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Resumo 

 

Este artigo tem como proposta ressaltar aspectos da enunciação na construção de sentido no 

suporte imprensa, em especial no que se refere à imprensa à sensação. Inicialmente, busca-se 

fazer uma exposição de conceitos destacando a relação contratual entre a imprensa e seus 

leitores, construida a partir dispositivo de enunciação, pelo viés dos espaços de 

constragimento e de estratégia. Em seguida, apresenta-se características do discurso da 

imprensa (constrangimento), em especial da imprensa à sensação, através de diferentes 

matérias significantes (primeira página, diagramação, título etc). Enfim, analisa-se matérias 

jornalísticas sobre violência contra a mulher (estratégias discursivas) de dois jornais da 

cidade de Salvador (Bahia), Correio* e Massa!, esse último marcadamente sensacionalista. 
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Este artigo trata de um estudo preliminar, realizado ao longo do período de agosto de 

2011 a janeiro de 2012. A proposta é identificar a incidência de matérias sobre a questão, 

nas páginas dos dois jornais, caracterizando os diferentes tipos de agressão que ganham 

visibilidade no processo de construção da notícia. Este trabalho é um desdobramento de 

pesquisa realizada no CCDC - Centro de Comunicação, Democracia e Cidadania da 

Faculdade de Comunicação da UFBA, que analisa a violação de direitos humanos na mídia. 

A escolha dos periódicos Correio* e Massa!  se deu por se tratar de dois veículos que estão 

em situação de concorrência no mercado. Voltamos nossa atenção, não apenas para o 

                                                 
1  Professor associado e diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, na qual integra o corpo 

docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas e coordena o Centro de Estudo e 

Pesquisa em Análise do Discurso e Midia (CEPAD) e o Centro de Estudo em Comunicação, Democracia e Cidadania 

(CCDC). 

2 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da 

Bahia – UFBA e jornalista do Centro de Comunicação, Democracia e Cidadania da Faculdade de Comunicação da 

UFBA.  
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conteúdo dos jornais impressos escolhidos, mas, principalmente, para o modo como a 

questão da violência contra a mulher é abordada, ou seja, como o sentido é construído sobre 

o plano da enunciação. São consideradas matérias jornalísticas que retratem mulheres em 

situação de violência
3
 - seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. 

Entendemos que o jornalismo possui a capacidade de influenciar a nossa percepção do 

mundo, sua experiência, modelos mentais e representações cognitivas. Trata-se, portanto, de 

considerar o sujeito de forma dialética – construindo e sendo construído através dos 

processos discursivos, na condição de “ator ideológico” (PEDRO, 1998). Por outro lado, a 

comunicação midiática também deve ser considerada como um ambiente de construção, 

representação e mediação de valores e visões de mundo. A mídia, vista como palco principal 

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, 2011). 

Do mesmo modo, o seu discurso, inserido em determinado contexto histórico, cultural e 

político, muitas vezes reproduz e legitima relações desiguais de poder. 

Ao construir determinado discurso sobre a violência, o jornalismo atualiza e põe em 

prática os valores, os processos e as hierarquias que definem o crime e suas soluções; situam 

os cidadãos nos papéis de vítima, agressor ou de agentes da lei. São capazes de transmitir 

normas de conduta e de inter-relação entre os indivíduos e as instituições. Através da adoção 

de determinadas estratégias discursivas sobre a violência, os veículos buscam, por um lado, 

conquistar a confiança do leitor quanto a relevância do que é publicado, bem como, sua 

capacidade de explicá-lo. É nesse espaço das estratégias discursivas que está inscrito o modo 

de como a violência é apresentada, que contribui para a construção de determinadas 

representações sociais sobre o crime, as pessoas envolvidas em sua prática, sua coibição 

(CORDEIRO, 2001). 

1) O sentido da notícia: a relação contratual e as condições de produção da 

                                                 
3  As formas de violência contra a mulher 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. 
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informação 

Um dos elementos importantes para a análise do discurso de um determinado veículo 

de comunicação diz respeito à relação firmada com o seu público-alvo (CHARAUDEAU, 

1994; MAINGUENEAU, 2002). A existência de um contrato implícito aos gêneros 

discursivos significa levar em consideração uma relação de cooperação entre as instâncias da 

produção e recepção, bem como a existência de normas mutuamente reconhecidas.  

