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RESUMO 

 

A partir das capas dos periódicos Extra e O Globo, este estudo comparado analisou o 

percurso de geração de sentido da informação veiculada por estes medias nos dias mais 

importantes do episódio conhecido como de Guerra do Rio, ocorrido em novembro de 

2010. Para tanto, os autores recorreram à Teoria Semiótica de Greimas, aplicando-a, em 

especial, ao texto fotográfico das capas estudadas. Além disso, foi preciso entender o 

episódio e o público leitor de cada jornal para mapear as intuições editoriais de cada um e a 

forma como elas eclodem em seus respectivos textos. Dessa forma foi possível atribuir 

facetas recorrentes de abordagem e identificar um discurso infantilizante que predomina na 

grande mídia. De uma forma ou de outra, o sentido é intuído, mas o grau de direcionamento 

que o permeia varia de acordo com a linha editorial de cada jornal e as potencialidades de 

seu público leitor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Guerra do Rio; público leitor; geração de sentido; texto 

fotográfico; discurso infantilizante. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo consiste em uma análise semiótica comparada das coberturas fotográficas 

dos jornais Extra e O Globo a respeito do conflito entre as forças do Estado e traficantes de 

drogas, ocorrido em novembro de 2010 na cidade do Rio de Janeiro. O episódio hoje 

conhecido como a Guerra do Rio será analisado segundo os princípios teóricos da 

Semiótica Greimasiana e de algumas colocações de Roland Barthes sobre a fotografia a fim 

de revelar o comportamento destes veículos com relação à formação de sentido da notícia.  

Dessa forma, também se faz necessário uma compreensão razoável a respeito do 

episódio e dos públicos leitores destes jornais. Estas informações não só revelarão como as 

coisas aconteceram e como foram ditas, mas também auxiliarão, junto à teoria, no 

entendimento de como foram absorvidas. O intuito, porém, não é fazer um juízo de valor a 
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respeito do público, elegendo estereótipos de leitor, mas sim entender a intuição de sentido 

da notícia, de forma a aprender um pouco sobre as estratégias de cada jornal para dialogar 

com o seu público. Interessa-nos, pois, analisar como foi construído o sentido da notícia a 

partir da seleção e diagramação das fotografias e, com isso, a maneira como os jornais 

recortaram a realidade na tentativa de atingir o leitor naquele período. 

 

O COMPLEXO DO ALEMÃO  

O Complexo do Alemão
4
 é um conjunto de 14 favelas situado na Zona Norte do Rio 

de Janeiro e fronteiriço aos bairros de Olaria, Ramos, Bonsucesso, Higienópolis, Inhaúma e 

Engenho da Rainha. A área de 2,96 Km² está assentada sobre a Serra da Misericórdia, uma 

formação geológica de morros e nascentes degradada pela ocupação humana.  

Orientando-se em documento publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) em 2010
5
, até o início do século XX, a região era prioritariamente rural e 

dividida em fazendas. A maior delas pertencia ao imigrante polonês Leonard 

Kacsmarkiewiez que, pela aparência saxônica, foi apelidado de Alemão, nome herdado pela 

principal favela do Complexo: o Morro do Alemão. A ocupação da região começou na 

década de 1920, com o loteamento e venda dessas terras para famílias que procuravam 

moradia barata na Zona Norte Carioca. Um evento notável foi a instalação do Curtume 

Carioca na mesma década, que atraiu muitas famílias de operários. Seguindo esta lógica, a 

ocupação continuou com loteamentos irregulares e invasões que se intensificaram com a 

forte industrialização da região, motivada, entre outros fatores, pela construção da Avenida 

Brasil em 1946. Migrantes nordestinos e mesmo cariocas viram no local a possibilidade de 

estar perto dos postos de trabalho.  

Em 1993, o Complexo do Alemão tornou-se, por lei, uma região administrativa da 

cidade e também um bairro. No entanto, o pólo industrial ali formado se enfraqueceu muito 

naquela década, empobrecendo demasiadamente a região. Isso aconteceu não só por uma 

relocalização natural do capital produtivo da cidade, mas principalmente pela fuga de 

empresas de uma área então dominada pelo tráfico de drogas e cada vez mais violenta. 

Como consequência houve aumento nos índices de desemprego daquela população e queda 

nos indicadores sociais. 

