrapalha na hora das negociações. É
quando os parlamentares argumentam que propostas como a creche no
trabalho e o aumento do prazo da licença gravidez (para quatro meses) são
coisas de mulher [...]. Mas não é bem “charme” que os deputados vêem nas
constituintes quando elas elevam a voz na tribuna: “Quando isso acontece
somos chamadas de histéricas”, diz Beth (FOLHA DE S. PAULO,
22/11/1987, p.12).

Analisando o título, a expressão “Mulheres têm dificuldades de articulação” atribui às
parlamentares a falha política de incapacidade de articulação. O conteúdo do artigo,
entretanto, mostra que as dificuldades são oriundas do próprio ambiente político, que se
mostrava resistente às demandas apresentadas – consideradas como “coisas de mulher”,
segundo reclamação da deputada Beth Azize, em entrevista ao jornal. A análise da notícia
anterior, publicada após a posse das novas parlamentares, ilustra bem aquele contexto. Com o
título “Beleza garante destaque para ‘musas’ da Constituinte”, a matéria12 publicada na
editoria de Política fala sobre o crescimento do número de mulheres no Congresso, que havia
sido ampliado de sete para 22 parlamentares. Tanto o lead quanto as fotos (ver Anexo F) dão
destaque à beleza das novas parlamentares – portanto, não é a capacidade de articulação, mas
a beleza física o seu principal atributo. “Preferências ideológicas à parte, o Congresso
Constituinte já tem uma unanimidade: a deputada federal Rita Camata (PMDB-ES), 25, está
escolhida como a “musa” da próxima legislatura” (FOLHA DE S. PAULO, 25/01/1987, p. 6).
Após as mobilizações para a Constituição de 1988, o movimento feminista se
reorganizou em novas formas de articulação, como a criação de grupos especializados e
organizações não governamentais de prestação de serviços sociais (COSTA, 1998). Segundo
Ana Alice Costa, o movimento entrou no século XXI voltado para a luta por políticas
compensatórias. Um exemplo trazido pela autora é a o sistema de cotas13, implantado em
1995, que garante 20% das vagas nas chapas eleitorais dos partidos às mulheres. Esse
12

A publicação da matéria trouxe reações do movimento feminista da época. A ativista do movimento de
mulheres, Silvia Pimentel, publicou artigo, no dia 03 de março de 1987, na seção “Tendências e Debates”,
sobre a participação feminina na política que critica esse tipo de enquadramento: “Por que a imprensa insiste
em saudar e eleger ‘musas’?” (FOLHA DE S. PAULO, 03 de março de 1987, p.3).
13
A especialista em direito constitucional, Jane Maschio (2003), acredita que o sistema de cotas não foi
suficiente para a inserção das mulheres na política, apesar de ser inovador do ponto de vista da legislação. O
projeto de autoria da então Deputada Marta Suplicy (PT-SP) propunha que o mínimo de 30% das vagas de
candidaturas partidárias em todos os níveis deveriam ser preenchidas por mulheres. “O primeiro passo dessa
iniciativa foi a incorporação, no mínimo, de 20% de mulheres candidatas na Lei n. 9.100/1995” (MASCHIO,
2003, s./p.).
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processo de institucionalização do movimento feminista foi, inclusive, pauta de matéria
naquele período. A notícia, publicada em 30 de agosto de 1987, aponta a saída do movimento
feminista “das ruas para os gabinetes”.
A própria trajetória do movimento também contribuiu para seu
desmantelamento, Como no Brasil quase todos os grupos feministas sempre
estiveram muito vinculados aos partidos políticos, a vitória do PMDB para o
governo de São Paulo, em 1982, jogou um papel importante para esvaziar o
movimento. Saudado como uma vitória das mulheres, o Conselho Estadual
da Condição Feminina, criado em setembro de 1983, arregimentou suas
componentes nas fileiras feministas (FOLHA DE S. PAULO, 30/08/1987, p.
19).

2.3 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E AS CONQUISTAS NO SEU COMBATE

Nas próximas páginas, faremos um resgate das principais ações voltadas para o
combate à violência contra a mulher (VCM), que resultaram de mobilizações do movimento
de mulheres. Antes, faremos uma reflexão conceitual sobre a violência contra a mulher. Como
vimos anteriormente, o movimento feminista alcançou uma série de vitórias desde o século
XX até os dias atuais, que levaram ao reconhecimento do status de cidadania das mulheres, à
maior liberdade e a melhores condições de vida (SAMBADE, 2008). As mulheres, antes
confinadas no espaço privado, conquistaram uma série de direitos que permitiram alcançar
uma igualdade formal com relação aos homens, o que não significa que as diversas
disparidades nas relações de gênero tenham sido superadas.
Apesar de alguns autores acreditarem numa crise no sistema patriarcal ou da ideologia
patriarcal e de questionarem, inclusive, o conceito de patriarcado por seu caráter essencialista
(DEBERT & GREGORI, 2008), como veremos mais a frente, isto não implica que as
desigualdades associadas ao sistema patriarcal tenham sido superadas. As relações desiguais
de gênero persistem no cotidiano, apesar de sua configuração, agora, mais sutil: diferenças
salariais entre homens e mulheres; baixa participação política das mulheres e número inferior
de mulheres em cargos de liderança são alguns dos elementos que demonstram que ainda há
um longo caminho a ser trilhado até o alcance da igualdade de gênero.
É no âmbito privado que ocorre a maioria das agressões contra mulheres, dado que
tem levado autoras como Safiotti (2001) a considerá-lo o principal espaço de insegurança para
as mulheres. Segundo dados do Mapa da Violência, 14 foram registrados 70.27015
14
15

Dados disponíveis em: <http://mapadaviolencia.org.br>. Acesso em 15 de Out. 2013.
Atendimentos relativos à violência doméstica, sexual e/ou outras violências.
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atendimentos de mulheres no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), em
2011. Entre eles, 71,8% dos incidentes ocorreram na própria residência da vítima. O tipo de
relação da vítima com o agressor se altera de acordo com a faixa etária, conforme tabela
abaixo. Enquanto na infância a maioria dos casos envolveu pai, mãe ou amigos/conhecidos,
que somam 73% dos casos de crianças entre cinco e nove anos, a partir dos 20 anos esse perfil
de agressor vai sendo substituído progressivamente pelo cônjuge e/ou namorado (ou os
respectivos “ex”), com uma taxa de 63,4% das agressões. Os filhos foram os principais
agressores de mulheres acima dos 60 anos. O tipo de violência predominante é a física
(44,2%), seguida de violência psicológica ou moral (20%) e sexual (12,2%).
Tabela 1 – Dados do Mapa da Violência – % de atendimentos femininos por violência
física segundo relação do agressor com a vítima e faixa etária. 16

A violência contra a mulher entrou na pauta do movimento feminista entre o fim da
década de 1970 e meados da década de 1980 (AQUINO, 2006; GROSSI, 1994). Naquele
período, após uma série de assassinatos que tiveram visibilidade na mídia como a morte de
Ângela Diniz17, em janeiro de 1977, e outras mulheres18 em Minas Gerais e Rio de Janeiro,
16

Reprodução de tabela publicada no documento Mapa da Violência. Disponível em:
<http://www.mapadaviolencia.org.br>. Acesso em 15 de Out. 2013.
17
Ângela Diniz fora assassinada pelo seu companheiro, Doca Street, numa casa de praia em Búzios, município
de Cabo Frio. O caso ganhou repercussão após a pena – de 2 anos – ter sido atenuada pela tese da “legítima
defesa da honra”. Ver matéria sobre o caso em: veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_24101978. Acesso em 01
de Nov. 2013.
18
Chauí, Cardoso e Paoli (1985) destacam as mortes de Maria Regina Rocha e Eloísa Ballesteros, em Minas
Gerais, e de Christel Arvid Johnston, no Rio de Janeiro, em 1980.
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foram fundadas organizações de combate à violência. Em outubro de 1981, foi fundado o
SOS-Mulher, em São Paulo. No mesmo período, surgiram o SOS-Mulher do Rio de Janeiro e
o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher em Minas Gerais, organizações que tinham como
objetivo “intervir realmente na realidade, de interagir com as mulheres e tentar realmente
caminhar junto com elas” (CHAUÍ; CARDOSO; PAOLI, 1985, p. 114). No mesmo período,
foi criada a Comissão Violência Contra a Mulher, após a demissão de duas funcionárias do
Jornal do Brasil por terem denunciado um editor por assédio sexual (GROSSI, 1994).
Conforme aponta Silvia de Aquino (2006), a implantação 19 das delegacias
especializadas de atendimento a mulheres em situação de violência se deu, justamente, nesse
contexto, no qual o movimento feminista brasileiro avançou na “politização de gênero”
(AQUINO, 2006, p. 199). Nesse período, que corresponde à “segunda onda” do movimento
feminista no Brasil, passou-se a se “questionar e redefinir as ideias de esferas pública e
privada” (AQUINO, 2006, p. 188).
Quando o movimento feminista, na chamada segunda onda, decreta que “o
pessoal é político” promove o encontro de dois mundos (o público e o
privado), chamando a atenção para o modo como as relações sociais entre
homens e mulheres são construídas, uma construção social perversa para as
mulheres em diversos aspectos, entre os quais a questão da violência contra a
mulher. Violência esta que ocorre no espaço que deveria ser a “esfera da
intimidade”, de proteção do que é íntimo (AQUINO, 2006, p. 199).

A conceituação do que entendemos por violência contra a mulher é importante por nos
ajudar a delimitar o nosso corpus de análise e a compreendermos melhor o objeto com o qual
estamos lidando. É um fenômeno que teve o seu significado construído a partir das denúncias
do movimento feminista, que tornou públicos os conflitos e violências existentes na relação
entre homens e mulheres, como resultado de uma estrutura de dominação 20 (DEBERT &
GREGORI, 2008). Um tipo de violência que está diretamente relacionado ao modo como as
relações entre homens e mulheres são construídas. A violência contra a mulher possui,
portanto, um caráter coletivo, por estar associada aos papéis e às construções sócio-históricas
do feminino e do masculino (AQUINO, 2006). Segundo Saffioti (1994), a violência contra a

19

Na Bahia, como resultado da luta feminista, as políticas públicas de combate à violência contra a mulher foram
garantidas normativamente, com a implantação da “Casa Abrigo, do Centro de Referência, Conselho
Municipal da Mulher, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Delegacias Especializadas e a própria
Constituição do Estado”. Estes mecanismos se configuraram como garantias sociais que têm por objetivo uma
“materialização da cidadania” (AQUINO, 2006, p. 191).
20
Entretanto, essa é uma perspectiva que vem sendo criticada pelas vertentes do feminismo que estudam gênero,
como veremos mais à frente, por ser considerada como essencialista e universalista.
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mulher integra a organização social de gênero; os atos violentos possuem relação direta com a
forma como a mulher está posicionada nas relações de gênero.

Trata-se da violência enquanto modalidade material de controle social e da
repressão exercida através de formas "ideacionais" de socialização. Não se
está, com isto, afirmando que a repressão, exercida ao nível das ideias, não
contenha violência. Ao contrário, reconhece-se o caráter violento - no plano
"ideacional" - do processo de domesticação das mulheres. É preciso pôr em
relevo, todavia, certas modalidades de violência, como a física e a sexual,
cuja eficácia é enorme exatamente em razão de sua onipresença, pelo menos
enquanto possibilidade (SAFFIOTI, 1994, p. 444).

Justamente por sua perspectiva relacional, a autora rejeita uma concepção de violência
que posicione as mulheres como objetos. Ainda que a mulher absorva uma consciência de
“dominada”, ela está inserida socialmente como sujeito. A violência doméstica tende a se
transformar em rotina, entretanto, pode ser superada. Por outro lado, mesmo que seja uma
relação que pareça pressupor um consentimento por parte da vítima, a autora rebate este
conceito trabalhado por outras teóricas que discutiremos mais à frente. “O conceito de
consentimento presume que os copartícipes falem a partir da mesma posição ou de posições
iguais” (SAFFIOTI, 1994. p.446). Se as mulheres estão submetidas a uma relação de
dominação, a elas não foi oferecido as condições necessárias para decidir e, portanto, cedem
diante de ameaças ou violências concretas. É importante ressaltar que algumas mulheres,
tomando consciência das condições de dominação, são capazes de superar esta lógica e
integrar o amplo coletivo que tem lutado para desconstruir essas relações desiguais. Existem
casos em que esta superação pode ser visualizada, a exemplo de mulheres que denunciam e
interrompem o ciclo de agressões simbólicas e físicas cometidas por seus maridos e
companheiros. Em outros, o assassinato ou o estupro independem da postura da mulher,
podendo ocorrer independente da sua resistência – são casos que demonstram o potencial de
se sofrer violência em função do seu gênero.
O conceito de violência de gênero, que possui uma perspectiva mais ampla, abrange
vítimas como mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos. Nessa perspectiva, os
homens, na sociedade patriarcal, possuem o poder de “determinar a conduta das categorias
sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir o
que se lhes apresenta como desvio” (SAFFIOTI, 2001, p. 115). O gênero é, portanto,
concebido não apenas como categoria de análise, mas em seu caráter processual, vivenciado
cotidianamente. É o patriarcado que alimenta a violência de gênero, nessa corrente de estudo,
ao estabelecer uma relação assimétrica de poder entre homens e mulheres, constituindo uma
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espécie de “máquina simbólica” que ratifica a dominação masculina. A própria dominação
pode ser entendida como uma violência simbólica. Não é dada alternativa ao dominado senão
a de conceder a dominação, mostrada sempre como uma relação natural. Os instrumentos
disponíveis aos dominados para que eles reflitam sobre si e sua relação com o outro estão
inseridos nos sistemas de dominação ou, nas palavras de Saffiotti (2001, p.118), “os esquemas
que ele mobiliza para se perceber e se avaliar ou para perceber e avaliar o dominador são o
produto da incorporação de classificações, assim naturalizadas, das quais seu ser social é o
produto”.
O patriarcado pode ser, portanto, entendido como um “sistema de poder através do
qual os homens exercem consciente ou inconscientemente a dominação das mulheres” 21
(SAMBADE, 2008, p.348). O sistema patriarcal, a partir da construção simbólica nas diversas
instituições sociais – escola, igreja, família, meios de comunicação - define papéis atribuídos
aos homens e às mulheres, que se diferem em função do gênero, a partir das diferenças
percebidas. É justamente nessa esfera do simbólico que irão atuar os meios de comunicação,
construindo, reforçando ou alterando modelos ideais das relações de gênero.
O pesquisador Iván Sambade (2008) acredita que há, na atualidade, uma
desestruturação do discurso ideológico patriarcal, o que não implica na superação imediata do
patriarcado. Segundo ele, por um lado, o discurso explícito da superioridade masculina já é
objeto de crítica, entretanto, as práticas patriarcais persistem, mas em formas mais sutis. É
justamente o discurso democrático que irá emascarar a ideologia patriarcal.
Há autoras, entretanto, que defendem uma desnaturalização da categoria violência,
tirando-a “do polo masculino” (GROSSI, 1994). Segundo essa perspectiva, a violência não
deveria ser denunciada no singular - não se trata de uma categoria universal, nem, tampouco,
seria vivenciada da mesma forma por todas as mulheres. 22 O gênero, nessa corrente, também
possui uma perspectiva relacional, que implica uma “socialidade”; “institui constrangimentos,
mas não conduz a uma estabilidade definitiva”, devendo ser visto como um “aparato” capaz
de criar “desigualdades de poder”, mas que está, “simultaneamente, aberto a negociações”.
Segundo Judith Butler (2004 apud DEBERT & GREGORI, 2008, p. 177), “as regulações de
gênero são organizadas em um aparato de poder por meio do qual a produção e a

21

Tradução nossa: “nos bastará com determinarlo como un sistema de poder a través del cual los varones ejercen
consciente o inconscientemente la dominación/ discriminación de las mujeres” (SAMBADE, 2008, p. 348).
22
Pesquisa realizada por Claudia Fonseca (1984 apud GROSSI, 1994) apontou que a violência física, entre
algumas mulheres que buscavam uma estabilidade financeira com o “companheiro”, era considerada como
“um mal menor”.
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normatização do masculino e do feminino tomam lugar a partir de variadas formas, como, por
exemplo, hormônios e cromossomos”.
Marilena Chauí (1985, p. 48) é mais radical na definição do papel das mulheres nas
relações conjugais violentas, ao ponto de considerá-las como cúmplices, porque “reproduzem
sobre as outras o mesmo padrão de subjetividade”. 23 Neste sentido, as mulheres esperam de si
e das outras que atuem como não sujeitos, dedicando a vida para o outro, num processo
contínuo de servidão que, segundo a autora, é causada muito mais por uma fraqueza da
mulher do que por causas externas a dela. Chauí critica a perspectiva segundo a qual a
subjetividade feminina é definida por papéis como esposa, filha, mãe, tornando-as “seres para
os outros e não como seres com os outros” (CHAUÍ, 1985, p. 47). Cria-se, assim, um ciclo de
mútua dependência, no qual a mulher se sente dependente dos outros e alimenta a
dependência do outro perante elas.
Com um posicionamento semelhante ao de Chauí, Maria Filomena Gregori (1989, p.
166) - citando o livro “Fragmentos de um discurso amoroso”, de Roland Barthes - define as
agressões como atos de comunicação – entrar na cena seria uma tentativa da mulher de dar a
última palavra, mesmo que esta seja a agressão sofrida.
Ato de comunicação que se perfaz, num primeiro momento, como uma
relação de parceria e que enseja a criação de novos jogos de relacionamento,
em que não existe propriamente acordo, entendimento ou negociação de
decisões. Neles os parceiros se lançam fortuitamente em busca de prazer, ou
para construir vitimização, culpabilização, ou ainda para recompor imagens
e condutas femininas e masculinas (GREGORI, 1989, p.166).

A autora traz algumas cenas do livro que culminaram em agressões físicas,
demonstrando uma suposta cumplicidade das mulheres na situação de violência. As mulheres
cooperariam com as situações de violências ao assumir o papel de “não sujeito”. Ao
considerar a questão da violência contra a mulher apenas como uma “ação criminosa que
exige punição” deixa-se de lado as inúmeras motivações das cenas que culminam em
agressões: jogos eróticos, expectativas de papéis que não são cumpridos; disposições
psicológicas, como esperar do parceiro determinadas condutas e “inconscientemente provocálo”.
As queixas, por outro lado, são vistas como narrativas, nas quais as mulheres se
constroem discursivamente como vítimas; possuem um ritmo peculiar, no qual os
23

Segundo Chauí (1985, p.48), as mulheres encaram as outras e esperam que as mulheres assumam o papel de
“seres para outrem”.
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acontecimentos são descritos progressivamente, passando de um “infortúnio a outro de forma
que ao cabo da narrativa a situação total (enquanto soma) de sofrimento está retratada”
(GREGORI, 1989, p. 168). Nesse sentido, a queixa é vista como parte do ciclo da violência,
porque não implica numa superação da “associação da violência a uma moralidade que
contrapõe e, simultaneamente, ata interdito e transgressão, crime e castigo, virtude e pecado,
etc.” (GREGORI, 1989, p. 169). Ou seja, a queixa implicaria num processo de vitimização
das mulheres que não permite uma real superação da relação de violência.
Essa perspectiva que identifica uma cumplicidade nas agressões sofridas parece muito
exigente com as mulheres e condescendente com os homens. Desloca-se a “culpa” da
violência do polo masculino atribuindo-a apenas para as mulheres, como se não existissem
implicações externas, bastando a ação individual da mulher para a superação da situação
violenta. De fato, é necessária uma problematização do conceito de violência contra a mulher.
As experiências de entidades como o SOS-Mulher24 e as Delegacias Especializadas (DEAMs)
têm demonstrado como, muitas vezes, as mulheres se comportam de forma ambígua –
denunciam, mas não desejam alterações substanciais na sua vida, implicando numa
permanência na relação conjugal e na recorrência das agressões. Entretanto, mesmo que não
entendamos o conceito de violência como universal, por não ser vivenciado de forma igual
por todas as mulheres, e que optemos pelo conceito de gênero, no lugar da perspectiva do
patriarcado – mais rígida e determinista – não podemos negar a existência de um modelo
culturalmente compartilhado de relação entre homens e mulheres. Estes padrões de
comportamento são aceitos socialmente e alimentam as relações de violência, colocando as
mulheres numa situação de maior vulnerabilidade – modelo que não consideramos estanque,
que está em constante transformação e que pode ser superado individualmente.

2.3.1. As conquistas no combate à violência contra a mulher

Uma das ações voltadas para o combate à violência contra a mulher destacadas na
bibliografia especializada em estudos de gênero é a criação dos Juizados Especializados
(JECRIMs), na década de 1990, através da Lei 9.099/95, resultado de pressões do movimento
feminista por mais agilidade no acesso à Justiça. Conforme destacam Guita Debert e Maria
Filomena Gregori (2008), uma das críticas às DEAMs naquela época se relacionava com o
número elevado de boletins de ocorrências que não se transformavam em denúncias para o
24

Ver mais em: CHAUÍ; CARDOS; PAOLI, 1985.

42

Ministério Público, ou seja, o acesso à Justiça não era garantido. Com a criação das
JECRIMs, houve uma simplificação dos processos – as ocorrências de baixo poder ofensivo
podiam ser encaminhadas com rapidez para os Juizados, onde ocorreria uma audiência com as
partes envolvidas e poderiam ser aplicadas penas alternativas como o pagamento de cestas
básicas e prestação de serviços à comunidade. Se, por um lado, os JECRIMs possibilitaram
maior agilidade no encaminhamento dos processos, por outro, a sua criação foi acompanhada
do processo de informalização que implicou na invisibilidade dos delitos cometidos
(OLIVEIRA, 2006, apud DEBERT & GREGORI, 2008).
Após uma década de críticas ao funcionamento dos Juizados Especializados pelo
movimento feminista, foi sancionada a Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida
como Maria da Penha. O combate à violência contra a mulher esteve entre as pautas do
movimento feminista desde a década de 1980. Com a nova legislação, o Código Penal foi
alterado, extinguindo-se as sentenças alternativas e permitindo prisões preventivas. É
importante destacar que, em décadas anteriores, as penas podiam ser atenuadas nos casos
relacionados à defesa da “honra masculina” 25. Antes da Lei Maria da Penha, os agressores
poderiam cumprir sentenças alternativas como a distribuição de cestas básicas e permaneciam
em liberdade, implicando na recorrência do crime e ameaça à vítima.
Apesar de representar um passo importante para o combate à violência contra a
mulher, ainda existem desafios até a sua efetivação. As pesquisadoras Márcia Tavares, Márcia
Gomes e Cecília Sadenberg, que integram o Observatório Lei Maria da Penha (OBSERVE),
publicaram os resultados de pesquisa qualitativa 26 realizada em nove capitais de Estados
brasileiros. O objetivo era identificar a percepção das mulheres vítimas de violência sobre o
atendimento realizado pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, bem como
sobre a Lei Maria da Penha. Os resultados demonstram as dificuldades de se efetivar a
política de combate e prevenção da violência contra as mulheres e de garantir o acesso à
Justiça. Um primeiro aspecto diz respeito à sistematização dos dados colhidos durante o
atendimento das mulheres que procuram assistência nas DEAMs. Segundo a pesquisa do
OBSERVE, são poucas as delegacias que mantêm um banco de dados atualizado com
informações sobre as vítimas e os agressores. Segundo as autoras, as delegacias ocupam uma
posição marginal nas políticas de segurança, apresentando estrutura insuficiente para um
atendimento adequado, bem como recursos materiais insuficientes.
25

Ver o artigo da Revista Época de agosto de 2011 que discute a Lei Maria da Penha. Ver mais em:
<http://colunas.revistaepoca.globo.com/mulher7por7/2011/08/09/5-anos-da-lei-maria-da-penha/>.
26
Foram aplicadas entrevistas semiestruturadas com 253 mulheres atendidas em delegacias especializadas.
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As equipes que compõem as DEAMs também não são preparadas para o
atendimento. Em muitos casos, constatou-se o desconhecimento acerca da
existência de serviços especializados, para os quais as mulheres poderiam ser
encaminhadas nos municípios. Mesmo quando isso ocorre, os
encaminhamentos são realizados informalmente, sem protocolo de referência
e contra-referência, o que inviabiliza a identificação dos serviços parceiros e
o acompanhamento da rota crítica que as mulheres percorrem (TAVARES;
GOMES; SADENBERG, 2011, p. 5).

Além disso, as pesquisadoras apontam um resultado ainda mais grave, que entra em
conflito com a própria legislação – “algumas mulheres têm sido dissuadidas por funcionários
da delegacia a prestar a queixa [...]. Também contrariando a LMP, continuam sendo feitas
tentativas de conciliação” (TAVARES; GOMES; SADENBERG, 2011, p. 12). Foi
identificado um aumento no número de atendimentos nas delegacias e através da Central
180,27 que indica uma busca das mulheres por seus direitos. Por outro lado, a mesma pesquisa
percebeu que há um desconhecimento das usuárias das DEAMs em relação à Lei Maria da
Penha que “as impede de reagir contra a morosidade, o descaso e exigirem que suas demandas
sejam atendidas e seus direitos respeitados” (TAVARES; GOMES; SADENBERG, 2011, p.
13).
Outro avanço importante, relacionado ao combate à violência contra a mulher, foi a
aprovação do Projeto de Lei 19.137/2011 – conhecido como Lei “Antibaixaria”-, sancionada
pelo Governo do Estado em 27 de março de 2012, na Bahia. A Lei Antibaixaria dispõe sobre
a proibição de contratação, pelo Estado, de artistas cujos trabalhos desvalorizem, estimulem
qualquer forma de discriminação, incentivem a violência ou exponham à situação de
constrangimento as mulheres - trata-se, sobretudo, do combate à violência simbólica, prevista
na Lei Maria da Penha. A Prefeitura de Salvador sancionou a Lei n° 8.286/2012 que também
trata do combate à violência simbólica na música, agora, no âmbito municipal. Projeto de lei
semelhante foi aprovado pela Câmara Municipal de Fortaleza (CE).28 O projeto de lei gerou
polêmica, acusado de censurar bandas, sobretudo, de pagode baiano 29.
O movimento de mulheres ainda possui muitas lutas a travar ao longo deste século
XXI. A equiparação salarial para mulheres e homens é uma dos pontos que ainda precisa

27

A Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 - é um serviço ofertado pela Secretaria de Política para as
Mulheres que recebe denúncias ou relatos de violência.
28
Matéria
sobre
a
aprovação
da
Lei
Antibaixaria
em
Fortaleza
disponível
em:
<http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/12/lei-antibaixaria-e-aprovada-na-camara-de-fortaleza.html>. Acesso
em 01 de Nov de 2012.
29
Ver mais em: AGÊNCIA A TARDE, 2012; COSTA, 2012.
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avançar. Segundo pesquisa 30 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as
mulheres brasileiras continuam ganhando menos que os homens, e essa diferença salarial
persistiu entre os anos de 2009 e 2012. Os dados da pesquisa apontam que as mulheres
receberam, em média, 72,3% do salário dos homens, em 2011 - proporção inalterada desde
2009. Um projeto de lei que garantiria a equiparação salarial foi aprovado pelo Senado, em
2012, entretanto, após pressões, o governo recuou e desistiu de sancionar a lei, que deve
voltar para discussão no legislativo.
A questão do aborto é outro ponto que enfrenta resistências 31 na sociedade. Os abortos
de risco são a causa da morte de 200 mil mulheres a cada ano – tema que levou a Organização
das Nações Unidas (ONU) a pressionar o governo brasileiro, em 2012, para superar “suas
diferenças políticas e de opinião para salvar essas vítimas” (CHADE, 2012).
Na próxima seção, voltaremos nossa atenção para a questão da violência contra a
mulher nos meios de comunicação. Analisar os discursos midiáticos nos permite entender
uma das dimensões da violência de gênero – sua dimensão simbólica. Considerados como um
espaço de disputa discursiva e de construção simbólica dos papéis sociais, os meios de
comunicação – através de diferentes produtos e suportes - acabam por reforçar a lógica da
violência de gênero. Autores como Iván Sambade (2008) acreditam que, hegemonicamente,
os meios de comunicação constroem representações das mulheres que reforçam a
desigualdade e a violência. Entretanto, na atualidade, já identificamos movimentos opostos de
desconstrução desses discursos. Exemplo desta tentativa de mudança são as ações de
organizações da sociedade civil que têm conseguido incidir no campo da comunicação – seja
através de ações civis públicas que resultaram na conquista de espaço na grade de
programação32, ou através do debate público, travado em espaços como as redes sociais.
Como resultado, em alguns casos, as empresas de comunicação são coagidas a se retratar ou a
30

Matéria sobre o projeto de lei que garantiria a equiparação salarial entre homens e mulheres disponível em:
<http://www.cartacapital.com.br/economia/equiparacao-salarial-para-mulheres-sera-rediscutido/>. Acesso em
01 de Nov de 2012.
31
Em estudo anterior, analisamos, a partir das noções de agendamento e enquadramento, a cobertura da
descriminalização do aborto pelo jornal Folha de São Paulo, durante as eleições 2010 – fenômeno que poderia
ser facilmente identificado nos demais veículos de comunicação do país. A pesquisa demonstrou que houve um
agendamento do tema no veículo, a partir de um viés específico – o religioso - relacionado à “defesa da vida”,
focando na contraditória mudança de posicionamento da então candidata Dilma Rousseff. Naquele período,
foi divulgado levantamento realizado pelo Instituto DataFolha, que apontou que 71% dos eleitores afirmam
que a legislação deveria ficar como está e 7% se posicionaram favoráveis à descriminalização (MOURA,
2012).
32
Em 2005, uma ação civil pública no Ministério Público Federal resultou na retirada do ar do programa de João
Kleber, então apresentador da Rede TV!. A emissora foi obrigada a veicular no mesmo horário 30 programas
produzidos por diferentes organizações do país. O resultado pode ser acessado em:
<http://www.intervozes.org.br/publicacoes/livros/a-sociedade-ocupa-a-tv-2022-o-caso-direitos-de-resposta-eo-controle-publico-da-midia/asociedadeocupaatv2.pdf>.
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recuar no discurso, mesmo que momentaneamente, em função de uma repercussão
eventualmente negativa ou que ameace o seu contrato33 com o público.

2.4 MULHER E VIOLÊNCIA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Compreendemos os meios de comunicação como um ambiente de construção,
representação e mediação de valores e visões de mundo. A mídia, vista como um palco de
visibilidade pública é também um espaço de disputa de valores, agendamento de temas para o
debate público e, também, consolidação e violação de direitos (FERREIRA et al., 2011). Do
mesmo modo, o seu discurso, inserido em determinado contexto histórico, cultural e político
produz e legitima relações desiguais de poder, como discutimos anteriormente.
Conforme destacado pela pesquisadora Tânia Cordeiro (2001), ao construir
determinado discurso sobre a violência, o jornalismo atualiza o próprio significado da
violência, mobilizando determinados valores e práticas que delimitam o que deve ser
considerado como crime, suas causas e suas soluções. Também posiciona os próprios
cidadãos enquanto vítimas, agressores ou agentes da lei no interior da narrativa. São capazes
de transmitir normas de conduta e de relação entre os indivíduos e as instituições
(CORDEIRO, 2001). Nesse contexto, através da adoção de determinadas estratégias
discursivas sobre a violência, os veículos buscam, por um lado, conquistar a confiança do
leitor, mostrado que são capazes de colher os fatos de maior relevância, bem como de explicálo. Trata-se, portanto, de uma relação contratual (CHARAUDEAU, 2010; VERÓN, 2004),
que busca captar a audiência, manter uma relação de cumplicidade, e atualizar o contrato caso
seja necessário. Segundo Cordeiro (2001), é nesse espaço das estratégias discursivas que está
inscrito o modo como a violência é apresentada, contribuindo para a construção de
determinadas representações sociais sobre o crime, as pessoas envolvidas em sua prática e a
sua coibição.
Entretanto, não é apenas na cobertura jornalística da violência em si que os meios de
comunicação são capazes de legitimar a violência contra a mulher. Como discutido ao longo
deste capítulo, é a construção simbólica que, por exemplo, posiciona as mulheres como objeto
no interior das relações de gênero, que alimenta a situação de violência. Embora não tenha
sido foco desde trabalho, é importante observar não somente a cobertura do tema em si
33

Autores como Eliseo Verón (2004) e Patrick Charaudeau (2010) trabalham com o conceito de “contrato” na
análise do discurso dos meios de comunicação. Segundo esta perspectiva teórica, a comunicação midiática põe
em relação de cooperação duas instâncias – a de produção e a de recepção. O contrato pressupõe limitações –
coerentes com o pacto com o público - e estratégias que visam à conquista de credibilidade junto ao público.
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(violência) pela mídia, mas os modelos e representações que são construídos e reforçados em
toda a programação ou na cobertura de outros assuntos pelos veículos.
Depois de um breve levantamento34 em veículos de circulação nacional como a Folha
de S. Paulo e de outras publicações como a Última Hora e a Revista Cruzeiro que estão
disponíveis na internet, pudemos perceber que os casos de violência contra a mulher
estiveram presentes em suas páginas ao longo do tempo – identificamos matérias desde a
década de 1920 no acervo da Folha de S. Paulo, sobretudo nas notas policiais. A repercussão
era maior quando se tratava de personalidades conhecidas na época – como no caso do Jóquei
Claudio Ferreira, em 1930 (FOLHA DA MANHÃ, 23/5/1930) – ou em casos envolvendo
toda a família (ver Figura 02), nos quais os crimes eram vistos como injustificáveis. O
subtítulo da matéria explica o porquê de o caso ter se tornado “o maior crime dos últimos
tempos em S. Paulo”: o próprio “chefe da casa”, de quem se espera proteção, assassinou toda
a família “a golpes de punhal”. É esse deslocamento que trouxe a repercussão ao caso. O
discurso se apoia no tensionamento entre o assassinato da família e o papel de proteção
articulado ao signo “chefe da casa”.

Figura 02 – Título da matéria de Folha da Manhã de 01 de outubro de 1940, p.7.

Justamente pelo contexto conservador, no qual às mulheres cabia permanecer em casa,
submissas ao marido ou ao pai, os casos de violência que envolviam mulheres que não se
enquadrassem no padrão vigente eram quase que explicitamente justificados. O assassinato de
uma adolescente de 15 anos, vítima de estrangulamento, no Rio de Janeiro, em 1956,
publicado no jornal Última Hora, ilustra bem este discurso que determina o comportamento
da vítima como causadora de sua morte. O enunciador posiciona Cidinéia como sujeito: ela é
a culpada pelo assassinato, causado por seu “temperamento impulsivo” ou por se “perder com
desocupados”. Ao posicionar a vítima como responsável, é construída, paralelamente, a
própria causa da violência – o comportamento inapropriado, que demanda uma solução

34

É importante ressaltar que não fizemos um levantamento rígido, seguindo critérios de pesquisa de análise
conteúdo. Apenas identificamos alguns casos que poderiam servir de ilustração para o presente trabalho.
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apenas individual. Também é apagado da narrativa o papel do agressor – como se este fosse o
fim natural para alguém que mantinha “uma vida irregular”.
O que se sabe em torno de Cidinéa é que foi criada em companhia de seus
avós quase septuagenários e, portanto, incapazes de controlar o
temperamento impulsivo da mocinha que acabou se perdendo com
desocupados nas imediações da casa em que aqueles moram [...]. Isso
aconteceu depois de ter ela fugido do Serviço de Assistência a Menores, pois
passou a ter uma vida irregular, sendo vista em companhia de vários
desclassificados com os quais mantinha relações amorosas (ÚLTIMA
HORA, 02/ 7/1956, p.6).

Discurso diametralmente oposto ao anterior é assumido pela revista O Cruzeiro, ao
cobrir o assassinato da jovem Aída Cúri, em 1960, também na capital carioca. Entretanto, a
lógica permanece a mesma: a memória de Aída merecia ser defendida naquele contexto, por
ela se enquadrar nos padrões morais vigentes. Na noite de 14 de julho de l958, a jovem de 18
anos foi jogada de um prédio de 12 andares, em Copacabana. A revista dedicou várias páginas
à cobertura das investigações, assumindo um posicionamento explícito contra os acusados. Na
edição de 30 de maio de 195935, o jornal defendera uma “cruzada pela impunidade”,
dedicando a reportagem às “mocinhas, mesmo às mais sensatas, lembrando que a virtude
precisa ser protegida” (NASSER, 1959, s./p.).

A violência, o latrocínio, a morte fria campeiam impunemente pela cidade e não se vê uma atitude decisiva, um grito de advertência, como se
estivéssemos acostumados a isto, como se tudo fôsse natural. A impunidade
forja os maus exemplos. Novos bandidos surgem. Novas quadrilhas de
marginais se formam - e a impunidade continua. O Chefe de Polícia pode
fazer justiça, fazer limpeza, livrar a cidade de assassinos irrecuperáveis mas, apenas os assassinos que vieram dos morros, que vieram da sarjeta, que
vieram do SAM desaparecem. Os abastados ficam. Os mocinhos, filhos de
pais ricos, que se divertem com a honra das meninas inexperientes, que se
valem do dinheiro dos pais, do dinheiro que lhes dará a impunidade quando
se tornar necessário. (E quase nunca se torna necessário, a não ser quando as
coisas se agravam, como no caso Aída Cúri.) (NASSER, 30/5/1959, s./p.).

Após julgamento em 1960, um dos principais suspeitos do crime – que envolveu
quatro pessoas – foi absolvido, gerando protestos. O posicionamento explícito de defesa da
vítima se dá, justamente, por se tratar de uma jovem religiosa, “de família”, que possuía um
trabalho após retornar de anos no internato.

35

Matéria disponível na íntegra em: <www.memoriaviva.com.br/ocruzeiro>. Acesso em 01 de Nov. 2013.
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Aída Cúri morreu duas vêzes. A primeira foi há 20 meses, quando os
monstros curradores a atiraram do alto do Edifício Rio Nobre à calçada. A
segunda foi agora, quando o júri espezinhou a sua memória, absolvendo um
criminoso da laia de Ronaldo Guilherme de Souza Castro. O júri salvou o
tarado currador, mas, ao mesmo tempo, morreu no conceito público como
instituição de justiça. A absolvição dêsse asqueroso Ronaldo veio
demonstrar que justiça nesta terra parece que ainda tem de ser feita com as
próprias mãos (O CRUZEIRO, 2/4/1960).

Foi recorrente a culpabilização da vítima, sobretudo, através do argumento da traição
como causa do assassinato de mulheres por seus maridos. É o caso do assassinato de Eloísa
Balesteros, em 1980 – um dos crimes que motivou a criação de organizações de combate à
violência contra a mulher em Minas Gerais 36. O Jornal do Brasil deu destaque ao caso – foi
publicada uma sequência de matérias sobre a investigação, mesmo antes de o marido se
entregar à polícia. A matéria publicada no dia 01 de agosto de 1980, com as declarações do
marido sobre as causas do crime, é bem ilustrativa. O título “Marido diz em Minas que matou
a mulher porque ela o traía” (JORNAL DO BRASIL, 01/08/1980, p.14) e a fotografia com o
choro do autor do crime durante seu depoimento (ver Anexo G) constroem uma imagem
humanizada do assassino, num processo quase de solidariedade – não foi um crime “sem
explicação”, já que “ela o traía”; ele está sofrendo: “chorando em todo instante em que
lembrava da mulher e dos filhos”.
Podemos verificar também, na atualidade, na cobertura da violência contra a mulher,
um posicionamento que também atribui à vítima a culpa pelo ocorrido – dedicaremos os
próximos capítulos para a análise dos discursos atuais. Entretanto, o contexto sócio-histórico
atual dificulta um posicionamento tão explícito quanto o que identificamos na nota da Última
Hora de 02 de julho de 1956. Por um lado, o próprio jornalismo se transformou enquanto
campo, adotando textos menos opinativos. Houve certa evolução discursiva na cobertura da
violência pelos meios de comunicação – os posicionamentos, antes explícitos, tornaram-se
mais sutis, entretanto ainda ocorrem situações nas quais os veículos reforçam implicitamente
a violência de gênero, atribuem culpa à vítima, apresentam causas que supostamente
justificariam as ações de violência.
A culpabilização da vítima pelos discursos dos meios de comunicação pode ser vista
como uma violação de direitos, por representar uma forma de violência simbólica. É preciso
avançar, entretanto, na conceituação do que seria a violência simbólica, questão que merece
ser tratada em estudo posterior. No próximo capítulo, traremos os principais operadores da

36

Ver mais em CHAUÍ; CARDOSO; PAOLI, 1985.
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Análise dos Discursos que irão fundamentar este estudo que tem como objeto a cobertura da
violência contra a mulher nas páginas do Massa! e do A Tarde.
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3. O SUPORTE DE IMPRENSA COMO OBJETO DA ANÁLISE DO DISCURSO:
PRINCIPAIS OPERADORES

A proposta deste estudo é analisar a construção discursiva da violência contra a
mulher em dois suportes de imprensa de um mesmo grupo jornalístico – Massa! e A Tarde.
Propomos, num primeiro momento, uma reflexão considerando a dimensão diacrônica da
transformação dos discursos sobre violência contra a mulher, que envolveu desde o processo
de emancipação das mulheres na sociedade brasileira e sua participação na esfera pública, até
a construção da violência de gênero enquanto uma questão de interesse público – que tem o
movimento de mulheres como principal protagonista.
Partimos, nos próximos capítulos, para uma análise sincrônica da violência contra a
mulher, tendo como corpus textos jornalísticos – notas, notícias, artigos e reportagens – que
abordem a temática da violência contra a mulher37 – seja ela física, psicológica, sexual,
patrimonial ou moral, publicadas no período de outubro de 2012 a março de 2013 38. A
proposta é identificar de que forma esta questão é construída no cotidiano dos dois jornais,
bem em um acontecimento específico – o Caso New Hit – evento com repercussão no período
estudado, que será objeto de estudo de caso. Neste capítulo, reunimos os principais
operadores da Análise do Discurso que irão fundamentar o nosso percurso analítico.