 
[…] todo discurso se realiza no interior de uma situação de comunicação que se 

compõe de um certo número de dados fixos que sobredeterminam os parceiros do ato 

de comunicação, o sujeito que fala ou escreve e o sujeito que compreende - 

interpreta. Esses dados constituem ao mesmo tempo o quadro de limitações 

discursivas que esses sujeitos devem reconhecer sob pena de não poderem 

comunicar, e o espaço nos quais podem usar estratégias discursivas para tentar 

influenciar o outro (CHARAUDEAU, 1994).  

 

O quadro de limitações e constragimentos diz respeito à dimensão da regra do jogo do 

processo comunicativo – os parceiros reconhecem três tipos de dados, que definem a 

finalidade, a identidade dos parceiros envolvidos e as circunstâncias materiais nas quais se 

realizam a comunicação. As estratégias discursivas, por sua vez, se referem ao modo de 

dizer, ou seja, “a escolha da organização do discurso destinado a produzir tal ou tal efeito 

sobre o destinatário  da comunicação” (CHARAUDEAU, 1994). 

Portanto, a comunicação midiática põe em relação duas instâncias – a de produção e a 

de recepção – através do que ele denomina “ato comunicativo”. Sobre a instância de 

recepção, o autor aborda o papel do jornalismo de transmitir informação. É uma instância 

que, por definição, não pode criar conhecimento, mas recolhê-los. Na rotina de produção da 

informação midiática, estão colocadas três importantes questões: 1) a seleção dos fatos que 

tornar-se-ão pautas e seus respectivos critérios de noticiabilidade; 2) a escolha das fontes de 

informação; 3) a linha editorial – a imagem que o veículo constrói, que visa capturar um 

certo público de leitores, ouvintes ou telespectadores, já que os veículos de comunicação 

estão em situação de concorrência que obriga-os a se diferenciar frente ao público.  

 

A instância de produção, encontrando em posição de concorrência, e procurando ao 

mesmo tempo interessar grande número de consumidores de informação, se inscreve 

simultaneamente em um processo que consiste em deslanchar para o receptor o 

“desejo” de se informar, e de se “informar” “aqui”, “neste” órgão de informação 

(jornal, canal de televisão, emissora de rádio). Esse processo engaja a instância 

midiática em estratégias que procuram atingir o emocional do sujeito-alvo, fazendo-

o sentir emoções, ver pulsões inconscientes […] (CHARAUDEAU, 1994). 
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Segundo o autor, todo dispositivo de comunicação se compõe em uma zona de força, 

que, metodologicamente, divide-se em dois espaços, de um lado, um espaço de 

constrangimento e, de outro, um espaço de estratégia. Os veículos, por meio das estratégias 

discursivas, buscam conquistar a credibilidade - provar que o que é publicado corresponde 

aos que realmente ocorreram, e que as explicações fornecidas são adequadas e suficientes 

para explicar as causas e consequências do acontecimento.  

Além disso, objetivando conquistar a atenção do seu público-alvo, produz efeitos 

discursivos como a dramatização – que envolve tanto a maneira de escrever, quanto a 

escolha de temas por meio de critérios de seleção de ordem emocional – e o ludismo – 

atitude meta-discursiva como os jogos de palavra dos títulos dos jornais; a composição de 

capa; estratégias de escrita que parodiam outros gêneros de narrativa, como a narrativa 

fantástica, a policial, de aventura, etc, capazes de promover satisfação no público.  

Sobre as estratégias de diferenciação, é interessante a noção de ethos proposto por 

Maingueneau (2002). Segundo o autor, por meio da enunciação, revela-se a personalidade 

do enunciador. Desta forma, o universo do sentido propiciado pelo discurso impõe-se tanto 

pelo ethos, como pelas ideias que transmite. “[...] Na realidade, essas ideias se apresentam 

por intermédio de uma maneira de dizer que remete a uma maneira de ser” (Ibid, p. 99). 

Assim, o poder de persuasão de um discurso depende da sua capacidade de levar o leitor a 

identificar-se com o “movimento de um corpo investido de valores socialmente 

especificados”. O ethos, por meio de sua fala, do modo de dizer, confere a si próprio uma 

identidade compatível com o mundo que ele deverá construir em seu enunciado. 