                                                 
4 A denominação “Complexo do Alemão” para o conjunto de favelas no em torno do Morro do Alemão é uma 

generalização em tom oficial por parte do Estado. Foi algo produzido de “fora” para “dentro” das favelas. 
5 Brasil em Desenvolvimento: Estado, planejamento e políticas públicas / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.- 

Brasília : Ipea, 2010. 
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Hoje, a atividade econômica legal da região se resume a pequenos estabelecimentos 

do segmento do comércio e serviços. Segundo o IBGE, com uma população de 69.143 

habitantes o chamado Complexo Alemão, foi ocupado pelas forças do Estado em novembro 

de 2010, cuja cobertura da mídia será tema desta pesquisa.  

 

HISTÓRICO DO CONFLITO
6
 

O episódio conhecido como Guerra do Rio foi um conflito entre as forças do Estado 

e bandidos do tráfico de drogas em novembro de 2010, no Complexo do Alemão. 

Uníssonos, autoridades e mídia apontaram o fato como o ponto alto das ações de combate 

ao crime organizado dentro de comunidades faveladas, iniciadas ainda em 2008 com a 

implantação das primeiras Unidades de Policia Pacificadora, as UPPs. No site UPP 

Repórter da Polícia Militar do Rio de Janeiro, se encontra a seguinte definição para UPP: 

 
A Unidade de Polícia Pacificadora é um novo modelo de Segurança Pública e de 

policiamento que promove a aproximação entre a população e a polícia, aliada ao 

fortalecimento de políticas sociais nas comunidades. Ao recuperar territórios ocupados há 

décadas por traficantes e, recentemente, por milicianos, as UPPs levam a paz às 

comunidades (...). As UPPs representam uma importante ‘arma’ do Governo do Estado do 

Rio e da Secretaria de Segurança para recuperar territórios perdidos para o tráfico e levar a 

inclusão social à parcela mais carente da população. Hoje, cerca de 280 mil pessoas são 

beneficiadas pelas unidades. (SITE UPP REPÓTER, acessado em 06/10/2011). 

                                   

Prejudicados pelas ações policiais nas comunidades em que estava instalado, o 

tráfico se concentrou em outras ainda não pacificadas, não sendo, entretanto, extinto nas 

primeiras, mas apenas enfraquecido. Percebendo o avanço contínuo das pacificações, e sob 

o comando de seus líderes presos, o Comando Vermelho - CV, facção criminosa mais 

antiga do estado, se reuniu com a facção rival Amigo dos Amigos - ADA na Rocinha, 

território desta, para estabelecer uma aliança que envolveria o repasse de armas e munição e 

um pacto de não agressão. O objetivo era proteger os principais territórios do crime, onde 

estão guardados drogas e armamentos: Rocinha e São Carlos, Mangueira e Alemão.  

Depois, sob as ordens de líderes do Comando Vermelho, traficantes iniciaram uma 

série de ataques não só às forças policiais, mas também à sociedade civil. O objetivo era 

direcionar a atenção da polícia para as ocorrências e colocar em cheque a política de 

segurança pública do Estado, no intuito de retardar a implantação das UPPs. Além disso, os 

ataques também funcionaram como represália à transferência de algumas lideranças do 

tráfico para o Presídio Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná. 

                                                 
6
 Este Histórico tem como fontes principais as coberturas dos jornais Extra e O Globo. 
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Os ataques aconteceram durante todo o mês de novembro, mas a Secretaria de 

Segurança demorou a perceber o objetivo dos criminosos afirmando que não havia indícios 

de ligação entre os crimes. A tese de que os incêndios eram represálias à instalação de UPPs 

em comunidades só se confirmou no dia 23 daquele mês. Em pouco mais de vinte dias, 

houve arrastões, ataques a cabines policiais e veículos foram incendiados em diversos 

pontos da cidade. Em resposta, a Polícia Militar anunciou um plano de contingência que 

reforçou o patrulhamento nas ruas, com mais viaturas, diminuindo folgas e suspendendo 

funções administrativas nos batalhões e quartel general, além de realizar incursões em 

comunidades para prender criminosos envolvidos. Mesmo assim, os ataques se 

intensificaram e, no mesmo dia 23, o governador Sérgio Cabral conseguiu a transferência 

de seis lideranças criminosas para presídios federais de segurança máxima, além do apoio 

da presidência e da Polícia Rodoviária Federal para o combate aos ataques e maior controle 

das vias estaduais.  

Em 24 de novembro, os ataques já somavam 37 veículos incendiados no Rio, 

Baixada Fluminense, Niterói e Região dos Lagos. Nos confrontos entre policia e traficantes, 

18 pessoas morreram e, para piorar, boatos ganharam a internet espalhando ainda mais 

pânico. Em meio a este cenário de calamidade pública, o governo do Rio do Janeiro optou 

por sufocar de vez o tráfico, neutralizando suas principais fortalezas no subúrbio da cidade. 