3.1. DISPOSITIVO DE ENUNCIAÇÃO E A DIMENSÃO CONTRATUAL DO ELO DO
SUPORTE COM O SEU LEITORADO

37

As formas de violência contra a mulher consideradas no presente trabalho foram definidas a partir do que é
regulamentado na Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda
a integridade ou saúde corporal do indivíduo; a psicológica, como qualquer conduta que cause dano emocional e
diminuição da autoestima, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A violência sexual, por sua
vez, é tratada como qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relação
sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que induza o indivíduo a utilizar, de
qualquer modo, a sua sexualidade, impedindo que use qualquer método contraceptivo; forçar ao matrimônio, à
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação. A violência
patrimonial, como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de bens,
valores e direitos ou recursos econômicos. E, por último, a violência moral, como qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria.
38
O corpus de análise ultrapassa esse período quando partimos para o estudo do Caso New Hit. Optamos por
selecionar todas as notícias publicadas sobre o Caso até a finalização desse trabalho, pois nos ajudaria a perceber
melhor a evolução do acontecimento.
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Num mercado no qual há uma convergência cada vez maior no nível do conteúdo dos
suportes, o que explicaria o sucesso ou insucesso de jornais e revistas? Buscando avançar
nesta problemática, Eliseo Verón (2004) propôs uma metodologia voltada para o nível da
enunciação e estratégias de diferenciação dos suportes de imprensa. Segundo o autor, todo
discurso pressupõe um dispositivo de enunciação que é construído através das modalidades do
dizer e que comporta a imagem de quem fala; uma imagem daquele a quem o discurso se
destina e uma relação entre ambos. Nesse sentido, “o produtor de discurso não só constrói seu
lugar ou seus lugares no que diz; fazendo isso, ele define igualmente o seu destinatário”
(VERÓN, 2004, p. 217). Existe uma distinção entre emissor e destinatários empíricos (ou
reais) e as entidades discursivas (enunciador e coenunciador): um mesmo emissor pode
construir discursos e enunciadores diferentes a depender do “alvo visado”. Neste sentido, um
mesmo emissor pode possuir sujeitos discursivos distintos, como no caso do Grupo A Tarde,
com os jornais A Tarde e Massa!, com seus respectivos leitores ideais e posicionamentos
discursivos (FERREIRA, 2006)39. No caso da imprensa escrita, Verón (2004) propõe uma
articulação entre a semiologia e a sociologia, através da metodologia do contrato de leitura
(voltado para a análise das diferentes matérias significantes que compõem o dispositivo de
enunciação do suporte de imprensa) e estudos de recepção, que buscam compreender a
gramática do reconhecimento.
Posição didática ou não, transparência ou opacidade, distância ou diálogo,
objetividade ou cumplicidade, partilha de valores no nível do dito ou no
plano das modalidades do dizer; forte articulação dos níveis ou discursos
montados “em paralelo”, grau e tipo de saber atribuídos ao leitor: por meio
das escolhas efetuadas em relação a essas dimensões (que, é claro, admitem
graus) e muitas outras, constrói-se o contrato de leitura: apresenta-se um
enunciador que propõe um lugar a um destinatário (VERÓN, 2004, p. 233).

O estudo do contrato de leitura deve levar em conta as seguintes questões: (1) os
suportes estão inseridos em um universo de concorrência, portanto, deve-se verificar as
diferenças entre suportes através de uma análise comparada; (2) é necessário identificar
propriedades regulares, ou seja, que constituam invariantes discursivas – “modalidades de
discurso que se repetem e que, consequentemente, dão estabilidade à relação suporte/leitor”
(VERÓN, 2004, p. 234); e (3) Sistematização das propriedades do discursos, que devem ser

39

Além da análise do contrato de leitura – que contempla o estudo das estratégias discursivas construídas no
interior do suporte -, o estudo do posicionamento discursivo (FERREIRA, 2006) leva em conta os aspectos
relacionados à inserção do jornal, enquanto marca, no mercado jornalístico, que diz respeito ao seu
posicionamento institucional – conceito que detalharemos mais a frente.
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analisadas em seu conjunto – uma operação não deve ser descrita de forma isolada, deve
compreender a sua relação com os demais elementos.
O dispositivo de enunciação 40 dos suportes de imprensa é composto por três principais
níveis: (1) a produção do leitorado, um conjunto de leitores considerados como “ideais” para
os quais é proposto o contrato; (2) o posicionamento do suporte frente à concorrência; e (3)
formado o leitorado, busca-se vendê-lo para os anunciantes, como um “coletivo de
consumidores potenciais”. Portanto, inserido num universo de concorrência, o suporte
constrói seu posicionamento, buscando se diferenciar em face aos demais títulos, e constitui
um leitorado, com o qual é estabelecida uma relação contratual (contrato de leitura). “O
contrato de leitura é da ordem da estratégia, e em sua situação de concorrência, as estratégias
dos títulos se interdeterminam” (VERÓN, 2004, p. 247).
A análise semiológica envolve diferentes matérias significantes – verbais (títulos,
artigos, legendas) e não verbais (diagramação, fotografias, infográficos, etc.). Verón (2004)
também propõe a realização de estudos de recepção - com grupos focais e entrevistas
“semidiretivas” e “não diretivas”, que visam compreender a gramática do reconhecimento.
Nesta perspectiva, os efeitos de sentido não podem ser tratados numa relação linear de causa e
efeito – os dispositivos de enunciação produzem diferentes efeitos de sentido conforme seus
coenunciadores.
Através do contrato de leitura é estabelecida uma relação entre instâncias de produção
e reconhecimento, que estão submetidas a determinadas condições. As condições de produção
deixam rastros na superfície discursiva, que também é composta por “traços que definem o
sistema de referências das leituras possíveis do discurso no reconhecimento” (VERÓN, 2004,
p. 53). Segundo o autor, o processo de circulação não deixa marcas no discurso, por se tratar
de uma defasagem entre os polos de recepção e produção. Suas condições variam de acordo
com o “suporte material” e os “aspectos temporais” que correspondem às lógicas da sociedade
em um período determinado (dependendo, assim, de um estudo sincrônico e diacrônico). No
caso do discurso jornalístico, elencamos três principais elementos que integram suas
condições de produção: as mudanças socioculturais; as expectativas do público visado e o
universo de concorrência no qual as organizações jornalísticas estão inseridas. As rotinas
produtivas, a lógica como o campo se estrutura, bem como as características do suporte
também deixam marcas no discurso e integram as suas condições de produção.
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Segundo Eliseo Verón (2004), o dispositivo de enunciação comporta a imagem do enunciador, a imagem a
quem o discurso se destina e a relação que se estabelece entre ambos por meio do discurso.
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Ao analisar os gêneros de discurso, Dominique Maingueneau (2002) também
identifica uma dimensão contratual da relação entre enunciador e coenunciador, considerada
como fundamentalmente cooperativa e regida por normas.
Um jornalista assume o contrato implicado pelo gênero de discurso do qual
participa; um fait divers, por exemplo, deve ser verídico (relatar somente a
verdade), apresentar um tema adequado ao fait divers (um incêndio em um
celeiro e não um acontecimento político), conter todas as informações
necessárias à compreensão (cf. os famosos “quem”, “quando?”, “onde?”...),
não pressupor quaisquer saberes que não sejam os dos seu leitor-modelo
(MAINGUENEAU, 2002, p.69).

Ao analisar o discurso jornalístico, Patrick Charaudeau (2010, p.74) destaca que se
trata de uma instância que, por definição, consiste em “coletar os acontecimentos e os saberes,
e não criá-los, antes de tratá-los e transmiti-los”. Os veículos, por meio das estratégias
discursivas, procuram conquistar a credibilidade - provar que o que é publicado corresponde
aos acontecimentos que realmente ocorreram, e que as explicações fornecidas são adequadas e
suficientes para explicar suas causas e consequências. Por outro lado, objetivando conquistar
a atenção do seu público por meio da emoção, produzem efeitos discursivos de dramatização.
Para o autor, ocorre uma tensão entre o ato de informar e o ato de seduzir.
Na tensão entre os polos de credibilidade e de captação, quanto mais as
mídias tendem para o primeiro, cujas exigências são as da austeridade
racionalizante, menos tocam o grande público; quanto mais tendem para a
captação, cujas exigências são as da imaginação dramatizante, menos
credíveis serão (CHARAUDEAU, 2010, p. 93).

Sobre as estratégias de diferenciação, é interessante o conceito de ethos discursivo
desenvolvido por Dominique Maingueneau (2002; 2006; 2008; 2010), por nos permitir
observar a identidade do enunciador construída por meio da enunciação. Antes de apresentar a
sua perspectiva de ethos, Maingueneau (2006; 2008) retoma a discussão do ethos retórico
desenvolvido por Aristóteles, visto como uma representação dinâmica construída pelo
destinatário através do movimento da fala do locutor.
O ethos [...] implica uma experiência sensível do discurso, mobiliza a
afetividade do destinatário. Para retomar uma fórmula de Gilbert (século
XVIII), que resume o triângulo da retórica antiga, ‘instruímos com
argumentos; movemos pelas paixões; insinuamos com os costumes’: os
‘argumentos’ correspondem ao logos, as ‘paixões’, ao pathos, os ‘costumes
ao ethos (MAINGUENEAU, 2006, p. 57).
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Segundo o conceito de ethos retórico, o locutor busca construir uma imagem positiva
de si objetivando a adesão dos interlocutores ao seu discurso – portanto, convencê-los de que
ele é “digno de fé”. Esta confiança surge não como uma “previsão do caráter do orador”, mas
um efeito do discurso que resulta da enunciação. O ethos também é visto como distinto dos
atributos reais do locutor, uma representação construída pelo interlocutor a partir das
estratégias discursivas adotadas pelo enunciador (MAINGUENEAU, 2008).
Dominique Mangueneau (2006) apresenta dois pontos do ethos, desenvolvidos por
Aristóteles, considerados como estáveis e complementares: o primeiro se refere ao ponto de
vista político, que trata da necessidade de um orador adequar o seu discurso à plateia – ou
seja, a necessidade de não empregar o mesmo discurso quando diante de públicos partidários
de ideias concorrentes – a exemplo de defensores da democracia e da monarquia. No segundo
ponto de vista, (da idade e da fortuna) Aristóteles descreve os diferentes caráteres que o
orador pode encontrar em um auditório. A partir daí, o enunciador deve adequar a imagem
que tenta construir de si em função do público, e a persuasão só terá êxito “se o auditório
constatar no orador o mesmo ethos que vê em si mesmo” (MAINGUENEAU, 2006, p. 58).
O autor destaca como uma das fragilidades do conceito de ethos retórico a existência
de um ethos pré-discursivo que também compõe o “ethos definitivo”, construído por
elementos externos à enunciação. Existiriam, portanto, um ethos discursivo e outro prédiscursivo, sendo o segundo relacionado às imagens preconcebidas, oriundas tanto de uma
visão que o coenunciador teria a partir do gênero de discurso ao qual o texto está inscrito (ou
seja, suas expectativas em função do gênero) quanto da presença/aparição prévia do
enunciador na cena midiática (MAINGUENEAU 2006; 2008).
Por outro lado, aponta alguns dos pontos com os quais a sua proposta de ethos
converge com o retórico. O primeiro é a de que se trata e uma noção discursiva – ou seja,
“não é uma ‘imagem’ do locutor exterior a sua fala”. Além disso, a ideia de que o ethos é um
processo interativo através do qual é estabelecida uma influência sobre o outro - “um
comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma situação de
comunicação precisa, integrada ela mesma numa determinada conjuntura sócio-histórica"
(MAINGUENEAU, 2008, p. 16).
A perspectiva de ethos adotada por Maingueneau (2008) se fundamenta por meio da
noção de fiador: enquanto o ethos retórico está ligado à oralidade, ele propõe uma noção de
ethos que se relaciona com a “vocalidade”, “a um ‘fiador’ que, por meio de seu ‘tom’, atesta o
que é dito” (MAINGUENEAU, 2006, p. 64). O fiador não é um elemento explícito do texto,
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mas construído por meio de sua maneira de dizer, fazendo com que o leitor adira a
determinado mundo ético. Para além da persuasão por meio de argumentos, a proposta de
ethos de Maingueneau propõe uma reflexão mais geral sobre a adesão dos sujeitos a
determinado discurso (MAINGUENEAU, 2008). O autor faz três registros da forma de
apropriação do ethos pelo coenunciador:
A enunciação da obra confere uma ‘corporalidade’ ao fiador, ela lhe dá
corpo; o destinatário incorpora, assimila um conjunto de esquemas que
correspondem a uma maneira específica de relacionar-se com o mundo
habitando próprio corpo; essas das primeiras incorporações permitem a
constituição de um corpo, uma comunidade imaginária daqueles que aderem
ao mesmo discurso (MAINGUENEAU. 2006, p.65).

Segundo Maingueneau, o “ethos efetivo” de um discurso resulta da interação entre
diversos fatores: desde o ethos pré-discursivo, ou seja, as imagens pré-concebidas que o leitor
tem do enunciador; até o ethos discursivo, que corresponde ao ethos mostrado por meio da
enunciação e também os fragmentos do texto através dos quais o “enunciador evoca sua
própria enunciação”, que corresponde ao “ethos dito”. O ethos discursivo faz parte de toda
enunciação, tendo em vista que o coenunciador constrói representações do locutor e, por outro
lado, o enunciador tenta controlá-la levando em consideração os gêneros de discurso
(MAINGUENEAU, 2010).
Portanto, o ethos propõe uma adesão a determinado mundo ético, “por meio de uma
maneira dizer que é também uma maneira de ser” (MAINGUENEAU, 2006, p. 29). Para além
de “decifrar conteúdos”, o coenunciador participa do mundo que é construído por meio da
enunciação, aderindo à determinada identidade. Nesse sentido, o poder de persuasão de um
discurso diz respeito à sua capacidade de levar o leitor a se identificar “com o movimento de
um corpo, seja ele esquemático ou investido de valores historicamente especificados"
(MAINGUENEAU, 2006, p. 29).
Na próxima seção, avançaremos com o conceito de posicionamento discursivo, noção
que também possui uma dimensão contratual. O posicionamento discursivo de um jornal
comporta aspectos intradiscursivos – relacionados ao discurso do jornal e o seu contrato com
os leitores- e extradiscursivos – relacionados à inserção do suporte no campo enquanto marca,
como veremos mais a frente.
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3.2. POSICIONAMENTO DISCURSIVO

A partir de uma articulação entre a teoria dos campos sociais de Bourdieu, de contrato
de leitura de Verón e do círculo semiológico de Paul Ricoeur, Giovandro Ferreira (2006, p.
09) formulou o conceito de posicionamento discursivo (ou contrato de comunicação) dos
jornais que também leva em conta aspectos extradiscursivos, considerando o jornal como um
dispositivo que está inserido na esfera pública. Segundo o pesquisador, a relação estabelecida
entre os jornais e os seus leitores e não leitores ultrapassa a dimensão do produto em si. O
contrato de leitura é visto como um dos contratos propostos pelos jornais – o posicionamento
da marca construído pelas empresas jornalísticas não está, necessariamente, presente na
relação proposta pelo dispositivo de enunciação no interior do suporte. Neste sentido, os
jornais construiriam duas principais estratégias no interior do “mercado discursivo”: uma no
interior do suporte de imprensa e outra por meio do posicionamento institucional. Portanto,
são levadas em conta as estratégias e estruturas discursivas dos jornais e das próprias
organizações jornalísticas.
A empresa enquanto tal é igualmente uma presença na relação aos leitores e
não leitores de seus suportes de imprensa. Atualmente, o planejamento
estratégico das empresas busca uma relação múltipla com o público, a
começar pela gestão de sua própria imagem. O planejamento da
comunicação organizacional ou empresarial com seus inúmeros públicos
(externo, interno, fornecedores...) ocupa cada vez mais um espaço no
planejamento geral das empresas (FERREIRA, 2006, p. 10).

Nessa perspectiva, o contrato de leitura é visto como capaz de responder às questões
relacionadas ao elo estabelecido entre o suporte e seus leitores. A proposta é avançar na
dimensão das estratégias dos jornais no ambiente de concorrência, completando o contrato de
comunicação que o jornal propõe com seu público, dimensão que ultrapassa a relação
articulada no interior do suporte. Portanto, o posicionamento discursivo do suporte de
imprensa se sustenta em duas bases: o posicionamento institucional e as estratégias
construídas no interior do produto. O contrato de comunicação identifica as marcas das
estratégias tanto no plano das empresas midiáticas em geral quanto nos jornais
especificamente. “O processo de significação é estudado numa perspectiva diacrônica e
sincrônica, levando em conta o duplo percurso analítico” (FERREIRA, 2011, p. 162).
Além da análise do contrato de leitura, que está voltada para os aspectos
intradiscursivos, Ferreira (2011) propõe uma articulação com a abordagem sociológica dos
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campos sociais - proposta por autores como Pierre Bourdieu - para avançar na análise do
posicionamento das empresas midiáticas na esfera pública. Na teoria dos campos sociais, a
realidade social é construída (e representada) através de um processo permanente de disputa
que envolve diferentes atores (ou agentes sociais) que compõem os campos sociais. O autor
destaca a importância do capital social para a constituição do campo, que pressupõe a
presença de agentes sociais com posições diferenciadas, “com os estatutos desses atores tendo
um ‘valor’ variável” (FERREIRA, 2011, p. 164).
A abordagem dos campos sociais é composta por três momentos: (1) identificação da
posição do campo estudado em relação ao campo de poder: o autor traz como exemplo a
análise do jornalismo regional, na qual deveria ser identificada a sua relação com a imprensa
nacional, bem como com os outros campos sociais (político, econômico, etc.); (2) estudo das
regras de funcionamento do campo, sua dinâmica e estruturas internas; (3) por último, buscase entender o “habitus dos atores sociais, os sistemas de disposição que são o resultado do
percurso e do posicionamento de cada um dos ocupantes de um determinado campo”
(FERREIRA, 2006, p. 12). O emprego desta abordagem contribui com o estudo do contrato
de leitura também pela semelhança entre as duas perspectivas - ambas propõem estudos
comparativos e relacionais, além do sentido ser construído por meio da interação.
Do lado dos sujeitos discursivos, o sentido é engendrado pela relação no
interior do ato de enunciação e, do lado dos sujeitos sociais, ele é criado a
partir da relação existente no interior do campo social, no caso específico, no
campo de produção jornalístico. Segundo a teoria dos campos sociais, a
realidade social é construída pelo jogo de disputa entre os diversos sujeitos
ou agentes sociais que formam os campos sociais. A representação do
mundo ou da realidade social é fruto de inúmeras ações de construção que
estão em curso, de tempos feitos e refeitos. (FERREIRA, 2006, p. 12).

Em síntese, o contrato de comunicação propõe uma articulação entre as duas
abordagens, a semiológica e a sociológica, que podem ser vistas como complementares por
seu caráter relacional e comparativo. No contrato de leitura, o sentido é construído por meio
do dispositivo de enunciação 41 que está inserido num universo de concorrência e sua análise
feita de forma comparada. Já na abordagem dos campos sociais, o sentido é engendrado “no
interior de um campo (mobilizado por um capital), em posições desiguais, constroem
igualmente sentido numa disputa que explicitam uma relação de poder e de sentido”

41

Segundo Verón (2004), as modalidades do dizer - ou seja, a enunciação - dão forma ao “dispositivo de
enunciação”, que envolve a imagem do enunciador, bem como a do destinatário e uma relação entre os sujeitos
discursivos.
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(FERREIRA, 2011, p. 165). Por último, são identificadas coerências e incoerências nas duas
dimensões que integram o posicionamento discursivo – no interior ao suporte/produto e sua
inserção na esfera pública.
3.3. O SUPORTE E A NOÇÃO DE DISPOSITIVO

Para Dominique Maingueneau (2002, p. 71), o suporte é uma manifestação material do
discurso, elemento que não pode ser tratado como acessório na análise do discurso, por se
configurar como uma de suas condições de produção: “[...] ele imprime um certo aspecto a
seus conteúdos e comanda os usos que dele podemos fazer”. O autor utiliza o conceito de
dispositivo comunicacional, que diz respeito não apenas ao suporte material de um gênero de
discurso, mas ao “conjunto do circuito que organiza a fala”, ou seja, envolve os modos de
difusão e de recepção que são tratados como condicionantes do texto e do gênero do discurso.
A partir da noção de dispositivo, Mouillaud (2012, p. 48) também analisa a relação do
discurso do jornal diário com o seu suporte. Segundo o autor, a noção de dispositivo
ultrapassa a de contexto: os textos estariam inscritos em uma espécie de matriz que “prepara o
sentido”.
O envelope não está indiferente à carta que o contém; ele prepara para
esperar um correspondente (ou para interrogar-me a respeito de sua
identidade, o que permanece uma espera), para mobilizar esse ou aquele
interesse (ou desinteresse), para acordar o ethos (favorável ou desfavorável)
com o qual vou ler a carta (MOUILLAUD, 2012, p. 48).

Segundo Mouillaud (2012, p. 50), por conta das características do dispositivo, ao
relatar os fatos, o discurso da imprensa teria se fragmentado em “sequências curtas e
heterogêneas”. Sua unidade é garantida pela diagramação que comanda não só a ordem dos
enunciados, mas a postura do leitor. O autor analisa os principais elementos que compõem o
dispositivo: o nome do jornal; títulos internos e externos; o sistema de citações. Ao analisar o
nome do jornal no interior do suporte, retoma a noção de dispositivo, visto para além do papel
de “contexto”, mas “um local onde o enunciado toma forma” (MOUILLAUD, 2012, p. 101). O
título, neste sentido, é considerado como inseparável do que está escrito nas diferentes
páginas do jornal – desde a primeira página até a “página em colunas”. O nome do jornal
aparece como a região de cada jornal que entra em relação com os demais – o suporte passa a
ser percebido quando estabelece uma relação de concorrência com o “outro jornal”. “A partir
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do momento em que ele é extraído do paradigma torna-se ‘o jornal’ e perde seu nome, o nome
que lhe é próprio” (MOUILLAUD, 2012, p. 102).
O título é tratado como a marca maior, “uma região-chave que é o articulado e
articulador do jornal, a expressão de sua estrutura” (MOUILLAUD, 2012, p. 115). É o nome
do jornal quem integra a coleção, na qual cada edição é uma unidade autônoma, com
acontecimentos e capa próprios. Através dele, também é firmado um pacto (implícito) com o
leitorado – espera-se determinados tipos de enunciado, e o leitor, quando entende que houve
uma “quebra de contrato” reage, seja através das conhecidas cartas de protestos enviadas ao
jornal ou do próprio fim do contrato. Ao analisar a relação do “nome de jornal” com o leitor,
Mouillaud (2012, p. 113) destaca que é o jornal quem confere ao leitor a possibilidade de
enxergar o mundo, através de uma espécie de “olho mágico” que “determina a posição do
observador” (MOUILLAUD, 2012, p. 113).
O autor destaca a oposição entre a as páginas internas e as páginas externas. As
primeiras são vistas como fechadas sendo “limitadas” por um título-assunto no topo (as
notícias são filtradas por eles). Já a primeira página é aberta, considerada como a área
“sensível”; constitui “uma membrana do jornal, que é sua interface com o mundo exterior”
(MOUILLAUD, 2012, p. 117). As notícias chegam à primeira página por sua qualidade de
informação (valor-notícia), já que ela se configura como a principal vitrine do jornal.
Enquanto os títulos-assuntos que classificam as páginas internas são vistos como enunciados
invariantes, os enunciados das páginas externas são imprevisíveis. Os títulos-assuntos também
constituem uma ponte do jornal com o mundo, segundo Mouillaud (2012) e são inscritas no
meio cultural ao qual o jornal pertence. Podem ser considerados como etiquetas – “um
predicado errante à procura de um suporte que ela informe” (MOUILLAUD, 2012, p. 120).

3.4 A CONSTRUÇÃO DO SENTIDO ATRAVÉS DOS TÍTULOS

Os jornais possuem uma estrutura previamente estabelecida, que pode ser mais ou
menos rígida a depender do contrato de leitura proposto pelo suporte a seu leitorado. A
primeira página se configura como a região “sensível” do jornal, para a qual as notícias são
selecionadas e conseguem espaço a depender do seu valor-notícia. As chamadas são
construídas de forma a conquistar a atenção do público e sua diagramação propõe um
percurso de leitura para os coenunciadores. Nas páginas internas, os títulos e as fotos possuem
um papel importante de captar a atenção do leitor, estabelecendo diferentes relações com o

60

artigo. Por possuírem um papel estratégico na construção do elo do suporte com os leitores é
que os títulos que se configuram como um dos objetos que fundamentam o estudo do contrato
de leitura. Os leitores usualmente percorrem os títulos das páginas dos jornais no processo de
leitura e a atenção dispensada nos artigos acaba sendo “pequena e fragmentária”. Assim,
segundo Verón (2004, p. 106), “conscientes ou inconscientemente, os produtores parecem
concentrar na operação de enquadramento alguns aspectos críticos do processo de produção
do texto”.
Ao analisar a composição do suporte, Maurice Mouillaud (2012) destaca a oposição
entre as páginas fechadas – aquelas classificadas por um título-assunto – e as abertas. Os
títulos-assuntos constituem-se, segundo o autor, em “uma ponte entre o jornal e o mundo” e
dizem respeito às categorias dos quais os enunciados fazem parte. Por outro lado, aponta duas
modalidades possíveis de páginas “abertas”: aquelas marcadas pela ausência de referência ou
aquelas nas quais são inscritos títulos que, apesar de não constituírem um assunto, possuem “o
status de uma referência” que é construído através de uma operação anafórica. Esses títulos
não fazem referência a uma “classificação do mundo”, mas a um “processo histórico”
(MOUILLAUD, p. 120).
O título anafórico lembra os acontecimentos que começaram antes do
número e dos quais a duração excede a duração quotidiana. O título
anafórico confere ao jornal uma temporalidade específica. Qualquer
informação em um quotidiano ocorre, supostamente, no lapso de 24 horas e
fecha-se com este tempo. [...] Os títulos anafóricos permitem vencer o
intervalo entre um número e outro: fazem uma ponte entre o número e a
coleção (MOUILLAUD, 2012, p. 121).

Portanto, esta função anafórica dos títulos possibilita ao jornal construir uma
temporalidade específica nomeada por Mouillaud como o “presente da informação”, que
apresenta certa autonomia com relação à temporalidade histórica. Nesse sentido, as edições
dos jornais seriam marcadas por duas temporalidades: a data do número em si e a
temporalidade construída pelos títulos anafóricos.
Analisando o sistema discursivo do título, Mouillaud aponta duas modalidades de
título referência (TR) e ambas demandam algum tipo de complemento. “Duas figuras são
possíveis: o título é imediatamente seguido, seja pelo artigo, seja por um enunciado ao qual o
seu estado tipográfico e seu lugar conferem o status de título” (MOUILLAUD, 2012, p. 122).
Na segunda opção, são os títulos informativos (TI) que estabelecem esta relação de
complementaridade, representando uma “atualização virtual” dos títulos de referência, ao
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mesmo tempo, na sua “particularização”. O autor faz uma distinção entre os títulos
informativos e os títulos referência. Enquanto os títulos de referência possuem relação com a
totalidade do artigo, os informativos fazem um recorte com uma de suas partes.
São identificadas diferentes temporalidades através dos títulos. Os anafóricos criam o
que Mouillaud (2012, p. 125) chama de “presente da informação”, através de uma função
performativa que “faz o acontecimento perdurar tanto tempo quanto aquele em que é
produzido pelo jornal”. Já os títulos informacionais possibilitam três modalidades temporais –
o presente, o passado e o futuro – que dependem dos tempos verbais utilizados em sua
construção. No exemplo abaixo, identificamos as três temporalidades às quais Mouillaud se
refere. Enquanto, no primeiro caso, o fato e a própria temporalidade construída pelo jornal diz
respeito a um passado “finalizado”, no segundo, apesar de se tratar de um fato que já ocorreu,
ele é construído num enunciado no presente – o presente da informação. Já no último
exemplo, o jornal se refere a acontecimentos previstos para ocorrer no futuro e esta mesma
temporalidade é construída através do enunciado.
Passado: Gêmeos morreram afogados em SP (A TARDE, 12/12/ 2012, p.
B5)
Presente: Operações resgatam 40 vítimas de tráfico (A TARDE, 02/2/2013,
p. B4)
Futuro: Canadenses vão explorar vanádio em mina na Bahia (A TARDE,
20/2/2013, p. 01).

Já os títulos informacionais nominalizados produzem, segundo Mouillaud (2012, p.
130), uma sedimentação do presente; o suporte deixa de abrir-se para um processo em curso,
fechando-se numa classificação. O próprio processo verbal é apagado, segundo o autor, com o
desaparecimento de todas as marcas temporais. Por último, são identificados vários níveis na
leitura de um jornal:
O primeiro é um processo sem começo nem fim que, a cada dia, extingue um
passado (aquele do número precedente) e abre um novo presente. O segundo
permite ler, a cada dia, o mapa do mundo em suas linhas divisórias, algumas
móveis (históricas), outras permanentes (temáticas). Por último, o terceiro
liga os presentes da informação aos anéis da história que os encadeia
(MOUILLAUD, 2012, p. 132).

Em sua análise sobre o discurso da imprensa semanal, Verón (2004, p. 105) volta a sua
atenção para a natureza dos títulos e sua relação com o discurso. A partir de uma articulação
com o conceito de enquadramento, o semiólogo identifica duas principais dimensões nesta
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relação: a primeira é considerada como metalinguística - o título classifica ou nomeia um
discurso que o segue. O título também possui uma dimensão referencial - “assim como o
discurso que ele nomeia, o título também fala de ‘algo’”. Nesse sentido, o enquadramento do
discurso diz respeito à combinação destas duas dimensões que, segundo o autor, corresponde
ao enquadramento em questão no discurso “de informação”. Uma das funções principais da
operação de enquadramento é a de apresentar certas propriedades do discurso enquadrado, ou
seja, carregar o “núcleo” do processamento da informação. Esta correspondência de
enquadramento não ocorre em função do conteúdo manifesto do texto, mas das “operações
semânticas subjacentes ao discurso inteiro” (VERÓN, 2004, p. 105).
Verón (2004, p. 111) faz um estudo42 comparado dos títulos nas revistas semanais
ditas “burguesas” e as “populares”, e identifica uma relação metalinguística do título com o
artigo entre as primeiras e uma relação referencial nas segundas. Nas revistas burguesas, os
títulos não se referem a um acontecimento específico, mas a um “conjunto de acontecimentos
ou de processos indeterminados”; constituem “os nomes dos discursos que introduzem”. Já
nas revistas populares, apesar de haver um processo de inserção do acontecimento numa
classe, as operações discursivas destacam um elemento específico deste conjunto, “sempre há
indicações que permitem identificar o acontecimento específico”. O autor identificou uma
relação anafórica entre texto e imagem nas revistas semanais burguesas e uma relação de
redundância nas revistas populares a partir da análise de capas que noticiaram um mesmo
acontecimento – o assassinato de um líder sindical, Augusto Vandor. No exemplo, uma
revista considerada como burguesa teve como título “ARGENTINA: A hora do medo”; e uma
popular como “O assassinato de Augusto Vandor”, e ambas reproduziram na capa a imagem
do sindicalista assassinado.

No primeiro caso, a natureza anafórica da ligação permite estabelecer entre
texto e imagem uma relação discursiva que consiste em “mostrar” a imagem
como uma espécie de prova da legitimidade da denominação, algo como: é
realmente a hora do medo na Argentina, e a prova é esta: esse homem,
Augusto Vandor, foi morto [...]. Nesta última [na imprensa popular] tal
relação nada tem de argumentativo, é simplesmente um reforço da operação
de referência única com identificação já contida no título; algo como:
Vandor foi assassinado, es aqui sua imagem (VERÓN, 2004, p. 115).

Esta operação metalinguística pressupõe um efeito de reconhecimento que estabelece
uma cumplicidade com o leitor que compartilha este mesmo universo cultural e, igualmente,
42

O estudo publicado originalmente em 1975 foi republicado como um dos capítulos do livro “Fragmentos de
um tecido”, em 2004.
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um efeito de exclusão daqueles que não compartilham deste conhecimento prévio que permita
identificar a “denominação original” (VERÓN, 2004, p. 139). Já no processo denominado
pelo autor como “referência identificadora” das revistas populares, há uma redundância entre
texto e imagem e outras características são destacadas, como a falta de hierarquização dos
acontecimentos e ausência de denominações (que produzem os efeitos de reconhecimento)
encontradas na primeira.
O pesquisador Antônio Fausto Neto (1999) realizou estudo sobre a construção do
sentido da AIDS pelos jornais impressos, no qual o estudo dos títulos teve centralidade. Para
o autor, o sentido é construído por meio do trabalho das enunciações discursivas; a partir
desta premissa, o estudo buscou revelar as “modalidades de intervenção dos processos
midiáticos no tecido social” (FAUSTO NETO, 1999, p. 09) e, especialmente, de que forma a
doença tomou corpo não só nas vítimas, mas no próprio tecido social. Para isso, o estudo
passou por diferentes momentos: a análise semântico-quantitativa; a análise dos títulos e
análise dos modelos de anunciabilidade.
No primeiro momento, foram identificados os gêneros das notícias, bem como sua
tematização – ou, em outras palavras, os temas e termos aos quais a AIDS foi associada. Além
disso, realizou-se uma análise semântico-quantitativa na qual os títulos foram classificados
em declarativo; avaliativo; indicativo sequencial, seção, advertencial e fait divers. Foi
observada, ainda, a evolução do sentido da AIDS - tanto em estudo quantitativo, que
identificou o número de matérias publicadas por ano, bem como dos principais
enquadramentos construídos através dos títulos.
A AIDS é anunciada por várias construções discursivas que têm no
dispositivo simbólico-discursivo do jornal seu “discurso organizador”.
Dentre as várias operações desenvolvidas pelos jornais, chamamos a atenção
para aquelas que estão visualizadas no sistema de titulação. Segundo nossa
hipótese, através de um conjunto de construções retóricas, temos uma
espécie de “cronologia”, por meio da qual a questão da AIDS vai sendo
posta em praça pública e, ao mesmo tempo, vai sendo significada
simbolicamente (FAUSTO NETO, 1999, p. 50).

Neste processo, o autor identificou alguns principais momentos desta evolução
discursiva: 1) a anunciabilidade da doença e os primeiros pacientes; 2) a instalação genérica
da doença, e, como desdobramento deste segundo, foram identificadas as principais
modalidades de instalação da doenças: a) no território; b) no corpo (concretude); e c) no
sujeito. A instalação da doença é feita por meio de “modos de um dizer” que se mostra: a)
declarativo; b) opinativo; c) indicador; d) como agenda; e e) anaforizado. O autor também
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identificou uma operação enunciativa que construiu a AIDS sob a lógica do fait-divers,
colocando-a como parte da “tragédia humana” – “procuram destacar nos textos apresentados
aspectos insólitos, anedóticos, trágicos e mesmo grotescos e/ou pitorescos que envolvem a dor
e sofrimento dos aidéticos e/ou suspeitos” (FAUSTO NETO, 1999, p. 65). A AIDS também é
apresentada através dos títulos como uma causa isolada que levou aos portadores da doença a
agirem “por conta própria”, num enquadramento denominado pelo pesquisador como “mortes
em geografia particular”.
Portanto, os títulos podem ser vistos como um fragmento do discurso do jornal. Além
de realizar a operação de enquadramento demonstrada, estão inseridos em um conjunto de
relações intratextuais – título-texto, texto-imagem, imagem-legenda – e, como destaca Verón
(2004, p. 130), estas “remissões múltiplas contidas na matéria significante fazem parte do
‘tecido’ por meio do qual as relações enunciador/enunciação/citação são produzidas
discursivamente”. Nas próximas páginas, trataremos de outra matéria significante utilizada
neste estudo do posicionamento discursivo: a imagem jornalística.

3.5 A IMAGEM JORNALÍSTICA E A CONSTRUÇÃO DO SENTIDO
A fotografia foi objeto de reflexão de Roland Barthes em “A câmara clara”, tratada
como um objeto sem código, capaz de sempre carregar consigo o seu referente. Barthes
ressalta a impossibilidade de se falar sobre uma emoção que não se viveu. Por isso, não
propõe uma reflexão sobre a experiência do fotógrafo, mas a do sujeito olhado e a do sujeito
que olha. O autor destaca a capacidade de a fotografia reproduzir, ao infinito, algo que
ocorreu apenas uma vez – ou seja, de congelar o tempo: “ela repete o que nunca mais poderá
repetir-se existencialmente” (BARTHES, 1984, p. 13).
Barthes (1984) buscava entender qual a motivação para o seu interesse em
determinadas fotografias. Analisando algumas fotos do repórter holandês Koen Wessing, o
autor percebeu uma regra estrutural: a presença de uma dualidade - elementos heterogêneos
que compõem uma mesma cena, como na foto testemunhal que capta a patrulha do exército
nas ruas de Nicarágua e a presença de duas freiras. O teórico qualifica como studium a sua
relação com aquele tipo de imagem. A expressão em latim se refere a um gosto, “uma espécie
de investimento geral”, um interesse que tem como principal fundamento a cultura.
É pelo studium que me interesso por muitas fotografias, quer as receba como
testemunhos políticos, quer as aprecie como bons quadros históricos: pois é
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culturalmente (essa conotação está presente no studium) que participo das
figuras, das caras, dos gestos, dos cenários, das ações (BARTHES, 1984, p.
44).

O segundo elemento que o motiva a se interessar por determinadas fotografias é o
punctum, entendido como um elemento que parte da cena – “o punctum de uma foto é esse
acaso que, nela, me punge (mas também me mortifica, me fere) (BARTHES, 1984, p. 46).
Segundo o autor, a fotografia exerce algumas funções, que funcionam como álibis para os
fotógrafos: “informar, representar, surpreender, fazer significar, dar vontade” (BARTHES,
1984, p. 49). As fotos de reportagem são classificadas como unárias – aquelas que não
carregam um tensionamento interno.
Nessas imagens, nada de punctum: choque – a letra pode traumatizar -, mas
nada de distúrbio; a foto pode “gritar”, não ferir. Essas fotos de reportagem
são recebidas (de uma só vez), eis tudo. Eu as folheio, não as rememoro;
nelas, nunca um detalhe (em tal canto) vem cortar minha leitura: interessome por elas (como me interesso pelo mundo), não gosto delas (BARTHES,
1984, p. 67).

Um dos tipos de fotografias apresentados por Barthes foi o retrato – não um qualquer,
mas aquele capaz de carregar em si a essência de determinada sociedade e sua história,
assumindo uma espécie de máscara que faz da face de um indivíduo o produto de determinado
período. “É o que ocorre com o retrato de William Casby, fotografado por Avedon: a essência
da escravidão é aqui colocada a nu: a máscara é o sentido, na medida em que é absolutamente
puro” (BARTHES, 1984, p. 58).
A essência da fotografia para o autor é a comprovação de que o objeto representado
realmente “esteve lá” - a foto é vista como uma emanação do seu referente, sua essência
reside na capacidade de ratificar o que ela representa. Não se trata de rememorar o passado,
mas atestar que o que é visto, de fato, existiu. Nesse contexto, a pose fotográfica possibilita
captar um instante no tempo e, ao mesmo tempo, atestar que o objeto da foto foi real – é o
fato estabelecido sem mediador. Percebendo a pose por quem é observado, através dela, o
sujeito busca fabricar-se, transformar-se em imagem. “Essa transformação é ativa: sinto que a
Fotografia cria meu corpo ou mortifica [...]” (BARTHES, 1984, p.22). Segundo o autor, não
importa a duração física da pose, pois ela é vista não como uma atitude do alvo, mas uma
“intenção de leitura”. “Ao olhar uma foto, incluo fatalmente em meu olhar o pensamento
desse instante, por mais breve que seja, no qual uma coisa real se encontrou imóvel diante do
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olho. Reporto a imobilidade da foto presente à tomada passada, e é essa interrupção que
constitui a pose” (BARTHES, 1984, p. 117).
O autor destaca, ainda, outra propriedade da fotografia: além de permitir que
participemos dos acontecimentos contemporâneos por meio da imagem, uma presença de
ordem política, possibilita uma copresença de ordem metafísica. A fotografia possui uma
força constatativa – o poder de autenticação de que o fato realmente ocorreu sobrepõe-se ao
poder da representação. O interesse estava, portanto, na relação da fotografia com o tempo:
“Sei agora que existe um outro punctum, que não é mais de forma, mas de intensidade, é o
tempo, é a ênfase dilaceradora do noema (“isso foi”), sua representação pura” (BARTHES,
1984, p. 141).
Entendemos a imagem como uma matéria significante que está integrada com os
demais elementos do contrato de leitura. Neste sentido, as fotografias no suporte de imprensa
não são analisadas isoladamente, pois o seu sentido é construído de forma relacional com as
demais matérias significantes como os títulos, as legendas e o próprio artigo – “elementos
linguísticos que a acompanham, que a comentam” (VERÓN, 2004, p. 169). Deve-se levar em
conta não só os materiais verbais, como as condições sociais de produção, pensando o sentido
a partir das diferentes matérias significantes (FERREIRA, 2007).
Deixamos para trás uma análise imanente e com ela a pretensão de se
construir uma semiologia da imagem ou uma semiótica visual, para
reposicionar a imagem no conjunto de outras matérias significantes e
analisá-las a partir de uma rede interdiscursiva de produção de sentido que é
social, infinita e histórica (FERREIRA, 2007, p. 88).