As reflexões de Verón (1999) acerca da relação contratual entre o suporte e o seu 

leitorado também são úteis para o presente trabalho. Segundo o autor, o sucesso de um 

suporte imprensa é moderado por sua capacidade de propor um contrato que leva em 

consideração, de maneira coerente, a evolução socio-cultural, as expectativas do público e o 

comportamento da concorrência. O funcionamento do discurso é aqui tratado pelo nível da 

enunciação, que se refere às modalidades do dizer. Segundo Verón (1999), por meio da 

enunciação, um discurso constrói uma lugar daquele que fala; um outro a quem se dirige a 

fala e, consequentemente, um laço entre esses dois sujeitos (enunciador e co-enunciador) 

que se edificará um tipo de relação. 
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2)  Características discursivas de uma imprensa em busca de sensação 

(constrangimentos) 

O formato taboide dos jornais Correio* e Massa! é significativo pela importância de 

suas dimensões. Habitualmente,o tabloide está ligado, no Brasil, à imprensa mais popular, 

em relação à imprensa de referência, tradicionalmente sob o formato standart. É preciso se 

lembrar que o formato tabloide está sendo, cada vez mais presente, no cenário da imprensa 

brasileira, através, entre outras, de iniciativa como a do jornal Metro. Décadas atrás, a 

imprensa dita alternativa também se apresentava em tal formato. Portanto, a imprensa 

sensacionalista ou popularesca sempre investiu neste formato. 

Uma característica marcante, nos últimos tempos, da imprensa sensacionalista é a 

concorrência entre as ilustrações e os títulos sobretudo na primeira página. Esta é um espaço 

sensível sempre a espera de um fato retumbante que faz seus títulos saltarem em caixa alta 

em diferentes planos, criando uma relação contrastante e assimétrica com outras matérias 

significantes que ocupam também a página.  

Observa-se que os títulos reforçam igualmente o impacto da primeira página pela 

atitude enunciativa. Certos títulos representam fortes asserções bem próximas das 

expressões orais. Outras avançam opiniões, insinuam ameaças, ações sem sujeitos etc. Tudo 

isso reforça o dispositivo gráfico onde o impacto do acontecimento é o efeito procurado. É 

como se o jornal não conseguisse controlar os acontecimentos e que ele consegue apenas 

resgistrar o que se passa na realidade, como «todo mundo» pleno de emoções diversas. 

Como se ele estivesse colado nesta realidade e chegasse mesmo a captar os gritos e as 

palavras populares das pessoas. 

A primeira página de um jornal em busca de sensação (sensacionalista) busca 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 contrói uma relação pedagógica numa constante identificação 

com o leitor.  

Todos esses efeitos dão a impressão que o jornal é próximo da «realidade dos fatos» e 

dos seus leitores. Há uma atitude assimétrica entre o enunciador e o co-enunciador. Essa 

atitude atraversa diversas matérias significantes :  títulos, ilustrações, diagramação etc. O 

conjunto das matérias significantes compõe a estratégia do «efeito sismográfico» nas 
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páginas desses jornais, construindo uma sinergia discursiva sobretudo na vitrina do jornal 

pela seleção das matérias (conteúdo) e, igualmente, pela construção (forma) dada aos 

conteúdos gerando sentido pelo posicionamento discursivo. Observa-se, então, que o 

destaque dado a certos temas que provoca uma reação do leitor, ao mesmo tempo que eles 

constroem uma «realidade» dando prioridades e forma a determinados conteúdos : mulher, 

sexo, crimes etc. 

Nos jornais sensacionalistas a fotografia é o tipo de ilustração mais presente, sem, no 

entanto, eliminar o desenho e suas funções satíricas e humorísticas. O desenho aparece 

nesses jornais, em especial na primeira página bem menos que a fotografia, mas pode ter 

aparições frequentes, ligando o jornal à tradição popular, mesmo não sendo uma 

exclusividade. A caricatura, por exemplo, como ilustração coloca em relevo a opinião ou a 

presença de alguém entre o acontecimento e o leitor. Nornalmente, ela substitui uma 

fotografia que tem um aspecto mágico, segundo Barthes, de criar um efeito de sentido de 

«ter estado lá» ou «isso se passou assim».  (BARTHES, 1964, p. 47). 