A Vila Cruzeiro, favela do Complexo do alemão, seria ocupada por policiais, enquanto em 

Manguinhos e São Carlos, seriam empreendidas outras ações policiais. A operação contaria 

com homens da polícia militar, civil e federal, além do apoio logístico da Marinha do 

Brasil, que forneceria fuzileiros navais, tanques blindados, armas e munição. 

O dia 25 de novembro ficou marcado na mídia como o Dia D da luta contra o tráfico 

no Rio de Janeiro. A operação envolveu aproximadamente 550 homens: 450 policiais 

militares de forças especiais ou não, 60 policiais civis e 88 fuzileiros navais. Cinco 

caveirões, veículos fortificados do Batalhão de Operações Especiais, dois helicópteros e 

seis tanques blindados reforçaram a investida. Houve alguma resistência por parte dos 300 

traficantes: troca de tiros, barricadas e até mesmo um caminhão incendiado tentavam 

impedir o avanço das forças oficiais. Apesar disso, em menos de um dia, estas ganharam o 

Cruzeiro que fica no alto da encosta e dá o nome da favela da Penha. Os traficantes fugiram 

para o Morro do Alemão através da Pedra do Sapo, por um caminho apelidado de “vacaria”. 

A pé, em motos ou picapes, eles fugiram enquanto os helicópteros policiais acompanhavam 
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e concorriam com os da televisão aberta, responsáveis por imagens que ganharam o 

noticiário de todo o mundo e cuja repercussão não exige aqui comentários.  

No dia 26 de novembro, as forças do Estado realizaram buscas em toda Vila-

Cruzeiro. Foi apreendida muita droga, além de todo o seu aparato de preparo, medição e 

embalagem, armas, munição e cerca de 200 motos roubadas. De acordo com os periódicos 

locais e não só os analisados, a comunidade apoiou a operação. Enquanto 150 homens do 

BOPE ocuparam a favela, o resto do contingente se posicionou nas vias de acesso do Morro 

do Alemão, onde estava a resistência do poder paralelo. A pedido da presidência, o Exército 

enviou uma força tarefa com 800 soldados da brigada paraquedista, e a Polícia Federal mais 

300 homens, que deixaram postos de inteligência para ganhar as ruas. Com o cerco, a 

polícia pretendia forçar a rendição dos criminosos. Houve intensos tiroteios e os números 

oficiais foram: três mortos, oito feridos e 18 carros incendiados em todo o estado. 

No dia 27 a Polícia Militar manteve o cerco e deu um ultimato para rendição dos 

criminosos, inclusive com um ponto de rendição na Rua Joaquim de Queiróz, a mais 

extensa do Complexo. Mesmo assim a troca de tiros foi intensa: desta vez seis traficantes e 

sete suspeitos acabaram presos ou feridos em confronto e outros 36 criminosos foram 

detidos. Alguns tentaram passar sem sucesso pela revista policial disfarçados de moradores 

comuns ou mesmo de pastores evangélicos, enquanto alguns poucos se renderam.  

O dia 28 de novembro de 2010 foi o último de conflito. Por volta das 8h da manhã, 

após ouvirem disparos alguns de policiais já dentro da favela, um grande contingente 

ganhou o Complexo do Alemão a partir dos acessos na Estrada do Itararé. Os homens 

seguiram a pé, enquanto um helicóptero do exército varria o espaço aéreo para preveni-los 

de uma possível emboscada. Em noventa minutos as forças do Estado ganharam os pontos 

mais altos do morro e desceram com as apreensões. Ao todo, os policiais acharam 500 

frascos de lança perfume, 40 toneladas de maconha, 240 quilos de cocaína, 350 motos, além 

de 50 fuzis e nove metralhadoras. Não houve resistência por parte dos traficantes e mais 

vinte foram presos. No início da tarde, homens da polícia civil hastearam as bandeiras do 

Brasil e do Rio de Janeiro no alto do Morro do Alemão, em ato simbólico de reconquista. 