Qualquer estudo voltado para o sentido de imagens no jornalismo não pode deixar de
tratar as fotografias testemunhais, que atuam como uma espécie de fragmento da realidade.
“Seu valor repousa inteiramente na singularidade irredutível, única, daquilo que ela consegue
mostrar: o momento exato que o carro sai da pista, o instante do encontro histórico de x e y, a
primeira foto tirada do refém após sua libertação, etc.” (VERÓN, 2004, p. 169). Existe aí uma
relação estreita entre este “modelo” de imagem e o imaginário que envolve a atividade
jornalística do “perigo” e do papel mediador do jornalista. Em outro lado, está em sintonia
com discurso de legitimação do jornalismo, sobretudo o da objetividade, que propõe uma
separação entre o discurso e o que é considerado como verídico 43. A imagem testemunhal,
43

Entendemos que o jornalismo promete, através do conceito de objetividade jornalística, veicular fatos
verídicos, de forma imparcial. Existem, aí, dois principais elementos que nos interessam: a veracidade, que se
relaciona com o que é considerado como “real” – ou com os fatos que realmente ocorreram (que a imagem
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neste sentido, é a “prova” de o jornal “ter estado lá” para fazer esta mediação do público com
os acontecimentos, uma espécie de comprovação da capacidade de exercer este papel.
Verón (2004) identifica uma transformação deste modelo clássico de jornalismo que
se conformou com a imprensa escrita. Essas mudanças viriam com o surgimento da televisão
e a implantação das sociedades ditas pós-industriais, e puderam ser identificadas nas páginas
de revistas semanais analisada pelo pesquisador. Neste processo, as imagens se tornaram
“conceituais”. Em sua análise, foram identificados cinco modelos de agenciamento de capas a
partir da relação entre fotografias e títulos: (01) fundo semântico; (02) retórica visual dos
personagens; (03) metáforas visuais; (04) espacialização das imagens, e (05) imagens
apresentando um acontecimento singular.
No procedimento de fundo semântico, considerado como o mais frequentemente usado
nas capas das revistas estudadas, as imagens atuam como ícones que mobilizam o repertório
cultural compartilhado com os leitores. Os textos e as imagens estabelecem uma relação de
equilíbrio e circular – a imagem representa uma visualização do conceito ao qual o título se
refere. É comum uma sobreposição entre o texto e a imagem, que tem o seu significado mais
abstrato do que factual, atuando “no limite da decoração”.
A imagem ocupa a totalidade do espaço da capa. Ela perdeu seu peso
referencial: deve simplesmente evocar, de uma maneira ou outra, o campo
semântico designado pelo texto que a acompanha. Esta evocação é
produzida, via de regra, por uma associação que mobiliza um elemento
tirado do reservatório de estereotipias visuais da cultura: uma maleta para o
executivo; o professor para a escola; a bandeira corsa para o problema da
Córsega; uma cena de violência para a violência (VERÓN, 2004, p. 171).

Já na retórica visual dos personagens, personalidades públicas têm sua imagem
construída por meio de traços que funcionam como operadores de reconhecimento. A partir
de uma espécie de arquivo com personagens em situações diversas, os meios de comunicação
constroem a sua “atuação” de acordo com a conjuntura referida nos títulos e artigos. É o texto
quem fixa o sentido da capa, estabelecendo uma relação de complementaridade. As metáforas
visuais, que podem ser fotografias ou ilustrações, são aquelas mais distantes do modelo
clássico do jornalismo. “Por intermédio de uma retórica que deve ser sempre muito simples e
muito explícita na construção de suas figuras, a especularidade texto/imagem é, neste caso,
total” (VERÓN, 2004, p. 177).

testemunhal atesta)-, e a imparcialidade, ou seja, a ausência de um posicionamento, como se o discurso não
fizesse parte da “realidade” construída pelo jornal.
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O quarto modo de agenciamento é o da especialização das imagens que estabelecem
uma relação icônica com os títulos. “O iconismo repousa, está visto, em regras metonímicas
(proximidade/distância; espaço de manobra/limites): o repertório dessas figuras não pode ser
senão muito pobre” (VERÓN, 2004, p. 177). Por último, e único modelo mais próximo do
jornalismo clássico, as imagens que representam acontecimentos singulares atuam como
“janelas para o real”. O texto, neste caso, não representa o acontecimento em si, mas algum
aspecto do mesmo e suas repercussões.
Uma estratégia que pode ser útil para a análise das fotografias é a de se observar a sua
relação com as legendas ou, de outro modo, como as legendas atuam como operadoras do
sentido da mensagem fotográfica. Um estudo que seguiu esta proposta foi realizado por
Lusvarghi e Zarattini (2012), que partiram da questão do cumprimento (ou não) da função
informativa esperada pela legenda fotográfica. Uma das hipóteses levantadas é a de que, na
atualidade, as legendas têm estabelecido uma relação de redundância com a fotografia, apenas
reiterando o seu sentido. A partir de um estudo das capas de jornais brasileiros, foram
identificados quatro aspectos relacionados à função informativa: (1) conteúdo; (2) descrição;
(3) opinião; e (4) ficcional.
No primeiro, a legenda estabelece uma relação de complementaridade com a
fotografia, fornecendo informações novas que contextualizam o leitor. A descrição literal da
fotografia através da legenda também foi recorrente no estudo e pode revelar uma postura
pedagógica do suporte com o seu leitorado. No terceiro aspecto de emissão de opinião através
da legenda, foi identificada uma desconexão entre a fotografia e o enunciado. Uma das
relações possíveis, nesta operação, é a de partilha de valores entre suporte e leitor: o
enunciador supõe que o coenunciador está de acordo com o juízo de valor emitido e, através
desta partilha, constrói um vínculo de cumplicidade. Por último, o aspecto ficcional – “algo
inventado, que não diz respeito à imagem iconográfica” (LUSVARGHI; ZARATTINI, 2012,
p. 75) – que é resultado de falhas na apuração e uma tentativa de adequar a mensagem
fotográfica ao discurso construído pelos veículos.
Nas últimas seções, trouxemos algumas das matérias discursivas e as possíveis
estratégias de análise que adotaremos em nosso estudo. No próximo momento, voltaremos
nossa atenção para o conceito de acontecimento, fundamental para o estudo de caso que
traremos no último capítulo.
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3.6. O JORNALISMO E O CONCEITO DE ACONTECIMENTO

Consideramos como acontecimento fenômenos que ultrapassam o ordinário. É um fato
que ganha visibilidade e desdobramentos, em outras palavras, impõe seus modos de latência.
É o assassinato (ou outro fato) que se desdobra em novas aparições na mídia – com
investigação, julgamento, sentenciamento. Essas aparições se configuram numa narrativa
dramatizada, capaz de apresentar novos quadros ao público.
Para Patrick Charaudeau (2010), os acontecimentos são sempre mediados, o que
implica dizer que nunca são transmitidos em seu estado bruto aos leitores. O processo de
construção do sentido é, assim, conduzido pela “instância da produção” que torna os eventos
inteligíveis. A informação midiática não é entendida como um reflexo dos principais
acontecimentos que ocorreram no espaço público, mas como um universo construído. Até se
converter em notícia, o acontecimento é objeto de racionalizações, que envolvem desde o
critério de seleção dos fatos e atores aos quais os jornalistas recorrem na produção da notícia,
até os modos de visibilidade escolhidos.
O autor destaca alguns critérios de noticiabilidade considerados como as
potencialidades do acontecimento ser convertido em notícia, isto é, selecionado e construído.
A seleção e a construção dependem de propriedades como “atualidade”; “socialidade”; e
“impresivibilidade”. O potencial de atualidade do acontecimento é visto como central no
contrato midiático; é capaz de guiar as escolhas temáticas e de explicar duas das principais
características do discurso midiático: efemeridade e a-historicidade. Dessa forma, a partir da
urgência na transmissão da informação, um acontecimento é substituído por outro – após seu
fim, abre-se um vazio que precisa ser rapidamente preenchido. Ao converter-se em notícia, o
acontecimento ganha uma “aparência ilusória temporal”, a partir do processo de construção de
uma narrativa.
Uma notícia é, por definição, efêmera. Dura tanto quanto um relâmpago, o
instante de sua aparição [...]. Com efeito, a notícia só tem licença para
aparecer nos organismos de informação enquanto estiver inscrita numa
atualidade que se renova pelo acréscimo de pelo menos um elemento novo;
além do mais, é preciso que esse elemento novo seja portador de uma forte
carga de inesperado para evitar o que as mídias mais temem – e que depende
da representação que têm a esse respeito -, a saber: a saturação
(CHARAUDEAU, 2010, p. 134).

Segundo Mouillaud (2012), o campo jornalístico trabalha com um modelo de
acontecimento já construído, e o principal questionamento a ser feito seria: o que constitui um
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acontecimento e quais os seus principais traços, fundamentados a partir de quais operações? O
autor recorre ao conceito de enquadramento para explicar o que seriam os acontecimentos e o
processo de produção das notícias. É a moldura que isola os fragmentos da experiência, e
torna possível o seu transporte, conservando a identidade da informação. Nesta perspectiva,
todo acontecimento é, em parte, programado: as cenas atuam como modelos para a produção
e o reconhecimento do discurso. A diferença entre os acontecimentos programados e os não
programados, nesse sentido, seria superficial. Fatos como assalto, sequestro, acidentes da
estrada funcionam como quadros pré-programados que guiam a escrita e a leitura da notícia.
O autor destaca o caráter linear da narrativa jornalística, “que interpreta toda e
qualquer experiência como uma série de transformações encadeadas umas às outras”
(MOUILLAUD, 2012, p. 78). É por meio da linearidade que a experiência é apreendida para
ser comunicada:
[…] serve de suporte ao paradigma do “fato”, cuja forma canônica é a
transformação de um “estado”. “Fazer”, “ser”, “estar” são verbos
fundamentais que servem de matriz para todos os acontecimentos. É a partir
desse nível (bem antes das desigualdades quantitativas da informação que
são habitualmente denunciadas) que se institui um modelo da experiência,
que é o modelo dominante da informação” (MOUILLAUD, 2012, p. 78-79).

Tendo em vista a impossibilidade de apreensão da totalidade da experiência, são as
cenas, vistas como um fragmento do tempo, que tornam os acontecimentos passíveis de serem
lidos. Nessa perspectiva, o acontecimento é essencialmente fragmentado: “O que se chama de
acontecimento não pode sequer ser encarado como uma soma de microacontecimentos e, sim,
como uma dinâmica inesgotável de apreensões” (MOUILLAUD, 2012, p. 80). O
acontecimento, então, como duplamente fragmentado na medida em que é extraído de uma
experiência que permanece fora do texto e apresentado entre outras informações. A mídia
também é tratada como a tela através da qual as comunidades se recompõem por meio do
“compartilhar dos acontecimentos” (MOUILLAUD, 2012, p. 88).
O campo jornalístico, segundo o autor, não se relaciona diretamente com os
acontecimentos físicos. A superfície da informação articula uma série de temporalidades (e
acontecimentos); o que é apresentado é apenas a fase emergente e terminal de “um trabalho
que está em curso no seio da vida social” (MOUILLAUD, 2012, p. 94). O autor destaca uma
tensão existente nas páginas do jornal, que reúne duas temporalidades distintas a partir de dois
eixos: o nível dos títulos - visto como a ponta da atualidade - impõe uma leitura linear a partir
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de uma sucessão de acontecimentos, e o dos artigos no qual a “narrativa segue o eixo da
coluna que mergulha na profundidade da página” (MOUILLAUD, 2012, p. 96).
Neste estudo no qual analisamos a construção da violência como acontecimento, a
proposta é identificar os principais quadros que fizeram parte de sua evolução. A violência
como acontecimento articula diferentes temporalidades: o do fato violento enquanto
“acontecimento bruto” e sua ocorrência no “real”; a sua conversão em notícia; e a construção
de novos quadros, ou de novos sentidos, que correspondem a seus desdobramentos –
investigação, julgamento dos acusados, entre outros. Articuladas, essas atualizações compõem
a narrativa da violência – indicam os culpados e as vítimas; apresentam, às vezes, de forma
detalhada todos os passos do crime – como parte da própria retórica do jornalismo de
comprovar a veridicidade do fato.
A partir dos operadores da Análise do Discurso que reunimos neste capítulo, partimos
para um estudo da violência contra a mulher nas páginas dos jornais impressos baianos A
Tarde e Massa!. Partimos do conceito de contrato de leitura (VERÓN) para o estudo do elo
que o suporte estabelece com o público. Avançamos com o conceito de posicionamento
discursivo (FERREIRA), levando em consideração aspectos extradiscursivos que fazem parte
do processo de inserção do jornal (enquanto marca) na esfera pública. O jornal pode ser
entendido como um dispositivo no qual a sua dimensão material e estrutura fazem parte do
processo de construção do sentido e, ao mesmo tempo, como uma entre as condições de
produção do discurso. Os estudos dos títulos, bem como das fotografias relacionadas com as
matérias verbais, serão algumas das estratégias de “entrada” para o estudo do posicionamento
discursivo. Vistos como um fragmento do discurso do jornal e integrados com as demais
matérias significantes – capa, diagramação, artigo e demais elementos das páginas – podem
ajudar na nossa trajetória analítica.
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4. POSICIONAMENTO DISCURSIVO DOS JORNAIS MASSA! E A TARDE: A
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO COTIDIANO
O jornalismo integra uma rede complexa de construção dos discursos sociais,
constituindo, portanto, um campo privilegiado para a análise das mudanças sociais (VERÓN,
2004). Os meios também podem ser considerados como principal instância de visibilidade
onde ocorrem os debates públicos e que, neste sentido, exercem influência na própria agenda
pública – entendida, aqui, como o processo de tomada de decisão do Estado sobre as questões
de interesse público. Partindo deste pressuposto, propomos, ao longo deste trabalho, um
estudo diacrônico da violência contra a mulher e uma análise sincrônica. No primeiro
capítulo, nos dedicamos ao estudo das transformações dos discursos sociais sobre a mulher,
sua inserção na esfera pública, bem como do surgimento do fenômeno da violência contra a
mulher enquanto um problema de interesse público.
Nas próximas páginas, voltaremos a nossa atenção para o discurso de dois
enunciadores – Massa! e A Tarde – de um mesmo emissor – Grupo A Tarde – na construção
da violência contra a mulher. O nosso corpus é formado por textos jornalísticos – notas,
notícias, artigos de opinião e reportagens – que abordam a temática da violência contra a
mulher, publicadas no período de outubro de 2012 a março de 2013. As formas de violência
consideradas neste trabalho - violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral - foram
definidas a partir do que é regulamentado na Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria
da Penha. A proposta é identificar de que forma esta questão é construída no cotidiano dos
dois jornais, bem como em um acontecimento específico – o Caso New Hit – que
abordaremos no capítulo seguinte.
Partimos da proposta teórica-metodológica de Eliseo Verón (2004) de análise do
contrato de leitura, segundo o qual os jornais, inseridos em um universo de concorrência,
estabelecem um elo com o seu leitorado, construído através das estratégias de diferenciação.
Diante de um ambiente no qual há uma convergência de conteúdos, os suportes buscam se
diferenciar diante dos concorrentes, sobretudo, no nível da enunciação ou das “maneiras de
dizer”. O contrato de leitura envolve uma imagem daquele que fala, outra daquele a quem o
discurso é direcionado e uma relação entre ambos, e pode ser recomposto a partir da análise
das diferentes matérias significantes que o compõem – sejam elas verbais ou não verbais –
como títulos, fotografias, diagramação, etc. Também consideramos o jornal como um
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dispositivo (MOUILLAUD, 2012), no qual sua estrutura e dimensão material exercem papel
fundamental na construção do sentido.
O contrato de leitura está submetido a condições de produção que deixam rastros na
superfície discursiva que podem ser identificados no decorrer da análise. No caso do discurso
jornalístico, destacamos três principais elementos que integram suas condições de produção:
as mudanças socioculturais; as expectativas do público visado; e o universo de concorrência
no qual as organizações jornalísticas estão inseridas. As rotinas produtivas, a lógica segundo a
qual o campo se estrutura, bem como as características do suporte também deixam marcas no
discurso e integram as suas condições de produção. Entretanto, existem aspectos
extradiscursivos que nem sempre aparecem no interior do suporte. É neste sentido que
trabalhamos com a proposta de análise do posicionamento discursivo ou contrato de
comunicação articulado por Giovandro Ferreira (2006), que também leva em consideração
estes elementos que fazem parte do processo de inserção do jornal – enquanto marca – na
esfera pública. Buscamos compreender a inserção do Massa! e do A Tarde no mercado
discursivo baiano, bem como sua relação com o principal concorrente – Correio*.
Ao longo desse capítulo, seguimos o seguinte percurso analítico: no primeiro
momento, fazemos uma reflexão sobre a inserção do jornais Massa! e A Tarde no mercado
jornalístico, e, em seguida, partimos para uma análise do posicionamento discursivo proposto
pelos suportes. Fazemos, no primeiro momento, um estudo geral do posicionamento, para
depois observar a construção da violência contra a mulher no interior do suporte.

4.1. O GRUPO A TARDE E O MERCADO JORNALÍSTICO: AS TRAJETÓRIAS DE A
TARDE E MASSA!

Consideramos que todo discurso envolve um dispositivo de enunciação, que constrói
uma relação entre enunciador e coenunciador, submetido a determinadas condições de
produção (VERÓN, 2004). O jornal, enquanto produto, além de estabelecer esta relação com
o público através das matérias significantes que integram o contrato de leitura, também se
posiciona no interior do mercado discursivo através de aspectos extradiscursivos, que dizem
respeito à lógica do campo, o ambiente concorrencial e a relação da empresa com os campos
de poder (FERREIRA, 2006). É neste sentido que uma das etapas de nossa análise é voltada
para a inserção dos jornais A Tarde e Massa! na esfera pública e a trajetória do Grupo A
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Tarde na tentativa de se manter no mercado jornalístico diante de novas condições de
produção.
O mercado jornalístico baiano seguiu a tendência nacional de queda de circulação dos
jornais impressos de referência, impulsionada pela consolidação da internet e, por outro lado,
de ampliação dos jornais destinados aos segmentos populares. Com a emergência de um novo
cenário de transformações econômicas, sociais e culturais no país, no qual podemos
identificar um crescimento significativo do poder aquisitivo da população e uma série de
outros avanços como a escolaridade, houve o surgimento de um público em potencial para as
empresas (GOMES, 2011). As organizações têm adotado estratégias discursivas específicas
para captar a atenção deste público em potencial: priorização de temas como a violência, que
provocam sensações/emoções nos leitores; a aproximação com o público, com notícias
prioritariamente locais e com comentários de “populares”, matérias de prestação de serviço,
além da adoção de modos de enunciação particulares, que exploram, sobretudo, a oralidade.
Segundo dados da auditoria do Índice Verificador de Circulação (IVC), divulgados
pela Associação Nacional de Jornais (CENÁRIO, 2013), entre os anos de 2006 e 2011, os
jornais populares44 foram responsáveis pelo aquecimento do mercado de jornais impressos no
país. Em 2011, foi registrado um crescimento médio de circulação (de 3,5%) dos jornais
impressos brasileiros, impulsionado pela ampliação das vendas de publicações destinadas aos
segmentos populares, que apresentou um crescimento de 10,3%. Esta tendência se manteve 45,
em 2012, e as publicações deste segmento apresentaram um crescimento maior do que os
títulos com preço de capa superior a R$ 2,00.

44

Alguns autores utilizam o conceito de sensacionalista para se referir aos jornais deste segmento, que teve
como primeiras experiências publicações que apostavam no trinômio “escândalo-sexo-sangue”
(ANGRIMANI, 1995) como base do seu contrato com seus leitores. Autoras como Amaral (2005, 2006)
acreditam que o conceito de sensacionalista não dá conta das estratégias adotadas pelas experiências atuais, e
defende o conceito de jornalismo popular, dando ênfase aos públicos aos quais a publicação de destina.
Segundo a autora, alguns jornais populares têm contornado o estilo “espreme que sai sangue” para usar outros
recursos para construir um elo com os leitores, como o entretenimento, o assistencialismo, o denuncismo, a
prestação de serviços e a exposição de pessoas comuns e celebridades. O sensacionalismo pode aparecer em
diferentes níveis e diferentes maneiras e o conceito pode ser tornar vago em um contexto no qual a estratégia
de provocar sensações é generalizada (AMARAL, 2005). É importante, entretanto, não confundir o fenômeno
da comunicação popular - desenvolvida pelos movimentos populares e comunidades - do jornalismo popular,
um produto do mercado.
45
Segundo o artigo da AJN, em 2012, a circulação dos jornais brasileiros apresentou um crescimento médio de
1,8%, impulsionado pelo avanço das edições digitais, que aumentaram 128% comparados ao ano anterior. No
mesmo período, as publicações com um preço médio entre R$1,00 e R$2,00 apresentaram um crescimento de
2,4%; os populares, com um preço de até R$ 0,99, de 1,8%. Já os jornais com preço de capa acima de R$2,00
tiveram um avanço de 1,2% (CENÁRIO, 2013).
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Em 2010, o A Tarde perdeu a liderança em circulação46 no Estado para o seu principal
concorrente, o Correio* - antigo Correio da Bahia - da Rede Bahia47. A publicação da Rede
Bahia obteve progressivo crescimento após reformas do projeto gráfico e da substituição do
formato standard pelo berliner – um formato mais compacto do que o standard, porém, maior
do que o tabloide - uma das tendências dos jornais destinados aos segmentos “populares”.
Também houve alteração nos modos de enunciação das notícias, como a exploração de textos
mais curtos. No formato atual, o caderno48 principal do Correio* é composto pela editoria 24h
– que está segmentada em Bahia, Economia, Brasil, Mundo – e pela editoria Esportes. No ano
de 2010, o jornal Correio* também implementou nova política de preço, reduzindo o valor de
venda para R$0,50 durante a semana e R$1,00 aos domingos, buscando ampliar o seu público
alvo, voltando-se aos segmentos C e D.
Foi neste contexto de reposicionamento do Grupo A Tarde diante dos concorrentes
que o Massa! foi criado, uma estratégia da empresa de atrair os consumidores das classes C e
D, adotando o mesmo preço do concorrente - de R$0,50. A reformulação do Correio* e a
criação do Massa! podem ser entendidas como parte de um movimento das empresas de
comunicação no Brasil de se reposicionarem no interior do mercado, diante de novas
condições de produção. Em seu lançamento, em outubro de 2010, a promessa era a de se
produzir um jornal próximo à realidade do leitor – o slogan “Feito do seu jeito” demonstra a
estratégia do suporte de criar um vínculo de cumplicidade com seu coenunciador. A
campanha de lançamento do jornal, produzida pelas agências de propaganda Leiaut e
Engenhonovo, foi composta de duas fases:

A primeira, composta por teasers em outdoors espalhados pela cidade com
referências do que é ser “Massa” na capital baiana, como por exemplo:
“Massa é tomar sorvete na Ribeira”, uma alusão ao famoso sorvete de um
bairro de Salvador, conhecido mundialmente. Também inserções de spots e
jingles nas principais rádios populares (ENGENHONOVO, 2010, s./p.).

46

Segundo dados do IVC, órgão responsável pela auditoria de jornais e revistas no Brasil, a ultrapassagem foi
verificada a partir do mês de setembro de 2010 com o Correio* circulando 47.239 contra 44.301 exemplares
do A Tarde (CORREIO, 2011). A publicação da Rede Bahia conquistou a liderança de circulação no nordeste,
no ano de 2012, com uma circulação de média de 62.070, se posicionando à frente do pernambucano Jornal do
Comércio, com 41.239 exemplares diários, e do jornal A Tarde – que apresentou circulação diária de 40.019
(MAIORES, 2012).
47
Fundado em 1979, o antigo Correio da Bahia passou por uma série de mudanças até chegar ao formato do
atual Correio*. É um dos veículos da Rede Bahia, que ainda a TV Bahia e suas retransmissoras no interior –
TV Sudoeste, TV Santa Cruz, TV Subaé, TV São Francisco, TV Oeste; Ibahia.com; Bahia FM; CBN Salvador;
TV Salvador; Subaé AM; e Bahia FM Sul.
48
A publicação reúne seis cadernos: Caderno Principal; Guia Correio; Correio Autos; Bazer & Cia; Correio
Imóveis; e *Classificados.
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Nesta fase, foram veiculadas, nos outdoors de Salvador, peças que trabalhavam,
sobretudo, com o significado do nome da publicação, aproximando-o à realidade dos leitores.
O nome do jornal é um elemento importante na constituição do contrato de comunicação do
suporte. Segundo Mouillaud (2012), é a zona de contato de cada jornal com os demais – o
nome é um dos principais dispositivos através dos quais o suporte torna-se percebido quando
estabelece uma relação de concorrência com o “outro jornal”. Neste sentido, o nome Massa! é
significativo: o termo é popularmente usado como um adjetivo que remete a algo “legal”,
“muito bom”, “divertido”. Ao usá-lo como termo que agrega o título principal do jornal,
esvazia-se o seu sentido original; é a marca Massa! que passa a remeter ao universo popular e
como algo próximo da realidade do leitor. Foi esta a principal estratégia discursiva adotada
nas peças publicitárias de lançamento da publicação (ver Figura 03). Nos anúncios, o
significado da expressão “massa” estabelece uma relação de simbiose com a marca e as
atividades do cotidiano dos leitores, como “comer acarajé em Itapoã” ou “bater um baba com
os amigos”. O sentido construído é o de que a publicação vai fazer parte do cotidiano dos
leitores, assim como o cotidiano dos leitores e das comunidades estarão presentes no próprio
jornal.

Figura 3 – Peças publicitárias que integraram a campanha de lançamento do Massa!, em outubro de
2010.

A segunda etapa da campanha envolveu a veiculação de comerciais 49 que buscaram
fortalecer o slogan “Feito do seu jeito”. O comercial produzido para o lançamento da
49

Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0QE7-tMCdCM.
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publicação segue esta estratégia de criação de vínculo com o segmento popular. O vídeo inicia
com um jingle no gênero musical do pagode, coberto com imagens que remetem ao cotidiano
– uma garota na praia; um grupo de amigos jogando futebol; uma pessoa saindo de uma
entrevista de emprego. Há um efeito de focalização em cada uma destas cenas que são
publicadas, em seguida, na capa do jornal, fortalecendo o sentido de que a realidade dos
leitores estará presente na sua cobertura. As imagens seguem até focalizar em um “carrinho de
café” – elemento bastante comum nas ruas de Salvador, que também vende a publicação. O
vendedor faz a propaganda do produto: “Chegou o Massa! Esporte, Lazer, Cultura e
Emprego. O Dia a dia da sua comunidade. Olha o Massa! aê!” (ver Figura 04). O sentido da
cena reforça a estratégia da campanha de construir um vínculo próximo com os leitores.
Todos os elementos que compõem a peça tentam remeter à realidade das comunidades
populares da cidade – do carrinho do café à busca por emprego. Outro elemento que ganha
destaque é o custo da publicação: R$0,50.

Figura 04 – Frames do VT de lançamento - jornal Massa!.

Em entrevista, Paulo Oliveira (que participou do processo de elaboração da publicação
como supervisor editorial) destacou a visita às comunidades populares da cidade como uma
etapa importante do processo de pesquisa que antecedeu a criação jornal, que teve o objetivo
de “conhecer a forma de agir do público alvo” (SCARDOELLI, 2012, s./p.). Segundo
Oliveira, a linguagem coloquial e as cores que compõem o contrato de leitura do Massa!
foram originadas do contato com as “regiões mais afastadas da capital”.
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Fomos para esses bairros e vimos que nos comércios locais predominavam o
vermelho e o amarelo. Resultado: deixamos o jornal com essas duas cores.
Teve acadêmico que reclamou, disse que estava “muito carregado”, mas ele
não sabe que foi tudo estudado para se aproximar do leitor (OLIVEIRA
apud SCARDOELLI, 2012, s./p.).

A criação do Massa! também ganhou destaque nas páginas do jornal A Tarde,
publicação do Grupo que segue o padrão dos quality papers. A notícia deu destaque à ação
“inovadora” da organização jornalística de criar “o primeiro jornal popular da Bahia”, voltado
para “um público ávido por leitura, que até agora, verdadeiramente, não contava com um
jornal pensado para ele” (RAMOS, 2010, s./p.). O discurso do jornal é coerente com as
condições de produção que demandam do campo jornalístico uma relação mais próxima com
os leitores. Por outro lado, o A Tarde busca reforçar princípios norteadores do discurso de
legitimação do jornalismo, como a sua capacidade de informar o público sobre os principais
acontecimentos, bem como explicá-los. O lead da matéria publicada pelo A Tarde sobre o
lançamento do Massa! segue esse discurso de legitimação. O sentido construído é o de que,
apesar de não seguir os padrões dos jornais de referência, ou seja, de adotar uma “linguagem
coloquial”, a publicação irá manter a qualidade informativa.

A Bahia começa a conhecer o Massa!, novo jornal do Grupo A TARDE que
chega para oferecer notícias e informação de entretenimento e serviço às
classes C e D. O novo produto, que é o primeiro jornal popular da Bahia,
aposta na linguagem coloquial, mas nem por isso menos informativa. O
Massa! mostrará mais da rotina nos bairros populares de Salvador, refletindo
a sua diversidade cultural. Além disso, estará atento às ações de incentivo ao
exercício da cidadania (RAMOS, 2010, s./p.).

O posicionamento do diretor-executivo da organização na matéria reforça esse
discurso de legitimação construído pelo A Tarde, destacando a “credibilidade e a
cumplicidade com seus leitores” (RAMOS, 2010, s./p.) como os principais compromissos das
publicações que integram o Grupo. Portanto, podemos perceber este movimento do Grupo A
Tarde como uma tentativa de reposicionamento no interior do mercado jornalístico, que
também pressupõe uma atualização do contrato de leitura do próprio jornal A Tarde.
Com 101 anos de existência, o A Tarde é o principal veículo do Grupo A Tarde, que
agrega empresas de diferentes áreas da comunicação, como a radiodifusão, o jornalismo
impresso e online, prestação de serviços de internet, serviços gráficos, entre outros50. Ao

50

O Grupo A Tarde reúne o jornal A Tarde, a rádio A Tarde FM; a Agência A Tarde, o jornal Massa!, a
prestadora de serviços de internet Avance.
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longo de sua trajetória, a publicação passou por diferentes reformas 51 gráficas e editoriais,
com mudanças nos cadernos, editorias e diagramação. A última, realizada em 2009, foi
anunciada em matéria do próprio A Tarde, no dia 29 de agosto do mesmo ano. O principal
objetivo da reforma era “tornar o jornal mais atraente, de forma a estimular uma melhor
leitura do seu conteúdo”. Um dos diretores executivos do jornal, Sylvio Simões, busca
legitimar52 as mudanças do jornal a partir da necessidade de se “acompanhar as mudanças a
cada tempo” sem, entretanto, perder a credibilidade do jornal de informar “com consistência e
precisão” (RAMOS, 2009). A partir da reforma implementada em 2009, o A Tarde passou a
explorar mais elementos como reportagens fotográficas e infográficos. A matéria publicada
em agosto daquele ano anunciava, também, textos com “narrativas mais diretas”. O leitor
também passou a ser convocado a participar do processo de construção das notícias com a
criação da seção do site da publicação, Cidadão Repórter.
As capas de edições atuais (ver Figura 05) ilustram bem a estratégia que a publicação
adotou nos últimos anos. O A Tarde manteve a centralidade de temas como a política
(regional e nacional) e economia, editorias de peso em jornais de referência. Por outro lado,
com o objetivo de captar a atenção do leitor, o espaço voltado para as notícias de
entretenimento tem sido ampliado, sobretudo nas edições de domingo, com presença inclusive
na primeira página – principal vitrine do discurso do jornal. Em maio de 2013, o jornal
ampliou a cobertura da programação televisiva do Caderno 2 +, e passou a incorporar o
conteúdo fornecido pela Agência Estado, além da criação de novas colunas.

Focado em programas e personagens, o pacote prevê entrevistas com
personalidades, reportagens sobre as novelas da semana, novas séries,
minisséries, lançamentos e curiosidades da programação dos canais abertos e
fechados. [...] O leitor do 2+ de domingo encontrará no seu caderno uma
nova coluna, Fique Ligado, com os bastidores das principais emissoras e o
melhor e o pior da TV, e uma sessão de frases da semana de famosos.
Humor e entretenimento - De segunda a quinta, a cobertura de TV ganha
lugar diferenciado na página 5 do 2+ e, na sexta, no Guia Fim de Semana.
As reportagens vão tratar sempre de novelas, artistas, séries, programas,
personalidades (CADERNO, 2013, s./p.).

51

Não iremos analisar todas as reformas implementadas pelo Jornal, pois tal tarefa mereceria um estudo
específico sobre a evolução do contrato de leitura do A Tarde desde a sua criação. Focaremos na apresentação
atual da publicação e mudanças recentes que ocorreram.
52
Declaração completa do Diretor do A Tarde: “A TARDE está demonstrando a sua capacidade de acompanhar
as mudanças a cada tempo que a sociedade aperfeiçoa todo o seu conhecimento. Isto sem perder a sua
credibilidade, informando com consistência e precisão. Utilizando as novas técnicas do jornalismo, A TARDE
contribui para o amadurecimento de cada leitor em seu desenvolvimento pessoal” (RAMOS, 2009, s./p.).
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Figura 05 - Primeira página53 das edições de 21 de outubro de 2012 e 06 de janeiro de 2013 do jornal
A Tarde.

Inserido em um universo de concorrência, o jornal busca diferenciar-se e constituir um
leitorado atrativo para os anunciantes. Os banners publicados na página de publicidade do site
do Grupo A Tarde sintetizam esses elementos que fazem parte das condições de produção do
discurso jornalístico. Na primeira imagem, a empresa oferece os seus dois principais
produtos: “INFORMAÇÃO PARA QUEM LÊ, RESULTADO PARA QUEM ANUNCIA”.
O título está disposto ao lado de uma imagem da primeira página do jornal em primeiro plano,
com ênfase na sua marca. No segundo banner, o jornal destaca o perfil dos leitores do A
Tarde, “80% dos leitores das classes ABC”, bem como o índice de leitura alcançado no
período de julho de 2013 a setembro de 2013, segundo o IBOPE – mais de 440 mil leitores na
Região Metropolitana de Salvador. O título “NOSSO LEITOR É O SEU PÚBLICO-ALVO”
convoca possíveis anunciantes. Na imagem seguinte, destinada aos possíveis anunciantes do
53

Ver imagem ampliada nos Anexos H e I.
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Massa! os dados do perfil do leitorado (79% dos leitores das classes CDE) complementam
sentido do título – “O verdadeiro jornal popular!”. Nas três imagens (ver Figura 06), as cores
que as compõem remetem às respectivas marcas de cada uma das publicações. O azul é
coerente com a sobriedade do A Tarde enquanto jornal de referência, que estabelece vínculo
com o leitorado, sobretudo, a partir do compartilhamento de um saber em comum. Já o
vermelho presente na logomarca e no anúncio do Massa! reflete a estratégia do jornal de
convocar o leitor através da emoção.

Figura 06 – Banners publicados no site do Grupo A Tarde.

82

Em crise, após perder o posto de liderança em circulação no estado, o A Tarde também
passou por conflitos que ganharam repercussão nacional 54. No dia 08 de fevereiro de 2011,
jornalistas da empresa divulgaram carta aberta, circulada no Facebook, que denunciava a
demissão de um repórter, Aguirre Peixoto, após pressões de construtoras, algumas
anunciantes do jornal. No dia 02 de dezembro de 2010, foi publicada a matéria “Tecnovia é
denunciada por crime ambiental na Paralela” produzida pelo jornalista. A reportagem falava
sobre as denúncias que o Ministério Público Federal encaminhou à Justiça, acusando as
empresas Patrimonial Saraíba e Construtora NM e a Secretaria de Ciência e Tecnologia do
Governo do Estado da Bahia por crimes ambientais cometidos durante a construção da
Tecnovia - Parque Tecnológico de Salvador (PEIXOTO, 2010, s./p.). Após um processo de
greve realizado por profissionais do A Tarde, além das repercussões negativas pela demissão
do repórter, a empresa voltou atrás e o readmitiu, numa tentativa de por fim ao desgaste
(COMUNIQUE-SE, 2011). Em maio do mesmo ano, nove profissionais (entre eles, cinco
jornalistas) foram demitidos da empresa, que alegou55 estar passando por um processo de
reestruturação. Em julho de 2012, vieram novas demissões - 80 profissionais, entre eles 23
jornalistas. A direção da empresa justificou 56, no período, que a medida foi necessária para
“manter-se competitiva no mercado” (JORNAL A TARDE, 2012).
Os processos de mudança que percebemos no jornalismo baiano fazem parte de um
movimento nacional das organizações jornalísticas de se reposicionarem no mercado. O
desenvolvimento da internet e a consolidação do jornalismo online foram acompanhados de
desafios para o campo jornalístico. O desenvolvimento técnico veio acompanhado de
alterações não só para as estruturas de comunicação midiática, mas para a sociedade como um
todo, por implicar em novas práticas sociais (FAUSTO NETO, 2012), e fez emergir novas
condições de enunciação da realidade, marcadas pela diminuição das fronteiras entre
produção e recepção. Surgiram novos modelos de interação e, com eles, novas zonas de
54

No período, foram publicados artigos de opinião e notícias em portais como o Comunique-se, Observatório da
Imprensa e Observatório do Direito à Comunicação.
55
“O atual conjunto de ações impacta diretamente na geração de resultados para todos, além de realizar um
posicionamento estratégico, compatível com as demandas presentes e futuras da nossa audiência nas diversas
plataformas. O esforço, portanto, envolve melhoria de processos, automatização, aumento de produtividade,
otimização do quadro de colaboradores, requalificação do corpo gerencial da empresa e modernização de
ferramentas de gestão e de desenvolvimento de produtos, diz o comunicado assinado pela direção da empresa”
(JORNAL A TARDE, 2011).
56
“A Empresa Editora A TARDE S/A esclarece que serão adotadas todas as medidas legais com relação aos seus
empregados. A dispensa de uma parte do quadro funcional é necessária para a empresa manter-se competitiva
no mercado. A TARDE convocou os dois sindicatos, SADEJORBA e SINJORBA, para o diálogo, numa clara
demonstração de respeito aos direitos dos seus colaboradores, e, além disso, protocolou junto ao Ministério
Público do Trabalho requerimento para intermediação nas negociações, com audiência já designada para o dia
17 de julho de 2012, às 10h” (JORNAL A TARDE, 2012).

83

contato entre jornais e leitores (FAUSTO NETO, 2008). O surgimento desta nova ambiência
reconfigura todo o entorno comunicacional – práticas como a interatividade 57, ampliadas com
a internet, abalam a dinâmica de outros dispositivos, como os jornais impressos. Esse novo
ambiente sugere uma evolução no contrato de comunicação dos suportes com seu público.
O discurso jornalístico passa a incorporar elementos desta nova ambiência, como o
apelo à participação, que implica diretamente o leitor na construção da notícia, elementos que
podemos perceber no discurso de A Tarde e Massa!. A ampliação do espaço do leitor, com a
nova diagramação da editoria de Opinião, iniciada em 27 de janeiro de 2013, pode ser
entendida como um traço deste novo ambiente que demanda do jornal impresso uma relação
mais próxima com o leitor. Na matéria publicada no dia 26 de janeiro sobre a reformulação da
página, que ganhou chamada na primeira página do jornal, a publicação destaca o potencial da
seção Espaço dos Leitores de fornecer pautas para o jornal, além de atender à “necessidade
das pessoas de opinar sobre diferentes assuntos” (ver Figura 07).

Figura 07- Recorte da página B1 do A Tarde de 26 de janeiro de 2013.

Outro rastro destas novas condições de produção pode ser percebido no cabeçalho da
editoria Bahia, publicado no dia 24 de novembro de 2012, no qual os leitores são convocados
a participar do processo de produção das notícias através do envio de sugestões de pauta (ver
Figura 08). Também identificamos uma integração entre os suportes impresso e online –
chamadas para notícias do A Tarde Online são publicadas nas páginas do suporte impresso; o

57

Reconhecemos que a interatividade é uma prática anterior à internet. Programas de rádio, por exemplo, já
trabalhavam com a interação com o público através das chamadas telefônicas. Da mesma forma, os jornais
impressos já trabalhavam com espaço de interação como o de carta dos leitores.
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A Tarde Online também convida o leitor a conferir a versão ampliada das matérias publicadas
no impresso.