As matérias significantes verbais, em especial o título, pode ser considerado uma 

busca de acrescentar ou de redobrar a tensão criado também por outras componentes do 

discurso numa perspectiva sismográfica. É importante estar sempre atento para o 

«comportamento discursivo» fruto do entrelaçamento das diversas matérias significantes, 

gerando um efeito de conjunto. 

Certos títulos são construidos pelo discurso direto, usado em geral entre aspas, que 

geram um efeito de grande fidelidade apelando pelo enunciado original. Como enfatiza 

Maingueneau, «se diz sempre que o discurso direto aparenta exatamente o que foi dito». 

(MAINGUENEAU, 1981, p. 99). Há uma tendência de criação de uma ilusão linguística por 

uma lei do discurso de um dizer em estado bruto, sem a interferência da interpretação. Ao 

mesmo tempo, o emprego do discurso direto nos títulos, utiliza-se também com frequência a 

presença do jornalista através do recurso do antetítulo e/ou subtítulo, como se o jornal fosse 

em busca de «testemunha» e cumprisse o papel de colocar questões e o entrevistado de 

respondê-las. 

 

Correio*, 19/11/2011 

«Não é obrigação tudo ficar pronto até a copa» 
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Um outro apelo também utilizado nos títulos é o emprego ostensivo de deiticos ou de 

indiciais, que se justificam colocando em relevo o momento ou o agora da enunciação («eu 

constato», «eu falo porque vejo»...). Há, neste recurso, um efeito de exatidão do 

acontecimento na ilusão do efeito de precisão. Os dêiticos espaciotemporais determinam o 

momento e o lugar da enunciação. O «aqui» e o «agora» coincidem com o momento da 

enunciação que servem para dar «caução» a construção de seu real e também a singularidade 

do acontecimento. 

Um outro recurso que leva ao efeito de singularidade é o apelo à «expansão aspectual» 

(MOUILLAUD & TETU, 1989) do acontecimento, através de recursos linguisticos como  as 

locuções adverbiais, tempos verbais etc. O acontecimento torna-se um processo no qual 

existem oposições na simultaniedade, os diferentes tempos dos verbos colocam em destaque 

uma ação imediata, conservando como pano de fundo uma ação durável. (Ex. : Casal 

assassinado por balas enquanto as crianças dormiam). 

O presente e o imperfeito utilizados em conjunto colocam, igualmente, em destaque o 

ponto de visto do enunciador para apreender o acontecimento em curso de realização. O 

presente do indicativo  é bem explorado nos títulos dos diferentes jornais, inclusive pela 

categoria sensacionalista. Na diversidade dos títulos dos jornais, pode-se fazer uma divisão 

em duas grandes categorias : os títulos verbalizados e os títulos nominalizados (não 

verbalizados). As duas atitudes, em busca de sentido, conferem uma grande tensão em 

relação enunciador / co-enunciador. O tempo presente é um tempo de forte ‘tensão’, 

segundo Weinrich, muitas vezes o jornal snesacionalista eleva tal tendência, recorrendo a 

duplicação de ações no presente, o que faz deslocar a ‘tensão’ em diferentes frentes. O título 

é, então, o presente que comporta uma sucessão de ações. Há um efeito de multiplicação da 

tensão, ou melhor, uma tensão em cadeia. (Ex. : Quadrilha prende família e rouba a casa no 

centro da cidade). Esta tensão pode ser acrescida pela escolha de verbos pronomimais nas 

suas características que colocam em cena  ações recíprocas. (Ex. : dois irmãos se matam a 

facadas). 

Portanto, a tensão pode também ser produzida pela ação no tempo presente, 

empregada num conjunto de títulos (antetítulo, título e subtítulo) numa relação de causa-

efeito utilizada na retórica deste gênero de discurso. A tensão é criada, de um lado, pelo 

tempo dos verbos e, de outro, pela ‘lei de cadeia ou sequência’ no interior do conjunto de 

título. Esses diversos elementos da escrita jornalística são figuras de silogismo. (DUCROT,  

1991)  
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Jornal Massa!!  20 e 21/08/2011 

Antetítulo : TIROS NO BATERISTA DA ESTAKAZERO 

Título : COVARDÕES AGORA SE ARREPENDEM 

Subtítulo : Polícia prende bandidos que atiraram na cabeça do músico da Estakazero, Paulo 

Perrone. Eles já participaram de mais de 100 saidinhas bancárias. Atirador vacilão disse que 

foi sem querer e pede perdão para mãe do rapaz. 