Depois de 16 meses de ocupação por homens das forças armadas, as duas primeiras 

UPPs do Complexo do Alemão foram inauguradas em abril de 2012, nas favelas da 

Fazendinha e Nova Brasília. Em maio, foi inaugurada a terceira UPP para atender o Morro 

do Adeus e da Baiana. O projeto do governo ainda prevê a instalação de mais cinco UPPs 

este ano, totalizando oito unidades com um contingente de 2300 policiais militares. 
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PERFIL DE LEITORES EXTRA X O GLOBO  

Com o notório crescimento da imprensa e sua transformação em um negócio 

altamente lucrativo, o limite entre a credibilidade da notícia e seu viés mercadológico se 

torna cada vez mais tênue. Isso incorre na crescente discussão sobre os vários interesses que 

circundam um media, mas em momento nenhum põe em cheque uma necessidade latente: a 

conquista de leitores. Nesse sentido, podemos dizer que, seja o objetivo de um jornal 

esclarecer a sociedade ou mesmo capitalizar por meio de anunciantes, ele só o fará 

acumulando leitores. Para isso, um jornal adota um posicionamento estratégico 

direcionando seu discurso a um público alvo, e passa a expor a notícia, construir seu 

sentido, alinhado com as competências e características deste público.  

Seguindo o que já foi exposto, embora não exaustivamente discutido, concluímos 

que as orientações editoriais de Extra e O Globo variam de acordo com seus públicos-alvo. 

Analisando o perfil dos leitores de cada jornal, é possível traçar uma divisão clara entre os 

targets. Esta divisão evidencia o motivo que levou dois jornais do mesmo grupo 

empresarial, as Organizações Globo, a apresentarem coberturas com foco e produção de 

sentidos diferenciados. 

Uma análise quantitativa nos permite concluir pontos relevantes sobre os jornais 

acima citados. De acordo com informações obtidas através do site Infoglobo, o jornal Extra 

possui 2.935.000 leitores, mas distrbui apenas 173.324 exemplares nos dias úteis, e 360.962 

exemplares nos domingos. Já O Globo possui 1.527.000 leitores, um número bem inferior 

ao do Extra, mas com uma distribuição de 257.428 exemplares nos dias úteis, e 346.806 

exemplares aos domingos. Assim, Extra possui um número bem maior de leitores, mas esta 

é uma demanda fragmentada, isto é, com menor número de distribuição. Ainda de acordo 

com os dados do Infoglobo, O Globo, possui um público mais fiel ao jornal, o que garante 

maior reinscidência de compra e maior circulação de exemplares. 

Alguns indicadores demonstram exatamente com quem cada jornal dialoga. O 

Jornal Extra tem 53% do seu target concentrado na classe C e apenas 18% tem Ensino 

Superior. Para o Jornal O Globo, estes números divergem: 78% do público está nas classes 

AB e, entre os leitores, 85% concluiu o Ensino Superior. De acordo com esta distinção de 

classe social e escolaridade, a mensagem veiculada recebe adequações em função dos seus 

interesses, conhecimentos gerais e, até mesmo, o próprio entendimento da mensagem. 

Ao observarmos outras características dos leitores, é possível trazer para a discussão 

um ponto de vista qualitativo. Em pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, é apontado que 
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77% dos leitores de Extra possuem celular, dado este não apresentado no perfil dos leitores 

de O Globo, pois está implícito. Para o público deste jornal, um ponto considerado 

relevante é que 60% dos leitores viajaram pelo Brasil ou Exterior nos últimos 12 meses. 

Partindo destes números e considerando que o celular é um bem fortemente disseminado 

entre consumidores da classe C, enquanto viagens ao exterior são especialmente apreciadas 

pelas classes AB, mais uma vez a diferença de perfil dos leitores fica evidente. 

Como último e grande diferenciador, citaremos dois trechos retirados do Infoglobo, 

publicados como uma definição dos leitores de cada jornal para quem deseja comprar 

espaço publicitário: Sobre o jornal Extra: 

Nada é mais valioso para um jornal do que os seus leitores. Não é à toa que o Extra é o 

jornal mais lido do Brasil. Seus leitores são atraídos por um meio de comunicação que 

sempre busca oferecer o melhor conteúdo, novos cadernos, produtos e serviços que facilitam 

a vida das pessoas. (SITE INFOGLOBO, acessado em 26/11/2011) 

 

Sobre o jornal O Globo: 
 

O Globo é o jornal preferido entre os formadores de opinião. Um público sensivelmente 

exigente e qualificado, O Globo é o jornal que mais investe na sua equipe, com colunistas 

renomados em todo o país. Seu noticiário inclui os fatos mais importantes do país, de 

maneira clara, objetiva e imparcial. O Globo não só vai muito além do papel de um jornal 

como também traz resultados muito além das suas expectativas. (SITE INFOGLOBO, 

acessado em 26/11/2011) 

 

Portanto, observamos dois pontos: primeiro, o próprio grupo entende os dois jornais 

como direcionados para perfis diferentes, fato que inclusive justifica a razão da existência 

desses dois jornais. Segundo, a partir das pesquisas divulgadas, os dois fatores mais 

relevantes para esta diferenciação de posicionamento são a diferença de classe social e de 

nível de escolaridade. Assim, estes fatores definirão a linguagem e abordagem adequada 

para o target do jornal, além do agendamento de seus assuntos de interesse. Em resumo, o 

direcionamento do veículo dará o tom da forma e da seleção da notícia. 