Figura 08 - Cabeçalho da editoria Bahia do A Tarde de 24 de novembro de 2012.

O Massa! também incorporou elementos dessas novas condições de enunciação no seu
contrato de leitura com os leitores. Um exemplo disso é o espaço que o suporte dedica para a
publicação de imagens e pautas enviadas pelos leitores (ver Figura 09). Em outra seção fixa,
intitulada “Pergunte ao Doutor MASSA!” o jornal tira dúvidas enviadas pelos leitores sobre
temas relacionados à saúde.

Figura 09 - Recorte do Massa! de 12 de dezembro de 2012.

Portanto, identificamos diferentes movimentos das organizações jornalísticas baianas
diante das condições de produção apresentadas. Por um lado, identificamos alterações no
contrato dos jornais de referência, a exemplo da aproximação entre enunciadores e
coenunciadores. Por outro, as organizações jornalísticas optaram por investir em diferentes
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frentes e produtos, como no caso do Grupo A Tarde, que lançou o Massa! como estratégia de
ampliar o seu leitorado, além de manter outros produtos e serviços, como o A Tarde Online; a
rádio A Tarde FM; a Agência A Tarde e o Mobi A Tarde (serviço de mensagem que envia as
principais notícias para o celular).

4.2. AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DE A TARDE E MASSA!
Depois de uma breve análise da inserção do A Tarde e do Massa! no campo
jornalístico, partiremos, neste momento, para a análise do contrato de leitura que os dois
suportes estabelecem com o seu leitorado. Através da análise das diferentes matérias
significantes que compõem o jornal (capa, títulos, fotografias, artigos), podemos reconstituir o
contrato de um suporte que envolve a imagem da publicação, bem como do seu leitor ideal e
uma relação entre os dois sujeitos discursivos. O nosso corpus é formado por exemplares do
Massa! e do A Tarde publicados no período de outubro de 2012 a março de 2013. Buscamos
elementos e operações discursivas regulares, constituindo invariantes discursivas no interior
do contrato.
O jornal também pode ser visto como um dispositivo, no qual a sua materialidade
exerce um papel importante na produção no sentido. As páginas externas são abertas, atuando
como regiões “sensíveis” do jornal – enquanto as páginas internas são organizadas por títulos
assuntos, os enunciados das páginas externas são “imprevisíveis”, uma vez que as notícias
chegam à capa por seu valor notícia (MOUILLAUD, 2012). A primeira página constitui a
principal vitrine do jornal – é através dela que o suporte estabelece o primeiro contato com os
seus coenunciadores, possuindo, portanto, centralidade no seu discurso. No primeiro
momento desta seção, faremos uma análise geral do posicionamento discursivo dos dois
suportes, construído através da primeira página. No momento seguinte, partiremos para a
análise discursiva da violência contra a mulher no cotidiano das duas publicações.

4.2.1 O posicionamento discursivo do Massa! através de suas capas: violência, erotismo,
entretenimento e serviços58

58

Algumas das análises apresentadas nesta seção também fizeram parte de estudo realizado pelo Centro de
Comunicação, Democracia e Cidadania (CCDC), sobre a violência contra a mulher em jornais impressos e
programas televisivos.
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Como abordado no início deste capítulo, o Massa! surge como uma estratégia de
reposicionamento do Grupo À Tarde no mercado jornalístico baiano, ampliando o seu
leitorado com a incorporação do segmento popular. O formato mais compacto adotado pelo
suporte é um elemento significativo: historicamente, os jornais no formato tabloide estiveram
associados à imprensa mais popular, enquanto a imprensa de referência tem optado
tradicionalmente pelo formato standard (FERREIRA & MOURA, 2012).
A distribuição de editorias segue a estratégia de aproximação com a realidade dos
leitores. Editorias tradicionais - como política, economia, cultura - saem de cena, para dar
lugar a seções destinadas a matérias sobre violência, serviços, notícias locais, denúncias
enviadas por e-mail pelos leitores, dicas, vida de famosos, esporte, entre outros. As notícias
publicadas no Massa! são distribuídas em 12 editorias: 1) Alô Bahia - onde são publicadas a
previsão do tempo, dicas, receita, comentários de leitores (seção “Na boca do povo”); 2)
Notícia do Dia! - na qual o jornal seleciona a notícia de destaque; 3) Polícia - na qual são
publicadas matérias sobre violência; 4) Nas Ruas - destinada a matérias que noticiam fatos
locais, relacionadas com o cotidiano das comunidade, além de seção fixa, intitulada Seu
bairro, para onde são enviadas denúncias e fotos com reclamações dos bairros populares; 5)
Geral - composta por seções fixas com entrevistas com leitores, mais um espaço para envio
de reclamações e imagens, além da seção Lan House, na qual o jornal repercute publicações
do Twitter e os vídeos mais vistos do Youtube; 6) Economia Popular - com dicas de como
economizar, se portar no mercado de trabalho, indicações de emprego, além de orientações
sobre direitos trabalhistas; 7) Massa! Esportes; 8) Massa! Famosos; 9) Diversão - composta
pelas seções TV, onde são publicados resumos de novelas e outros programas da televisão
aberta, e É pra curtir!, onde é divulgada a programação cultural de Salvador, classificada
pelos valores cobrados na entrada (“0800”, até R$5,00 até R$10,00 e mais de R$10,00); 10)
Viver Bem - destinado à publicação de artigos relacionados à saúde e um espaço para tirar
dúvidas sobre o tema; 11) Nosso país/Planeta! - com notícias nacionais e uma seção intitulada
Mundo Louco com matérias sobre violência e fatos inusitados ocorridos internacionalmente; e
12) Classificados. Apesar de existir uma divisão de editorias, a sua ordem e a própria seleção
das notícias por seção varia – uma notícia publicada na editoria Nosso País/Planeta pode, no
dia seguinte, aparecer na Notícia do Dia ou Polícia.
Uma

análise

geral

das

capas

do

Massa!

revela

um

ethos

discursivo

(MAINGUENEAU, 2002, 2006, 2008, 2010) masculino, que estabelece uma relação
assimétrica (pedagógica) e ao mesmo tempo de cumplicidade com o seu leitorado – uma
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cumplicidade no nível dos modos de dizer, da partilha de opiniões e emoções. Identificamos
uma presença cotidiana da mulher como objeto sexual 59. A utilização de fotos com mulheres
seminuas na primeira página do jornal (ver Figura 10) – recurso para atrair o público
masculino – é uma das marcas discursivas regulares que compõem o jornal.
As mulheres seminuas nas capas do Massa! (ver Figura 10) se dirigem ao público
masculino 60, olhando no olho dos leitores. Os títulos complementam o efeito de sentido das
fotos: “Graciella Carvalho: gata tem muito para mostrar!” (MASSA!, 29/8/2012); “Allyne
Silveira: gata de Brotas é para quebradeira!”(MASSA!, 05/9/2012); “Andressa Urash: exlatinete está de periquita nova!” (MASSA!, 23/11/2012; e “Aline Riscado: ela deixa o Faustão
doidinho” (MASSA!, 05/3/2013). As mulheres compõem o catálogo de produtos que o Massa!
oferece aos seus leitores em sua principal vitrine, e o enunciador as apresenta estabelecendo
uma relação de cumplicidade com os coenunciadores, sobretudo, por meio dos comentários
que acompanham as imagens.

59

Em estudo anterior (FERREIRA & MOURA, 2012), fizemos uma análise comparada da cobertura da
violência contra a mulher nas páginas do Massa! e do Correio*, no qual também identificamos a presença
regular da mulher enquanto um “objeto de desejo”.
60
Segundo o mídia kit produzido pelo Departamento de Marketing do Grupo A Tarde em fevereiro de 2014,
57% dos leitores do Massa! são homens; 68% dos leitores são da “classe C” e 54% possuem entre 25 e 49 anos
(GRUPO A TARDE, 2014).
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Figura 10 – Capas do Massa! de 29/08/12, 05/09/12, 23/11/12 e 05/03/13.

O suporte também constrói uma relação de proximidade com o público masculino, ao
mesmo tempo em que estabelece uma relação didática (assimétrica), a exemplo da chamada
publicada no dia 15 de novembro de 2012 (ver Figura 11), que aconselha os leitores na
escolha de presentes para namoradas e esposas.

Figura 11 - Chamada publicada na capa do Massa! de 15 de novembro de 2012.

Apesar de construir seu ethos discursivo masculino, outras operações discursivas
também buscam chamar a atenção do público feminino. É o caso da “PROMOÇÃO DO
FAQUEIRO”, um dos recursos de fidelização que o suporte destinou às leitoras, tendo em
vista a predominância de mulheres entre as chamadas de divulgação da promoção (ver Figura
12). A promoção é divulgada com a participação de “personalidades” regionais, como a
cantora Nara Costa, a cozinheira Alaíde do Feijão e a dançarina Carla Minhoca. Com
destaque na capa, a participação destas personalidades é utilizada atestar discursivamente a
qualidade do produto, além de despertar o interesse do público.
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Figura 12 - Recorte de capas do Massa! – 22 de janeiro de 2013 e 15 de março de 2013.

A estratégia é de associar a credibilidade das personalidades ao produto, como na
chamada publicada no dia 22 de janeiro de 2013, que contou com a imagem da cozinheira
Alaíde do Feijão, acompanhada da legenda “Alaíde vai renovar sua cozinha com a promoção
do Massa!” (MASSA!, 22/1/2013, p.1). O efeito de sentido é de que a cozinheira utilizou o
faqueiro e atestou a qualidade do produto. A chamada é utilizada como reforço desse sentido:
“A cozinheira Alaíde do Feijão já usa o conjunto e recomenda”. Portanto, se a leitora quer
cozinhar bem e renovar sua cozinha, como fez a “bem sucedida” Alaíde do Feijão, deve
participar da promoção do Massa!. Um efeito de sentido semelhante é construído através do
título e subtítulo: “CARLA MINHOCA É BOA DE GARFO” e “DANÇARINA PODE NÃO
COZINHAR BEM, MAS ADORA COMER E APROVOU O FAQUEIRO”. A dançarina é
trazida para a capa da publicação para comprovar a qualidade do produto.
Também é regular a presença de matérias de entretenimento, como aquelas que
comentam os reality shows, a exemplo de A Fazenda e Big Brother Brasil, novelas, indicam
shows e festas, além de retratar a vida de celebridades. A disposição das diferentes matérias
significantes – títulos, fotos e ilustrações – aproxima a realidade do público da vida das
celebridades (ver Figura 13).
Não há uma distinção, na primeira página do Massa!, entre os conteúdos informativos
de interesse público (notícias e serviços) e as matéria de entretenimento. As matérias
significantes associadas ao romance de uma celebridade são dispostas, na primeira página, ao
lado matérias sobre violência, ou as reportagens sobre os problemas de transporte público (ver
figuras 13 e 14). O leitor passa a acompanhar detalhes da vida dos famosos e, ao conhecê-los,
é convidado a fazer parte desta narrativa espetacularizada, que integra no mesmo “mundo” a
vida de celebridades e as notícias dos bairros populares. No título “Novela sem fim: Nicole
quer Victor”, o jornal parte do pressuposto de que o público conhece a personagem e
acompanha cada capítulo do seu relacionamento amoroso – no caso, o fato envolve a modelo
Nicole Bahls e o jogador de futebol, Victor Ramos.
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Figura 13 – Recortes de primeira página do Massa! de 15/11/12, 15/02/13, 16/03/13 e 22/09/12.

Figura 14 - Recorte da primeira página do Massa! de 03 de outubro de 2012.
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O Massa! também se dirige ao público feminino convocando-o a enviar fotos que
serão reproduzidas na capa do jornal: O título: “QUER SER A GATA DA CAPA?” em
conjunto com a foto de uma mulher apenas de short e top, numa pose sensual, reforça o lugar
da mulher como objeto de desejo dos homens (vide Figura 14).
Na primeira página do Massa!, títulos, ilustrações e fotos são posicionados numa
relação de concorrência com os títulos, tendência marcante em jornais considerados como
sensacionalistas (FERREIRA & MOURA, 2012). Não há uma hierarquização ou classificação
dos fatos que ganham destaque na capa: os acontecimentos emergem na primeira página e a
relação de contraste entre as matérias significantes, que define qual é a manchete principal do
dia, é construída a partir da diagramação. Em geral, o título é disposto em caixa alta, nas cores
vermelha ou branca, em contraste com o fundo preto ou vermelho. Os subtítulos e antetítulos
(ou chapéu) são utilizados para qualificar e detalhar o fato em questão (vide Figura 10),
estabelecendo uma postura pedagógica (assimétrica) e, ao mesmo tempo, de cumplicidade
com os coenunciadores.
A atitude enunciativa revelada através dos títulos estabelece uma aproximação do
suporte com o leitorado. É recorrente o uso de expressões próximas às orais; afirmações que
avaliam os fatos; ações sem sujeitos que fazem parte da estratégia de se posicionar próximo
da realidade dos leitores. Através dos dispositivos gráficos, o suporte faz emergir o impacto
do acontecimento, enquanto os antetítulos atuam como mecanismo de qualificar os fatos,
através de expressões populares – como se o jornal captasse a reação das pessoas, enquanto
testemunhava os fatos (FERREIRA & MOURA, 2012).

Dessa forma, é construído, na primeira página um efeito de sentido
sismográfico, com seu registro dos abalos da realidade que foge, por vezes, à
compreensão. De um lado, o efeito expressa uma realidade em estado puro:
“veja a realidade, eu a sinto como você”. De outro lado, o jornal consegue
não só senti-la, mas também, em parte, compreendê-la e ele passa a
aconselhar, tomar posição mais explicitamente. O enunciador constrói uma
relação pedagógica numa constante identificação com o leitor (FERREIRA
& MOURA, 2012, p.5).

Através das diferentes matérias significantes que compõem o seu contrato de leitura,
bem como com a priorização de determinados conteúdos (violência, sexo, celebridades), o
suporte provoca reações nos leitores, ao mesmo tempo em que constrói discursivamente uma
“realidade” com acontecimentos que fogem do seu controle. O vínculo que é estabelecido
com os leitores surge a partir da partilha de emoções, com expressões que avaliam os
acontecimentos com os quais os leitores implicitamente concordam.
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Antetítulo: CASAL TRAÍRA
Título: AMANTES ASSASSINOS NA JAULA
Subtítulo: O pedreiro Roque da Silva é suspeito de matar a mulher,
Lucivânia, com a ajuda da amante, Juvenilda. Os dois teriam espancado e
jogado da escada a manicure, que estava grávida de três meses (MASSA!,
05/3/2013, p.1).
Antetítulo: COVARDE NA JAULA
TÍTULO: MACHÃO MATA A MULHER E CAI NO CHORO
Subtítulo: O segurança Guilherme Almeida botou Sônia para fora de casa e,
quando quis retomar a relação, já era tarde. Louco de ciúme, foi ao trabalho
dela, em um restaurante na Graça, e disparou cinco ditos (MASSA!,
18/12/2012, p.1).

O conjunto de títulos (antetítulo, título e subtítulo) é um elemento regular no suporte.
Através do processo de “expansão aspectorial”, o jornal propõe um “percurso” de
interpretação do acontecimento que revela uma relação pedagógica com os leitores. Cada um
dos níveis - antetítulo, título e subtítulo – apresenta o acontecimento, o avalia, bem como
detalha as ações que o compõem, através de um “esquema” de composição proposto pelo
jornal (FERREIRA & MOURA, 2012).
Na chamada publicada no dia 13 de março de 2013, o jornal reforça a relação de
proximidade com o público criando uma oposição entre o “nós” – moradores dos bairros
populares entre os quais o enunciador é incluído – e eles – moradores dos bairros de classe
alta –, posicionando os personagens envolvidos no caso no polo contrário. O antetítulo
localiza o leitor, enquanto o título nominalizado já classifica o acontecimento: trata-se de um
“arrastão de luxo”. O subtítulo narra o acontecimento testemunhado pelo jornal.

Antetítulo: Terror na Graça
Título: ARRASTÃO DE LUXO
Subtítulo: Dois bandidos passaram o rodo em um prédio de bacana. Eles
renderam um servente, invadiram dois apês e levaram joias, celular,
computador, grana e até o carro da síndica (MASSA!, 13/3/2013, p.1).

Outro rastro encontrado na superfície discursiva do Massa!, que reforça a sua
estratégia sensacionalista, é o uso de recursos como a antítese. Através desta operação
enunciativa, o suporte estabelece um contraste entre os elementos da narrativa: tinha, mas
perdeu; amor versus tragédia. Nos dois exemplos abaixo, a conjunção “mas” introduz orações
coordenadas adversativas, que propõem esta ideia de contraste.

93

Era para ter sido uma noite de amor, mas acabou em tragédia (AZEVEDO,
23/1/2013, p.5).
Anderson Nunes, 37 anos, tinha tudo na vida – bom emprego, casa de
bacana e família, com três filhas. Mas perdeu a mulher e a cabeça (MASSA!,
19/12/2012, p.1).

Outro mecanismo de aproximação entre o suporte e o público é o emprego de
expressões irônicas, depreciativas ou sarcásticas que, ao invés de amenizar o sentido, como
ocorre no eufemismo, apagam a seriedade de temas como a morte, crimes e denúncias –
figura de linguagem conhecida como disfemismo.
Antetítulo: Trágico
Título: Pegar mulher dos outros é barril!
Subtítulo: Raiva (chapéu): Andrey foi assassinado com vários tiros na
genitália. O suspeito é o namorado da garota que a vítima pegava
(MENESES, 15/3/2013, p.5).
Antetítulo: Fim da Paixão
Título: Amantes tombam juntinhos
Subtítulo: Leandro e Rosa viviam um romance há três meses. Eles dormiam
na mesma casa, em Portão, quando foram baleados. A mulher era casada
com outro homem, mas estaria grávida do amante (MASSA!, 23/1/2013,
p.1).

Portanto, o Massa! segue a “receita” típica dos jornais populares que investem na
estratégia sensacionalista – violência, erotismo, serviços/promoções e entretenimento são os
principais ingredientes – sempre estampados na capa da publicação. O principal elemento do
contrato de leitura é a de aproximação com a realidade do seu público ideal, que implica na
seleção dos temas que viram pauta – violência urbana, problemas no sistema de saúde,
transporte público, entre outros, matérias de serviço (ofertas de emprego, concurso público). É
esta aproximação que legitima a atividade dos jornais populares como o Massa!, pois não
basta produzir informação, mas mostrar o que acontece nas comunidades das quais os leitores
fazem parte. A construção discursiva é utilizada para reforçar essa estratégia: o uso de
linguagem coloquial - gírias, expressões populares - reforça um vínculo com os leitores que se
fundamenta em elementos que fazem parte do cotidiano dos bairros populares.

4.2.2. O discurso jornalístico no A Tarde

O A Tarde segue a lógica discursiva comum em jornais de referência. Através de uma
análise geral da primeira página, identificamos uma relação assimétrica (pedagógica) entre
enunciador e coenunciador e, por outro lado, o principal elo estabelecido com o leitorado é
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através da partilha de um saber em comum. Existe uma hierarquização das notícias
evidenciada através das matérias significantes que compõem a primeira página. A manchete
principal, posicionada na parte superior, possuiu uma tipografia que as diferencia das demais,
apresentando tamanho maior, além do realce em negrito.

Figura 15 – Capas do A Tarde de 09 de outubro de 2012 e 20 de fevereiro de 2013.

Foi identificada uma constância no modelo de diagramação das capas do A Tarde,
(vide Figura 15), entretanto, enquanto região sensível do jornal, a estrutura da primeira página
pode se reorganizar 61 em função de acontecimentos considerados como extraordinários, ou
como mecanismo de homenagear personalidades que faleceram ou em caso de acidentes de
grande repercussão, como nas edições publicadas no dia 06 de dezembro de 2012 e no dia 28
de janeiro de 2013 (ver Figura 16). No primeiro caso, a caricatura de Niemeyer, com um
desenho que remete a estruturas utilizadas na construção de edifícios, ocupa ¾ da primeira
página, acompanhada do título “Niemeyer, mestre da arquitetura, morre aos 104 anos”. Outras
61

Nos dois casos, houve uma reorganização também nas páginas internas, com a criação de uma seção especial no caso de Niemeyer - e a reordenação das editorias, trazendo para as primeiras páginas o caso de Santa Maria.
Nas edições seguintes à tragédia, o jornal dedicou uma seção especial, composta por uma média de 4 páginas,
aos desdobramentos do caso.
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chamadas diagramadas numa tipografia menor direcionam o leitor para a seção Especial em
homenagem ao arquiteto, falam de suas obras em Salvador, além do seu estilo arquitetônico –
“O mago das linhas curvas”.

Figura 16 – Primeira página das edições do A Tarde de 06 de dezembro de 2012 e 28 janeiro de 2013.

A capa publicada no dia 28 de janeiro de 2013, também passou por uma reorganização
dos seus elementos, desta vez, em função do acidente ocorrido no município de Santa Maria,
com 231 mortes divulgadas no primeiro dia após o acontecimento. Duas principais imagens
testemunhais captaram o momento da identificação das vítimas e o sofrimento dos familiares
à espera de notícias. Os retratos de três vítimas são publicados sobrepostos às imagens em
destaque, com um fundo preto. As três legendas – “Legistas identificam os corpos”; “A dor
dos pais”, e “VÍTIMAS 1 - Cassio Garcez, enfermeiro, 2 - Michele Cardoso, 23 anos,
protética, 3 - Mateus Lima, 19 anos, aluno de agronomia” (A TARDE, 28/01/2013, p.1) –
descrevem cada uma das fotografias. Também são reproduzidas declarações que provocam
emoção nos leitores: uma vítima que sobreviveu ao acidente relata o momento em que saía da
boate, e a reação da presidenta Dilma Rousseff, ilustrada também através da foto, ao fazer um
pronunciamento em solidariedade às famílias e às vítimas (ver Figura 17).
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Figura 17 – Recortes da primeira página do A Tarde de 28 janeiro de 2013.

A manchete “Tragédia em boate superlotada” qualifica o acontecimento e, ao mesmo
tempo, atribui a causa do acidente. As chamadas seguintes complementam este efeito de
sentido e também apontam as causas do acidente: “NEGLIGÊNCIA - Saída trancada, uso de
fogos em show e excesso de lotação causam pelo menos 231 mortes no Sul”. A chamada
seguinte utiliza o exemplo de Santa Maria para avaliar as casas de espetáculos locais. Ambas
as operações discursivas reforçam o laço de cumplicidade com o leitor que partilha o
sentimento de solidariedade e lamenta a “tragédia”.
NEGLIGÊNCIA Saída trancada, uso de fogos em show e excesso de lotação
causam pelo menos 231 mortes no Sul
NA BAHIA Frequentadores de casas de espetáculos de Salvador se queixam
da falta de segurança nos estabelecimentos (A TARDE, 28/1/2013, p.1).

Identificamos uma regularidade nos temas que ganharam destaque nas manchetes
principais, em sua maioria, relacionados à política e economia, editorias62 tradicionalmente de
peso no jornalismo de referência. É o caso das manchetes: “Mapa eleitoral mostra divisão
entre ricos e pobres em Salvador” (A TARDE, 09/10/2012) e “Governo vai tirar 2,5 milhões
da miséria” (A TARDE, 20/2/2013).

Outro elemento regular no discurso do A Tarde

identificado na primeira página foram os títulos, em sua maioria, informacionais, que seguem
a ordem direta, com sujeito, verbo de ação e complemento verbal. Na primeira chamada –
“Vereadores querem voto aberto” – o antetítulo reforça a estratégia do suporte de diferenciar-

62

No caso do A Tarde, as matérias de política podem ser publicadas nas editorias Salvador, Bahia, Brasil ou
Política a depender do seu enquadramento. O jornal é dividido em seis cadernos: primeiro caderno, caderno B,
Caderno 2+, A Tarde Esporte Clube, ClassiAutos e Populares. O primeiro caderno reúne as editorias de
Opinião, Salvador e Bahia; o caderno B, as editorias Política, Economia, Brasil e Mundo.
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se dos concorrentes, demonstrando a sua capacidade de explicar fatos apurados com
“exclusividade”.

Antetítulo: EXCLUSIVO A Tarde procurou os 43 parlamentares da Câmara
de Salvador para saber o que acham do fim do voto secreto
TÍTULO: Vereadores querem voto aberto (A TARDE, 17/3/2013).

Todos os títulos apresentam o núcleo principal das notícias e são acompanhados por
um chapéu (antetítulo) que classifica ou antecipa o tema da matéria, além de uma espécie de
resumo da notícia. Os subtítulos apresentam um resumo da matéria que contextualiza e amplia
as informações do título, além de indicarem a editoria e página interna na qual a notícia foi
publicada. Através destas operações discursivas, o suporte propõe um percurso de leitura das
matérias e de análise dos principais fatos acontecidos no intervalo de 24h pelo jornal. No
segundo conjunto de títulos que segue, o antetítulo “QUILOMBOLAS” antecipa o tema da
matéria, que teve como chamada “Juiz federal manda despejar comunidade em Aratu”. O
antetítulo realiza, ainda, uma operação anafórica: nomeia o acontecimento que o jornal supõe
que o leitor esteja acompanhando, enquanto o título o atualiza. Já no conjunto de títulos
seguinte, o chapéu “Educação” classifica a matéria que teve como título na página externa
“Cartões do Enem começam a ser distribuídos”.

Antetítulo: IMPOSTO
Título: Projeto dará anistia a 417 mil devedores do IPVA
Subtítulo: Projeto de lei prevê o perdão das dívidas do IPVA até R$ 500
reais. A medida será votada na Assembleia e beneficiará, caso aprovada, 417
mil proprietários de veículos. ECONOMIA B5 (A TARDE, 06/12/2012,
p.1).
Antetítulo: QUILOMBOLAS
TÍTULO: Juiz federal manda despejar comunidade em Aratu
Subtítulo: O juiz Evandro dos Reis, da 10ª Vara Federal, ordenou o despejo
imediato da comunidade de Rio dos Macacos, que fica na Base naval e de
Aratu. Defensor pretende recorrer. SALVADOR A8 (A TARDE, 18/1/2013,
p.1).
Antetítulo: EDUCAÇÃO
Título: Cartões do Enem começam a ser distribuídos
Subtítulo: Os cerca de 6,5 milhões de candidatos receberão a confirmação de
inscrição a partir de amanhã. SALVADOR B3 (A TARDE, 9/10/2012, p.1).

Outro conjunto de títulos que ilustra a relação de proximidade que o A Tarde propõe
com o leitor através de operação anafórica – partilha de um saber em comum - foi publicado
no dia 14 de novembro de 2012 (ver abaixo). O chapéu “DEMARCAÇÃO DE DIVISAS”
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nomeia o acontecimento e antecipa o tema da notícia; a chamada o atualiza: “Minas Gerais
está fora da disputa”. O termo “da disputa” remete ao nome do acontecimento e indica uma
suposição de que o coenunciador está acompanhando o desenrolar do processo judicial para a
demarcação de divisas, que envolve os Estados da Bahia, Piauí, Goiás, Tocantins e Minas
Gerais. Portanto, o efeito de sentido esperado através desta operação discursiva é o de
reconhecimento: o título remete às lembranças do leitor; nele, está implícito que há um saber
do qual enunciador e coenunciador participam (VERÓN, 2004). Nos títulos seguintes, o
vínculo de cumplicidade se dá nos dois níveis: através do chapéu “HUMILHAÇÃO”, que
qualifica o caso e que supõe uma partilha de opinião, e através da chamada, na qual a
expressão “que lhe receitou” evidencia a suposição de que os leitores acompanham a denúncia
desde o início.
Antetítulo: DEMARCAÇÃO DE DIVISAS
Título: Minas Gerais está fora da disputa
Subtítulo: Questão será resolvida por Bahia, Piauí, Goiás e Tocantins em
nova audiência. BAHIA B1 (A TARDE, 14/11/2012, p.1).
Antetítulo: HUMILHAÇÃO
Título: Paciente processará médico que lhe receitou cadeado SALVADOR
A8 (A TARDE, 10/11/2012, p.1).

As fotografias ocupam um espaço privilegiado na primeira página, podendo ou não
estar associadas à manchete principal – em alguns casos, a chamada relacionada com a
fotografia é sobreposta à imagem (ver Figura 18). Na primeira imagem que segue, a relação
entre o título e a foto é circular, relação que Verón chama de fundo semântico: as pessoas
vestidas de branco de mãos para o alto, próximas à Igreja do Bonfim, simbolizam a “fé” e o
“axé” mencionados no título. A imagem seguinte, do lutador de MMA, Júnior Cigano,
estabelece uma relação de complementaridade com o efeito de sentido do título: “Refeito da
queda, Cigano mira duelo com Hunt”. O lutador está em posição de luta, olhando no olho do
coenunciador, transmitindo um sentimento de confiança que é reforçada na sua declaração:
“Vou trazer esse cinturão de novo para a Bahia, anota aí”. Além disso, através do título, o
enunciador revela uma relação de cumplicidade com o leitor, partindo do pressuposto que
ambos acompanham as lutas e sabem da derrota de Cigano em dezembro de 2012.
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Figura 18 – Recortes de capas do A Tarde de 18/01/13, 17/03/13 e 02/02/13.

Esta operação discursiva que estabelece um vínculo com os leitores a partir da partilha
de saberes é comum nas matérias publicadas no caderno 63 A Tarde Esporte Clube, como
identificamos nas chamadas “Bahia pode ter Pitbull como titular” e “William sonha com
retorno ao Leão”, publicadas no dia 09 de outubro de 2012. Nos dois casos, o enunciador
parte do pressuposto de que o leitor acompanha as notícias sobre o futebol baiano - conhece o
atacante do Bahia, Cláudio Mejolaro, se referindo a ele com o apelido “Pitbull”, além de saber
que o time do Vitória é popularmente chamado de “Leão”.
A imagem do presidente do Senado, Renan Calheiros (ver Figura 18), estabelece
relação de disjunção com a declaração “ética é obrigação” e conjunção com o resumo da
matéria que destaca que o senador renunciou ao mesmo cargo “para evitar cassação por
denúncia de uso de laranja para compra de empresas e de lobistas para pagar despesas
pessoais” (A TARDE, 02/2/2012). O enquadramento da foto e o momento captado pelo
fotógrafo não favorecem a imagem de seriedade que usualmente é demandada de

63

O A Tarde passou a publicar um caderno específico de esportes, intitulado A Tarde Esporte Clube. Com
circulação diária, a primeira edição do caderno foi publicada em 19 de janeiro de 2013.
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parlamentares, efeito de sentido articulado com o discurso da matéria, que aponta incoerência
na declaração do senador que já esteve envolvido em denúncias de corrupção.
As imagens testemunhais também ganham espaço nas páginas do A Tarde - atuam
como um “fragmento da realidade” (VERÓN, 2004) - e o seu valor está justamente na
capacidade de reproduzir momentos únicos, captados através da fotografia. As imagens
testemunhais estão historicamente presentes no discurso da imprensa que constrói o seu
sentido de “real” como algo “separado do discurso em si”, argumento fundamentado na noção
de objetividade jornalística, além de ser associado ao próprio imaginário do jornalista
enquanto mediador dos fatos (VERÓN, 2004). Através delas, os suportes comprovam que
“estiveram lá” e apuraram as notícias. As imagens funcionam como provas de que a notícia
relatada corresponde ao que realmente aconteceu, dando a oportunidade de os leitores também
testemunharem os acontecimentos. A imagem publicada na primeira página do A Tarde, na
edição de 20 de fevereiro de 2013 (ver Figura 19) segue este modelo de imagem testemunhal.
Através dela, foi captado o momento exato em que uma das vítimas do Caso New Hit64
chegou ao Fórum Ruy Barbosa para prestar depoimento na audiência de instrução do processo
contra os integrantes da banda, acusados de estupro. A chamada, neste caso, é composta por
um conjunto de títulos que qualifica a situação em que as vítimas foram encontradas (“Estado
deplorável”), além de fazer uma atualização do acontecimento.

Figura 19 – Imagem publicada na primeira página do A Tarde de 20 de fevereiro de 2013.

64

No próximo capítulo, nos dedicaremos à análise do Caso New Hit enquanto acontecimento jornalístico.
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Outro modelo de construção discursiva através de imagens presente no A Tarde é a
retórica visual dos personagens, processo no qual a construção da imagem de pessoas públicas
se relaciona com a conjuntura política. Na imagem que segue (ver Figura 20), o fotógrafo
captou o momento exato do diálogo entre a presidenta da República, Dilma Rousseff e o
governador do Estado da Bahia, Jaques Wagner. A legenda informativa complementa o
sentido da fotografia: durante o encontro, “Dilma ouviu reclamações”. É o conteúdo verbal
que fixa o sentido da imagem - por mais que o diálogo captado na fotografia não corresponda
ao conteúdo sugerido pela legenda, o efeito de sentido é resultado da relação entre ambos:
neste caso, a imagem ilustra o que o texto verbal está propondo.

Figura 20 – Imagem publicada na primeira página do A Tarde de 10 de novembro de 2012.

O A Tarde também ampliou, nos últimos anos, o espaço dedicado, na capa, às matérias
sobre cultura, estratégia utilizada para captar a atenção do leitor e tornar o jornal mais leve.
Além das chamadas para o Caderno 2+, publicadas diariamente, aos domingos, também são
publicadas chamadas para a Revista Muito, que circula como encarte da publicação. Além
disso, foi ampliado o conteúdo relacionado à programação televisiva, que também ganha
destaque na capa, regularmente. A realização de promoções segue esta estratégia de
aproximação com o público. É o exemplo da edição de 21 de outubro, com a qual foi
distribuído pôster da cantora Ivete Sangalo (ver Figura 21). Também foi ampliado o espaço de
interação do jornal com os leitores, com a repaginação da editoria de Opinião, iniciada em
janeiro de 2013.
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Figura 21 – Recorte da primeira página do A Tarde de 21 de outubro de 2012.

Portanto, podemos perceber estratégias de aproximação do público nas páginas do A
Tarde. Entretanto, a análise das capas revelou um posicionamento discursivo de assimetria,
com operações enunciativas pedagógicas, a exemplo da classificação dos temas das matérias
nas chamadas da primeira página, bem como na hierarquização dos acontecimentos, propondo
uma linha condutora da sua interpretação. Uma relação de cumplicidade no nível do que é
dito também foi verificada – os títulos anafóricos supõem que os leitores estão acompanhando
o cotidiano de cobertura do suporte.
4.3.A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NAS PÁGINAS DE A TARDE E MASSA!
Nas próximas páginas, analisamos a presença de matérias sobre violência contra a
mulher (VCM) no cotidiano da cobertura dos jornais A Tarde e Massa!. O corpus desta parte
do estudo do posicionamento discursivo é formado por textos jornalísticos (notas, notícias,
reportagens, entrevistas, artigos), publicados no período de outubro de 2012 a novembro de
2013. Buscamos, através da análise das diferentes matérias significantes que compõem o
contrato de comunicação dos suportes com o seu público, identificar aspectos divergentes e
convergentes no discurso dos dois suportes, quando o tema é a VCM, a partir de uma
metodologia comparada que combina a análise discursiva à de conteúdo. O objetivo é
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identificar como um mesmo emissor (Grupo A Tarde) com dois sujeitos discursivos distintos
(A Tarde e Massa!) se posicionam na cobertura da VCM, verificando as semelhanças e
diferenças dos dois discursos.
Como estratégia de entrada no corpus, realizamos uma classificação das operações
discursivas encontradas a partir das diferentes matérias discursivas que compõem o jornal –
capa, títulos das páginas internas e externas, bem como das fotografias relacionadas com as
matérias verbais. Para isso, utilizamos uma grade analítica65 que reúne aspectos relacionados
ao conteúdo (como editoria, gênero jornalístico, tipo de violência em questão, fontes de
informação, abrangência geográfica do fato, presença de imagens, chamadas na capa), bem
como aspectos discursivos - como a relação entre legenda e fotografia; título e chapéu; título e
subtítulo. Através da classificação das matérias na grade analítica, identificamos a incidência
da violência ao longo dos seis meses analisados; as principais fontes aos quais os jornais
recorreram para a construção da notícia; a editoria na qual o texto foi publicado, além da
frequência de operações discursivas realizadas através dos títulos, fotografias e legendas.
A VCM esteve presente no cotidiano dos dois suportes analisados ao longo dos seis
meses de pesquisa. Foram identificadas 91 edições do A Tarde com matérias sobre o tema, e
85 edições do Massa!. Apesar do número inferior, o índice de agendamento (percentual de
edições com matérias sobre o tema) é superior no Massa! (55,9%, contra 50% do A Tarde) –
que corresponde a 85 de 152 66 edições. O gráfico abaixo descreve a incidência de matérias
sobre violência contra a mulher, em cada uma das publicações, revelando uma regularidade
em sua frequência mensal.
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Gráfico 1 – Incidência de matérias por mês.
65

A nossa grade analítica seguiu uma estrutura semelhante à grade de análise utilizada pelo Centro de
Comunicação Democracia e Cidadania (CCDC) na análise de jornais impressos e programas televisivos
(FERREIRA et al., 2011; 2012). Ver Apêndice A.
66
O corpus do Massa! para o período selecionado seria de 157 edições. Entretanto, cinco edições não puderam
ser analisadas por estarem esgotadas no acervo do Grupo A Tarde.
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Ao longo dos seis meses, foram selecionadas 130 matérias no A Tarde e 122 no
Massa!, uma média mensal de 15,2 matérias no primeiro e 14,2 no segundo. A frequência dos
gêneros jornalísticos, bem como da presença de chamadas na capa revelam que a publicação
popular atribui maior relevância à temática da VCM do que o jornal de referência do mesmo
grupo, dado coerente com o contrato de leitura de ambos os suportes. Do total, 39,3% das
matérias do Massa! tiveram chamadas de capa, e do A Tarde, 20%.
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Gráfico 2 – Presença na capa.

A análise da tipologia dos textos jornalísticos também revela que a violência contra a
mulher ganhou mais espaço no veículo popular do Grupo A Tarde. Por um lado, foi verificado
um número maior de notas (47 que correspondem a 38,5%), que reflete a proposta editorial do
Massa! de adotar textos mais curtos e explorar imagens para atrair a atenção do público. Por
outro, a incidência de reportagens foi maior do que no A Tarde – 38 contra 34. Os fatos
violentos fazem parte do repertório do Massa!, e, por mais que a política editorial priorize os
textos mais curtos, em formatos de notícias e notas, quando se trata da temática da violência,
observamos um amplo uso da reportagem – o que não implica em um conteúdo denso, que
busque as causas sociais dos fatos, ou que, no caso da VCM os trate como problema de
interesse público, perspectiva presente nas páginas do A Tarde (32 matérias que
correspondem a 24,6%).
A destinação de maior espaço para a VCM no Massa! não garante que a temática em
si tenha sido tratada como relevante. Outros fatores levam a VCM à principal vitrine do
jornal, fazendo parte do mundo construído discursivamente67 por ele – a exemplo de
polêmicas envolvendo “celebridades”, como no caso da banda de pagode acusada de estuprar
duas fãs adolescentes, ou do jogador de futebol julgado pelo assassinato de sua amante; por
possuir elementos inusitados, associados ao grotesco, como o absurdo de um pai ao abusar
67

Falamos em “mundo construído” levando em consideração que a percepção das pessoas é influenciada pelo o
que é apresentado cotidianamente pelos jornais ou, em outras palavras, os fatos narrados nas páginas do Massa!
passam a fazer parte do mundo dos seus leitores.
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sexualmente da filha criança ou de um namorado violentar sexualmente a avó da namorada
(ver Figura 22). Se, nos jornais de referência, existe uma tentativa de se explicar os fatos
noticiados, nos jornais sensacionalistas, o enunciador os “sente” junto com os leitores. O
enquadramento com maior incidência (a VCM sob a lógica dos fait divers68, que teve uma
frequência de 60 matérias que correspondem a 49,2% do total) reflete este discurso. São
matérias que destacam elementos considerados como extraordinários, nas quais a VCM em si
pode ser vista como acessória, uma vez que a trama e seus personagens é que são centrais. O
fato é apresentado de forma isolada, portanto, não há nenhum tipo de articulação com causas
sociais externas a ele.
Tabela 2 – Cruzamento da incidência de enquadramentos com gêneros jornalísticos –
Massa!
Enquadramento

Gênero Jornalístico
Total
Reportagem
Nota
Notícia
VCM como problema
Count
5
18
6
29
particular
% do Total
4,1%
14,8%
4,9%
23,8%
A VCM como questão de Count
0
2
1
3
interesse público
% do Total
0,0%
1,6%
0,8%
2,5%
A VCM sob a lógica dos Count
18
22
20
60
fait divers
% do Total
14,8%
18,0%
16,4%
49,2%
% Total*
31,1%
38,5%
30,3%
100,0%
*Foram selecionados apenas os três principais enquadramentos, entretanto, o percentual total inclui
todos os enquadramentos, inclusive, os ocultados na tabela.

Antetítulo: Monstro
Título: Velhinha cai na garra de estuprador
Subtítulo: Fim do mundo: Conhecido da família aproveitou quando uma
idosa de 86 anos estava sozinha em casa para estuprá-la. (MASSA!,
12/11/2012, p.4).