 

A utilização frequente dos componentes do conjunto de títulos e do tempo presente 

está a serviço de uma atitude de locução pedagógica na tomada de posição do acontecimento 

ou fato. O jornal propõe um ‘percurso’ de interpretação do acontecimento. Eles estão 

seguenciados numa relação conduzida pelo «então» ou «porque», segundo a condução da 

leitura.O leitor tem diante dele um ‘esquema’ de compreensão proposto pelo jornal. As 

conclusões já estão lá, não é para contestá-las, pois o jornal cria uma relação assimétrica 

com o destinatário. 

O encadeiamento do conjunto de títulos constrói, igualmente, um enquadramento 

discursivo a serviço da «expansão aspectorial». O título dá o impacto da ação, o antetítulo 

realiza a contextualização a partir da ação anunciada e o subtítulo detallha ações, lugares etc. 

O discuso do conjunto de títulos é informativo e contém diversas referências da pluralização 

do mesmo (tiros, saidinhas...). O discurso construido é uma enquete sobre os fragmentos do 

acontecimento. Ele tem «fome e sede » do aqui e agora. 

Enfim, pela importância e frequência dos títulos nominalizados na imprensa 

sensacionalista, dar-se-á destaque no final desta exposição sobre algumas características 

enunciativas deste tipo de efeito de sentido. Os títulos não verbalizados (sem verbos) ou 

nominalizados são solicitados em ‘situações nobles’.  Eles jogam também com o tempo, 

mesmo se eles não possedem verbos. A tensão é criada a partir da ‘sedimentação do 

presente’. O tempo dos títulos nominalizados é um presente que não passa. O acontecimento 

tende a se transformar em classe pelo bloqueio do tempo no presente ‘extensivo’.  E. Veron 

não vê nesse tipo de título abertura de um processo como nos títulos verbalizados, mas um 

fechamento sobre uma classificação. (VERON, 1978) 

 

Massa!, 27/08/2011 

FACINADOS POR DEFUNTOS 
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Correio*, 11/11/2011 

FIM DO BUNGA-BUNGA 

 

O título nominalizado instaura a ‘ordem do acontecimento da atualidade’. É como se o 

acontecimento transbordasse os diversos instantes das ações da realidade ordinária. O 

acontecimento faz sua aparição no ‘real’ modificando o rítmo do tempo. Por isso, o tempo se 

torna ‘sedimentado’ num momento de grande tensão. Os títulos nominalizados são, em 

geral, bem expressivos ao nível gráfico e bem solicitados em denúncias, acidentes e crimes.  

Certos títulos nominalizados (não somente eles) são marcados pela formulação 

assertivas na pluralidade de suas modalidades. É preciso de lembrar que a «menor asserção 

supõe de antemão um feixo de relações inter-sujeitos. (VERON & FISHER, 1986). As 

frases assertivas utilizam com frequência a pontuação interrogativa e exclamativa, buscando 

recuperar o ‘real’ pela voz do destinatário em expressões aparentement consensuais. (Não é 

por acaso que o nome mesmo do jonal Massa! !, está acompanhado pela exclamação.). As 

frases não contém, em geral, marcas tradicionalmente utilizadas pela teoria empirista da 

enunciação. Aqui, o enunciador implora a presença do destinatário pelo co-enunciador. Há 

uma busca de relação pela construção de um espaço de consenso sentimental. 

Resta-nos, agora, avançar no estudo de caso anunciado no título deste trabalho, 

colocando em relevo a construção da violência contra a mulher nas páginas dos jornais 

Correio* e Massa!. 