 

ANÁLISE COMPARADA DAS COBERTURAS FOTOGRÁFICAS DO CONFLITO 

A análise pretende identificar o processo de geração de sentido presente nas 

coberturas dos jornais Extra e O Globo no período do episódio relatado, a ocupação do 

Morro do Alemão pelas forças do Estado. Para tal, será realizado um recorte e a análise será 

feita sobre as capas daqueles jornais nos principais dias do episódio: 25, 26 e 27 de 

novembro de 2010. 

É conveniente justificar a escolha das capas para além do fato de tratarem dos dias 

decisivos do confronto. É bem verdade que a cobertura fotográfica dos jornais é vasta, 
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contando inclusive com cadernos especiais onde as fotos prevalecem, por si só, como 

notícia. Contudo, julgamos que a capa é um apanhado significativo da cobertura que está no 

miolo de sua edição, de forma que nela estão não somente os eventos de maior destaque, 

mas também uma prévia de como eles serão abordados nas reportagens. Ainda sim, seria 

um erro crer que a capa limita todo o conteúdo do jornal à construção de um sentido único, 

fechado a uma única visão. Haverá sempre uma ou outra reportagem orientada em sentido 

difuso, mas que não prevalecerá na formação da opinião do público leitor. O que há é uma 

predominância de conteúdo que inferirá determinado sentido e que estampará a capa.  

Soma-se a isso o fato de a capa ser, invariavelmente, o primeiro contato do leitor 

com a edição, de forma que, aquilo que seu conteúdo funciona como um convite à leitura. 

Em geral, quando o leitor compra ou mesmo abre o jornal, ele é movido pela capa e absorve 

sua mensagem, por mais que dela discorde. Isso coloca a capa do jornal como um fator 

crucial na difusão do impresso e, portanto, na geração do sentido de uma cobertura.  

As bases teóricas para o estudo serão os princípios da Semiótica, definida como: 

“Teoria geral do texto e da significação, a semiótica ocupa-se da produção de sentido de um 

texto por meio de uma metodologia que considera a articulação entre um plano de conteúdo 

e um plano da expressão”. (TEIXEIRA, 2009, pg 42). Aqui, entende-se como texto a 

linguagem verbal, visual e sonora. Portanto, a fotografia jornalística é objeto de estudo 

possível, pois se apresenta como texto sincrético ao abarcar a linguagem visual e também a 

verbal, uma vez que é composta por legendas ou pode estar associada a uma manchete.  

Para este estudo, utilizaremos o entroncamento da Semiótica Estrutural Francesa 

desenvolvida por Algirdas Julien Greimas, que se pretende um estudo sintagmático, 

gerativo e geral da significação capaz de esmiuçar o percurso do sentido e como este eclode 

no texto. Esta teoria possui como base o Estruturalismo, prevendo, portanto, uma análise de 

estruturas tanto no plano de expressão quanto no plano de conteúdo. De maneira geral são 

três os níveis estruturais abordados pela Semiótica Greimasiana: o fundamental, o narrativo 

e o discursivo, nesta ordem de profundidade e abstração.  

Sendo ainda mais restritivo, o estudo terá como foco somente a análise do nível 

fundamental do percurso gerativo de sentido. Este nível trata das categorias mais gerais que 

organizam a semântica e observa o encadeamento sintático. Aqui se estabelecem as 

oposições fundamentais, que podem ser inseridas em um diagrama representativo, o 

quadrado semiótico. Trata-se de dizer sobre a essência da geração do sentido, os pólos em 

que este vai se assentar e a partir de quais recursos esse contraponto de conceitos é possível. 
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A percepção desta estrutura primária é indispensável para a compreensão das intenções do 

que Barthes (1990) chamou fonte emissora e que em nosso caso é a redação do jornal.  

As oposições fundamentais são identificadas a partir do plano de conteúdo e do 

plano de expressão. Para entendermos estes dois conceitos, faremos uma analogia com o 

conceito de significante e significado proposto por Saussure. O plano de conteúdo pode ser 

comparado ao significado, pois representa o conceito do signo, enquanto o de expressão se 

relaciona com a definição de significante, representando a base fonética do signo, a forma 

como ele se apresenta. De fato, um é conteúdo, conceito, e o outro é expressão, forma. 