Um exemplo que pode ilustrar esta construção discursiva é a matéria publicada no dia
12 de novembro de 201269 (ver Figura 22). A chamada de capa - “Idosa de 86 anos é
estuprada pelo namorado da neta” – enfatiza a idade da vítima e a sua relação com o agressor.
O conjunto de títulos da página interna segue esta estratégia de provocar revolta nos leitores:
o chapéu (antetítulo) qualifica o agressor como “monstro”, o título apresenta o fato:
“Velhinha cai na garra de estuprador”, enquanto o subtítulo detalha o contexto da agressão.
68

Roland Barthes considera os fait divers como uma informação total, imanente, que “contém em si todo o seu
saber: não há necessidade de conhecer nada no mundo para consumir um caso do dia; ele não remete
formalmente para outra coisa que não seja ele próprio” (BARTHES, 1977, p. 265). São casos de homicídios,
desastres, raptos, agressões, apresentados como um romance policial, no qual tudo é apresentado –
circunstâncias, causas, passado e resultado – sem, entretanto, relação com o contexto social.
69
Matéria também analisada no relatório do CCDC do período de 2012-2013.
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Mais um recurso é utilizado para estabelecer um elo de cumplicidade com os leitores, desta
vez, através da qualificação do evento com a expressão “fim do mundo”. Com esta operação
discursiva, o suporte combina o posicionamento pedagógico presente na “expansão
aspectorial” à partilha de um valor em comum, através da qual o jornal mobiliza o repertório
simbólico do leitor e demonstra que está tão surpreso quanto o coenunciador diante dos fatos.

Figura 22 – Recortes do Massa! de 12 de novembro de 2012 – primeira página e pág. 04.

O sentido é complementado pela imagem que apresenta, no primeiro plano, a
residência da vítima, enquanto a idosa aparece, em segundo plano, numa posição que tem
como efeito de sentido o seu sofrimento: ela está sentada com o corpo contraído e a cabeça
baixa. Através da declaração de um policial militar, a legenda, enfatiza a brutalidade da
agressão: “Eu tenho 20 anos de polícia e nunca vi um fato tão bruto” (DALTRO, 12/11/2012,
p.4). Através do conjunto de matérias significantes – títulos, fotos, artigo, diagramação – o
Massa! “sente” junto com o público a revolta diante da violência sofrida pela idosa,
reforçando o laço de cumplicidade entre os dois sujeitos discursivos.
O A Tarde, por outro lado, apresentou uma incidência maior de notas e notícias
(ambas com uma frequência de 45 – 34,6% do total), coerente com o seu contrato de leitura
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no qual a violência não se configura como um elemento central. O número de reportagens
(26,2% dos casos) também segue a sua proposta editorial, que preza por certa profundidade,
sobretudo, nos casos considerados como uma questão de interesse público. Este
enquadramento, apesar de não apresentar maior incidência, apresentou uma frequência
expressiva – 32 matérias que correspondem a 24,6% do total. Nele, há uma articulação dos
fatos violentos com o problema da violência contra a mulher de forma mais ampla; como nas
matérias que tratam das políticas de enfrentamento e a estrutura de amparo às vítimas,
oferecida pelo Estado, ou as mobilizações da sociedade civil que posicionam os fatos
específicos como parte de um problema maior, o machismo. O enquadramento que ganhou
mais espaço no jornal foi aquele que não articula os crimes específicos ao fenômeno da VCM
como um todo (incidência de 43, que totalizam 33,1%). Entretanto, entre as reportagens com
maior profundidade, o enquadramento que trata a questão como de interesse público foi o
mais recorrente (ver Tabela 3).
Tabela 3 – Cruzamento da incidência de enquadramentos com gêneros
jornalísticos – A Tarde.
Enquadramento (Títulos)
Reportagem
Instalação Genérica
da VCM
A VCM no território

Frequência
% do Total
Frequência
% do Total
Frequência

VCM como problema
% do Total
particular
A VCM como questão
de interesse público
A VCM sob a lógica
dos fait divers

Frequência
% do Total
Frequência
% do Total
% Total*

Gênero Jornalístico
Artigo Entrevista Nota Notícia

0
0,0%
2
1,5%
1

0
0,0%
0
0,0%
0

0
0,0%
0
0,0%
0

0,8%

0,0%

0,0%

8
6,2%
2
1,5%

4
3,1%
0
0,0%

1
0,8%
0
0,0%

26,2%

3,1%

1,5%

0
0,0%
1
0,8%
25
19,2
%
7
5,4%
7
5,4%
34,6
%

Total

1
0,8%
0
0,0%
17

1
0,8%
3
2,3%
43

13,1%

33,1%

12
9,2%
1
0,8%

32
24,6%
10
7,7%

34,6%

100,0%

*Foram selecionados apenas os três principais enquadramentos, entretanto, o percentual total inclui
todos os enquadramentos, inclusive, os ocultados na tabela.

A matéria publicada pelo A Tarde, no dia 17 de dezembro de 2012, segue este tipo de
enquadramento, e ganhou espaço na capa, além de uma reportagem de página inteira,
acompanhada de entrevista com a secretária estadual de Políticas Públicas para as Mulheres,
Vera Lúcia Barbosa (ver Anexo J). A reportagem70 foi produzida em função das investigações
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional (CPMI) da Violência
Contra a Mulher na Bahia. A chamada enfatiza a ação da CPMI – “CONGRESSO
70

Optamos por analisar uma reportagem com o enquadramento da VCM como questão de interesse público por
ser um elemento representativo da diferença entre o A Tarde do Massa!. Além disso, entre as matérias com
este enquadramento, o gênero jornalístico com maior frequência é o da reportagem.
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NACIONAL - CPMI investiga violência contra a mulher na Bahia”, enquanto o conjunto de
títulos (ver Figura 23) da página interna avalia o problema e propõe um percurso de leitura ao
leitor, fazendo emergir a relação pedagógica estabelecida entre o suporte e o seu público. O
título “Estrutura precária prejudica enfrentamento à violência” aponta a causa do alto índice
de “HOMICÍDIOS DE MULHERES” (antetítulo). O chapéu ainda detalha o que seria esta
estrutura precária: “Déficit de equipamentos e de funcionários” (CIRINO, 17/12/2012, p. A6).

Figura 23 - Título da reportagem do A Tarde publicada no dia 17 de dezembro de 2012, pág. A6.

Figura 24 - Imagem publicada pelo A Tarde no dia 17 de dezembro de 2012, pag. A6.

A imagem utilizada na mesma matéria (ver Figura 24) remete à “estrutura precária”
tratada no título. Com um efeito metonímico, a cena de uma vítima prestando queixa em uma
das Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (DEAM) representa a situação como um
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todo – das mulheres vítimas de violência que recorrem à estrutura oferecida pelo Estado. A
legenda descreve a cena captada pela fotografia, e localiza o leitor, reforçando a relação
pedagógica entre enunciador e coenunciador: “Escalada da violência no Estado: vítima de
agressão presta queixa na Delegacia de Atendimento à Mulher, em Brotas” (CIRINO,
17/12/2012, p. A6). Por outro lado, faz uma avaliação do aumento de denúncias de violência
contra a mulher na Bahia – “Escalada da violência no Estado”.
Percebemos, ainda, uma tentativa de tornar os índices da violência menos “frios”,
trazendo exemplos de vítimas que perderam a vida em função da estrutura precária relatada na
matéria. É o caso do intertítulo “Estatísticas” (ver Figura 25), que parte do exemplo do
assassinato de Alessandra Pereira da Silva, no município de Itapetinga, que tem como
principal suspeito o marido, Marcos Silva Gonçalves, para então falar da 8ª posição ocupada
pela Bahia entre os Estados onde mais mulheres são assassinadas.

Figura 25 - Recorte da matéria publicada pelo A Tarde no dia 17 de dezembro de 2012, pag. A6.

A análise da abrangência geográfica das matérias sobre VCM também ilustra outra
diferença entre o A Tarde e o Massa! no nível do conteúdo (ver Gráfico 3). Enquanto no
Massa!, a maioria dos fatos ocorreram em Salvador e Região Metropolitana (56 matérias que
correspondem a 45,9% do total), ocorrência seguida dos fatos ocorridos no interior do Estado
(40, que correspondem a 32,8%), no A Tarde, a maior frequência (39 ocorrências, que
correspondem a 30%) trata de crimes ocorridos em outros Estados, dado que reflete o uso
recorrente de matérias de agências de notícia de outros Estados, seguidos dos ocorridos em
Salvador (30, que totaliza 23,1%). O contrato de leitura proposto pela publicação popular
prioriza temas locais, que possuem relação com o cotidiano dos leitores. Já, o jornal de
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referência do Grupo A Tarde, abre mais espaço para notícias nacionais, informando os leitores
do que ocorre local, nacional e internacionalmente. A frequência identificada nas matérias
sobre violência contra a mulher nos dois suportes - no que se refere à região onde os fatos
ocorreram – é, portanto, coerente com o posicionamento discursivo de cada um deles. A
repercussão dos casos New Hit - que será objeto do estudo de caso no próximo capítulo - e
Eliza Samudio, nos dois suportes, segue esta mesma lógica. O primeiro caso ganhou ampla
cobertura no Massa! – foram publicadas 18 matérias sobre o primeiro e 9 sobre o segundo
caso. Já o A Tarde dedicou mais espaço para os desdobramentos do “Caso Eliza Samudio”,
publicando 19 matérias, enquanto foram veiculadas 12 matérias sobre o Caso New Hit.
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Gráfico 3 – Abrangência Geográfica A Tarde x Massa!

Como ocorre usualmente em função da própria rotina de produção jornalística, as
fontes oficiais tiveram prioridade no processo de apuração no Massa!: 55% das matérias
tiveram como fonte principal a polícia (ver Gráfico 4) - policiais apareceram como fonte
principal em 49 matérias (40%). Um percentual significativo de notícias (15%) fez relato dos
crimes sem destacar nenhuma fonte de informação específica – apenas reproduzem as
informações disponibilizadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). O jornal recorreu
aos atores sociais envolvidos na situação dos crimes, mas com uma frequência menor, vítimas
(8%), acusados (5,2%) e familiares (6%). Familiares também estão entre as fontes secundárias
nas matérias do jornal popular do Grupo A Tarde, com uma incidência de 13,1%. Foi
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recorrente a presença de declaração de familiares, mecanismo que reforça a estratégia de
provocar emoção nos leitores.
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Gráfico 4 – Fontes principais – Massa!.

As fontes oficiais também tiveram maior espaço no A Tarde (ver Gráfico 5) – policiais
e delegados, além das matérias que reproduzem boletins da SSP foram fontes principais em
45% das matérias, delas 20% apenas reproduziram as informações fornecidas pela Secretaria
de Segurança Pública e não apresentaram nenhuma fonte explícita. Em seguida, as fontes às
quais o jornal mais recorreu foram advogados (10%) e poder público (7%).
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Gráfico 5 – Fontes principais – A Tarde.
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4.3.1 As formas de violência e os principais enquadramentos no Massa! e no A Tarde

Uma das categorias utilizadas na análise discursiva foi a de enquadramento. Partimos
do pressuposto de que os títulos realizam uma operação que consiste em apresentar uma
síntese do núcleo central das notícias. Desta forma, buscamos identificar quais os elementos
tratados como centrais na construção dos títulos e de que forma o sentido da violência contra
a mulher é construído. Os enquadramentos através dos títulos foram classificados 71 em: 1)
Instalação Genérica da VCM; 2) A VCM no território; 3) A VCM como problema particular;
4) A VCM como questão de interesse público; e 5) A VCM sob a lógica dos fait divers. Os
casos que configuraram acontecimentos foram transformados em categorias específicas, pois
cada enquadramento remete à evolução do acontecimento, merecendo assim uma análise
particular.
Em “instalação genérica da VCM”, a violência contra a mulher aparece de forma
genérica, ou seja, não parte de uma agressão específica, com território, vítimas e agressores
explícitos, mas como um problema social. É o caso da matéria publicada no A Tarde, no dia
26 de novembro de 2012, com o título: “INTERNAÇÕES: violência contra mulher custou R$
5,3 milhões ao SUS”. Este tipo de enquadramento não apresentou nenhuma ocorrência no
Massa!, e apenas uma no A Tarde (ver Tabelas 04 e 05). A segunda categoria – A VCM no
território – também foi identificada apenas no jornal de referência do Grupo A Tarde (1,5%
dos casos), e reúne as matérias que fazem uma espécie de balanço dos casos de violência,
desta vez, localizando o problema em cidades específicas.

Antetítulo: CRIME: Mesmo com a Lei Maria da Penha, agressões continuam
a chamar atenção da sociedade. Vítimas são incentivadas a não hesitar e
fazer queixa contra seus agressores, pois a interferência da autoridade
policial ajuda a inibir novos ataques
TÍTULO: De janeiro a outubro, violência contra a mulher fez 20 vítimas em
Feira de Santana (RODRIGUES, 25/11/2012, p. A10).
Antetítulo: SEGURANÇA: Especializadas de proteção feminina de Brotas e
Periperi já receberam 1,7 mil denúncias
TÍTULO: Capital tem média de 21 agressões a mulheres por dia somente
este ano (ADAILTON; CIRINO, 23/2/2013, p. A4).

A terceira categoria – A VCM como problema particular ou privado – reúne as
matérias que tratam os casos de violência contra mulheres de forma isolada, sem relacioná-los
ao problema social da violência de gênero. Este foi o tipo de enquadramento que apresentou
71

Algumas categorias utilizadas foram apropriadas do estudo realizado por Fausto Neto (1999).
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maior incidência no jornal A Tarde (33,9%); percentual também alto no Massa! - 23,8%. Nos
exemplos abaixo, a violência sofrida pelas mulheres é apresentada sem nenhum tipo de
problematização sobre causas ou motivações para este tipo de agressão para além do
argumento do “crime passional” – segundo o qual a causa dos crimes seria uma perda de
controle emocional por conta de conflitos ou fim de relacionamentos.

Antetítulo: VIOLÊNCIA
TÍTULO: Mulher queimada pelo marido não resiste e morre no hospital (A
TARDE, 20/2/2013, p. A6).
TÍTULO: Empresário é acusado de expancar a ex
Subtítulo: O baiano Cristiano Rangel, que já pegou a atriz Luana Piovani,
teria enchido de porrada a ex-namorada Aída Nunes em seu apartamento
(MACHADO, 22/1/2013, p. 3).

Tabela 04 – Tipos de enquadramento no Massa!.
Enquadramento
VCM como problema
particular
A VCM como questão de
interesse público
A VCM sob a lógica dos fait
divers
Caso New Hit
Caso Eliza Samudio
Caso Pistorius
Caso Mércia
Total

Frequência

Percentual Percentual Cumulativo

29

23,8

23,8

3

2,5

26,2

60

49,2

75,4

18
9
2
1
122

14,8
7,4
1,6
0,8
100,0

90,2
97,5
99,2
100,0

Tabela 05 – Tipos de enquadramento no A Tarde.
Enquadramento
Instalação Genérica da VCM
A VCM no território
VCM como problema
particular
A VCM como questão de
V
interesse público
aA VCM sob a lógica dos fait
ldivers
iCaso New Hit
dCaso Eliza Samudio
VCM envolvendo pessoas
públicas
Caso Pistorius
Caso Mércia
Total

Frequência Percentual
1
0,8
2
1,5

Percentual Cumulativo
0,8
2,3

44

33,9

36,2

32

24,6

60,8

10

7,7

68,5

12
19

9,2
14,6

77,7
92,3

3

2,3

94,6

2
5
130

1,5
3,8
100,0

96,2
100,0
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Outro enquadramento que apresentou uma frequência alta no veículo de referência do
Grupo A Tarde foi aquele que coloca a violência de gênero como um problema de interesse
público, com uma incidência de 24,6%. São matérias que tratam de políticas de combate à
violência contra a mulher e de mobilizações da sociedade civil contra o problema.
O último enquadramento - A VCM sob a lógica dos fait divers – foi o que apresentou
maior incidência no Massa! (49,2%), incidência coerente com o contrato que o suporte propõe
com o seu público. Segundo Barthes (1977), o fait divers é uma informação fechada, que não
remete a elementos externos à sua própria narrativa, que apresenta uma estrutura internamente
articulada, que trabalha os aspectos aberrantes dos fatos ou extraordinários. No Massa!, a
violência contra a mulher aparece relacionada ao inusitado - o aspecto capaz de provocar
reações emocionais nos leitores que é trazido para o centro da narrativa.
Portanto, percebemos uma diferença significativa na cobertura da violência contra a
mulher nas páginas do Massa! e do A Tarde no período analisado, sobretudo, quando
observamos o enquadramento adotado e a incidência de crimes que tiveram repercussão nos
dois suportes (ver Gráfico 06). No Massa!, as formas de violência com maior repercussão
foram casos de violência sexual (estupro, com um percentual de 44,3% das matérias),
seguidos dos casos de homicídio (33,6%), resultado também impulsionado pelo espaço que a
publicação dedicou à cobertura do Caso New Hit (18 matérias entre as 54 sobre estupro). No
A Tarde, os casos de homicídios apresentaram uma incidência maior (37,7%), seguido de
estupro (29,2%), índice que reflete a repercussão do “Caso Eliza Samudio” na publicação
(com 19 das 49 matérias sobre homicídio de mulheres), e o espaço que a publicação dedica às
matérias nacionais.
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Gráfico 6 – Formas de violência/agressão - A Tarde x Massa!.
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Entre as matérias sobre estupro, identificadas no Massa!, 23 (42,6% das matérias
sobre o tema) seguiram a lógica dos fait divers. A maioria delas no formato de notas (ver
Tabela 6) que ressaltava os traços grotescos de cada um dos crimes. As três notas publicadas
nos meses de novembro e dezembro ilustram as principais operações discursivas utilizadas
pela publicação quando o tema é estupro, sobretudo, aqueles casos que não envolvem pessoas
públicas e ganham menor repercussão. Na primeira, o chapéu “MONSTRO!” reforça um elo
que se fundamenta com os coenunciadores a partir da partilha de valores morais, como se a
publicação dissesse por meio dele: “me revolto junto com você!”. O título “Pai faz sexo oral
com filha” (MASSA!, 06/11/2012, p. 4) explicita literalmente a forma como a criança foi
abusada sexualmente, mecanismo utilizado para provocar sensação/revolta nos leitores que,
ao mesmo tempo, inverte o significado do abuso sexual, tratando-o como “sexo”. O uso da
preposição “com” tem como efeito de sentido a coparticipação da vítima – uma criança de três
anos – no ato sexual. Tanto na primeira, quanto na segunda nota o abuso sexual aparece como
um ato sexual que envolveu um adulto e uma criança/adolescente – “foi preso por ter feito
sexo oral” e “confessou ter mantido relações sexuais” (MASSA!, 07/11/2012, p. 5).
Tabela 6 – Gêneros jornalísticos - casos de estupro – Massa!.
Reportagem
19

Gênero Jornalístico
Nota
Notícia
20
15

Total
54

As duas notas seguintes, que envolveram adolescentes de 12 anos, seguem discursos
semelhantes. Ambas destacam, nos títulos, a gravidez como consequência da violência sexual:
“Padrasto engravida enteada” (MASSA!, 07/11/2012, p. 5) e “Preso homem que engravidou
menina” (MASSA!, 11/12/12, p.1). Outro aspecto semelhante é a função do chapéu de
localizar o leitor: “SIMÕES FILHO” e “TANHAÇU”. Um dado importante, que diz respeito
às três notas, é o desrespeito à privacidade da criança ou adolescente, direito garantido no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 72. Segundo o ECA, é proibido divulgar dados
que possibilitem a identificação da criança em situação de vulnerabilidade social. Nos três
casos, o nome completo dos agressores, os municípios onde moram, bem como a relação de
parentesco com a criança são divulgados – informações que deixam as crianças expostas (ver
notas na íntegra no Anexo K).
72

O Estatuto da Criança e do Adolescente tem como um de seus princípios a “privacidade: a promoção dos
direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem
e reserva da sua vida privada” (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2010).
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Figura 26 - Títulos das notas publicadas no Massa! nos dias 06/11/12, 07/11/12 e 11/12/12.

Os homicídios tratados sob a lógica dos “crimes passionais” também tiveram
repercussão no jornal popular (um índice de 20,5% das matérias) (ver Tabela 7). No mês de
dezembro de 2012, foi divulgada uma série de casos de assassinatos de mulheres por exmaridos, entre os dias 17 e 21. Os casos tiveram espaço na principal vitrine da publicação
com chamadas e manchetes principais. É como se as matérias publicadas naquele período
fizessem parte de uma mesma narrativa (ver Figura 27), na qual as “mulheres estão em
apuros”, entretanto, a publicação não avança em análises mais aprofundadas sobre as causas
dos crimes.
Tabela 7 – Cruzamento da incidência de enquadramentos com formas de agressão –
Massa!.
Enquadramento (Títulos)
A VCM
A VCM
Outros
como
sob a
questão de lógica dos
interesse
fait divers
público
6
0
3
16
5,0%
0,0%
2,5%
13,1%
2
0
5
9
1,6%
0,0%
4,1%
7,4%
0
18
13
23
0,0%
10,7%
19% 14,6%
1
1
1
0
0,8%
0,8%
0,8%
0%
2
1
1
0
1,6%
0,8%
0,8%
0%
5
1
14
0
4,1%
0,8%
11,4%
0%

Total

VCM
como
problema
particular

Tipo de Violência

Frequência
% do Total
Frequência
Homicídio
% do Total
Frequência
Estupro
% do Total
Frequência
Exploração Sexual/
% do Total
Tráfico de pessoas
Agressão Física (lesões Frequência
% do Total
corporais)
Frequência
Outros
% do Total
Homicídio (Passional)

% TOTAL
aproximado

23,8%

2,5%

49,2%

25
20,5%
16
13,1%
54
44,3%
3
2,5%
4
3,3%
20
16,3%

24,5% 100,0%
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Figura 27 – Retranca da matéria publicada no dia 21 de dezembro de 2012.

No dia 18 de dezembro de 201273, foi publicada a segunda matéria sobre os
assassinatos de mulheres ocorridos naquele período com na primeira página (ver Figura 28).
O conjunto de títulos da chamada propõe um percurso de leitura para os leitores. O título
qualifica o autor do crime e ressalta a contradição entre o choro do acusado e o assassinato:
“MACHÃO MATA A MULHER E CAI NO CHORO” (MASSA!, 18/12/12, p.1). O
antetítulo faz nova qualificação do acusado e informa o desdobramento do crime:
“COVARDE NA JAULA”. Já o subtítulo constrói uma narrativa com causas e conflitos que
levaram ao homicídio: botou Sônia para fora => tentou retomar a relação => “já era tarde”. A
fotografia complementa o sentido proposto pelo conjunto de títulos, trazendo o acusado com o
olhar perdido e o semblante de tristeza.

Figura 28 - Manchete publicada no Massa! no dia 18 de dezembro de 2012.
73

Esta notícia também foi analisada no relatório do CCDC do período de 2012-2013.
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As matérias significantes que compõem a página interna (ver Figura 29) seguem a
mesma estratégia discursiva. O título estabelece o motivo do assassinato, que seria a relação
de posse: “Achou que era dono e matou ex-mulher”. O verbo “achou”, por outro lado, carrega
implicitamente uma relação de antítese que é comum no Massa!: “achou que era dono, mas
não era”. A negação da posse não se dá por uma autonomia atribuída à mulher, mas pelo
processo de separação. O antetítulo recorre à partilha de valores morais para mobilizar as
emoções dos leitores, qualificando o assassinato como “covardia”, enquanto o subtítulo expõe
causas (não aceita fim do relacionamento) e os detalhes do crime (“mata ex-companheira com
cinco tiros, quando ela chegava para trabalhar na Graça”), operações discursivas que
fortalecem o vínculo de cumplicidade entre enunciador e coenunciador.

Antetítulo: COVARDIA
Título: ACHOU QUE ERA DONO E MATOU A EX-MULHER
Subtítulo: CILADA: Segurança não aceita fim do relacionamento e mata a
ex-companheira com cinco tiros, quando ela chegava para trabalhar na Graça
(MENESES, 18/12/2012, p.5).

O artigo traz para o centro da narrativa os argumentos do acusado, alegando
descontrole emocional: “‘Ela havia me traído outras vezes. Estava me menosprezando’,
declarou o assassino confesso”. Esses argumentos são contrapostos com a declaração do
delegado: “descontrole não justifica o crime”. O termo “assassino confesso” utilizado para
qualificar o acusado é um elemento recorrente nos casos considerados como “passionais” pelo
suporte. A matéria também cita a Lei Maria da Penha, finalizando com os dados do Mapa da
Violência: “399 mulheres foram assassinadas em 2010”. A retranca relata as agressões
sofridas por Sônia, além de apontar o medo de denunciar como mais uma causa para o fim
trágico:
Antetítulo: Sofreu agressões antes
Título: Teve medo de dar queixa (MENESES, 18/12/2012, p.5).

Foram publicadas duas imagens na página interna. A primeira mostra o local do crime:
a faixada do restaurante onde a vítima, Sônia Bárbara Oliveira, trabalhava como cozinheira. A
legenda ressalta uma contradição na permanência das atividades do restaurante apesar da
morte da funcionária: “Não teve luto – restaurante funcionou mesmo com a morte da
funcionária”. Na frase, as expressões “não teve luto” e “mesmo com” fazem emergir algo que
era esperado, mas que não ocorreu: a suspensão das atividades. A segunda imagem, um
retrato do acusado que expressa tristeza está articulado com os títulos das páginas externa e
interna e a legenda. Através desta última, o enunciador volta a qualificar o autor do crime e,
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ao mesmo tempo, traz informações fornecidas pelas testemunhas - “Covarde – Guilherme é
segurança, mas nunca tinha sido visto com uma arma”. Esta operação discursiva reforça o
sentido do “crime passional”, que é fundamentado na tese da perda de controle emocional do
responsável pelo crime causado pelo fim do relacionamento ou por ciúmes.

Figura 29 - Reportagem publicada no Massa! no dia 18 de dezembro de 2012.

No A Tarde, as matérias sobre homicídios foram as que tiveram maior frequência.
Entre elas, o enquadramento mais recorrente foi o que trata o tema como um problema
privado tratado isoladamente, 17 das 49 (34,7% das matérias sobre homicídios de mulheres),
sem nenhuma articulação com o aumento de denúncias sobre VCM no estado ou suas
possíveis causas enquanto um problema social. É o caso da notícia publicada no dia 18 de
dezembro de 2012, sobre o assassinato da cozinheira Sônia Bárbara de Oliveira em um
restaurante no bairro da Graça. A notícia ganhou chamada na capa do jornal na edição
daquele dia, entretanto, com um destaque bem menor do que vimos no Massa!. A chamada,
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posicionada na parte inferior da página, no lado esquerdo, coloca em evidência o bairro onde
o crime ocorreu, e a profissão do acusado; o antetítulo anafórico qualifica o assassinato como
“CRIME PASSIONAL” (ver Figura 30), operação discursiva que diferencia o assassinato de
mulheres dos crimes considerados como parte da “violência urbana” e, ao mesmo tempo,
ativa o repertório do leitor para as causas associadas a este tipo de crime – ciúmes, crises no
relacionamento, descontrole emocional, etc.

Figura 30 - Recorte da primeira página do A Tarde do dia 18 de dezembro de 2012.

Figura 31 - Recorte da matéria publicada na edição do A Tarde do dia 18 de dezembro de 2012.

Na página interna, o conjunto de títulos reforça o sentido construído pela chamada (ver
Figura 31). O antetítulo classifica a notícia – “HOMICÍDIO”, enquanto o título volta a
trabalhar com elementos associados às narrativas de “crimes passionais”. Desta vez, a causa
aparece no título: “Vigilante mata ex-mulher a tiros após término de relacionamento”
(MAGALHÃES; MENESES, 18/12/12, p. A7). A foto segue esta mesma construção
discursiva: a foto do acusado com um semblante de tristeza é acompanhada da legenda “Autor
do crime disse estar descontrolado com o fim do relacionamento” (ver Figura 32), argumento
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comum nos casos de assassinato considerados como “passionais”. Entretanto, no artigo, é
feita uma contraposição entre o argumento do acusado de “descontrole” e a declaração do
delegado: “O descontrole dele não justifica o crime”.

Figura 32 - Foto publicada na edição do A Tarde do dia 18 de dezembro de 2012.

O segundo enquadramento com maior incidência no A Tarde foi o da VCM como uma
questão de interesse público, que associa os crimes específicos ao problema da violência
contra a mulher como um todo. Entre elas, a forma de violência com maior repercussão foram
os casos de exploração sexual de mulheres (ver Tabela 8), como na matéria publicada no dia
02 de fevereiro de 2013, uma reprodução de reportagem produzida pela Agência Estado. O
conjunto de títulos da reportagem focaliza na ação que resgatou vítimas de tráfico de pessoas
que eram exploradas no exterior. O título “Operações resgatam 40 vítimas de tráfico” (A
TARDE, 02/02/13, p. B4) tem o seu sentido complementado pelo antetítulo, que indica o
perfil das vítimas, além de detalhar o local onde foram resgatadas – “MULHERES - As
vítimas – brasileiras e estrangeiras – eram exploradas sexualmente nas cidades de Salamanca
e Ibiza, na Espanha”. A foto testemunhal mostra o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso,
durante coletiva de imprensa, ao lado de secretária de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República, Eleonora Menicucci. Com o “Guia de referência para a rede de
enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil” nas mãos, o ministro divulgou o balanço das
operações da Polícia Federal. Na legenda, o jornal utiliza uma citação do ministro que destaca
a importância da denúncia no enfrentamento ao tráfico de mulheres: “É preciso que as pessoas
não tenham vergonha de denunciar” (ver Figura 33).
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Figura 33 - Imagem publicada na edição do A Tarde do dia 02 de fevereiro de 2013.

Tabela 8 – Cruzamento da incidência de enquadramentos com tipos de agressão –
A Tarde.
Enquadramento

Homicídio Homicídio
(Passional)

Tipo de Violência
Total
Estupro Exploração Violência Agressão Outros
Sexual/
Simbólica
Física
Tráfico de
(lesões
pessoas
corporais)
0
0
0
0
1
1

Frequência

0

0

% do Total

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,8%

0,8%

Frequência
% do Total
VCM como Frequência
problema
% do Total
particular

0
0,0%
7

0
0,0%
10

0
0,0%
13

0
0,0%
0

0
0,0%
0

1
0,8%
7

2
1,6%
6

3
2,3%
43

5,4%

7,7%

10,0%

0,0%

0,0%

5,4%

4,6%

33,1
%

Frequência

2

1

7

9

0

4

9

32

% do Total

1,5%

0,8%

5,4%

6,9%

0,0%

3,1%

6,9%

24,6
%

Frequência

0

2

4

0

2

0

2

10

% do Total

0,0%

1,5%

3,1%

0,0%

1,5%

0,0%

1,6%

7,7%

Frequência

2

25

14

0

0

0

0

% do Total

1,6%

19,2%

10,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

11

38

38

9

2

12

20

8,5%

29,2%

29,2%

6,9%

1,5%

9,2%

5,4%

41
31,5
%
130
100,0
%

Instalação
Genérica da
VCM
A VCM no
território

A VCM como
questão de
interesse
público
A VCM sob a
lógica dos fait
divers
Outros

Frequência
% Total
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O box com o título “PEDIDOS DE SOCORRO” também remete às denúncias tratadas
na legenda – “80 ligações de janeiro a dezembro de 2012”. Portanto, enquanto os títulos
fazem um enquadramento do núcleo central do fato (a operação e o resgate das vítimas), a
legenda da foto e o box – elemento paratextual – focam nas denúncias recebidas e sua
importância para o combate ao crime. O artigo detalha as operações da Polícia Federal, uma
delas iniciada a partir de denúncia de familiar de uma das vítimas, ao observar semelhanças
entre o relato da filha e o caso de tráfico de mulheres retratado em uma telenovela. É
interessante observar, neste ponto, diferenças identificadas entre o discurso do A Tarde e do
Massa!. No jornal de referência, a semelhança entre ficção e vida real aparece como
ilustrativa – elemento identificado em duas das matérias sobre o tema publicadas nos dias 31
de janeiro (ver Figura 34) e 02 de fevereiro de 2013.

Embora ela não tenha sido clara na conversa, a mãe viu semelhanças no
relato da filha com a personagem da novela Salve Jorge, da Rede Globo, que
trata do tráfico de mulheres. Ela ligou para o 180 e a PF acionou seu oficial
de ligação da Espanha” (A TARDE, 02/2/2013, p. B4).

Na chamada de capa publicada no dia 31 de janeiro (ver Figura 34), o A Tarde se
refere à exploração sexual como “esquema de prostituição”, termo que esvazia a gravidade do
caso. Existem diferenças entre a prostituição e o tráfico de mulheres, – esta última pressupõe a
participação de terceiros que são beneficiados ao facilitar ou promover a saída ou entrada de
mulheres para a prostituição (BRASIL, 2005). Nos casos de tráfico, é comum a escravização
de mulheres – neste, elas chegavam ao exterior com uma dívida de quatro mil euros e eram
obrigadas a se prostituir.

Figura 34 - Chamada publicada na edição do A Tarde do dia 31 de janeiro de 2013.
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No Massa!, a semelhança entre a novela e a realidade é central, estratégia utilizada
para atrair a atenção do público. No título, as vítimas são chamadas de “Morenas”, nome da
personagem principal da novela “Salve Jorge” que viveu caso semelhante, enquanto o
antetítulo também reforça esta estratégia discursiva – “NOVELA VIRA REALIDADE”. O
subtítulo, como parte do posicionamento pedagógico adotado pela publicação, explica o caso:
“Política Federal prende casal em Cajazeiras acusado de traficar mulheres para a Espanha.
Assim como em ‘Salve Jorge’, moças eram enganadas e obrigadas a se prostituir” (CIRINO,
31/01/2012, p.3). A página interna dá continuidade ao sentido construído pela capa. Títulos e
imagens remetem à semelhança do caso com a ficção. A ação da Polícia Federal aparece
como parte da narrativa da novela, mecanismo construído através da diagramação, com a
sobreposição de cenas da novela com a imagem da prisão dos acusados no bairro de
Cajazeiras, em Salvador (ver Figura 35). O box publicado ao lado da matéria com o título
“Você Sabia?” reforça o posicionamento pedagógico do suporte. O seu conteúdo informa os
principais países para onde as vítimas de exploração sexual são traficadas. O segundo box
convoca o leitor a denunciar os casos de tráfico de pessoas e fornece os números dos órgãos
que combatem esta prática.
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Figura 35 - Páginas 01 e 03 da edição do Massa! do dia 31 de janeiro de 2013.

4.3.2 A VCM através dos títulos
A análise dos títulos, além de nos ajudar na identificação do enquadramento das
matérias, permitiu avançar na investigação da relação que o enunciador propõe com os seus
leitores. Neste tópico, avançamos no estudo dos títulos, identificando as principais operações
discursivas realizadas pelos suportes estudados na construção das matérias sobre violência
contra a mulher. Através de um olhar inicial, percebemos uma diferença que é significativa
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entre a estrutura dos títulos das duas publicações do Grupo A Tarde. O Massa! tende a utilizar
o conjunto antetítulo-título-subtítulo nas páginas internas que revela uma postura pedagógica
com os leitores. O A Tarde, por outro lado, explora o conjunto antetítulo-título nas páginas
internas que, de certa forma, propõe um percurso de interpretação aos leitores. Entretanto, se
o Massa! propõe um percurso de interpretação fechado, com direito a explicações e
qualificações dos fatos e dos atores envolvidos no conjunto de títulos, o A Tarde trabalha com
antetítulos informacionais, que deixam maior abertura na interpretação realizada pelos
leitores.
As principais operações discursivas realizadas pelos antetítulos do jornal popular do
Grupo A Tarde (ver Tabela 09) evidenciam esta postura didática proposta pelo suporte, ao
mesmo tempo em que busca estabelecer uma relação de cumplicidade que mobiliza as
emoções dos leitores. Entre as matérias que apresentavam chapéu, 40,5% utilizavam-no como
um mecanismo de aproximação com os leitores a partir da partilha de valor, qualificando
crimes e acusados ou interpelando o público; 11,4% eram antetítulos anafóricos, que serviam
para ativar a memória dos leitores para determinados acontecimentos. Outros recursos como a
classificação e a localização de onde o fato ocorreu também apareceram, com um índice de
24,1%. Os títulos seguintes exemplificam a operação de aproximação com o público através
da emoção, e aquela que apresenta a localização de onde o fato ocorreu.
Tabela 09 - Relação Título-chapéu – Massa!.
Relação Título-chapéu – Massa!
Não tem chapéu
Referência da localização do fato
Interpretativo com partilha de valor ou
apelo emocional
Classifica o fato
Nomeia o fato/ acontecimento
Amplia as informações do título: dados sobre
local, tipo de violência, quando, o que ocorreu
e quem estava envolvido
Antecipa o tema da matéria
Nomeia o acontecimento e interpreta as
informações do título
Avalia e atualiza o caso
Apresenta causas do crime através do humor
ou partilha de valor
Qualifica acusado ou o crime
Referência da violência/crime
Interpela leitor(a)
Total

Frequência

% do total

43
17

35,2
13,9

Percentual
Cumulativo
35,2
49,2

12

9,8

59,0

2
8

1,6
6,6

60,7
67,2

2

1,6

68,9

7

5,7

74,6

1

,8

75,4

2

1,6

77,0

2

1,6

78,7

17
8
1
122

13,9
6,6
,8
100,0

92,6
99,2
100,0
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Antetítulo: DRAMA
TÍTULO: Tiros destroem juventude
Subtítulo: TRISTEZA Carrasco executa garota de 18 anos. Polícia suspeita
que o crime foi motivado por vingança (EÇA, 18/1/2013, p.5).
Antetítulo: GUANAMBI
TÍTULO: Pai estupra filha de 4 anos
Subtítulo: INSACIÁVEL Alcimar aproveitou que a mulher saiu para o
curso, ficou nu e abusou da menina no sábado. No domingo, repetiu a dose e
foi flagrado (MASSA!, 02/11/2012, p.5).

Os subtítulos complementam a estratégia discursiva de aproximação com o público, e
estão presentes em 53,3% das matérias do Massa!. As duas operações mais frequentes (ver
Tabela 10) foram aquelas que interpretam ou descrevem as informações dos títulos e os que
agregam novas informações (ambos com uma frequência de 19 matérias que correspondem a
29,2% daquelas que possuem subtítulos). No exemplo abaixo, publicado na edição de 01 de
março de 2013 do Massa!, é como se o suporte reescrevesse, através do subtítulo,
informações que ficaram implícitas no título – construído para provocar sensação nos leitores
e, portanto, apresentando a violência contra a mulher de forma sensacional.

TÍTULO: Mulher diz não e marido taca fogo
Subtítulo: Pedreiro Arivaldo Silva é preso, após incendiar com álcool mulher
que se recusou a fazer sexo com ele (EÇA, 01/3/2013, p.5).

Tabela 10 - Relação Título-subtítulo – Massa!.
Relação Título-subtítulo – Massa!
Não tem subtítulo
Interpretativo com partilha de valor
Amplia as informações do título com
informações sobre o crime
Interpretativo com apelo emocional
Detalha passo a passo do crime
Interpreta ou descreve informações do
título
Traz novas informações sem relação com o
título
Total

Frequência

% do total

Percentual
Cumulativo

57
11

46,7
9,0

46,7
55,7

19

15,6

71,3

6
9

4,9
7,4

76,2
83,6

19

15,6

99,2

1

,8

100,0
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100,0

No A Tarde, por outro lado, 58,5% das matérias analisadas apresentavam o recurso do
antetítulo, em sua maioria, exercendo a função informativa de ampliar o sentido do título (ver
Tabela 11). As operações discursivas com maior frequência são as de classificação e
apresentação do tema da matéria, que ativam o repertório dos leitores para a sua interpretação.
As duas somam, aproximadamente, 33% dos casos e revelam uma postura didática proposta
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pelo suporte. É o caso das matérias publicadas nos dias 16 de janeiro de 2013 e 15 de
fevereiro de 2013, nas quais os termos “julgamento” e “crime” exercem, respectivamente, as
funções de apresentar o tema e classificar o fato, conduzindo a leitura realizada pelos
coenunciadores. No primeiro caso, o antetítulo ainda traz as implicações da ação que o título
focaliza – “determina atestado de óbito” => “prejudica principal tese”. No segundo, o título é
nominalizado, propondo uma relação de cumplicidade com os coenunciadores. É o antetítulo
que exerce a função informativa - apresentando o que significa o “inferno de Pistorius” (“é
acusado de matar a namorada”), além da dimensão factual (“depoimento oficial do atleta
ocorre hoje”).
Tabela 11 – Relação título-chapéu no A Tarde.
Relação título-chapéu no
A Tarde
Não tem chapéu
Referência da localização do fato
Classifica o fato
Nomeia o fato/ acontecimento
Classifica o fato e amplia as informações do título
Nomeia e atualiza o acontecimento
Amplia as informações do título: dados sobre local,
tipo de violência, quando, o que ocorreu e quem
estava envolvido
Referência da localização do fato e amplia as
informações do título
Antecipa o tema da matéria
Apresenta o tema da matéria e amplia as
informações do título
Classifica o artigo e nomeia o enunciador
Nomeia o acontecimento e interpreta as informações
do título
Avalia e atualiza o caso
Total

Frequência

% do total

54
5
6
7
12
11

41,5
3,8
4,6
5,4
9,2
8,5

Percentual
Cumulativo
41,5
45,4
50,0
55,4
64,6
73,1

7

5,4

78,5

5

3,8

82,3

7

5,4

87,7

13

10,0

97,7

1

,8

98,5

1

,8

99,2

1
130

,8
100,0

100,0

Antetítulo: JULGAMENTO Decisão prejudica principal tese da defesa de
Bruno
TÍTULO: Juiz determina atestado de óbito para Eliza Samudio (A TARDE,
16/1/2013).
Antetítulo: CRIME Estrela do esporte paraolímpico é acusado de matar a
namorada a tiros na África do Sul. Depoimento oficial do atleta ocorre hoje
TÍTULO: O inferno de Pistorius (A TARDE, 15/2/2013).