 

3) Quando a mulher vira notícia: a cobertura sobre violência nas páginas do 

Correio* e do Massa! (estratégias) 

Neste tópico, voltaremos nossa atenção para o conteúdo dos jornais, o que nos 

permitiu fazer um panorama geral sobre as notícias publicadas - quais as circunstâncias de 

violência nas quais as mulheres ganharam visibilidade nas páginas dos jornais em questão; o 

perfil das fontes de informação e o espaço que os dois periódicos deram à questão da 

violência no período de agosto de 2011 a janeiro de 2012. Vale ressaltar que, da mesma 

forma que a análise discursiva, a análise de conteúdo também será feita de forma 

comparativa. Trabalhamos com o método de “semana construída” proposta por Kayser 

(1953), no qual uma semana completa de cada um dos seis meses foi selecionada. Foram 

considerados textos jornalísticos – notas, notícias, artigos e reportagens – que abordaram 
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situações de violência envolvendo mulheres. Portanto, trabalhamos com os mais diversos 

fatos que ganharam espaço na editoria de polícia
4
 - como assalto, sequestro, homicídio, 

estelionato agressão física, etc – com o objetivo de refletir sobre a forma como a construção 

de sentido da violência contra a mulher, especificamente, está relacionada com os diferentes 

fatos violentos.  

Ao longo desses seis meses, o Massa! publicou 39 matérias que relataram situações de 

violência envolvendo mulheres. Entre elas, (aproximadamente 30%) tiveram chamada de 

capa e seis foram manchetes principais. A maioria das matérias publicadas no Massa! relatou 

crimes ocorridos em Salvador e Região Metropolitana (RMS) (59%). Os fatos violentos que 

tiveram maior destaque nas páginas do jornal foram homicídio (38%); tentativa de 

homicídio (18%) e assalto (10%). Como ocorre usualmente em função da própria rotina de 

produção jornalística, as fontes oficiais tiveram prioridade no processo de apuração: 13 

matérias tiveram como fonte principal a policiais e delegados (33%) e 11 fazem um relato 

dos crimes, sem destacar nenhuma fonte de informação específica (28%). O jornal também 

recorreu aos atores sociais envolvidos na situação dos crimes como acusados (5%), vítimas 

(8%), testemunhas (6%) e familiares (10%). 

Apesar de apresentar um número de matérias equivalente ao do Massa!, um total de 41 

publicadas no período em questão, o Correio* deu um destaque menor às notícias 

relacionadas à violência. Apenas duas matérias tiveram chamadas de capa: uma publicada no 

dia 27 de dezembro foi manchete principal daquele dia com o título “Adriano nega ter 

baleado mulher” e relata a polêmica vivida pelo jogador de futebol - uma jovem de 20 anos 

foi baleada acidentalmente na mão, enquanto estava no banco de trás do carro do atacante do 

Corinthians. A outra publicada no dia 30 de dezembro de 2011 com título “Funcionário do 

Detran mata dois e se suicida” relata a morte de três funcionários públicos, um deles, 

apontado como autor do crime, chefiava setor do Departamento Estadual de Trânsito - 

Detran - investigado por corrupção.   

Um número significativo de matérias sobre violência publicadas no Correio* também 

relataram crimes que ocorreram em Salvador e RMS (46%). Entretanto, a incidência de 

matérias sobre fatos que ocorreram no interior do estado foi igual àqueles ocorridos em 

outros estados (27% cada), o que demonstra a utilização recorrente de matérias produzidas 

por agências de notícia pelo jornal. O fato violento que teve maior incidência nas páginas do 

                                                 
4 Diferente do que acontece no Massa!, que trabalha com a editoria de Polícia propriamente dita, as notícias sobre 

violência, no Correio*, ganham espaço em diferentes editorias como a 24h, e a Mais. 
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veículo da Rede Bahia foi o de homicídio, com 56% das matérias publicadas naquele 

período, seguido daquele sobre tentativa de homicídio (10%) e agressão física (7%). As 

fontes oficiais também ganharam maior espaço na cobertura do Correio* – 62% das notícias 

tiveram como fonte principal a polícia e 18% não apresentaram nenhuma fonte de 

informação explícita. 

Um dado interessante diz respeito à tipologia
5
 dos textos publicados. O Massa! 

publicou, nesse período, seis reportagens sobre violência, contra apenas duas publicadas 

pelo Correio*. Por outro lado, houve uma incidência maior de notas – 20 (51%) – nas 

páginas do veículo do Grupo A Tarde, contra 16 (39%) do Correio*. Entretanto, este dado 

diz mais respeito às características do veículo e sua linha editorial, que tende a explorar 

textos mais curtos, do que ao peso dado à temática da violência nas páginas do jornal.  