Antes de iniciar a análise, porém, convém refletir sobre as considerações abaixo:  

O canal de transmissão é o próprio jornal, ou, mais exatamente, um complexo de mensagens 

concorrentes, de que a foto é o centro, mas de que os contornos são constituídos pelo texto, 

título, legenda, paginação e, de maneira mais abstrata mas não a menos informante, pelo 

próprio nome do jornal (pois este nome constitui um saber que pode fazer infletir fortemente 

a leitura da mensagem propriamente dita). (BARTHES, 1990, pg 301)  
 

Com essa afirmação ele não só coloca em evidência a importância e as 

potencialidades da foto como notícia, mas lança a ideia de que o nome do veículo influi 

diretamente na formação do sentido por parte do público. Isso não só justifica um estudo 

sobre uma cobertura fotográfica como também confirma que esta difere de meio para meio 

em função de seu papel numa sociedade, o que vai de encontro ao nosso intuito. 

Mais adiante no texto, o autor diz sobre a mensagem denotada, que é o próprio 

analogon, algo dotado de uma perfeição analógica que reproduz o real tal como ele é, e a 

mensagem conotada, que, de acordo com suas próprias palavras, é a maneira como a 

sociedade dá a ler, em certa medida o que ela pensa. Depois, adverte sobre o paradoxo da 

fotografia, inclusive a de imprensa, que intui a coexistência entre a conotação e denotação 

da mensagem e que atribui, ao mesmo tempo, a este texto fotográfico uma carga de 

realidade, objetividade em contraponto àquilo que ele trata como uma interpretação 

conotada, repleta de vícios culturais instigados por signos, atalhos figurativos, que facilitam 

a formação de um determinado sentido premeditado pela fonte.  Ao mesmo tempo em que 

traz a realidade, a fotografia jornalística a faz sobre um ponto de vista intuído. 

A partir dessas considerações, para iniciar a análise, é relevante também citar a 

importância das formas verbo visuais que compõem uma foto jornalística assinaladas por 

Pietroforte (2006), para quem a legenda pode desempenhar dois papéis: ancoragem e etapa. 

Na primeira, há uma redundância da imagem na legenda, de modo que a esta só existe para 

explicar aquela e, de certo modo, restringir impressões daquilo que, de fato, é mostrado. Já 

a segunda prevê uma complementaridade entre legenda e foto, em que uma só amplia o 
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potencial da outra, acrescentando em sentido. Enquanto a ancoragem é comum em 

fotojornalismo, a segunda pode, por exemplo, ser entendida como aquilo que ocorre numa 

história em quadrinhos. Contudo, como iremos ver, nem sempre isso é uma regra e, 

sobretudo em capas de jornais, os dois processos podem pleitear espaços bem expressivos. 

 

QUADRADO SEMIÓTICO 

O quadrado semiótico é definido a partir das relações de oposição, contradição e 

complementaridade no texto, aqui tomado como imagem fotográfica. Além disso, é 

importante saber que, para efeito de análise, entenderemos como imagem a totalidade das 

capas apresentadas com ênfase maior, é claro, em suas fotografias. Dessa maneira, a 

construção de sentido nunca será feita somente a partir dos elementos de uma fotografia, 

mas de um conjunto diagramado de fotos, em que o tamanho, posição, legendas e 

manchetes agregadas deverão ser considerados. A oposição fundamental é definida a partir 

da relação mais essencial e primária presente na imagem. Depois, outras relações 

significativas são estabelecidas no quadrado: 

 

 

 

 

 

Jornal Extra 

 Fonte: Acervo digital do 

jornal Extra 

Fonte: Acervo digital do 

jornal Extra 

Fonte: Acervo digital do 

jornal Extra 
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O jornal Extra sustenta a clara e até infantil oposição mal vs. bem. A construção do 

sentido da notícia tem sua essência nesta oposição de representações em que se entende o 

bem como a chegada das forças do governo e o mal como a resistência dos traficantes no 

morro. No decorrer dos dias, segundo este periódico, o sucesso das operações assinala uma 

mudança na vida da população favelada que, aos poucos deixa de ser assolada pelo crime 

organizado, o mal, e passa a ser defendida, protegida pelas forças do Estado.  