Outra operação discursiva recorrente no A Tarde é a anafórica, utilizada, sobretudo,
em acontecimentos que apresentam desdobramentos. É um tipo de operação que pressupõe
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que os leitores estão acompanhando o cotidiano da cobertura, e que estabelece um elo,
portanto, a partir de um conhecimento em comum. O acontecimento é nomeado e o termo
utilizado para ativar a memória dos leitores. Nos casos de violência contra a mulher, o nome
do acontecimento usualmente utilizado é o da própria vítima ou do acusado. Um exemplo
desta operação discursiva foi publicado no dia 26 de fevereiro de 2013, no qual o nome
“Mércia Nakashima” leva o coenunciador a relembrar os elementos já divulgados sobre o
fato.
Antetítulo: MÉRCIA NAKASHIMA
TÍTULO: Acusados de matar advogada serão julgados separadamente (A
TARDE, 26/2/2013).

Após analisar as diferenças no posicionamento discursivo do A Tarde e do Massa! na
cobertura cotidiana da violência contra a mulher, voltaremos nossa atenção para o estudo de
caso. Selecionamos o Caso New Hit por se tratar de um evento com repercussão e com alta
incidência na pesquisa realizada. No próximo capítulo, iremos analisar a evolução do Caso
New Hit enquanto um acontecimento, nas páginas das duas publicações.
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5. A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER ENQUANTO ACONTECIMENTO: O
CASO NEW HIT

Neste capítulo, partimos para a análise de um caso de violência contra a mulher que
ganhou o status de acontecimento – O Caso New Hit. O corpus deste estudo de caso é
formado pelas matérias publicadas no Massa! e no A Tarde, no período de agosto de 2012 a
setembro de 2013, período que abrange a denúncia até a última audiência de instrução para o
julgamento. No primeiro momento, identificamos a incidência de matérias sobre o caso, a
presença de chamadas na capa, os gêneros jornalísticos das matérias, bem como as fontes às
quais as publicações recorreram na produção das notícias. No momento seguinte, voltamos
nossa atenção para a construção do Caso New Hit através da primeira página dos dois suportes
e, posteriormente, através das fotografias e legendas. Por último, analisamos os principais
enquadramentos que surgiram durante a evolução do acontecimento.
Entendemos o acontecimento como uma espécie de amostra do posicionamento
discursivo. Trata-se de um evento que ultrapassa o ordinário, que impõe os seus modos de
latência, com consecutivas atualizações e novos quadros, que surgem no decorrer de sua
evolução. É o assassinato que se desdobra em novas aparições na mídia – com investigação,
julgamento, sentenciamento. Essas aparições, em sua totalidade, formam uma narrativa, com
novos quadros e personagens apresentados ao público. A construção da violência como
acontecimento, pressupõe alguns momentos distintos: o do fato violento enquanto
“acontecimento bruto” e sua ocorrência no “real”; a sua conversão em notícia; e a construção
de novos quadros, ou de novos sentidos, que correspondem a seus desdobramentos –
investigação, julgamento dos acusados, entre outros. Ao mostrar outros enquadramentos, a
mídia constrói uma narrativa da violência – indica os culpados e as vítimas; apresenta, às
vezes, de forma detalhada todos os passos do crime – como parte da própria retórica do
jornalismo de comprovar a veridicidade do fato.
Segundo os dados do Mapa da Violência divulgados em 2012, mais de 13 mil
mulheres foram vítimas de violência sexual no país, no ano de 2011, índice registrado pelo
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde. Um
dado que impressiona é a alta concentração do número de vítimas com idade de até 15 anos
(ver tabelas 12 e 13), que somam 58,4% dos casos daquele período. Na maioria dos casos, os
agressores possuem relação de parentesco ou são conhecidos das vítimas – na infância, o
percentual mais alto de agressores são os próprios pais das vítimas (52,9% nos casos de
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crianças entre 1 e 4 anos; 45,9%, entre 5 e 9 anos), enquanto a partir dos 10 anos, o perfil de
agressor com maior incidência são os amigos e conhecidos (34,3% dos casos que envolveram
meninas entre 10 e 14 anos). A partir dos 15 anos, a incidência de estupros cometidos por
desconhecidos das vítimas aumenta significativamente (49,7% dos casos que envolveram
adolescentes e jovens com idade entre 15 e 19 anos). São casos que, muitas vezes, não são
nem mesmo denunciados justamente pela natureza da agressão – as vítimas de violência
sexual são comumente estigmatizadas, e ainda é recorrente o argumento que atribui culpa ao
comportamento das vítimas.
Tabela 12 – % de atendimentos femininos por violência sexual, dividido por faixa etária,
segundo local de ocorrência – Mapa da Violência 2012.74

Tabela 13 – % de atendimentos femininos por violência sexual, dividido por faixa etária,
segundo relação com agressor – Mapa da Violência 2012.75

74

Reprodução de tabela publicada
<http://www.mapadaviolencia.org.br>.
75
Idem.

no

documento

Mapa
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Violência.

Disponível

em:
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Apesar do estigma, a violência sexual está presente no cotidiano da cobertura
jornalística, como identificamos no capítulo anterior. Os casos de estupro ganharam
visibilidade nas páginas do Massa! e do A Tarde (54 matérias no primeiro e 38 no segundo),
número de matérias impulsionado pela cobertura do acontecimento envolvendo a banda New
Hit e pelos estupros coletivos ocorridos na Índia - um deles resultou na morte de uma
estudante universitária de 23 anos em dezembro de 2012 e em inúmeras mobilizações naquele
país. Também foram frequentes, como vimos no capítulo anterior, os casos de estupro que
envolviam pais, padrastos ou indivíduos com algum grau de parentesco com as vítimas
crianças ou adolescentes, mais frequentes nas páginas do jornal popular do Grupo A Tarde.
Construídos sob a lógica dos fait divers, em sua maioria, no formato de notas e notícias, são
casos que fazem parte do mundo violento construído pelo Massa!, que propõe um elo de
cumplicidade com os leitores ao demonstrar a sua indignação diante dos crimes.
O Caso New Hit se enquadra no conceito de acontecimento, por se tratar de um fato
que ganhou ampla repercussão na agenda midiática, a partir de uma narrativa composta por
diferentes quadros. Os jornais A Tarde e Massa! acompanharam o desenrolar de todo o caso –
da acusação, com a primeira matéria publicada no dia 27 de agosto de 2012, até o julgamento,
com audiências ocorridas em fevereiro e setembro de 2013 no município de Ruy Barbosa,
deslocando uma equipe de jornalistas para acompanhar o caso (uma única para os dois
suportes do Grupo). Entretanto, a análise aprofundada, ou articulação do fato específico com
o problema da VCM não fez parte desta narrativa – apresentada como uma novela ou romance
policial que prende a atenção do leitor com o que “está por vir”. O foco principal não é a
violência sofrida pelas vítimas, mas a polêmica envolvendo uma banda de pagode. Este
enquadramento predominou mesmo no A Tarde, onde registramos presença significativa de
matérias que posicionam a violência contra a mulher como uma questão de interesse público,
como vimos no capítulo anterior. Entretanto, no Caso New Hit, este enquadramento
apresentou baixa incidência, como veremos mais à frente.
Os fluxos de construção deste acontecimento foram variados. Além da cobertura
conduzida pelas redações jornalísticas, o público – tradicionalmente, apenas leitores de
informação e não produtores - também impôs a sua agenda. Não apenas com as tradicionais
passeatas e protestos, mas também, através dos debates e campanhas que circularam em sites
de rede social como o Facebook e o Twitter (ver Figura 36), ações que não pressupõem a
mediação do jornalismo para alcançar visibilidade e que articularam o caso ao problema da
violência contra a mulher como um todo. Uma das ações do movimento de mulheres no
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ambiente virtual, por exemplo, resultou no cancelamento do patrocínio da cervejaria Skol a
um evento no qual o grupo acusado de estuprar duas adolescentes iria se apresentar. Com a
repercussão dos protestos via redes sociais, o próprio jornalismo deu visibilidade a essas
ações (ver Figura 37).

Figura 36 – Imagem que circulou no Facebook em protesto à apresentação do grupo no Festival de
Pagode.

Figura 37 – Matéria publicada no A Tarde de 05 de outubro de 2012.

As redes sociais possibilitaram que houvesse uma verdadeira disputa pela construção
do sentido do acontecimento, sem a mediação de jornalistas, tendo como principais
protagonistas o próprio movimento feminista e os grupos de fãs que se posicionaram em
defesa dos músicos, atribuindo culpa à postura das vítimas ou questionando a veracidade da
própria denúncia. As mobilizações, muitas delas organizadas através do Facebook, também
ocuparam as ruas com a presença de ambos os grupos – opositores e defensores da banda.
Cada nova informação sobre o caso foi acompanhada de repercussões online e offline –
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libertação dos acusados no mês de outubro de 2012, que responderam ao processo em
liberdade; primeiros shows – todos acompanhados de manifestações em cada um dos
municípios e via redes sociais na tentativa de cancelá-los; audiências do julgamento – com
direito a caravana reunindo representantes do movimento feminista de Salvador para o
município de Ruy Barbosa. Essas ações conseguiram passar pelo filtro do jornalismo e
também repercutiram nos jornais Massa! e A Tarde – enquadramento com maior incidência no
segundo, como veremos nas próximas páginas.

5.1 O CASO NEW HIT NAS PÁGINAS DO A TARDE E DO MASSA!
Na madrugada do dia 26 de agosto de 2012, duas adolescentes de 16 anos foram
vítimas de estupro coletivo, crime pelo qual integrantes da banda de pagode New Hit
respondem processo. A banda participava de um show durante micareta do município de Ruy
Barbosa e recebeu as duas fãs no ônibus depois da apresentação do grupo - elas afirmam que
queriam tirar fotos e pedir autógrafos. A banda é conhecida pelo apelo sexual de suas músicas,
bem como das apresentações e coreografias do grupo, e logo o caso ganhou repercussão nos
jornais baianos. No A Tarde e no Massa!, a primeira matéria sobre a prisão dos integrantes da
New Hit foi publicada na edição do dia 27 de agosto de 2012 - ambos os jornais apresentaram
chamadas de capa sobre a denúncia.
O acontecimento aparece como mais uma oportunidade de a publicação fortalecer o
elo estabelecido com os seus leitores. As chamadas de capa reproduzidas abaixo demonstram
diferenças nas estratégias discursivas adotadas pelos dois suportes. O A Tarde adota um
discurso sóbrio típico de jornais de referência. Através da chamada de capa, propõe um
percurso de leitura para os seus leitores, que revela uma relação assimétrica entre enunciador
e coenunciador. Enquanto o antetítulo antecipa o tema da matéria (DENÚNCIA), o título
apresenta o fato, através de uma oração na voz passiva que enfatiza a prisão dos músicos da
banda. O subtítulo traz detalhes sobre o caso: número de integrantes envolvidos, como o caso
teria acontecido e em que local. Já, o Massa! constrói um texto coerente com o seu
posicionamento discursivo, explorando expressões populares que fortalecem a relação de
proximidade com o universo dos leitores, como é o caso dos termos “vai em cana” e “buzão”
na chamada. O jornal também explora o processo de expansão aspectorial, que revela uma
postura didática diante do leitorado – aspecto presente nas duas publicações, entretanto, com
estratégias enunciativas distintas.
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DENÚNCIA
Presos músicos da New Hit acusados de estuprar jovens
Nove integrantes da banda de pagode New Hit foram presos acusados de
estuprar duas jovens que teriam pedido para fotografá-los após show em Ruy
Barbosa (A TARDE, 27/8/2012, p.1).
DEZ MÚSICOS ATACAM DUAS FÃS
NEW HIT VAI EM CANA POR ESTUPRO
Jovens de 16 anos foram obrigadas a fazer sexo no buzão (sic) da banda,
após micareta em Ruy Barbosa (MASSA!, 27/8/2012, p.1).

Ao longo do período analisado, foram identificadas 37 matérias sobre o caso nas
páginas do A Tarde - entre artigos de opinião, reportagens e cartas do leitor. Já o Massa!
publicou, no mesmo período, 41 matérias sobre o caso. Os picos de agendamento - com
edições que apresentavam matérias sobre o caso (ver Gráfico 7) - ocorreram nos meses de
agosto e setembro de 2012 e fevereiro e setembro de 2013, que correspondem,
respectivamente, à prisão dos integrantes da banda e sua permanência na penitenciária e às
audiências de instrução para o julgamento (ocorridas nos meses de fevereiro e setembro de
2013). Esses foram os desdobramentos do acontecimento que permitiram a sua permanência
na mídia ou, em outras palavras, foram estes os quadros que o atualizaram.
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Gráfico 07 – Número de edições com matérias sobre o Caso New Hit.

Percebemos uma alteração no perfil das fontes de informação em função do
acontecimento. Verificamos, na análise das matérias sobre violência contra a mulher, no
capítulo anterior, que as fontes oficiais - como Polícia e representantes do poder público foram predominantes. No Caso New Hit, em função da própria narrativa, outras fontes de
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informação entraram em cena, como advogados da banda, famílias das vítimas e dos
acusados, entre outros. No A Tarde, as cinco principais fontes de informação (ver Gráfico 08)
foram Polícia (14%), advogados (14%), familiares (11%), representantes do movimento de
mulheres (11%) e acusados (11%).
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Gráfico 08 – Fontes de informação - Caso New Hit – A Tarde.
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Gráfico 09 – Fontes de informação - Caso New Hit – Massa!.

137

No Massa!, por outro lado, percebemos uma presença maior de matérias sem fontes de
informação explícita (vide Gráfico 09), que refletem a estratégia do suporte de divulgar as
novidades sobre o caso, a exemplo das notas sobre as ações dos advogados na tentativa de
libertar os integrantes da banda detidos e outras sobre o julgamento. Os familiares das vítimas
e dos acusados aparecem em segundo lugar entre as fontes principais, com 12% dos casos,
mesma presença dos advogados de defesa, que se justificam pela estratégia do jornal de
retratar a disputa entre vítimas e acusados através de uma narrativa dramática, com detalhes
sobre o sofrimento dos familiares das vítimas, ameaçados de morte após a denúncia; o drama
dos acusados na prisão ou o constrangimento dos familiares durante a visita ao presídio. O
Massa! criou uma batalha entre vítimas e acusados à qual o público era convocado a aderir,
optando por um dos lados, através de enunciados que questionam a posição dos leitores, como
“QUEM TEM RAZÃO?”, chamada da edição de 29 de agosto de 2012.

5.1.1 O Caso New Hit e a principal vitrine dos dois suportes
Nos jornais impressos, a primeira página é o ponto de partida da relação entre
enunciador e coenunciador e pode ser entendida como aberta, sem uma classificação prévia,
como nas páginas internas – em resumo, as notícias chegam à capa por seu “valor notícia”
(MOUILLAUD, 2012). É, portanto, estratégica na construção do elo com o leitor. Foram
identificadas 30 edições do Massa! com chamadas de capa sobre o Caso New Hit, entre elas,
22 eram manchete do dia; no A Tarde, 12 matérias ganharam chamadas de capa, diferença que
também é coerente com os respectivos posicionamentos discursivos de cada uma das
publicações. No A Tarde, as matérias sobre violência apresentam menor relevância. Já no
Massa!, a temática da violência é explorada com o intuito de chamar a atenção do público. O
próprio fato de ser uma polêmica que envolveu uma banda de pagode com certa popularidade
levou o caso à principal vitrine da publicação. Esta relevância também explica o número
maior de reportagens na publicação popular do Grupo A Tarde (ver Gráfico 10).
Selecionamos, nas páginas seguintes (ver Figuras 38 e 41), exemplares representativos do
discurso edificado pelos dois suportes por meio da primeira página.
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Gráfico 10 – Gênero jornalístico – Caso New Hit.

Entre as quatro imagens que seguem (ver Figura 38), três exemplificam uma estratégia
que é regular na primeira página do Massa! – as manchetes principais são diagramadas com o
fundo preto, estabelecendo uma relação de contraste com o texto na cor branca, em caixa alta,
que fazem parte da sua estratégia sensacionalista. É através deste mecanismo de diagramação
– cores e tamanho da fonte – que é constituída a hierarquia entre as chamadas na primeira
página do jornal. O uso do vermelho, como nas imagens 1 e 4, também é recorrente, e
utilizado para destacar um dos elementos da oração. As chamadas principais utilizam o
recurso de expansão aspectorial: o conjunto de títulos conduz a interpretação realizada pelo
leitor.
Na imagem 1 (ver Figura 38), a chamada para a matéria sobre o Caso New Hit está em
concorrência com os demais elementos da primeira página – títulos e foto estão diagramados
ao lado da fotografia de uma mulher seminua - elemento regular no discurso do jornal,
empregada para atrair o público masculino. O título focaliza a prisão da banda “por estupro”,
utilizando o termo “em cana” que propõe um vínculo de cumplicidade com os leitores por
meio de expressão coloquial que remete ao seu universo cultural. O antetítulo detalha o caso a
partir da versão (sensacionalista) construída pelo discurso do Massa!: “DEZ MÚSICOS
ATACAM DUAS FÃS” (MASSA!, 27/08/12, p.1), enquanto o subtítulo traz informações
sobre a idade das vítimas e o local onde o crime aconteceu.
Na imagem seguinte, o antetítulo exerce a função de avaliar o caso, utilizando
expressões coloquiais que também aproximam o suporte do leitor – “NEW HIT
ENCALACRADO”. O título apresenta a atualização do acontecimento – a confirmação do
estupro pela médica, e o subtítulo detalha a ação retratada no título, com a declaração da mãe
de uma das vítimas, mobilizando o lado emocional do público: “A coisa foi tão brutal que
ainda existiam hematomas nas partes íntimas” (MASSA!, 30/08/2012, p.1). As declarações
associadas às imagens na parte superior da primeira página colocam em disputa o
posicionamento do grupo de fãs defensor da banda – “Eles são inocentes” - e o da conselheira
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tutelar que acompanhou as vítimas no dia da denúncia - “[...] As meninas estavam muito
abaladas” (MASSA!, 30/08/12, p.1) – uma batalha a que o público é convocado a aderir na
evolução do acontecimento construído pelo Massa!.

Figura 38 – Recortes de capas do Massa! das edições de 27/08/12, 30/08/12, 06/10/12 e 20/02/13.

Nas imagens 3 e 4 da Figura 38, as fotografias publicadas na capa realizam uma
espécie de operação anafórica. A imagem 3 – posada - com os integrantes da banda
interpelando os leitores os fazem ativar o seu repertório sobre o caso: “eis mais um capítulo
do Caso New Hit”. Já a imagem 4, tirada no dia da denúncia, com as vítimas de costas (que
não podem ser expostas por serem menores de idade), e acompanhadas por representantes do
Conselho Tutelar, foi reproduzida em várias edições com a mesma função de remeter ao caso.
A manchete publicada no dia 20 de fevereiro de 2013 demonstra a relevância do Caso New
Hit para o Massa!. A expressão “Exclusivo New Hit” está sobreposta à chamada, e é utilizada
para atrair a atenção dos leitores que supostamente acompanham os desdobramentos do caso.
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O título mobiliza o lado emocional do coenunciador: o sujeito - “VÍTIMA” - está destacado
em vermelho, enquanto o restante da oração - “REVELA TERROR NO BUZU” – estabelece
um contraste com o fundo preto que reforça o efeito de sentido proposto pela expressão
“TERROR”, que avalia a violência sofrida pela vítima. O antetítulo resume a revelação em
“SEXO FORÇADO E PORRADA”, enquanto o subtítulo detalha passo a passo da violência
sexual relatada por uma das jovens, que o jornal qualifica como a “que era virgem”. O relato
da vítima, que legalmente deveria tramitar em sigilo, sobretudo, por se tratar de uma
adolescente e, consequentemente, o seu sofrimento foram vendidos como a principal
mercadoria daquela edição. É como se a jovem fosse obrigada a reviver a agressão
consecutivas vezes, além de ter sua privacidade desrespeitada.
No desenvolvimento do Caso New Hit, o Massa! construiu uma espécie de disputa
entre o grupo de pagode e as vítimas, para a qual o público era convidado a participar como
parte de sua estratégia de aproximação com o leitorado. Na edição de 29 de agosto de 2012, o
enunciador apresenta, na primeira página, declarações das vítimas, de um dos acusados e do
pai do vocalista da banda, como se apresentasse os dois lados da questão. O leitor era
interpelado através da chamada de capa: “QUEM TEM RAZÃO?”, e o subtítulo convocava-o
a participar de enquete no site do jornal: “Pagodeiros tiram o corpo. Responda a enquete no
site www.jornalmassa.com.br” (ver Figura 39).

Figura 39 – Chamada publicada no dia 29/08/12 e enquete publicada 76 no site do Massa!.
76

Enquete disponível em: <http://www.jornalmassa.com.br/enqueteIndex.jsf?id=108354>. Acesso em: 29 nov.
2013.
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Elementos paratextuais como os boxes também foram utilizados com a mesma
estratégia de aproximação com os leitores, como nas duas imagens que seguem. Através dos
boxes abaixo, o Massa! publicou uma enquete com a opinião de pessoas que não fazem parte
do campo da comunicação – declarações que criticam a ação dos músicos e pedem punição;
questionam a veracidade da denúncia, e outras apontam a atitude das adolescentes ao entrar
no ônibus como “grande irresponsabilidade” e as qualificam como “inconsequentes”,
atribuindo culpa às vítimas pela violência sofrida (ver Figura 40).

Figura 40 - Declarações publicadas nos dias 28 de agosto de 2012 e 04 de setembro de 2012 no
Massa!.

No jornal A Tarde, por outro lado, entre as 12 matérias com chamada de capa nenhuma
foi manchete principal. A primeira chamada publicada sobre o Caso New Hit, no dia 27 de
agosto de 2012 (ver Figura 41) dá ênfase, no título, à prisão dos músicos da banda, e o
antetítulo classifica a matéria como uma “denúncia”. O subtítulo traz detalhes sobre o caso,
como o número de pessoas envolvidas, o local e como teria acontecido o crime, além de
destacar a editoria na qual a notícia foi publicada – um dos recursos de classificação utilizado
na primeira página do jornal. O conjunto de títulos revela uma postura assimétrica do suporte
com o seu público, conduzindo-o em todos os níveis da primeira página – da manchete às
chamadas, cada uma com sua classificação e referência da editoria onde a matéria foi
publicada.
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Figura 41 – Recortes de capas do A Tarde das edições de 27/08/12, 30/08/12, 04/10/12 e 20/02/13.

A chamada publicada no dia 30 de agosto de 2012 (vide imagem 2 da Figura 41)
nominalizada sugere uma relação de cumplicidade entre enunciador e coenunciador. Ao se
posicionar, o enunciador supõe que o leitor compartilha da opinião expressa no título
“Admiração sem limite”, que faz um julgamento da ação das fãs de apoiar os integrantes –
apoio presente nas informações do subtítulo e na própria foto. A fotografia tem uma relação
de complementaridade com o subtítulo; sem ele, a imagem poderia remeter a qualquer grupo
de fãs em outra circunstância. Entretanto, a fotografia testemunhal registrou o momento do
ato a partir de um enquadramento que favorece o sentido sugerido pelo subtítulo, com a
imagem dos fãs atrás das grades que cercam a delegacia. O subtítulo traz informações sobre
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onde o ato de apoio ocorreu – “na porta da delegacia” – além de trazer outras atualizações
sobre o caso, como o fato de a família das vítimas serem ameaçadas.
A imagem seguinte foi publicada no dia 04 de outubro de 2012, após a saída dos
integrantes da banda do presídio. A foto testemunhal registra o momento exato da saída de um
dos músicos – o vocalista da banda. O chapéu – ESTUPRO NO ÔNIBUS – realiza a operação
anafórica de ativar a memória dos leitores para o caso, enquanto o título descreve a imagem
diagramada em destaque – “NEW HIT DEIXA PRESÍDIO”. O subtítulo traz a declaração do
vocalista através do discurso indireto – o enunciador não abre mão de seu papel de mediador
entre o discurso da fonte e o público, uma estratégia discursiva oposta à adotada pelo suporte
popular do mesmo grupo (ver Figura 42). Na manchete do dia 04 de outubro de 2012, o
Massa! reproduziu, no título, a declaração do vocalista - “A JUSTIÇA DIVINA IRÁ
PROVAR A VERDADE”. Se, por um lado, o discurso direto legitima a fala da fonte, por
outro, o antetítulo estabelece uma relação irônica que implicitamente questiona a declaração,
operação que está em sintonia com o posicionamento discursivo do suporte popular: “SÓ
COM REZA BRABA”. O subtítulo segue a mesma estratégia discursiva, destacando que o
futuro do grupo será decidido “pela Justiça dos homens”. A foto testemunhal registra o
momento da saída do grupo no qual os integrantes se abraçam como se estivessem orando –
elemento que se repete no conjunto de títulos, entretanto, através de um tensionamento entre o
discurso da banda e o posicionamento do suporte edificado, sobretudo, por meio da ironia.

Figura 42 – Capa do Massa!, 04 de outubro de 2012.
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Com o título “Estado deplorável”, a chamada publicada no dia 20 de fevereiro de 2013
no A Tarde, posicionada na parte inferior da primeira página, segue estratégia discursiva
semelhante à imagem 02 de estabelecer um elo com os leitores no nível simbólico, desta vez,
mobilizando o lado emocional dos coenunciadores. Diferente do posicionamento adotado na
chamada do dia 30 de agosto de 2012, neste subtítulo, contraditoriamente (já que o título, ao
mesmo tempo, legitima o discurso de uma das testemunhas de acusação), o A Tarde adota um
discurso que busca como efeito de sentido a objetividade, tentando não aderir a nenhum dos
lados envolvidos. Para isso, mesmo depois da divulgação de laudos da polícia técnica que
evidenciaram a violência sexual (divulgados nos dias 04 e 25 de setembro de 2012 pelo
próprio jornal A Tarde), o suporte, ao se referir à vítima que participou da audiência de
instrução para o julgamento, utiliza a expressão “uma das adolescentes que teria sido
estuprada por integrantes da New Hit” (A TARDE, 20/02/2013, p.1). Nesta oração, o verbo
está conjugado no particípio passado, numa operação discursiva que questiona a veracidade
da acusação feita pela adolescente e que, de certa forma, implica em um efeito de sentido
favorável aos músicos. A foto testemunhal reforça o discurso jornalístico do A Tarde que
busca comprovar a sua capacidade de fornecer informações verídicas, e o registro da entrada
de uma das adolescentes para a audiência serve justamente para demonstrar que sua equipe
esteve lá para apurar os fatos.

5.1.2 O Caso New Hit através das fotos
Entendemos a fotografia como um elemento do discurso dos suportes impressos que
está integrado com as matérias verbais (e demais matérias significantes). O seu sentido é
edificado numa relação de complementaridade entre texto e imagem. Partimos, neste
momento, para o estudo das fotografias no Caso New Hit. Para isso, realizamos uma
classificação dos tipos de fotografia mais recorrentes e os modos de agenciamento de
significado por meio das legendas, identificando quantitativamente as operações discursivas
mais regulares. A partir daí, selecionamos alguns exemplos representativos, os quais serão
analisados qualitativamente nas páginas que seguem.
Elaboramos as categorias que seguem tendo como fundamentação as classificações
propostas por Roland Barthes e Eliseo Verón. Agrupamos os tipos de fotografia que surgiram
em nosso corpus a partir da função que cada uma delas exercia no interior do discurso do
suporte, observando a relação do seu referente com o sentido proposto pela imagem em sua
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relação com as demais matérias significantes que o acompanhavam. São eles: (1) retrato; (2)
testemunhal; (3) cena genérica 77; (4) cena do crime; (5) objeto que comprova informações
contidas na matéria; (6) reprodução de imagens do arquivo da banda.
No discurso do Massa!, um dos tipos de fotografia recorrente é o retrato, com uma
frequência de 33,9%78 (ver Tabelas 14 e 15) das imagens analisadas, em sua maioria
acompanhado de declarações da pessoa fotografada. O suporte popular explorou, no
desenvolvimento do Caso New Hit, as declarações de pessoas contrárias e favoráveis à banda,
criando uma arena de debate da qual os leitores também participavam.
Tabela 14 - Tipo de Fotografia (01) – Massa!.
Tipo de Fotografia (01) – Massa!

Frequência Percentual

Não tem foto
Retrato (acusado, vítima ou outro
ator envolvido na notícia)
Testemunhal
Cena genérica: ilustra local, situação
ou função social do ator envolvido
Imagem de objeto que comprova
informações da matéria
Reprodução de imagens do arquivo
da Banda
Total

9

21

Percentual
Válido
21

Percentual
Cumulativo
21

12

27,9

27,9

48,8

11

25,6

25,6

74,4

2

4,7

4,7

79,1

1

2,3

2,3

81,4

8

18,6

18,6

100,0

43

100,0

100,0

Tabela 15 - Tipo de Fotografia (02) – Massa!.
Tipo de Fotografia (02) – Massa!
Não tem foto
Retrato (acusado, vítima ou outro ator
envolvido na notícia)
Testemunhal
Cena (local onde o crime ocorreu)
Cena genérica: ilustra local, situação ou
função social do ator envolvido
Reprodução de imagens do arquivo da
Banda
Total

Frequência Percentual
21

48,8

Percentual
Válido
48,8

Percentual
Cumulativo
48,8

7

16,3

16,3

65,1

8
2

18,6
4,7

18,6
4,7

83,7
88,4

3

7,0

7,0

95,3

2

4,7

4,7

100,0

43

100,0

100,0

Os retratos – posados ou não – serviam para trazer para o interior desta arena aqueles
que se posicionavam através das entrevistas, como podemos observar nos dois exemplos
77

MAINGUENEAU (2002) utiliza o conceito de cena genérica para se referir à cena de enunciação que evoca a
categoria do discurso. Adaptamos este conceito à nossa classificação.
78
A maioria das matérias apresentava mais de uma fotografia por página, uma estratégia de ambos os suportes
para torná-la mais leve. Classificamos, assim, duas das imagens de cada uma – o percentual a que nos
referimos tem como universo o número total de imagens analisadas: 34 (Tabela 14) + 22 (Tabela 15) = 56.
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abaixo (ver Figura 43). As declarações da deputada e do músico são resumidas com uma
espécie de chapéu que acompanha o discurso direto. É feita uma contraposição entre a
gravidade do caso, apontada pela parlamentar, e a surpresa demonstrada pelo músico – que
teve como chapéu a gíria “de cara”, que significa “estar surpreso”.

Figura 43 – Recortes da edição de 04 de setembro de 2012 do Massa!, pág. 3.

Após a saída da banda do presídio, em outubro de 2012, o Massa! realizou entrevista
com Alan, um dos acusados. A legenda da foto resume as suas declarações em um processo de
humanização de sua imagem: “Alan quer recomeçar a vida. Ele tem namorada, não tem filhos
e também dá aulas em academias” (EÇA, 05/10/2012, p.3), enquanto o chapéu “Terço na
mão” descreve a imagem (ver Figura 44). A imagem posada funciona como se o referente
fotográfico (a pessoa fotografada) congelasse o tempo e se posicionasse diante do operador,
buscando transmitir um sentido que é posteriormente captado pelo quadro da fotografia. Na
imagem abaixo, o dançarino da banda New Hit busca sensibilizar o leitor e convencê-lo da sua
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inocência, e o semblante sereno e a presença do terço compõem a imagem desse personagem
trazido para as páginas do Massa!. A legenda não dá voz a Alan – o enunciador conduz a cena
e faz a mediação da fonte com os leitores.

Figura 44 – Recorte da edição de 05 de outubro de 2012 do Massa!.

As fotos testemunhais atuam como uma espécie de fragmento da realidade, através
delas o suporte registra momentos que só puderam ser testemunhados porque o jornalista
esteve lá para fazer a devida apuração. As imagens testemunhais fazem, portanto, parte do
imaginário do jornalismo clássico, no qual o jornalista se coloca como o mediador entre a
realidade e o público, fazendo-a de forma imparcial e objetiva – ao menos é esse o discurso de
legitimação construído pelos jornalistas com o qual este tipo de imagem está em sintonia
(VERÓN, 2004).
As fotos testemunhais também estiveram presentes no discurso do Massa!, com uma
frequência de 19 das 56 fotografias analisadas (que corresponde a 33,9% das imagens). É o
caso na imagem publicada no dia 04 de outubro de 2013 (ver Figura 45) que registrou o
momento da saída dos integrantes da banda New Hit do presídio no dia anterior. Duas
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imagens testemunhais estão sobrepostas, com a saída dos músicos em destaque. A legenda
informativa traz uma atualização do caso: “Integrantes da New Hit ficam livres até o
julgamento por estupro” (RODRIGUES, 04/10/13, p.3), enquanto o seu chapéu interpela o
público: “Que vai rolar?” – mecanismo que busca despertar o interesse do público para os
seus futuros desdobramentos. A foto sobreposta registra a presença de fãs na frente do
presídio, com uma legenda que descreve a cena. Com as duas imagens, o suporte, através de
sua mediação, possibilita que os leitores também presenciem as duas cenas ocorridas no
momento da libertação dos acusados, além de a foto funcionar como uma comprovação do
seu próprio discurso.

Figura 45 – Foto publicada na edição de 04 de outubro de 2012 do Massa!.

Através das imagens, o Massa! demonstra que está acompanhando de perto os
desdobramentos do caso, e estes fragmentos da realidade são uma comprovação da apuração
realizada. No dia 18 de fevereiro, a primeira etapa do julgamento dos integrantes da banda foi
iniciada. A fotografia publicada no dia seguinte (ver Figura 46) registra o momento em que o
vocalista da banda acusado de estuprar uma das adolescentes chegava ao Fórum de Ruy
Barbosa, enquanto a legenda completa o seu sentido: “Eduardo Martins, vocalista da banda,
não falou com a imprensa” (EÇA, 19/02/13, p.3).
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Figura 46 – Recortes da edição de 19 de fevereiro de 2013 do Massa!.

Uma imagem das manifestações ocorridas na frente do Fórum foi diagramada
sobreposta à em destaque, como se mostrasse um novo ângulo daquela cena. A legenda a
descreve: “Grupo feminista pediu a prisão dos músicos” (EÇA, 19/02/13, p.3). Ao lado, estão
dispostas declarações dos manifestantes – tanto do movimento de mulheres como dos fãs da
banda – acompanhadas de suas respectivas fotos, que representam uma espécie de focalização
dos discursos presentes no quadro anterior (das manifestações). As imagens também reforçam
o sentido do subtítulo, que destaca os protestos como marcantes para o primeiro dia de
julgamento. Elas atuam como uma ratificação das informações contidas nas matérias verbais como defendido por Roland Barthes, em “A câmara clara”, a fotografia é um certificado da
presença daquilo que ela representa, e a sua essência consiste justamente em ratificá-lo.
Outro tipo de imagem presente no discurso do Massa! é a da cena genérica
(MAINGUENEAU, 2002) – imagem que busca representar determinada situação, função
social ou local, que apresentou uma incidência de 8,9% dos casos (5 fotografias entre as 56).
No Caso New Hit, as fotografias que seguiam o modelo de cena genérica acompanhavam as
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atualizações do caso, sobretudo, nos dois primeiros meses, quando registramos o topo do
processo de agendamento. As fotografias publicadas nos dias 01 de setembro e 03 de outubro
de 2012 (ver Figuras 47 e 48) são exemplos desta operação discursiva.

Figura 47 – Recortes da edição de 01 de setembro de 2012 do Massa!.

Após o decreto da prisão preventiva, o jornal publicou imagem que representa o
pavilhão onde os acusados ficariam detidos com os demais presos (ver Figura 47). O
enquadramento favorece o discurso proposto no título – “New Hit vê sol nascer quadrado no
presídio” (RODRIGUES, 01/09/12, p.3) - com a imagem do pavilhão do presídio sobreposta a
uma grade desfocada. A legenda informativa conduz a interpretação da imagem: “Pagodeiros
vão ficar em um pavilhão com 50 internos do presídio”, enquanto o antetítulo apresenta,
ironicamente, o presídio como o “Novo endereço” da banda. Percebemos que o suporte
estabelece uma distinção entre os integrantes do grupo de pagode e os presidiários – diferença
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que é percebida também na imagem seguinte. O retrato é acompanhado de legenda com
declaração do diretor do presídio qualificada pelo chapéu como uma “garantia”: “Tudo aqui é
humanizado e eles não correm risco”. Através das duas imagens, fica evidente que o foco
principal desta narrativa é a polêmica envolvendo a banda em detrimento da violência sexual
sofrida pelas adolescentes e a consequente apuração do caso.
O anúncio da libertação dos integrantes da banda do Conjunto Penal de Feira de
Santana, divulgado pelo Massa!, no dia 03 de outubro de 2012, também foi acompanhado de
uma fotografia que segue o mesmo padrão da anterior. A imagem da fachada do presídio (ver
Figura 48) representa o local onde os integrantes da banda estavam e de onde eles sairiam em
breve. A legenda conduz esta construção de sentido: “Os músicos da New Hit estão na
expectativa de sair hoje da cadeia” (EÇA, 03/10/12, p.3). Há um processo de humanização
dos músicos, que pode ser visto tanto na legenda da imagem em destaque, quanto no box
publicado ao lado, que trata da expectativa dos acusados em serem libertados e dos familiares.
O retrato do diretor do presídio é acompanhado da legenda que faz um resumo do conteúdo
do box: “Memeri, diretor do presídio, contou a reação dos músicos” (EÇA, 03/10/12, p.3).

Figura 48 – Recortes da edição de 03 de outubro de 2012 do Massa!
.