Pudemos observar que apesar de haver um número muito próximo de notícias – 39 do 

Massa! e 41 do Correio*, a relevância dada ao tema pelos dois veículos foi diferente. A 

presença maior de matérias sobre violência na capa - principal vitrina utilizada pelos jornais 

impressos na busca pela atenção do público - do veículo Massa! vinculado ao Grupo A 

Tarde revela que o jornal prioriza as matérias sobre o tema no processo de produção da 

notícia. Por outro lado, estudos preliminares sobre as estratégias discursivas utilizadas nos 

jornais na cobertura sobre a violência contra a mulher revelam elementos divergentes e 

convergentes, que serão tratados no tópico posterior. 

 

4) A construção da violência contra a mulher no Massa! e no Correio* e o caso 

“King Kong” 

Neste tópico, partiremos para a análise do posicionamento discursivo do Correio*e 

Massa!, levando em consideração alguns fatos que ganharam visibilidade no período em 

questão. No primeiro momento, faremos uma análise geral do posicionamento discursivo 

dos dois veículos, seguindo o seguinte percurso metodológico – análise da construção do 

sentido na capa através dos títulos, fotografia e ocupação dos temas na primeira página; 

articulação da capa com a página interior e, por último, a estrutura do artigo. 

A análise das capas do Massa! mostra, antes de tudo, uma presença cotidiana da 

mulher como objeto sexual. É o caso da presença recorrente de fotos de mulheres seminuas 

                                                 
5 No processo de categorização dos textos jornalísticos, foi feita uma diferenciação entre as tipologias textuais – notícias, 

reportagens, entrevistas, artigos de opinião e notas. São considerados como reportagens textos jornalísticos mais 

aprofundados, que apresentam três ou mais fontes de informação e mais de duas retrancas (intertítulos). As notas, por sua 

vez, são textos curtos, que não apresentam fonte de informação explícita.  
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estampadas na capa do jornal. A violência da mulher, por sua vez, ganha espaço nas páginas 

do veículo, quando está articulada ao inusitado ou ao bizarro. Pudemos identificar que, 

enquanto valor notícia, a violência contra a mulher não é relevante. O caso “King Kong”, 

que culminou na morte de uma mulher de 45 anos, assassinada no dia 25 de dezembro de 

2011 depois de seu marido, o mestre de capoeira Roberto de Jesus dos Anjos, de 49, atear 

fogo na residência do casal, foi ilustrativo nesse sentido. O central não foi a mulher 

assassinada, mas a tensão entre a noite do natal, tradicionalmente vista como um momento 

de confraternização familiar, e a situação de violência. Analisando a edificação dos títulos na 

capa, pudemos perceber que, apesar de ser principal vítima, a mulher não é destaque. O 

subtítulo, por sua vez, evidencia o mestre de capoeira e a perda do documento do filho: 

 

Massa!, 26/12/2011 

Antetítulo: INCENDIOU A MULHER E O FILHO 

Título: KING KONG DEU A LOUCA NO NATAL 

Subtítulo: Mestre de capoeira perde a cabeça após briga com a mulher, toca fogo na casa, no 

Pau Miúdo, e da no pé. As chamas queimaram até a carteira de trabalho do filho.  

 

A mulher, em si, só irá ganhar destaque nos títulos na página interna do jornal. Aqui, 

também pudemos identificar o que chamamos no tópico anterior de “expansão aspectorial” – 

o antetítulo situa o leitor quanto ao local onde o crime ocorreu; o título diz o fato em si, 

destacando o tensionamento entre a violência e a noite de natal e, por último, o subtítulo 

contextualiza, revelando como o fato ocorreu e o estado da vítima: 

 

Massa!, 26/12/2011 

Antetítulo: PAU MIÚDO 

Título: MULHER É INCENDIADA EM PLENA NOITE DE NATAL 

Subtítulo: Mestre de capoeira King Kong fica alucinado após discussão com a companheira e 

resolve destruir a residência do casal. Vítima está com 70% do corpo queimado 

 

As fotos reforçam contradição da violência ocorrida e na noite de natal e também dão 

destaque a outros elementos que não a violência contra a mulher em si. Na capa, destacam 

os documentos do filho do casal, perdidos durante o incêndio, e a casa em si queimada. Na 

página interna, o destaque é a ceia de natal perdida, com a legenda “Família não teve nem 
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tempo de saborear as delícias da ceia, que ficaram chamuscadas”; e o retrato do filho, 

acompanhado da legenda “Bom menino: tentou salvar a mãe e acabou queimado pelo fogo”. 