Na capa do dia 26, Extra expressa o conceito de bem pela imagem da invasão dos 

policiais que ocupa um lugar topológico superior na imagem e, no plano de expressão, 

representa a superioridade dos policiais. Isso também é reforçado pela manchete do jornal, 

que diz: “Deu para entender quem manda no Rio?”. Além de evidenciar no texto escrito a 

aprovação da invasão da policia no morro do Alemão, o jornal utiliza uma linguagem 

autoritária e envolvendo o leitor numa pergunta que as próprias imagens respondem, 

completando o ciclo de formação de sentido. Além disso, neste dia, as manchetes são um 

recurso fundamental para amarrar este sentido intuído, atuando muito mais como etapa do 

que ancoragem à geração daquele. Isto significa que a legenda não redunda a imagem, mas 

traz um significado que a complementa, reforçando-a enquanto notícia.  

Na capa do dia 27 há uma clara continuidade da geração de sentido proposta pelo 

jornal. Desta vez, uma enorme foto de capa traz uma criança confraternizando com policiais 

que ocupam a favela. A clara prevalência eidética daquilo que foi posto como bem suprime, 

uma possível aparição do inimigo, o poder paralelo. Assim como a capa, o Rio e, sobretudo, 

a Vila Cruzeiro é território dos policiais, representados diretamente pelos soldados 

fardados, e do povo, representado por uma criança, sinônimo de pureza e esperança. De 

fato, não há como alegar um mínimo de objetividade nesta capa, visto que a realidade foi 

fechada a um símbolo absolutamente conotativo e fatos não foram expostos. 

E mais uma vez a manchete não deixa dúvidas: o objetivo daquela peça editorial foi 

estreitar o laço entre população e policia. Desta vez, o media se afirma e se oferece como 

intermediário entre povo e soldados. Para isso, todo o perímetro da foto foi coberto por 

cartas de moradores da comunidade aos combatentes do Estado. Vale, além disso, também 

atentar para o fato da introdução de um coração com a inscrição “Rio” ao meio, na logo de 

Extra, o que pode ser associado a uma postura solidária da empresa com o povo, que 

independente de estar correta ou errada, configura uma cobertura assistencialista. 

Por fim, a capa do dia 28 atinge um grau de significação fruto não só daquilo que 

traz em sua edição, mas de todo um processo anterior que permitiu, novamente, a 
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publicação de uma capa com grande apelo emocional. A relação mais clara neste dia é a 

ocupação topológica da foto, que mostra uma criança com a palavra ‘paz’ escrita na testa, 

na parte superior da capa, em detrimento da foto de um criminoso, que aparece na parte 

inferior. No plano de expressão, tentou-se criar uma submissão dos bandidos à nova paz 

estabelecida. Além disso, analisando mais particularmente as fotos, podemos perceber na 

primeira, um olhar de resignação e não de euforia como poderia se imaginar. É possível 

entender este olhar como um desabafo, um sinal de esgotamento diante de uma rotina 

marginalizada em favelas dominadas pelo crime. Por outro lado, no momento decisivo, o 

criminoso está a assuar ou coçar o nariz, pose que foi associada a um sinal de vergonha, 

como se houvesse ali uma tentativa de esconder o rosto, muito mais sugerida do que 

verdadeira. 

Concorre aí também aí uma observação pertinente a respeito do papel dos outros 

aspectos formadores da foto de imprensa. Manchete e foto se confundem, num processo de 

forte complementaridade, chamado de etapa por Pietroforte (2006). A foto faz a manchete e 

esta faz a foto, a partir do momento em que a palavra ‘paz’ da fotografia, integra este título. 

Além disso, permanece, como ainda aconteceria em mais algumas edições, a substituição da 

letra “x” da logo do jornal por um coração com o dizer “Rio” no centro. 

 

Jornal O Globo 

Fonte: Acervo digital do 

jornal O Globo. 

Fonte: Acervo digital do 

jornal O Globo. 

Fonte: Acervo digital do 

jornal O Globo. 
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A oposição fundamental presente em O Globo também é bem vs. mal, porém a 

apresentação deste cenário é bem menos emotiva, e mais informacional, de forma que o 

sentido não é entregue pronto ao leitor, ainda que sugerido. Na capa do dia 26, percebemos, 

no plano de expressão, através de uma análise eidética, isto é, levando em consideração as 

dimensões de itens noticiosos, que a foto da presença dos policiais possui um tamanho 

pequeno, bem menor se comparado aquela da fuga dos traficantes ou do acidente.  

Contudo, as forças do Estado são representadas por um tanque de guerra, que 

simboliza poder e autoridade. Essa oposição equilibrada entre tamanho e significação reduz 

em muito a evidencia de sentido pretendido e envolve o leitor de maneira menos guiada. 

Tudo isso também se deve a um rigor maior para com os critérios de noticiabilidade. De 

fato, uma fuga em massa de traficantes ou um ônibus incendiado em pleno centro da cidade 

devem ser comunicados com a devida repercussão.  