A imagem diagramada sobreposta à fotografia em destaque é um exemplo de outro
tipo de imagem que foi recorrente no discurso do Massa!: a reprodução de imagens de
arquivo, que realizavam uma espécie de operação anafórica, ativando a memória dos leitores.
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No exemplo abaixo (ver Figura 48), os músicos interpelam os leitores em uma imagem
posada, provavelmente de divulgação da própria banda. A legenda informativa esclarece:
“Serão julgados! Nove integrantes da banda são acusados de estupro”, contrapondo o sentido
da legenda anterior, com o chapéu: “Liberou geral” (EÇA, 03/10/12, p.3).
No Massa!, as principais formas de agenciamento do sentido através das legenda são a
descrição; informativa – com informações não contidas na imagem e as declarações - (ver
Tabelas 16 e 17). As legendas descritivas revelam uma postura assimétrica entre enunciador e
coenunciador, conduzindo o leitor na interpretação das fotografias, como pôde ser
identificado em legendas das figuras 44 e 46, e representam 41,1% do total. As legendas
informativas (28,6% do total), verificadas nas legendas das figuras 45 e 47, funcionam como
mais um mecanismo de o jornal apresentar elementos centrais da notícia.
Tabela 16 - Relação Legenda-Foto (01) – Massa!.
Relação Legenda-Foto (01) – Massa!
Não tem foto
Descritiva
Qualifica o fato, ação e pessoas
envolvidas
Informativa: com informações não
contidas na foto
Declaração
Explica as consequências do crime com
apelo emocional
Relata reação dos envolvidos
Interpela leitor(a)
Avalia o caso
Total

Frequência Percentual
9
10

20,9
23,3

Percentual
Válido
20,9
23,3

Percentual
Cumulativo
20,9
44,2

2

4,7

4,7

48,8

11

25,6

25,6

74,4

6

14,0

14,0

88,4

1

2,3

2,3

90,7

1
1
2
43

2,3
2,3
4,7
100,0

2,3
2,3
4,7
100,0

93,0
95,3
100,0

Tabela 17 - Relação Legenda-Foto (02) – Massa!.
Relação Legenda-Foto (02) – Massa!
Não tem foto
Descritiva
Informativa: com informações não
contidas na foto
Declaração
Interpela leitor(a)
Total

Frequência Percentual
21
13

48,8
30,2

Percentual
Válido
48,8
30,2

Percentual
Cumulativo
48,8
79,1

5

11,6

11,6

90,7

3
1
43

7,0
2,3
100,0

7,0
2,3
100,0

97,7
100,0

As imagens são regiões estratégicas das páginas internas, sobretudo, quando o hábito
de leitura dos consumidores é o de percorrer títulos e fotografias até encontrar notícias e
reportagens que mais interessam (VERÓN, 2004). As declarações, em sua maioria,
acompanhadas de retrato da fonte, estiveram presentes em 16,1% dos casos, e fizeram parte
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da estratégia do suporte de construir uma narrativa sensacionalista, através de uma disputa da
qual o público é convocado a escolher um dos lados.
O A Tarde, por outro lado, explorou menos a fotografia na construção do Caso New
Hit - um reflexo do seu posicionamento discursivo que dedica menos espaço às matérias sobre
violência. Além disso, em comparação com o veículo popular do mesmo Grupo, o peso das
fotografias é menor em seu projeto gráfico, mesmo levando em consideração a última reforma
que tornou o jornal mais leve justamente com a exploração de imagens. Um reflexo disso é o
alto número de matérias sobre o Caso New Hit – notas e notícias - sem nenhuma imagem, que
correspondem a mais de 48% (ver Tabelas 18 e 19).
Tabela 18 - Tipo de Fotografia (01) – A Tarde.
Frequência Percentual
Tipo de Fotografia (01) –
A Tarde
Não tem foto
18
48,6
Retrato (acusado, vítima ou outro
1
2,7
ator envolvido na notícia)
Testemunhal
15
40,5
Cena genérica: ilustra local,
situação ou função social do
2
5,4
ator envolvido
Reprodução de imagens do
1
2,7
arquivo da Banda
Total
37
100,0

Percentual
Válido
48,6

Percentual
Cumulativo
48,6

2,7

51,4

40,5

91,9

5,4

97,3

2,7

100,0

100,0

Tabela 19 - Tipo de Fotografia (02) – A Tarde.
Tipo de Fotografia (02) –
A Tarde
Não tem foto
Testemunhal
Reprodução de imagens do
arquivo da Banda
Total

Frequência Percentual
31
4

83,8
10,8

Percentual
Válido
83,8
10,8

2

5,4

5,4

37

100,0

100,0

Percentual
Cumulativo
83,8
94,6
100,0

O tipo de fotografia com maior incidência foram as testemunhais, que totalizam 76%
das imagens analisadas (19 das 25 79 - ver Tabelas 18 e 19). Os modos de construção de
sentido através das legendas mais recorrentes foram a descrição (48% do total) seguida
daquelas que apresentavam informações que não estavam presentes nas imagens (36% - ver
tabelas 20 e 21). As imagens publicadas nas edições do A Tarde de 27 e 28 de agosto de 2012
(ver Figura 49) exemplificam a estratégia discursiva utilizada pelo jornal. As duas fotografias

79

Somamos o total de matérias com imagens (tabelas 18 e 19) para encontrar o universo total de imagens. Cada
categoria também foi resultado da soma das duas tabelas, uma vez que algumas matérias apresentavam mais de
uma imagem.
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tiradas de ângulos distintos registram a mesma cena: o momento em que as duas adolescentes
foram acolhidas pelo Conselho Tutelar e levadas para fazer exame de corpo de delito no
município de Feira de Santana – uma delas também utilizada em edições do Massa! para
ativar a memória dos leitores. As legendas a descrevem: “Conselheiras tutelares levaram
jovens para fazer exame de corpo de delito em Feira” (RODRIGUES, 27/08/12, p. A7) e “As
duas jovens, quando recebidas no Conselho Tutelar” (ALMEIDA; RODRIGUES, 28/08/12, p.
A5). As duas fotos funcionam como uma comprovação das informações contidas nas matérias
- um registro das ações às quais a notícia se refere - além de reforçar o discurso jornalístico do
suporte de ser capaz de oferecer aos leitores notícias verídicas e objetivas.
Tabela 20 - Relação Legenda-Foto (01) – A Tarde.
Relação Legenda-Foto (01) –
A Tarde
Não tem foto
Descritiva
Informativa: com informações não
contidas na foto
Declaração
Interpretativa
Total

Frequência Percentual
18
9

48,6
24,3

Percentual
Válido
48,6
24,3

Percentual
Cumulativo
48,6
73,0

7

18,9

18,9

91,9

1
2
37

2,7
5,4
100,0

2,7
5,4
100,0

94,6
100,0

Tabela 21 - Relação Legenda-Foto (02) – A Tarde.
Relação Legenda-Foto (02) –
A Tarde
Não tem foto
Não tem legenda
Descritiva
Informativa: com informações não
contidas na foto
Total

Frequência Percentual
31
1
3

83,8
2,7
8,1

Percentual
Válido
83,8
2,7
8,1

2

5,4

5,4

37

100,0

100,0

Percentual
Cumulativo

Figura 49 – Imagens publicadas nas edições do A Tarde de 27 e 28 de agosto de 2012.

83,8
86,5
94,6
100,0

155

As duas imagens publicadas no dia 19 de setembro de 2013 acompanham a última
matéria sobre o caso. Elas captaram as movimentações que ocorreram em frente ao Fórum,
permitindo que os coenunciadores também fossem testemunhas indiretas da saída dos réus do
julgamento realizado nos dias 17 e 18 daquele mês, e das manifestações que ocorreram no
município de Ruy Barbosa em função das audiências. As duas legendas descrevem as cenas às
quais as fotografias remetem. A legenda da primeira foto remete às manifestações ocorridas
no município. Com o advérbio de modo “novamente”, fica implícito que ocorreram outros
protestos pela condenação dos réus, informação supostamente compartilhada pelos
coenunciadores – “Grupo Marcha Mundial de Mulheres exigiu novamente a condenação dos
réus” (ver Figura 50).

Figura 50 – Imagens publicadas na edição do A Tarde de 19 de setembro de 2013.
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Outro tipo de imagem identificada no discurso do A Tarde como recurso anafórico são
as fotografias de divulgação da banda – também encontrada no Massa! – e que revelam um
elo de cumplicidade do suporte com seus leitores, pressupondo que eles têm acompanhado os
desdobramentos do caso. A imagem de divulgação que segue (ver Figura 51) carrega uma das
marcas do grupo de pagode – o apelo sexual, tema tratado em matérias anteriores sobre o
acontecimento. A legenda informativa reforça a capacidade de o suporte trazer as atualizações
que interessam aos seus leitores. Enquanto o título da matéria traz uma nova informação - a
divulgação do laudo que comprovou o estupro – a legenda enfoca a situação dos acusados:
“Músicos da New Hit continuam custodiados no Presídio Regional de Feira de Santana”
(RODRIGUES, 04/10/2012, p. A7).

Figura 51 – Imagem Publicada na edição do A Tarde de 04 de setembro de 2012.

As imagens que exercem a função de remeter a um determinado local ou situação
(cena genérica) também foram utilizadas pelo A Tarde no decorrer da evolução deste
acontecimento. As fotos abaixo, publicadas nos dias 01 de setembro e 03 de outubro de 2012
(ver Figura 52), foram acompanhadas de reportagens que tratavam da transferência dos
músicos para o Conjunto Penal de Feira de Santana e da libertação deles no mês seguinte. As
duas legendas trazem informações consideradas como centrais para a narrativa. A primeira se
refere às estratégias utilizadas pelo diretor do presídio para garantir a segurança dos acusados
– na cadeia, indivíduos presos por estupro comumente sofrem represálias, informação
implícita à legenda, demonstrando uma relação de cumplicidade no nível do que é dito:
“Segundo a direção, grupo está em pavilhão com cerca de 50 presos de menor periculosidade”
(RODRIGUES, 01/9/2012, p. A8). A fotografia seguinte também busca remeter ao presídio no
qual os músicos estão detidos, e a legenda parte do pressuposto de que haveria um tumulto
durante a saída dos músicos: “Presídio não contará com esquema especial durante a liberação
dos acusados de estupro” (EÇA, 03/10/2012, p.A8).

157

Figura 52 – Imagens publicada nas edições do A Tarde de 01 de setembro e 03 de outubro de 2012.

Os jornais A Tarde e Massa! apresentaram imagens que, muitas vezes, coincidiam, um
reflexo da dinâmica organizacional dos suportes que integram o mesmo grupo. Entretanto,
através das matérias verbais são construídas estratégias discursivas distintas, que permitem
um movimento de diferenciação e fortalecimento do contrato do suporte com os seus leitores.
5.1.3 A evolução caso New Hit como acontecimento midiático
Em um corpus no qual a maioria das matérias foi escrita pelos mesmos jornalistas –
com artigos semelhantes (quando não iguais) - para os dois suportes, matérias significantes
como títulos, legendas, elementos paratextuais e a própria diagramação são estratégicas para a
nossa análise, que busca identificar as diferenças entre os dois sujeitos discursivos de um
mesmo emissor. Neste tópico, identificamos os rastros deixados na construção do Caso New
Hit enquanto acontecimento, identificando pontos convergentes e divergentes entre os dois
sujeitos discursivos. Para isso, voltamos nossa atenção para os títulos das páginas internas,
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através dos quais identificamos os enquadramentos construídos sobre os principais eventos
que compuseram o acontecimento.
Os títulos fazem parte de um tecido discursivo – o seu sentido está integrado às demais
matérias significantes, a partir de múltiplas relações: títulos-artigo; artigo-imagem; imagemlegenda. Através dos títulos é realizada uma operação de enquadramento – focaliza-se no
“núcleo” do processamento da informação ao apresentar determinadas propriedades do
discurso em detrimento de outras. Neste processo, são identificadas duas dimensões: a
metalinguística, segundo a qual o título classifica ou nomeia o discurso que o segue, e a
referencial – o título se refere a “algo”. É a combinação desses dois elementos que
corresponde ao enquadramento (VERÓN, 2004). O título também pode ser visto como uma
interpretação oferecida pelo jornal ao leitor, já que se trata, em geral, da última matéria
significante a ser elaborada na produção noticiosa. Nesta análise, predominaram em ambos os
suportes os títulos referenciais, apesar de identificarmos no conjunto de títulos a presença de
outras operações discursivas como a anafórica, sobretudo, nos antetítulos que nomeavam o
acontecimento. A análise dos títulos nos permite recuperar a trajetória do acontecimento
segundo cada um dos suportes. Selecionamos, na Tabela 22, 15 títulos de cada um deles nos
quais os enquadramentos representavam os principais eventos que permitiram que o Caso
New Hit permanecesse na esfera pública, registrados no infográfico abaixo (ver Figura 53).

Figura 53 – Principais eventos envolvidos no Caso New Hit.
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Data

A Tarde

Data

Massa!

27/8/12

Pagodeiros são presos sob suspeita de
estupro

27/8/12

New Hit toca o terror no buzão

30/8/12

"Eles estragaram os sonhos dela"

Mãe de jovem que acusa a New Hit se diz
ameaçada
Suspeita de estupro envolvendo a New Hit
31/8/12
ganha as redes sociais
Suspeitos de estupro estão em presídio de
1/9/12
Feira de Santana
Laudo confirma estupro e mãe de jovem se
4/9/12
diz aliviada
Família visita integrantes da New Hit em
7/9/12
presídio
30/8/12

31/8/12
1/9/12
4/9/12
7/9/12

Acusação de estupro gera debate na
web
New Hit vê sol nascer quadrado no
presídio
"Sei que a justiça está sendo feita"
Retada, galera diz que músicos têm
privilégio
Vítimas de estupro vazam de
Itaberaba

18/9/12

New Hit: garotas sob proteção

18/9/12

4/10/12

Integrantes da banda e soldado PM são
libertados

4/10/12

Pagodeiros saem da cadeira e rezam

2/12/12

Tietagem marca retorno do grupo New Hit

16/11/1
2

New Hit prepara volta aos palcos

19/2/13 Acusação “virou coisa boa”, diz empresário

19/2/13

É tudo ou nada para a New Hit

20/2/13

Garota revela terror vivido no ônibus da
banda

20/2/13

Complicou para a New Hit

21/2/13

Músicos e PM serão ouvidos em setembro

21/2/13

Acusados cantavam no buzu

12/9/13

Está sacramentado: New Hit acabou

18/9/13

Exame mostra de quem era o sêmen

Empresário dono da New Hit anuncia o fim
da banda
Laudo confirma nome de acusados de
18/9/13
estuprar adolescentes após show
12/9/13

19/9/13

Terminam as audiências e não há prazo para
19/9/13 Promotora fica retada com músicos
sentença
Tabela 22 – Seleção de títulos: A Tarde x Massa!.

O A Tarde seguiu a tendência de se trabalhar com títulos informacionais, com a
presença de verbos de ação e com a oração na ordem direta – mecanismo que tem como efeito
de sentido a objetividade. Alguns títulos apresentam dois núcleos de informação que
estabelecem entre si uma relação de causa e efeito. É o caso da matéria publicada no dia 04 de
setembro, que teve como título: “Laudo confirma estupro e mãe de jovem se diz aliviada”
(RODRIGUES, 04/9/2012, p. A7). Neste caso, a informação principal - que atualiza o caso - é
a divulgação do laudo da Polícia Técnica. A segunda oração - “mãe de jovem se diz aliviada”
- aparece como um desdobramento da narrativa: em matéria anterior (RODRIGUES,
30/8/2012), a mãe de uma das meninas denunciou as ameaças que a família sofria, além de
declarar seu anseio por justiça e que os exames mostrassem que as garotas falavam a verdade,
como podemos ver na citação abaixo:
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Figura 54 – Olho da matéria publicada no dia 30 de agosto de 2012 no A Tarde.

O título “New Hit: garotas sob proteção” (A TARDE, 18/09/12, p. A8) demonstra um
vínculo de cumplicidade estabelecido entre enunciador e coenunciador que se dá no nível do
conteúdo. O suporte realiza uma operação anafórica que deixa implícita a sua suposição de
que os leitores acompanham o caso. Os antetítulos anafóricos foram os que apresentaram
maior incidência – 13 de 25, que corresponde a 52% dos casos (ver Tabela 23). Na maioria
deles, a expressão que dá nome ao acontecimento é acompanhada de informações que
contextualizam ou interpretam os títulos, como nos exemplos abaixo. No primeiro, que trata
da transferência dos músicos da delegacia (informação subentendida, que mais uma vez
demonstra certa cumplicidade entre enunciador e coenunciador) para o presídio de Feira de
Santana, o antetítulo informa quando e como ela ocorreu: “5h de ontem, sob forte esquema de
segurança” (RODRIGUES, 1/09/12, p. A8). No exemplo seguinte, o termo “NEW HIT” é
acompanhado de uma espécie de interpretação sobre o que significou a libertação dos
acusados - “Justiça entende que acusados não representam riscos para as vítimas”
(RODRIGUES, 04/10/12, p. A8) – que revela um vínculo de cumplicidade e, ao mesmo
tempo, uma postura pedagógica do enunciador diante dos coenunciadores.
No título publicado no dia 20 de fevereiro de 2013, o depoimento da adolescente é
qualificado como uma revelação do “terror vivido no ônibus da banda” (EÇA, 20/02/13, p.
A8). A matéria é uma narrativa sensacionalista que traz detalhes da violência sexual sofrida
pelas duas adolescentes. No antetítulo, o enunciador busca fortalecer a sua marca através do
discurso do furo jornalístico, recorrendo à exclusividade do acesso ao depoimento como
mecanismo de chamar a atenção do público e se diferenciar dos concorrentes. Se, por um
lado, a reprodução do depoimento – presente nos dois suportes do Grupo A Tarde - pode
servir para atrair leitores interessados no caso, por outro, viola o direito à privacidade das
vítimas, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Antetítulo: NEW HIT: Transferência foi feita às 5h de ontem, sob forte
esquema de segurança para evitar o acesso da imprensa
Título: Suspeitos de estupro estão em presídio de Feira de Santana
(RODRIGUES, 1/9/12, p. A8)
Antetítulo: NEW HIT: Justiça entende que acusados não representam riscos
para as vítimas
Título: Integrantes da banda e soldado PM são libertados (RODRIGUES,
04/10/2012, p. A8)
Antetítulo: CASO NEW HIT: A TARDE teve acesso, exclusivo, ao
depoimento de uma das jovens de 16 anos que acusam músicos de estupro
Título: Garota revela terror vivido no ônibus da banda (EÇA, 20/02/2013,
p.A8)

Tabela 23 – Relação entre título e chapéu no A Tarde.
Relação título-chapéu
Nomeia e contextualiza as informações do título
Nomeia o fato/ acontecimento

frequência
7
4

percentual
18,9
10,8

Referência da localização do fato e amplia as informações do título

3

8,1

Referência da localização do fato

2

5,4

Amplia as informações do título: dados sobre local, tipo de
violência, quando, o que ocorreu e quem estava envolvido

2

5,4

Nomeia o acontecimento e interpreta as informações do título
Interpretativo com partilha de valor ou apelo emocional
Antecipa o tema da matéria
Apresenta o tema da matéria e amplia as informações do título
Interpreta o título
Referência da violência/crime e interpreta titulo
Total
Não tem chapéu

2
1
1
1
1
1
37
12

5,4
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
100
32,4

Outra construção presente nos títulos do A Tarde é classificada por Maurice Mouillaud
(2012) como reprodução polifônica, através da qual múltiplas vozes deixam sua marca na
superfície discursiva do suporte. O discurso da fonte é parcialmente reproduzido e, neste caso,
foi mantido o seu núcleo; ele não é absorvido pelo suporte, que deixa sua marca: “Acusação
‘virou coisa boa’, diz empresário” (EÇA, 19/2/2013, p. A10). A reprodução se dá justamente
pelo caráter polêmico da declaração.
No Massa!, a estratégia discursiva mais marcante nos títulos é aquela que busca
provocar emoção no leitor, além da tentativa de aproximação com o universo cultural dos seus
coenunciadores, com o uso de gírias e expressões coloquiais, como “toca o terror no buzão”
(RODRIGUES, 27/08/12, p. 4); “vê sol nascer quadrado no presídio” (RODRIGUES,
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0109/12, p.3); e “ vazam de Itaberaba” (EÇA, 18/09/12, p. 5). O uso de citações no discurso
direto, sem qualquer marca do enunciador, também foi identificado, sobretudo, na tentativa de
sensibilizar os leitores quando o tema era o sofrimento de familiares e das vítimas. É o caso
das reportagens publicadas nos dias 30 de agosto de 2012, sobre as ameaças que os familiares
estavam recebendo por conta das denúncias, e no dia 04 de setembro de 2012, sobre o laudo
que confirmou o estupro. Na primeira matéria, a mãe de uma das adolescentes falou sobre a
sua expectativa para o resultado do exame, elemento que torna os dois títulos articulados no
interior de uma mesma narrativa dramática: "Eles estragaram os sonhos dela" (RODRIGUES,
30/08/12, p.5) => "Sei que a justiça está sendo feita" (RODRIGUES, 04/09/12, p.3). Nos dois
conjuntos de títulos que seguem, o antetítulo realiza uma operação anafórica, principal função
que antetítulos exerceram na construção do Caso New Hit (55,2% dos títulos com chapéu ver Tabela 24). A expressão “Sexo no buzão” revela uma postura descontraída comum no
discurso do suporte, mesmo em matérias sobre violência. A denúncia de violência sexual é
transformada em uma simples polêmica envolvendo integrantes de uma banda de pagode e
duas fãs, e o estupro, com sexo praticado em lugar público.
Antetítulo: Sexo no buzão
Título: "Eles estragaram os sonhos dela"
Subtítulo: Mãe de uma das adolescentes afirma que sofre ameaças de morte
e pede justiça (RODRIGUES, 30/8/2012, p.5).
Antetítulo: Sexo no buzão
Título: "Sei que a justiça está sendo feita"
Subtítulo: Mãe de uma das adolescentes que foi vítima da New Hit afirma
estar aliviada com a divulgação do laudo técnico que comprova o estupro
denunciado por elas (RODRIGUES, 04/9/2012, p.3).

Tabela 24 – relação título-chapéu no Massa!.
Relação título-chapéu
Nomeia o fato/ acontecimento
Antecipa o tema da matéria
Avalia e atualiza o caso
Referência da violência/crime
Interpretativo com partilha de valor ou apelo emocional
Referência da localização do fato
Total
Não tem chapéu

Frequência

percentual
16
4
3
3
2
1

37,2
9,3
7
7
4,7
2,3

43
14

100
32,6

O enquadramento que focaliza a defesa dos integrantes da banda pelos familiares
também teve espaço no jornal popular. Sobretudo, nos dois primeiros meses - nos quais foram
identificados os índices mais altos de agendamento - o Massa! criou uma espécie de batalha
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entre as adolescentes e os músicos. Cada um dos lados tinha espaço nessa narrativa
espetacularizada: as matérias que traziam a versão das vítimas eram seguidas de matérias com
a versão dos acusados, como se dessa forma o jornal não se posicionasse, pois era público
quem iria decidir em qual lado estava a razão. No dia 29 de agosto de 2012, o jornal publicou
matéria na qual a denúncia é tratada como caso de vingança pelo pai de um dos acusados. No
dia seguinte, foi publicada a matéria em que a mãe da vítima relatou as ameaças que a família
estava recebendo e defendeu a versão das meninas. Na matéria do dia 05 de setembro de 2012
– seguinte à outra entrevista com a mãe de uma das adolescentes – o vocalista da banda,
Eduardo Martins, é comparado ao músico pop Justin Bieber, que é conhecido por seu sucesso
entre adolescentes. Pode ser identificado um processo de humanização do acusado: o foco da
matéria é falar sobre a trajetória do cantor, que passou o seu aniversário de 19 anos na prisão.
Título: Pai de Dudu fala em caso de vingança
Subtítulo: Raul Lima afirma que adolescentes criaram história do estupro
porque tinham ficado chateadas com a impossibilidade de viajar no ônibus
(ARAUJO, 29/8/2012, p. 3)
Antetítulo: Sexo no buzão
Título: Justin Bieber do pagode faz 19 anos
Subtítulo: Dudu Martins, cantor da New Hit, passou o aniversário na prisão
junto com os outros oito integrantes da banda, acusados de estuprar duas
adolescentes (MENESES, 05/9/2012, p. 3).

Percebemos uma contradição no discurso do Massa! que resulta da sua estratégia de
provocar sensação nos leitores. Por um lado, foram identificados títulos que legitimavam a
versão das duas adolescentes, absorvida como parte do próprio discurso do suporte. É o caso
dos dois títulos que seguem, publicados após as primeiras audiências para o julgamento dos
integrantes da banda acusados de estupro. O título avalia o caso - “Complicou para a New
Hit” -, enquanto o subtítulo, que detalha passo a passo da violência sexual, se refere à
adolescente que depôs como “vítima do suposto estupro”, questionando, portanto, a
veracidade do relato (incorporado como verdade no título). No conjunto de títulos seguintes
pode ser vista uma operação semelhante: o título legitima o relato da adolescente ao não
destacar qual seria a fonte da informação – “Acusados cantavam no buzu” -, enquanto o
subtítulo deixa de assumir a declaração como parte de seu discurso, explicitando a sua fonte.
Título: Complicou para a New Hit
Subtítulo: Vítima do suposto estupro cometido por integrantes da banda
conta que, logo que subiu no buzu, o vocalista meteu a mão na bunda dela e
a levou para o 'fundão' (EÇA, 20/2/2013, p. 3)
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Título: Acusados cantavam no buzu
Subtítulo: Vítima afirma que ouvia integrantes cantarem músicas do grupo
enquanto era estuprada no banheiro do ônibus (EÇA, 21/2/2013, p. 3).

Através do processo de expansão aspectorial, o enunciador propõe o percurso de
interpretação do caso. Como parte deste processo, o subtítulo pode assumir diferentes papéis:
descritivo, interpretativo, informativo, entre outros. Nos conjuntos de títulos abaixo, os
principais modos de articulação entre título e subtítulo do Massa! podem ser identificados.
Publicado no dia 18 de setembro de 2013, o subtítulo exemplifica a operação com maior
incidência no suporte: a descritiva ou interpretativa, que reforça a postura pedagógica do
suporte e corresponde a 50% daqueles que apresentavam subtítulos. O título relata a
divulgação do laudo do exame que analisou o material genético dos acusados na roupa das
vítimas - “Exame mostra de quem era o sêmen” -, enquanto o subtítulo descreve o seu
resultado: “Na calcinha da garota que perdeu a virgindade, só havia esperma do ex-vocalista
Dudu. Nas vestes da outra garota, foi encontrado material de cinco acusados”. No exemplo
publicado no dia 04 de setembro de 2013, além de interpretar o título como se o reescrevesse,
o subtítulo traz informações novas – operação discursiva que também revela postura
assimétrica entre enunciador e coenunciador (6 das 30 matérias com subtítulo, totalizando
20% - ver Tabela 25).
Antetítulo: CASO NEW HIT
Título: Oito músicos da banda participaram do estupro
Subtítulo: Laudo comprova denúncia das duas adolescentes e a cumplicidade
dos outros dois acusados do crime. Audiência adiada para os dias 17, 18 e 19
(MASSA!, 04/9/2013)
Título: Exame mostra de quem era o sêmen
Subtítulo: Na calcinha da garota que perdeu a virgindade, só havia esperma
do ex-vocalista Dudu. Nas vestes da outra garota, foi encontrado material de
cinco acusados (MASSA!, 18/9/2013).

Tabela 25 – Relação título-subtítulo no Massa!.
Relação título-subtítulo
Interpreta ou descreve informações do título
Interpreta/descreve e traz novas informações sobre o caso
Interpretativo com partilha de valor
Amplia as informações do título com informações sobre o crime
Interpretativo com apelo emocional
Detalha passo a passo do crime
Traz novas informações sem relação com o título
Total
Não tem subtítulo

frequência
15
6
2
2
2
2
1
43
13

percentual
34,9
14
4,7
4,7
4,7
4,7
2,3
100
30,2
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Uma das diferenças encontradas no discurso do A Tarde em comparação com o
Massa!, além do próprio posicionamento discursivo, é justamente a presença de matérias que
relacionam os crimes específicos com o problema da violência contra a mulher como um
todo. Na cobertura do Caso New Hit, este enquadramento apresentou uma baixa incidência (2
das 37 matérias) – frequência bem menor à verificada no capítulo anterior (32 matérias que
correspondem a 24,6% do total), um reflexo de como a narrativa do caso foi construída –
focada na polêmica que envolveu a banda de pagode, em detrimento do problema da violência
de gênero. Os títulos das duas matérias (uma nota e uma notícia) - que tiveram menos espaço
do que as reportagens sobre os desdobramentos da denúncia - focam nas ações de
parlamentares em defesa das adolescentes – “Documento pede prisão da New Hit” (A
TARDE, 13/12/2012, p. A4) e na repercussão do caso entre representantes do poder público –
“Secretária Nacional diz que caso não deve ficar impune” (HERMES, 04/9/2012, p. A7).
Outro elemento que diferenciou os dois suportes no nível do conteúdo foram os
enquadramentos que apresentaram maior frequência: enquanto no Massa!, as matérias sobre o
julgamento da banda ganharam mais destaque, no A Tarde, as matérias sobre as repercussões
do caso nas redes sociais e as manifestações foram a que apresentaram índices mais altos80 de
frequência (16,2% do total).

80

O índice é superior quando o enquadramento é analisado individualmente. Em sua totalidade, as matérias sobre
a polêmica em si e seus desdobramentos tiveram um peso maior, com um percentual de 73%.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Propusemos, neste trabalho, uma análise da construção da violência contra a mulher
em dois sujeitos discursivos de um mesmo emissor – os jornais Massa! e A Tarde, do Grupo
A Tarde. O estudo, nesta perspectiva, fora orientado por dois principais eixos: no primeiro,
está a relação do suporte com suas condições de produção (sociais e históricas) ou, em outras
palavras, as mutações do sentido da violência contra a mulher diante de novas condições de
produção; o segundo, voltado para a inserção do suporte em um ambiente de concorrência e a
relação contratual estabelecida com o público a partir das estratégias de diferenciação – em
outras palavras, a construção do sentido da violência como parte do posicionamento
discursivo do jornal.
Partimos do conceito de semiose (VERÓN, 2004), segundo o qual os discursos sociais
são entendidos como um “fragmento de tecido semiótico”, ou seja, estão em constante
transformação e em relação aos outros discursos. O caráter interdiscursivo da produção dos
discursos sociais permeiam todos os seus níveis – desde as condições de produção, até as de
reconhecimento do discurso. O jornalismo faz parte desta complexa rede de construção de
sentido, fazendo dele um campo privilegiado para os estudos das mudanças sociais.
Buscando responder ao primeiro questionamento, realizamos uma reflexão sobre a
trajetória das mulheres na sociedade brasileira, percebendo as mudanças do sentido da
violência contra a mulher que resultaram dessas transformações. Fizemos um levantamento
das principais conquistas dos movimentos de mulheres: conquista do voto pelas mulheres;
criação do Estatuto da Mulher Casada; mobilização feminina para a Constituição de 1988 – e
as matérias foram posteriormente selecionadas no sistema de busca do acervo por meio de
palavras chave relacionadas aos eventos. Analisamos matérias da Folha de S. Paulo – que
englobou a Folha da Noite e a Folha da Manhã – publicadas no período de 1932 a 1988.
Optamos por uma publicação de circulação nacional para evitar um possível enquadramento
regionalizado – focado nas questões políticas locais, por exemplo. Os jornais femininos,
publicados no século XIX, também apareceram em nossa revisão bibliográfica e foram
acessados através do acervo online da Biblioteca Nacional.
Através do levantamento bibliográfico sobre a temática da violência contra a mulher
percebemos que o reconhecimento desta questão como um problema de interesse público foi
resultado de disputas que tiveram como principais protagonistas as próprias mulheres que
assumiram o front de uma batalha, sobretudo, discursiva. Buscava-se o reconhecimento da
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violência contra a mulher como uma questão pública e não privada, num embate que perdura
até os dias atuais para que os significados dos crimes saiam do campo simbólico de uma
reação “passional” dos agressores (justificativa usada para atenuar as penas nos casos de
assassinatos de mulheres) para ser entendidos como casos de “feminicídio”81 – assassinatos
motivados por questões de gênero.
As duas análises – diacrônica e sincrônica – nos possibilitaram verificar que houve, de
fato, uma transformação do significado da violência contra a mulher. Realizamos um
levantamento nos acervos de diferentes publicações como os jornais Folha da Manhã, Folha
da Noite, Última Hora e a Revista Cruzeiro, que estão disponíveis na internet, através do qual
foi possível identificar a presença de casos sobre violência contra a mulher desde a década de
1920 – a exemplo das notas policiais selecionadas no acervo do Grupo Folha. Os casos com
maior repercussão envolviam personalidades conhecidas na época, como no assassinato
envolvendo o Jóquei Claudio Ferreira, em 1930 (FOLHA DA MANHÃ, 23/5/1930) –
elemento que pode ser considerado como residual se comparado com os discursos atuais de
crimes envolvendo celebridades e outras pessoas públicas, como no caso Elisa Samudio ou na
denúncia de agressão envolvendo o jogador de futebol Adriano, encontrados nas páginas do A
Tarde e do Massa!. Nos casos de assassinatos de mulheres que tiveram repercussão nos anos
1980, percebemos uma recorrência no argumento da traição como motivador do crime
cometido pelos maridos. Um dos exemplos analisados foi o assassinato de Eloísa Balesteros
considerado como emblemático pela sua repercussão, além de ter motivado a criação de
organizações de combate à VCM no estado de Minas Gerais. Nele, o argumento da traição foi
utilizado como o principal fundamento para a defesa do marido e também incorporado ao
discurso construído pela matéria do Jornal do Brasil (JORNAL DO BRASIL, 01/10/1980).
Na análise do posicionamento discursivo dos jornais A Tarde e Massa!, percebemos
que a qualificação simbólica dos assassinatos de mulheres como “crimes passionais”
persistem (A TARDE, 18/12/2012; MASSA!, 18/12/2012). Entretanto, não é tratada como
algo que justifique o crime, apesar de implicar numa visão de que o autor do crime “perdeu a
controle”, ou seja, não planejou o crime. Por outro lado, foram identificadas matérias que
articulavam os crimes específicos à questão da violência contra a mulher como o todo,
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Está em tramitação, no Senado, um projeto de lei que transforma o assassinato de mulheres por razão de
gênero em homicídio qualificado. Segundo o projeto de lei discutido em audiência pública realizada em
novembro de 2013, o feminicídio deve ser considerado como um dos tipos de homicídio qualificado, e se
configura quando houver violência sexual, violência doméstica, mutilação da vítima ou tortura (PARA
ESPECIALISTAS, 2013).
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tratando-a como um problema de interesse público que merece a atenção do Estado enquadramento com maior incidência nas páginas do jornal A Tarde, se comparado ao jornal
popular. No Massa!, a violência de gênero faz parte de uma narrativa sensacional, construída
sob a lógica dos fait divers, que tende à não problematização da questão.
A partir de operadores da análise do discurso, fizemos um estudo do posicionamento
discursivo dos jornais Massa! e A Tarde. O suporte popular do Grupo A Tarde revelou através
de suas capas um ethos discursivo masculino (MAINGUENEAU, 2002, 2006, 2008, 2010),
que propõe uma relação de cumplicidade com os leitores - uma cumplicidade no nível dos
modos de dizer, da partilha de opiniões e emoções, mas também pedagógica. A mulher é
tratada cotidianamente como objeto de desejo e mais um produto oferecido na principal
vitrine do suporte - as fotos com mulheres seminuas na primeira página do jornal – recurso
para atrair o público masculino – é uma das marcas discursivas regulares que o compõem. A
principal estratégia adotada pelo suporte é a de aproximação com a realidade do seu público
ideal, deixando rastros no nível dos enunciados ou, em outras palavras, na seleção dos temas
que viram pauta – violência urbana, problemas no sistema de saúde, transporte público, entre
outros, matérias de serviço (ofertas emprego, concurso público), e também no nível da
enunciação - o uso da oralidade, gírias, expressões coloquiais propõem um vínculo com os
leitores que se fundamenta com elementos que fazem parte do cotidiano dos bairros
populares.
Se comparado ao A Tarde, o Massa! dedicou maior espaço à temática da violência
contra a mulher. Entretanto, esta destinação não implicou que a temática em si tenha sido
tratada como relevante. Houve maior presença de matérias sobre VCM na primeira página,
entretanto, outros fatores levaram a temática à principal vitrine da publicação, por se tratar de
polêmicas envolvendo “celebridades”, como no Caso New Hit, ou o jogador de futebol Bruno
julgado pelo assassinato de sua amante; por possuir elementos inusitados, associados ao
grotesco, como o absurdo de um pai ao abusar sexualmente da filha criança ou de um
namorado violentar sexualmente a avó da namorada. O enquadramento com maior incidência
foi aquele que trada a questão da violência sob a lógica dos fait divers – um reflexo do
posicionamento discursivo adotado.
O A Tarde, por outro lado, segue a lógica discursiva comum nos jornais de referência.
A primeira página do suporte revelou uma relação assimétrica (pedagógica) entre enunciador
e coenunciador e, por outro lado, um elo de cumplicidade que é estabelecido por meio da
partilha de um saber em comum. As matérias significantes que compõem a capa estabelecem
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uma hierarquização das notícias, propondo uma linha condutora para sua interpretação: a
manchete principal, posicionada na parte superior possuiu uma tipografia que as diferencia
das demais, apresentando tamanho maior, além do realce em negrito. Também é regular na
capa a classificação dos temas das matérias nas chamadas, que também são acompanhadas
com suas respectivas editorias. Uma relação de cumplicidade no nível do que é dito também
foi verificada – os títulos anafóricos supõem que os leitores estão acompanhando o cotidiano
de cobertura do suporte.
A violência contra a mulher esteve presente no cotidiano do suporte de referência, com
uma incidência maior de notas e notícias (ambas com uma frequência de 34,6%), coerente
com o seu contrato de leitura no qual a violência não se configura como um elemento central.
Identificamos uma frequência alta de reportagens (26,2% dos casos), um reflexo também de
sua proposta editorial, que preza por certa profundidade, sobretudo, nos casos considerados
como uma questão de interesse público, como nos casos de tráfico internacional de pessoas. O
enquadramento que articula os crimes específicos de violência contra a mulher à questão
como um todo, apesar de não apresentar maior incidência, apresentou uma frequência
expressiva – 32 matérias que correspondem a 24,6% do total. Se, por um lado, o
enquadramento com maior incidência no jornal foi aquele que não articula os crimes
específicos ao fenômeno da VCM como um todo (incidência de 43, que totalizam 33.1%), por
outro, as reportagens com maior profundidade correspondem justamente àquelas nas quais o
enquadramento tratava a questão como de interesse público – principal elemento que
diferencia o discurso dos dois suportes quando o tema é a violência de gênero.
O acontecimento aparece como uma oportunidade de o suporte fortalecer o contrato
estabelecido com os leitores. Entretanto, no Caso New Hit foi identificada uma convergência
discursiva mais expressiva como reflexo das rotinas produtivas e dinâmicas internas do Grupo
A Tarde – a maioria das matérias era assinada pelo mesmo jornalista em ambos os suportes;
foram outras matérias significantes como títulos, imagens e diagramação que possibilitaram
uma diferenciação entre os discursos. O Caso New Hit pode ser analisado segundo o conceito
de acontecimento, por ter sido um fato que ultrapassou o ordinário e ganhou ampla
repercussão na agenda midiática. Ambos os suportes acompanharam o desenvolvimento do
evento – da acusação, com a primeira matéria publicada no dia 27 de agosto de 2012, até o
julgamento, com audiências ocorridas em fevereiro e setembro de 2013 no município de Ruy
Barbosa e deslocou uma equipe de jornalistas para acompanhar o caso (uma única para os
dois suportes do Grupo).
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Na narrativa construída, entretanto, não houve espaço para uma análise aprofundada,
sendo apresentada como um romance policial que visa prender a atenção do leitor com os
fatos que estão por vir. A busca pelo furo jornalístico levou os suportes do Grupo A Tarde a
irem de encontro ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o direito à privacidade
às adolescentes, expondo as vítimas através da reprodução do depoimento vazado após uma
das audiências para o julgamento, contendo detalhes da violência sexual. Em algumas
matérias do Massa!, foi identificado o discurso que atribui culpa às duas adolescentes pela
violência sofrida, sobretudo, através de elementos paratextuais, como boxes que continham a
reprodução de declarações de populares sobre o caso. Não houve uma articulação do caso de
estupro coletivo – muitas vezes nomeada como “Sexo no buzão” pelo suporte popular - com o
problema da VCM. Este enquadramento predominou mesmo no A Tarde, onde registramos
uma presença expressiva de matérias que posicionam a violência contra a mulher como uma
questão de interesse público, entretanto, no Caso New Hit, este enquadramento apresentou
baixa incidência – estratégia que pode ser considerada como incoerente com o seu
posicionamento discursivo.
Identificamos como pontos de convergência discursiva entre os dois enunciadores do
Grupo A Tarde – que merecem um estudo mais aprofundado - a integração do suporte
impresso e o online e a convocação dos leitores para participarem do processo de construção
da notícia. Com o processo de midiatização e o desenvolvimento da internet (que acentua esse
processo), surgiram novas zonas de contato entre os campos da produção e do
reconhecimento - diminuição das fronteiras entre produção e recepção (FAUSTO NETO,
2012), o que levou a uma atualização do contrato do suporte com o seu público. O discurso
jornalístico tem incorporado elementos desta nova ambiência, ao convocar os leitores a
participarem do processo de produção das notícias, implicando-os diretamente neste processo,
o que identificamos no discurso de A Tarde e Massa!.
Uma mudança no jornal A Tarde que pode ser interpretada como marca dessas novas
condições de produção foi a ampliação do espaço do leitor, resultado da reformulação da
diagramação da editoria de Opinião. Iniciada em 27 de janeiro de 2013, esta ampliação surge
da própria demanda por uma aproximação do jornal com os leitores além de atender à
“necessidade das pessoas de opinar sobre diferentes assuntos” (A TARDE, 27/1/2013) –
justificativa apresentada pelo próprio suporte em matéria publicada no dia 26 de janeiro, que
ganhou chamada na primeira página do jornal. Os leitores também foram convocados a
participar do processo de produção noticiosa, a exemplo do cabeçalho publicado no dia 24 de
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novembro de 2012, estratégia que também pode ser vista como rastro de novas condições de
produção do discurso. Também identificamos uma integração entre os suportes impresso e
online – chamadas para notícias do A Tarde Online são publicadas nas páginas do suporte
impresso; o A Tarde Online também convida o leitor a conferir a versão ampliada das
matérias publicadas no impresso.
Os leitores do Massa! também são constantemente convocados a participar de
diferentes seções do suporte, como reflexo destas novas condições de enunciação no seu
contrato de leitura com os leitores. Um exemplo disso é o espaço que o suporte dedica para a
publicação de imagens e pautas enviadas pelos leitores. Em outra seção fixa - intitulada
“Pergunte ao Doutor MASSA!” - o jornal tira dúvidas enviadas pelos leitores sobre temas
relacionados à saúde.
Outro elemento que merece atenção em estudo posterior seria a evolução do discurso
da violência contra a mulher em um suporte (centenário) específico, como o A Tarde ou a
Folha de S. Paulo, identificando tensionamentos entre as diferentes vozes que ecoam em suas
páginas, bem como a diversidade de enquadramentos no interior do próprio discurso do
jornal. Uma das limitações da análise diacrônica que realizamos neste estudo foi o método
usado para o levantamento do corpus, resultado das próprias limitações da pesquisa, realizada
em apenas dois anos. Como porta de entrada para a pesquisa, não foi feito um levantamento
da incidência de matérias em cada jornal; os eventos foram selecionados por meio da revisão
bibliográfica e a seleção das matérias através da pesquisa no sistema de busca disponível no
acervo. A pesquisa por palavras chave pode apresentar lacunas por depender da classificação
realizada no acervo pelo próprio jornal. Entretanto, como o objetivo fora uma análise
discursiva (qualitativa), a possível ausência de exemplares não trouxe implicações.
Portanto, identificamos diferenças na cobertura quando comparamos os dois sujeitos.
Por um lado, o Massa! propõe um elo com os seus leitores no qual as notícias sobre violência
– sobretudo a urbana - apresentam centralidade. É construída uma narrativa sensacionalista e
a construção da violência contra a mulher segue a mesma lógica. O A Tarde, que, por outro
lado, começa a dar abertura para as discussões mais aprofundadas da temática da violência
contra a mulher, entretanto, é o enquadramento que a trata como uma questão particular que
ganha maior visibilidade – um reflexo das condições de produção do seu discurso, que
demonstra que ainda há muito que avançar quando o tema é a cobertura da violência de
gênero. Esperamos ter oferecido uma contribuição neste trabalho de conclusão do curso de
mestrado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas.
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ANEXO O – Página 03 da edição de 03 de outubro de 2012 do Massa!
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ANEXO P – Página 03 da edição de 05 de outubro de 2012 do Massa!
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ANEXO Q – Página 03 da edição de 05 de outubro de 2012 do Massa!
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ANEXO R – Matéria Publicada na edição do A Tarde de 28 de agosto de 2012
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ANEXO S – Matéria Publicada na edição do A Tarde de 01 de setembro de 2012
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ANEXO T – Matéria Publicada na edição do A Tarde de 04 de setembro de 2012