No dia 27, o periódico segue a mesma tônica, destacando aquilo que aconteceu de 

notável. Por um lado a ocupação policial e de outro a resistência acintosa dos bandidos, 

desta vez já no Morro do Alemão. Numa comparação eidética, as fotos receberam iguais 

condições. Esta igualdade, no entanto, é desequilibrada para o lado das forças do Estado, 

quando a sua foto é colocada numa situação de predomínio topológico por estar na parte 

superior da página. Isso, entretanto, apenas sugere algo que, em sua grande maioria, terá de 

ser apreendido pelo público após a leitura.  

A capa do último dia de análise não é muito reveladora, senão pelo contraste com a 

do concorrente Extra. Mais uma vez, há um tratamento mais sóbrio dos fatos, de menor 

apelo emocional. Desta vez, o equilíbrio é claro, quando se coloca uma foto do momento da 

população do Morro do Alemão que se sobrepõe a duas fotos de igual tamanho de um 

traficante preso e um tanque de guerra, novamente utilizado como símbolo de força. Nesta, 

assim como nas outras capas de O Globo, a legenda é aquela clássica do fotojornalismo, 

isto é, se faz pelo processo de ancoragem, explicando a foto de forma redundante. 

 

CONCLUSÃO  

Diante das análises realizadas, não é difícil tirar algumas conclusões. Ficou claro 

que, enquanto a cobertura de o Extra é ditada pela emoção, a de O Globo premia os critérios 

de noticiabilidade dos fatos como fator preponderante na hora de compor uma capa, isto é, 

agendar os assuntos que nela estarão e organizá-los de determinada maneira que convenha a 

fácil difusão da notícia.  
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Extra infere um sentido premeditado, no qual se tem a imagem da polícia como um 

personagem que traz a boa nova. Trata-se aqui, de um claro esforço para desconstruir uma 

imagem negativa das autoridades de segurança do Estado do Rio de Janeiro, marcada na 

história recente por núcleos de corrupção e abuso de poder recorrentes. Para isso, mais de 

uma vez, Extra abre mão de noticiar os fatos, para construir situações, ou seja, deixa de 

repassar somente aquilo que aconteceu para reforçar uma tese que pretende fazer comum ao 

leitor: a de que a polícia voltou a desempenhar com afinco e honradez o seu papel na 

sociedade: proteger o cidadão. O Globo por sua vez, representa a polícia através de seu 

caráter impositivo, sem grande peso na diagramação da capa, enfatizando mais as operações 

policias, mas também as ações criminosas ocorridas na cidade, como os ataques aos ônibus 

que foram incendiados ao longo de toda a cidade, fatos que atingem mais a realidade de 

seus leitores. Predominam na capa do jornal a entrada do Estado no Complexo e uma 

previsão de mudança na vida da comunidade local, mas que são relatados com maior 

objetividade e menos sentimento se comparado com Extra. Podemos, portanto, tratar a obra 

de Extra como coercitiva e a de O Globo sugestiva, ou pelo menos, mais objetiva. 

Em O Globo, há uma clássica cobertura fotojornalística com legendas ancorando as 

fotos e certa igualdade entre o volume de texto e imagem. Ao contrário de Extra, cujas 

capas trazem a fotografia como notícia pronta e não como parte dela, utilizando-se de 

variados recursos para construir um sentido denso e invariável ou, como já foi dito, 

coercitivo.  

No mais, cabe aos dois veículos, a crítica de Ignacio Ramonet em O poder midiático 

(2003). No artigo o autor trata do discurso infantilizante que esteriliza o grande público. 

Entre as qualidades deste discurso estão a rapidez para evitar o tédio, a simplicidade para 

absorção fácil das massas e a espetacularização e emotização para atrair. Segundo Ramonet, 

estas são características do discurso dirigido à criança, a quem se fala com simplicidade, de 

forma breve e com emoção.  

Por isso, o discurso aqui tratado também é infantilizante, pois tolhe a crítica e o 

esclarecimento, papel precípuo jornalismo. O simples fato da cobertura se ater a uma 

discussão superficial, que exclui estigmas clássicos da política de segurança no Estado, 

como as milícias e a corrupção, já seriam suficientes para, de certa forma, inferir críticas. 

Mas não é o nosso propósito aqui. Entretanto, é absolutamente plausível ao nosso estudo o 

último dos traços da linguagem listados pelo autor. Sobretudo em Extra, o discurso foi 

espetacularizado e afogado em emoção, para atrair. 
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