204

ANEXO U – Matéria Publicada na edição do A Tarde de 03 de outubro de 2012
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ANEXO V – Matéria Publicada na edição do A Tarde de 19 de fevereiro de 2013
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ANEXO W – Matéria publicada na edição do A Tarde de 19 de setembro de 2013
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APÊNDICE A – Tabela Analítica (Análise de Conteúdo) – A Tarde
Tipo de Violência
Homicídio (Passional)

Abrangência Geográfica
Salvador

Editoria
Salvador e RMS

Gênero Jornalístico
Reportagem

Núm de Retranca
Nenhuma

Homicídio

RMS

Bahia

Artigo

Uma

Estupro

Interior do Estado

Brasil

Editorial

Duas

Exploração Sexual/
Tráfico de pessoas

Outro Estado

Mundo

Entrevista

Três ou mais

Violência Simbólica

Outro País

Esporte Clube

Nota

Agressão Física (lesões
corporais)

Não especificada

Opinião

Notícia

Ameaça

Não se aplica (opinião)

Especial (Carnaval)

Não especificada (política
pública)
Não se aplica (opinião)
Tentativa de homicídio
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Não

Imagem
Não

Imagem 2

Chamada de Capa
Não

Sim, fotografia

Sim, fotografia

Sim

Manchete Principal
Não

Fonte

Fonte 2

Polícia

Polícia

Família

Família

Sim
Sim, infográfico

Sim, infográfico

Poder Público

Poder Público

Sim, ilustração

Sim, ilustração

MP

MP

Delegacia da Mulher

Delegacia da Mulher

Órgão de Políticas para as
Mulheres

Órgão de Políticas para as
Mulheres

Especialistas

Especialistas

Advogado

Advogado

Defensoria

Defensoria

Movimento de Mulheres

Movimento de Mulheres

Testemunha

Testemunha

Vítima

Vítima

Acusado(a)

Acusado(a)

Não identificado

Não identificado

Empresário Banda

Empresário Banda

Promotor(a)
Outro
Tribunal ou outro órgão do
Judiciário
Parlamentar

Promotor(a)
Outro
Tribunal ou outro órgão do
Judiciário
Parlamentar

Profissional de Saúde

Profissional de Saúde

Juíz(a)
Pesquisador(a)
Namorado/Companheiro

Juíz(a)
Pesquisador(a)
Namorado/Companheiro

ONG de assistência à mulher ONG de assistência à mulher
Postagem de rede social
Postagem de rede social
Não se aplica
Não se aplica

Amplia as informações do título: dados
sobre local, tipo de violência, quando, o
que ocorreu e quem estava envolvido

Referência da localização do fato e
amplia as informações do título

VCM envolvendo pessoas públicas

Caso Pistorius

Testemunhal

Interpreta o título
Referência da violência/crime e
interpreta titulo

Interpela leitor(a)

Nomeia o acontecimento e interpreta as
informações do título
Avalia e atualiza o caso
Apresenta causas do crime através do
humor ou partilha de valor
Qualifica acusado ou o crime
Referência da violência/crime

Classifica o artigo e nomeia o enunciador

Fundo Semântico

Imagem de objeto que
comprova o crime ou
hematomas no corpo da vítima

Reprodução de imagens do
Explica as consequências do
arquivo da Banda
crime com apelo emocional
Relata reação dos envolvidos

Interpretativa

Declaração

Avalia o caso

Antecipa o tema da matéria
Apresenta o tema da matéria e amplia as
informações do título
Interpela leitor(a)

Nomeia e atualiza o acontecimento

CASO MÉRCIA

Descritiva
Qualifica o fato, ação e
pessoas envolvidas

Relação Legenda-Foto (01) Tipo de Fotografia (01)
Não tem foto
Não tem foto
Retrato (acusado, vítima ou
outro ator envolvido na
Não tem legenda
notícia)

Cena (local onde o crime
ocorreu)
Cena genérica: ilustrativa do
Nomeia o fato/ acontecimento
Informativa: com informações local, situação ou função
não contidas na foto
social do ator envolvido
Relação circular: texto e
Cena montada: imagem
Classifica o fato e amplia as informações imagem fazem uma
remete ao fato/ é
do título
visualização do conceito que
simbolicamente construída
evocam

Classifica o fato

Interpretativo com partilha de valor ou
apelo emocional

Referência da localização do fato

Relação Título-Chapéu
Não tem chapéu

Caso Eliza Samudio

Caso New Hit

A VCM sob a lógica dos fait divers

A VCM como questão de interesse
público

VCM como problema particular

A VCM no território

Enquadramento
Instalação Genérica da VCM

Imagem de objeto que
comprova o crime ou
hematomas no corpo da vítima

Cena montada: imagem
remete ao fato/ é
simbolicamente construída

Cena genérica: ilustrativa do
local ou situação

Cena (local onde o crime
ocorreu)

Testemunhal

Avalia o caso

Interpela leitor(a)

Fundo Semântico
Interpretativa
Explica as consequências do
Reprodução de imagens do
crime com apelo emocional ou
arquivo da Banda
uso de ironia
Relata reação dos envolvidos

Declaração

Informativa: com informações
não contidas na foto
Relação circular: texto e
imagem fazem uma
visualização do conceito que
evocam

Qualifica o fato ou ação

Descritiva

Relação Legenda-Foto (02) Tipo de Fotografia (02)
Não tem foto
Não tem foto
Retrato (acusado, vítima ou
outro ator envolvido na
Não tem legenda
notícia)
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APÊNDICE B - Tabela Analítica (Análise Semântico-Quantitativa) – A Tarde
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APÊNDICE C – Tabela Analítica (Análise de Conteúdo) - Massa!
Tipo de Violência
Homicídio (Passional)

Abrangência Geográfica
Salvador

Polícia

Gênero Jornalístico
Reportagem

Núm de Retranca
Nenhuma

Homicídio

RMS

Notícia do Dia!

Artigo

Uma

Estupro

Interior do Estado

Nosso País/Planeta!

Editorial

Duas

Exploração Sexual/
Tráfico de pessoas

Outro Estado

Esportes!

Entrevista

Três ou mais

Violência Simbólica

Outro País

Nas Ruas

Nota

Agressão Física (lesões
corporais)

Não especificada

Última página

Notícia

Ameaça

Não se aplica (opinião)

Não especificada

Não se aplica (opinião)
Tentativa de homicídio
Sequestro/Cárcere privado
Tentativa de estupro

Editoria
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Não

Imagem
Não

Imagem 2

Chamada de Capa
Não

Sim, fotografia

Sim, fotografia

Sim

Manchete Principal
Não

Fonte

Fonte 2

Polícia

Polícia

Família

Família

Sim

Sim, infográfico

Sim, infográfico

Poder Público

Poder Público

Sim, ilustração

Sim, ilustração

MP

MP

Delegacia da Mulher

Delegacia da Mulher

Órgão de Políticas para as
Mulheres

Órgão de Políticas para as
Mulheres

Especialistas

Especialistas

Advogado

Advogado

Defensoria

Defensoria

Movimento de Mulheres

Movimento de Mulheres

Testemunha

Testemunha

Vítima

Vítima

Acusado(a)

Acusado(a)

Não identificado

Não identificado

Empresário Banda

Empresário Banda

Promotor(a)
Outro
Tribunal ou outro órgão do
Judiciário
Parlamentar

Promotor(a)
Outro
Tribunal ou outro órgão do
Judiciário
Parlamentar

Profissional de Saúde

Profissional de Saúde

Juíz(a)
Pesquisador(a)
Namorado/Companheiro

Juíz(a)
Pesquisador(a)
Namorado/Companheiro

ONG de assistência à mulher ONG de assistência à mulher
Postagem de rede social
Postagem de rede social
Não se aplica
Não se aplica

Interpretativo com partilha de valor

Referência da localização do fato

Classifica o fato

Nomeia o fato/ acontecimento

Classifica o fato e amplia as informações Interpreta ou descreve informações do
do título
título

A VCM como questão de interesse
público

A VCM sob a lógica dos fait divers

Caso New Hit

Referência da localização do fato e
amplia as informações do título

VCM envolvendo pessoas públicas

Caso Pistorius

Interpreta o título
Referência da violência/crime e
interpreta titulo

Interpela leitor(a)

Nomeia o acontecimento e interpreta as
informações do título
Avalia e atualiza o caso
Apresenta causas do crime através do
humor ou partilha de valor
Qualifica acusado ou o crime
Referência da violência/crime

Classifica o artigo e nomeia o enunciador

Antecipa o tema da matéria
Apresenta o tema da matéria e amplia as
informações do título

Interpreta/descreve e traz novas
informações sobre o caso

Amplia as informações do título: dados
sobre local, tipo de violência, quando, o
que ocorreu e quem estava envolvido

CASO MÉRCIA

Traz novas informações sem relação
com o título

Nomeia e atualiza o acontecimento

Caso Eliza Samudio

Detalha passo a passo do crime

Interpretativo com apelo emocional

Interpretativo com partilha de valor ou
apelo emocional

Amplia as informações do título: dados
sobre local, tipo de violência, quando, o
que ocorreu, quem estava envolvido,
causas do crime

Relação Título-subtítulo
Não tem subtítulo

Relação Título-Chapéu
Não tem chapéu

VCM como problema particular

A VCM no território

Enquadramento
Instalação Genérica da VCM

Avalia o caso

Avalia o caso

Interpela leitor(a)

Interpela leitor(a)

Imagem de objeto que
comprova o crime ou
hematomas no corpo da vítima

Cena montada: imagem
remete ao fato/ é
simbolicamente construída

Cena genérica: ilustrativa do
local ou situação

Cena (local onde o crime
ocorreu)

Reprodução de imagens do
Explica as consequências do
arquivo da Banda
crime com apelo emocional
Relata reação dos envolvidos

Fundo Semântico

Declaração

Informativa: com informações
não contidas na foto
Relação circular: texto e
imagem fazem uma
visualização do conceito que
evocam

Qualifica o fato ou ação

Descritiva

Testemunhal

Relação Legenda-Foto (02) Tipo de Fotografia (02)
Não tem foto
Não tem foto
Retrato (acusado, vítima ou
outro ator envolvido na
Não tem legenda
notícia)

Fundo Semântico
Interpretativa
Explica as consequências do
Reprodução de imagens do
crime com apelo emocional ou
arquivo da Banda
uso de ironia
Relata reação dos envolvidos

Interpretativa

Declaração

Imagem de objeto que
comprova o crime ou
hematomas no corpo da vítima

Cena (local onde o crime
ocorreu)
Cena genérica: ilustrativa do
Informativa: com informações local, situação ou função
não contidas na foto
social do ator envolvido
Relação circular: texto e
Cena montada: imagem
imagem fazem uma
remete ao fato/ é
visualização do conceito que
simbolicamente construída
evocam

Descritiva
Qualifica o fato, ação e
pessoas envolvidas

Testemunhal

Relação Legenda-Foto (01) Tipo de Fotografia (01)
Não tem foto
Não tem foto
Retrato (acusado, vítima ou
outro ator envolvido na
Não tem legenda
notícia)
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APÊNDICE D - Tabela Analítica (Análise Semântico-Quantitativa) – Massa!
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APÊNDICE E – Tabelas de Frequência – A Tarde
Tipo de Violência
Frequência Percentual
Homicídio (Passional)
Homicídio
Estupro
Exploração Sexual/ Tráfico de
V
apessoas
lViolência Simbólica
iAgressão Física (lesões corporais)
dNão especificada
Não se aplica (opinião)
Tentativa de Homicídio
Total

Salvador
RMS
V
Interior do Estado
aOutro Estado
l
iOutro País
dNão especificada
Não se aplica (opinião)
Total

11
38
38

8,5
29,2
29,2

Percentual
Válido
8,5
29,2
29,2

9

6,9

6,9

73,8

2
12
7
4
9
130

1,5
9,2
5,4
3,1
6,9
100,0

1,5
9,2
5,4
3,1
6,9
100,0

75,4
84,6
90,0
93,1
100,0

Abrangência Geográfica
Frequência Percentual Percentual
Válido
25
19,2
19,2
5
3,8
3,8
24
18,5
18,5
39
30,0
30,0
20
15,4
15,4
13
10,0
10,0
4
3,1
3,1
130
100,0
100,0
Editoria
Frequência Percentual

Salvador e RMS
Bahia
V
aBrasil
lMundo
iEsporte Clube
dOpinião
Total

Reportagem
V
Artigo
aEntrevista
l
iNota
dNotícia
Total

48
20
38
14
6
4
130

36,9
15,4
29,2
10,8
4,6
3,1
100,0

Percentual
Válido
36,9
15,4
29,2
10,8
4,6
3,1
100,0

Gênero Jornalístico
Frequência Percentual Percentual
Válido
34
26,2
26,2
4
3,1
3,1
2
1,5
1,5
45
34,6
34,6
45
34,6
34,6
130
100,0
100,0

Percentual
Cumulativo
8,5
37,7
66,9

Percentual
Cumulativo
19,2
23,1
41,5
71,5
86,9
96,9
100,0

Percentual
Cumulativo
36,9
52,3
81,5
92,3
96,9
100,0

Percentual
Cumulativo
26,2
29,2
30,8
65,4
100,0
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Retranca
Frequência Percentual
Nenhuma
V
aUma
lDuas
iTrês ou mais
dTotal

71
40
15
4
130

54,6
30,8
11,5
3,1
100,0

Imagem (01)
Frequência Percentual
V
Não
aSim, fotografia
lSim, ilustração
i
dTotal

66
61
3

50,8
46,9
2,3

Percentual
Válido
50,8
46,9
2,3

130

100,0

100,0

Imagem (02)
Frequência Percentual
V
Não
aSim, fotografia
l
iTotal
d

V
Não
aSim
l
iTotal
d

V
Não
aSim
l
iTotal
d

Percentual
Válido
54,6
30,8
11,5
3,1
100,0

115
15

88,5
11,5

Percentual
Válido
88,5
11,5

130

100,0

100,0

Chamada de Capa
Frequência Percentual Percentual
Válido
104
80,0
80,0
26
20,0
20,0
130

100,0

100,0

Percentual
Cumulativo
50,8
97,7
100,0

Percentual
Cumulativo
88,5
100,0

Percentual
Cumulativo
80,0
100,0

100,0

Manchete Principal
Frequência Percentual Percentual
Válido
124
95,4
95,4
6
4,6
4,6
130

Percentual
Cumulativo
54,6
85,4
96,9
100,0

100,0

Percentual
Cumulativo
95,4
100,0
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Fonte
Frequência Percentual
Polícia
Família
Poder Público
MP
Delegacia da Mulher
Órgão de Política para as
Mulheres
Especialistas
Advogado
Movimento de
Mulheres/Feminista
V
aTestemunha
lVítima
iAcusado
dNão identificado
Empresário, produtor ou assessor
da Banda
Promotor(a)
Outro
TJ ou outro órgão do Judiciário
Parlamentar
Profissional de Saúde
Juíz(a)
Namorado/Companheiro
Total

32
5
9
3
3

24,6
3,8
6,9
2,3
2,3

Percentual
Válido
24,6
3,8
6,9
2,3
2,3

Percentual
Cumulativo
24,6
28,5
35,4
37,7
40,0

2

1,5

1,5

41,5

1
13

,8
10,0

,8
10,0

42,3
52,3

3

2,3

2,3

54,6

3
3
8
26

2,3
2,3
6,2
20,0

2,3
2,3
6,2
20,0

56,9
59,2
65,4
85,4

1

,8

,8

86,2

7
2
2
3
1
1
2
130

5,4
1,5
1,5
2,3
,8
,8
1,5
100,0

5,4
1,5
1,5
2,3
,8
,8
1,5
100,0

91,5
93,1
94,6
96,9
97,7
98,5
100,0
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Fonte 2
Frequência Percentual
Polícia
Família
Poder Público
MP
Especialistas
Advogado
Movimento de
Mulheres/Feminista
V
Testemunha
aVítima
l
Acusado
i
dNão identificado
Promotor(a)
Outro
TJ ou outro órgão do Judiciário
Parlamentar
Juíz(a)
Pesquisador(a)
ONG de assistência à mulher
Total

9
6
7
2
4
5

6,9
4,6
5,4
1,5
3,1
3,8

Percentual
Válido
6,9
4,6
5,4
1,5
3,1
3,8

1

,8

,8

26,2

3
2
6
69
4
4
1
4
1
1
1
130

2,3
1,5
4,6
53,1
3,1
3,1
,8
3,1
,8
,8
,8
100,0

2,3
1,5
4,6
53,1
3,1
3,1
,8
3,1
,8
,8
,8
100,0

28,5
30,0
34,6
87,7
90,8
93,8
94,6
97,7
98,5
99,2
100,0

Enquadramento (Títulos)
Frequência Percentual
Instalação Genérica da VCM
A VCM no território
VCM como problema particular
A VCM como questão de
interesse público
V
A VCM sob a lógica dos fait
adivers
l
Caso New Hit
i
dCaso Eliza Samudio
VCM envolvendo pessoas
públicas
Caso Pistorius
Caso Mércia
Total

Percentual
Válido

Percentual
Cumulativo
6,9
11,5
16,9
18,5
21,5
25,4

1
2
44

,8
1,5
34

,8
1,5
34

Percentual
Cumulativo
0,8
2,3
36,2

32

24,6

24,6

60,8

10

7,7

7,7

68,5

12
19

9,2
14,6

9,2
14,6

77,7
92,3

3

2,3

2,3

94,6

2
5
130

1,5
3,8
100,0

1,5
3,8
100,0

96,2
100,0
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Relação Título-Chapéu
Frequência Percentual
Não tem chapéu
Referência da localização do fato
Classifica o fato
Nomeia o fato/ acontecimento
Classifica o fato e amplia as
informações do título
Nomeia e atualiza o
acontecimento
Amplia as informações do título:
dados sobre local, tipo de
V
aviolência, quando, o que ocorreu e
lquem estava envolvido
iReferência da localização do fato
de amplia as informações do título
Antecipa o tema da matéria
Apresenta o tema da matéria e
amplia as informações do título
Classifica o artigo e nomeia o
enunciador
Nomeia o acontecimento e
interpreta as informações do título
Avalia e atualiza o caso
Total

54
5
6
7

41,5
3,8
4,6
5,4

Percentual
Válido
41,5
3,8
4,6
5,4

12

9,2

9,2

64,6

11

8,5

8,5

73,1

7

5,4

5,4

78,5

5

3,8

3,8

82,3

7

5,4

5,4

87,7

13

10,0

10,0

97,7

1

,8

,8

98,5

1

,8

,8

99,2

1
130

,8
100,0

,8
100,0

100,0

Relação Legenda-Foto (01)
Frequência Percentual Percentual
Válido
Não tem foto
67
51,5
51,5
Não tem legenda
4
3,1
3,1
V
Descritiva
26
20,0
20,0
a
Informativa: com informações não
l
28
21,5
21,5
contidas na foto
i
3
2,3
2,3
dDeclaração
Interpretativa
2
1,5
1,5
Total
130
100,0
100,0

Percentual
Cumulativo
41,5
45,4
50,0
55,4

Percentual
Cumulativo
51,5
54,6
74,6
96,2
98,5
100,0
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Tipo de Fotografia (01)
Frequência Percentual
Não tem foto
Retrato (acusado, vítima ou outro
ator envolvido na notícia)
Testemunhal
V
Cena (local onde o crime ocorreu)
a
lCena genérica: ilustrativa do local,
isituação ou função social do ator
envolvido
d
Cena montada: imagem remete ao
fato/ é simbolicamente construída
Fundo Semântico
Total

68

52,3

Percentual
Válido
52,3

12

9,2

9,2

61,5

34
5

26,2
3,8

26,2
3,8

87,7
91,5

5

3,8

3,8

95,4

4

3,1

3,1

98,5

2
130

1,5
100,0

1,5
100,0

100,0

Relação Legenda-Foto (02)
Frequência Percentual Percentual
Válido
Não tem foto
115
88,5
88,5
Não tem legenda
2
1,5
1,5
V
Descritiva
7
5,4
5,4
a
Informativa: com informações não
l
3
2,3
2,3
contidas na foto
i
1
,8
,8
dDeclaração
Interpela leitor(a)
2
1,5
1,5
Total
130
100,0
100,0

Tipo de Fotografia (02)
Frequência Percentual
Não tem foto
Retrato (acusado, vítima ou outro
ator envolvido na notícia)
Testemunhal
V
aCena genérica: ilustrativa do local,
lsituação ou função social do ator
ienvolvido
dImagem de objeto que comprova o
crime ou hematomas no corpo da
vítima
Total

Percentual
Cumulativo
52,3

Percentual
Cumulativo
88,5
90,0
95,4
97,7
98,5
100,0

115

88,5

Percentual
Válido
88,5

Percentual
Cumulativo
88,5

7

5,4

5,4

93,8

6

4,6

4,6

98,5

1

,8

,8

99,2

1

,8

,8

100,0

130

100,0

100,0
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APÊNDICE F- Tabelas de Frequência – Massa!
Tipo de Violência
Frequência Percentual
Homicídio (Passional)
Homicídio
Estupro
Exploração Sexual/ Tráfico de
pessoas
V
aAgressão Física (lesões corporais)
lAmeaça
iNão especificada
dNão se aplica (opinião)
Tentativa de Homicídio
Sequestro/Cárcere privado
Tentativa de estupro
Total

Salvador
RMS
V
aInterior do Estado
lOutro Estado
iOutro País
dNão especificada
Total

25
16
54

20,5
13,1
44,3

Percentual
Válido
20,5
13,1
44,3

3

2,5

2,5

80,3

4
2
1
1
14
1
1
122

3,3
1,6
,8
,8
11,5
,8
,8
100,0

3,3
1,6
,8
,8
11,5
,8
,8
100,0

83,6
85,2
86,1
86,9
98,4
99,2
100,0

Abrangência Geográfica
Frequência Percentual Percentual
Válido
33
27,0
27,0
23
18,9
18,9
40
32,8
32,8
17
13,9
13,9
8
6,6
6,6
1
,8
,8
122
100,0
100,0
Editoria
Frequência Percentual

Polícia
Notícia do Dia!
V
aNosso País/Planeta
lEsportes!
iNas Ruas
dÚltima Página
Total

90
19
6
4
1
2
122

73,8
15,6
4,9
3,3
,8
1,6
100,0

Percentual
Válido
73,8
15,6
4,9
3,3
,8
1,6
100,0

Percentual
Cumulativo
20,5
33,6
77,9

Percentual
Cumulativo
27,0
45,9
78,7
92,6
99,2
100,0

Percentual
Cumulativo
73,8
89,3
94,3
97,5
98,4
100,0
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V
Reportagem
aNota
lNotícia
i
dTotal

Gênero Jornalístico
Frequência Percentual Percentual
Válido
38
31,1
31,1
47
38,5
38,5
37
30,3
30,3
122

100,0

Retranca
Frequência Percentual
Nenhuma
V
aUma
lDuas
iTrês ou mais
dTotal

55
45,1
31
25,4
31
25,4
5
4,1
122
100,0
Imagem
Frequência Percentual

V
Não
aSim, fotografia
l
iTotal
d

V
Não
aSim
l
iTotal
d

V
Não
aSim
l
iTotal
d

100,0
Percentual
Válido
45,1
25,4
25,4
4,1
100,0

29
93

23,8
76,2

Percentual
Válido
23,8
76,2

122

100,0

100,0

Imagem (02)
Frequência Percentual
V
Não
aSim, fotografia
l
iTotal
d

71
51

58,2
41,8

Percentual
Válido
58,2
41,8

122

100,0

100,0

Chamada de Capa
Frequência Percentual Percentual
Válido
74
60,7
60,7
48
39,3
39,3
122

100,0

100,0

Percentual
Cumulativo
45,1
70,5
95,9
100,0

Percentual
Cumulativo
23,8
100,0

Percentual
Cumulativo
58,2
100,0

Percentual
Cumulativo
60,7
100,0

100,0

Manchete Principal
Frequência Percentual Percentual
Válido
96
78,7
78,7
26
21,3
21,3
122

Percentual
Cumulativo
31,1
69,7
100,0

100,0

Percentual
Cumulativo
78,7
100,0
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Fonte
Frequência Percentual
Polícia
Família
Poder Público
MP
Delegacia da Mulher
Advogado
Movimento de
Mulheres/Feminista
V
aTestemunha
lVítima
iAcusado
dNão identificado
Empresário, produtor ou assessor
da Banda
Promotor(a)
Outro
TJ ou outro órgão do Judiciário
Juíz(a)
Total

49
7
2
1
6
2

40,2
5,7
1,6
,8
4,9
1,6

Percentual
Válido
40,2
5,7
1,6
,8
4,9
1,6

2

1,6

1,6

56,6

5
10
10
18

4,1
8,2
8,2
14,8

4,1
8,2
8,2
14,8

60,7
68,9
77,0
91,8

3

2,5

2,5

94,3

3
1
2
1
122

2,5
,8
1,6
,8
100,0

2,5
,8
1,6
,8
100,0

96,7
97,5
99,2
100,0

Percentual
Válido
9,8
13,1
2,5
1,6
3,3
5,7
2,5
2,5
6,6
47,5
,8
,8
,8
,8
,8
,8
100,0

Percentual
Cumulativo
9,8
23,0
25,4
27,0
30,3
36,1
38,5
41,0
47,5
95,1
95,9
96,7
97,5
98,4
99,2
100,0

Fonte 2
Frequência Percentual
Polícia
Família
Poder Público
MP
Delegacia da Mulher
Advogado
Testemunha
V
aVítima
lAcusado
iNão identificado
dPromotor(a)
Outro
Parlamentar
Juíz(a)
Namorado/Companheiro
Postagem de rede social
Total

12
16
3
2
4
7
3
3
8
58
1
1
1
1
1
1
122

9,8
13,1
2,5
1,6
3,3
5,7
2,5
2,5
6,6
47,5
,8
,8
,8
,8
,8
,8
100,0

Percentual
Cumulativo
40,2
45,9
47,5
48,4
53,3
54,9
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Enquadramento (Títulos)
Frequência Percentual
VCM como problema particular
A VCM como questão de
interesse público
V
A VCM sob a lógica dos fait
adivers
lCaso New Hit
i
dCaso Eliza Samudio
Caso Pistorius
Caso Mércia
Total

29

23,8

Percentual
Válido
23,8

3

2,5

2,5

26,2

60

49,2

49,2

75,4

18
9
2
1
122

14,8
7,4
1,6
,8
100,0

14,8
7,4
1,6
,8
100,0

90,2
97,5
99,2
100,0

Percentual
Cumulativo
35,2
49,2

Relação Título-Chapéu
Frequência Percentual
Não tem chapéu
Referência da localização do fato
Interpretativo com partilha de
valor ou apelo emocional
Classifica o fato
Nomeia o fato/ acontecimento
Amplia as informações do título:
dados sobre local, tipo de
V
violência, quando, o que ocorreu e
aquem estava envolvido
lAntecipa o tema da matéria
i
dNomeia o acontecimento e
interpreta as informações do título
Avalia e atualiza o caso
Apresenta causas do crime através
do humor ou partilha de valor
Qualifica acusado ou o crime
Referência da violência/crime
Interpela leitor(a)
Total

Percentual
Cumulativo
23,8

43
17

35,2
13,9

Percentual
Válido
35,2
13,9

12

9,8

9,8

59,0

2
8

1,6
6,6

1,6
6,6

60,7
67,2

2

1,6

1,6

68,9

7

5,7

5,7

74,6

1

,8

,8

75,4

2

1,6

1,6

77,0

2

1,6

1,6

78,7

17
8
1
122

13,9
6,6
,8
100,0

13,9
6,6
,8
100,0

92,6
99,2
100,0
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Relação Título-subtítulo
Frequência Percentual
Não tem subtítulo
Interpretativo com partilha de
valor
Amplia as informações do título
com informações sobre o crime
V
aInterpretativo com apelo
lemocional
iDetalha passo a passo do crime
dInterpreta ou descreve
informações do título
Traz novas informações sem
relação com o título
Total

57

46,7

Percentual
Válido
46,7

11

9,0

9,0

55,7

19

15,6

15,6

71,3

6

4,9

4,9

76,2

9

7,4

7,4

83,6

19

15,6

15,6

99,2

1

,8

,8

100,0

122

100,0

100,0

Relação Legenda-Foto (01)
Frequência Percentual Percentual
Válido
Não tem foto
30
24,6
24,6
Não tem legenda
12
9,8
9,8
Descritiva
17
13,9
13,9
Qualifica o fato, ação e pessoas
8
6,6
6,6
envolvidas
V
aInformativa: com informações não
33
27,0
27,0
lcontidas na foto
iDeclaração
12
9,8
9,8
dInterpretativa
5
4,1
4,1
Explica as consequências do crime
4
3,3
3,3
com apelo emocional
Relata reação dos envolvidos
1
,8
,8
Total
122
100,0
100,0

Percentual
Cumulativo
46,7

Percentual
Cumulativo
24,6
34,4
48,4
54,9
82,0
91,8
95,9
99,2
100,0
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Tipo de Fotografia (01)
Frequência Percentual

Percentual
Válido
23,8

Não tem foto
29
23,8
Retrato (acusado, vítima ou outro
36
29,5
29,5
ator envolvido na notícia)
Testemunhal
28
23,0
23,0
Cena (local onde o crime ocorreu)
10
8,2
8,2
Cena genérica: ilustrativa do local,
V
situação ou função social do ator
6
4,9
4,9
a
envolvido
l
iCena montada: imagem remete ao
7
5,7
5,7
dfato/ é simbolicamente construída
Imagem de objeto que comprova o
crime ou hematomas no corpo da
2
1,6
1,6
vítima
Reprodução de imagens do
4
3,3
3,3
arquivo da Banda
Total
122
100,0
100,0
Relação Legenda-Foto (02)
Frequência Percentual Percentual
Válido
Não tem foto
71
58,2
58,2
Não tem legenda
1
,8
,8
Descritiva
18
14,8
14,8
Qualifica o fato, ação e pessoas
2
1,6
1,6
V
envolvidas
a
Informativa: com informações não
l
22
18,0
18,0
contidas na foto
i
5
4,1
4,1
dDeclaração
Interpretativa
1
,8
,8
Explica as consequências do crime
2
1,6
1,6
com apelo emocional
Total
122
100,0
100,0
Tipo de Fotografia (02)
Frequência Percentual Percentual
Válido
Não tem foto
71
58,2
58,2
Retrato (acusado, vítima ou outro
27
22,1
22,1
ator envolvido na notícia)
Testemunhal
14
11,5
11,5
V
Cena (local onde o crime ocorreu)
4
3,3
3,3
a
lCena genérica: ilustrativa do local,
2
1,6
1,6
isituação ou função social do ator
envolvido
d
Imagem de objeto que comprova o
crime ou hematomas no corpo da
4
3,3
3,3
vítima
Total
122
100,0
100,0

Percentual
Cumulativo
23,8
53,3
76,2
84,4
89,3
95,1
96,7
100,0

Percentual
Cumulativo
58,2
59,0
73,8
75,4
93,4
97,5
98,4
100,0

Percentual
Cumulativo
58,2
80,3
91,8
95,1
96,7

100,0
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APÊNDICE G - Incidência de enquadramentos por mês – A Tarde

Enquadramento
ago/12
A TARDE
Banda de pagode
sob suspeita de
estupro
Família e vítimas
ameaçadas
Repercussão do
caso /
Manifestações
Suspeitos em
presídio
Avalia o caso com
partilha de valor
Laudo da Polícia
Técnica/
comprovação de
estupro
Estupro das
adolescentes como
parte de um
problema de
interesse público a VCM
Estupro como
problema moral
Participação do PM
em questão
Inquérito na Justiça
Banda responde em
liberdade
Volta aos palcos
Julgamento
Depoimento da
vítima detalhando a
violência sofrida
Fim da banda

TOTAL

set/12

out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 set/13

4

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

1

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

2
0

1
1

0

0

0

0

0

0

2

0

0
6

0
14

0
4

0
0

0
4

0
0

0
4

1
5

37
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APÊNDICE H - Incidência de enquadramentos por mês – Massa!
Enquadramento
Massa!
Banda de pagode sob
suspeita de estupro
Família e vítimas
ameaçadas
Repercussão do caso /
Manifestações
Suspeitos em presídio

ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 set/13
3

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0
0

5

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Família de integrantes da
banda defende os músicos

1

1

0

0

0

0

0

0

TOTAL

6

13

7

2

2

0

7

6

Avalia o caso com
partilha de valor
Laudo da Polícia Técnica/
comprovação de estupro
Estupro das adolescentes
como parte de um
problema de interesse
público - a VCM
Participação do PM em
questão
Inquérito na Justiça
Banda responde em
liberdade
Volta aos palcos
Julgamento
Depoimento da vítima
detalhando a violência
sofrida
Fim da banda

43
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APÊNDICE I – Frequência das matérias do caso New Hit – A Tarde

Salvador e RMS
V
aBahia
lOpinião
iÚltimas
dTotal

Reportagem
V
Artigo
a
Editorial
l
iNota
dNotícia
Total

Nenhuma
V
aUma
lDuas
iTrês ou mais
dTotal

V
Não
aSim, fotografia
l
iTotal
d

Valid

Editoria
Frequência Percentua
l
7
18,9
26
70,3
2
5,4
2
5,4
37
100,0

Percentual
Válido
18,9
70,3
5,4
5,4
100,0

Gênero Jornalístico
Frequência Percentua Percentual
l
Válido
15
40,5
40,5
1
2,7
2,7
1
2,7
2,7
6
16,2
16,2
14
37,8
37,8
37
100,0
100,0

Percentual
Cumulativo
18,9
89,2
94,6
100,0

Percentual
Cumulativo
40,5
43,2
45,9
62,2
100,0

Retranca
Frequência Percentua
l
16
43,2
14
37,8
5
13,5
2
5,4
37
100,0

Percentual
Válido
43,2
37,8
13,5
5,4
100,0

Percentual
Cumulativo
43,2
81,1
94,6
100,0

Imagem
Frequência Percentua
l
18
48,6
19
51,4

Percentual
Válido
48,6
51,4

Percentual
Cumulativo
48,6
100,0

37

100,0

100,0

Imagem (02)
Frequência Percentua
l
Não
31
83,8
Sim, fotografia
6
16,2
Total
37
100,0

Percentual
Válido
83,8
16,2
100,0

Percentual
Cumulativo
83,8
100,0
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Chamada de Capa
Frequência Percentua Percentual
l
Válido
25
67,6
67,6
12
32,4
32,4

V
Não
aSim
l
iTotal
d

Valid

37

Não

100,0

100,0

Manchete Principal
Frequência Percentua Percentual
l
Válido
37
100,0
100,0

Polícia
Família
Poder Público
Órgão de Política para as
Mulheres
Advogado
Movimento de
V
Mulheres/Feminista
aVítima
l
Acusado
i
dEmpresário, produtor ou assessor
da Banda
Promotor(a)
TJ ou outro órgão do Judiciário
Parlamentar
Postagem de rede social
Não se aplica
Total

Percentual
Cumulativo
67,6
100,0

Fonte
Frequência Percentua
l
5
13,5
4
10,8
2
5,4

Percentual
Cumulativo
100,0

Percentual
Válido
13,5
10,8
5,4

Percentual
Cumulativo
13,5
24,3
29,7

1

2,7

2,7

32,4

5

13,5

13,5

45,9

4

10,8

10,8

56,8

3
4

8,1
10,8

8,1
10,8

64,9
75,7

2

5,4

5,4

81,1

1
2
1
1
2
37

2,7
5,4
2,7
2,7
5,4
100,0

2,7
5,4
2,7
2,7
5,4
100,0

83,8
89,2
91,9
94,6
100,0
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Tipo de Fotografia (01)
Frequência Percentual
Não tem foto
Retrato (acusado, vítima ou outro
ator envolvido na notícia)
Testemunhal
Cena (local onde o crime ocorreu)
Cena genérica: ilustrativa do local,
V
situação ou função social do ator
a
envolvido
l
iCena montada: imagem remete ao
dfato/ é simbolicamente construída
Imagem de objeto que comprova o
crime ou hematomas no corpo da
vítima
Reprodução de imagens do
arquivo da Banda
Total

29

23,8

Percentual
Válido
23,8

Percentual
Cumulativo
23,8

36

29,5

29,5

53,3

28
10

23,0
8,2

23,0
8,2

76,2
84,4

6

4,9

4,9

89,3

7

5,7

5,7

95,1

2

1,6

1,6

96,7

4

3,3

3,3

100,0

122

100,0

100,0
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APÊNDICE J – Frequência das matérias do caso New Hit – Massa!
Editoria
Frequência Percentual
Polícia
Notícia do Dia!
Última Página
Indefinida
Total

Reportagem
Nota
Notícia
Total

21
19
2
1
43

48,8
44,2
4,7
2,3
100,0

Gênero Jornalístico
Frequência Percentual Percentual
Válido
25
58,1
58,1
10
23,3
23,3
8
18,6
18,6
43
100,0
100,0
Retranca
Frequência Percentual

Nenhuma
Uma
Duas
Três ou mais
Total

13
9
13
8
43

30,2
20,9
30,2
18,6
100,0

Imagem
Frequência Percentual
Não
Sim, fotografia
Total

9
34
43

20,9
79,1
100,0

Imagem (02)
Frequência Percentual
Não
Sim, fotografia
Total

Não
Sim
Total

Percentual
Válido
48,8
44,2
4,7
2,3
100,0

21
22
43

48,8
51,2
100,0

Percentual
Cumulativo
48,8
93,0
97,7
100,0

Percentual
Cumulativo
58,1
81,4
100,0

Percentual
Válido
30,2
20,9
30,2
18,6
100,0

Percentual
Cumulativo
30,2
51,2
81,4
100,0

Percentual
Válido
20,9
79,1
100,0

Percentual
Cumulativo
20,9
100,0

Percentual
Válido
48,8
51,2
100,0

Percentual
Cumulativo
48,8
100,0

Chamada de Capa
Frequência Percentual Percentual
Válido
13
30,2
30,2
30
69,8
69,8
43
100,0
100,0

Percentual
Cumulativo
30,2
100,0
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Não
Sim
Total

Manchete Principal
Frequência Percentual Percentual
Válido
21
48,8
48,8
22
51,2
51,2
43
100,0
100,0
Fonte
Frequência Percentual

Polícia
Família
Poder Público
Órgão de Política para as Mulheres
Advogado
Movimento de Mulheres/Feminista
Vítima
Acusado
Não identificado
Empresário, produtor ou assessor
da Banda
Promotor(a)
Outro
TJ ou outro órgão do Judiciário
Parlamentar
Postagem de rede social
Total

3
5
2
1
5
1
3
4
6

7,0
11,6
4,7
2,3
11,6
2,3
7,0
9,3
14,0

Percentual
Válido
7,0
11,6
4,7
2,3
11,6
2,3
7,0
9,3
14,0

4

9,3

9,3

79,1

3
2
2
1
1
43

7,0
4,7
4,7
2,3
2,3
100,0

7,0
4,7
4,7
2,3
2,3
100,0

86,0
90,7
95,3
97,7
100,0

Percentual
Válido
16,3
9,3
2,3
2,3
4,7
2,3
11,6
2,3
2,3
2,3
34,9
2,3
4,7
2,3
100,0

Percentual
Cumulativo
16,3
25,6
27,9
30,2
34,9
37,2
48,8
51,2
53,5
55,8
90,7
93,0
97,7
100,0

Fonte 2
Frequência Percentual
Polícia
Família
Poder Público
MP
Órgão de Política para as Mulheres
Especialistas
Advogado
Testemunha
Vítima
Acusado
Não identificado
Outro
Parlamentar
Postagem de rede social
Total

Percentual
Cumulativo
48,8
100,0

7
4
1
1
2
1
5
1
1
1
15
1
2
1
43

16,3
9,3
2,3
2,3
4,7
2,3
11,6
2,3
2,3
2,3
34,9
2,3
4,7
2,3
100,0

Percentual
Cumulativo
7,0
18,6
23,3
25,6
37,2
39,5
46,5
55,8
69,8