No artigo, o lead também faz referência à contradição “violência x noite de natal”: 

 

União familiar e amor ao próximo. Esses foram os significados do Natal esquecidos 

por Roberto de Jesus dos Anjos, 49, o mestre de capoeira King Kong. Após discutir 

com a mulher, Antônia Brito dos Anjos, 45, ele ateou fogo na casa da família, na rua 

Norminha, no Pau Miúdo, na noite do dia 24 de dezembro (MASSA!, 26 de 

dezembro de 2011). 

  

As notícias publicadas no Correio* demonstraram aproximação e também 

distanciamento em relação às estratégias discursivas do Massa!. A violência contra a mulher 

não teve destaque nas capas do veículo, no período e questão, apenas quando se tratava de 

uma situação envolvendo uma celebridade, como ocorreu no caso Adriano (jogador de 

futebol, publicado no dia 27 de dezembro. No mesmo dia em que o Massa! trouxe como 

capa o caso King Kong, o Correio* deu destaque ao assalto de turistas no centro de 

Salvador. A notícia sobre o assassinato de Antônia Brito dos Anjos por seu marido, o mestre 

de capoeira King Kong, aparece em nota, com o título: “Mestre de capoeira ateia fogo em 

mulher por ‘descontrole’”. Portanto, a violência contra a mulher aparece no título da página 

interna, associada à justificativa do crime. Nesse caso, o jornal dá destaque ao “motivo fútil” 

– retranca do texto – do ato de violência, que seria o “suposto sumiço de R$ 150”, que leva o 

mestre de capoeira ao “descontrole” – título - como observamos no lead do artigo:   

 

O suposto sumiço de R$150 foi motivo suficiente para o mestre de capoeira 

Roberto de Jesus dos Anjos, 49 anos, atear fogo na mulher dele, Antônia Brito 

Souza, 45, na madrugada de ontem, no bairro de Pau Miúdo. A mulher teve 70% 

do corpo queimado, após ter sido banhada com gasolina (CORREIO*, 26 de 

dezembro de 2011).   

 

No caso de violência envolvendo o jogador de futebol Adriano e uma jovem de 20 

anos, podemos identificar um posicionamento explícito do jornal em defesa da celebridade, 

considerado inocente ao final das investigações. Os títulos das capas também fazem 

associação ao papel social do jogador com o apelo ao discurso direto (reprodução “fiel” de 

suas palavras): 

 

Correio, 27/12/2011 

Título: ADRIANO NA DEFESA 

Subtítulo: “Quero olhar nos olhos dela e perguntar se fui eu”, diz o jogador que negou à 
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polícia ter baleado mulher em saída de boate.  

 

Correio, 29/12/2011 

Título: IMPERADOR GANHA DE GOLEADA 

Subtítulo: Adriano tem apoio de quatro testemunhas em acareação na delegacia e nova perícia 

convence policiais de sua versão. Derrotada, jovem admite que disparou pistola. 

 

Notamos, ainda, nas páginas do Correio* a existência predominante de um olhar 

masculino dos fatos. A defesa de Adriano, por ser um jogador de futebol, se contrasta com o 

posicionamento discursivo do jornal quando se tratou de uma mulher acusada e 

posteriormente absolvida como ocorrido na matéria publicada no dia 26 de agosto de 2011. 

Com o título “Mandou matar o pai e foi absolvida”, a matéria dá destaque ao inusitado da 

absolvição – apesar de ser culpada pela morte, a filha foi absolvida por ter sido estuprada 

pelo pai durante anos. A matéria começa com o crime e não com a absolvição em si, como 

podemos notar no lead: 

 

Em 15 de novembro de 2005, Severina Maria da Silva contratou dois homens para 

assassinar o pai, Severino Pedro de Andrade, morto a facadas. Ontem, ela foi 

absolvida, por unanimidade, em julgamento realizado na 4ª Vara do Tribunal do Júri 

de Recife, no Fórum Thomaz de Aquino (CORREIO*, 26 de agosto de 2011). 

 

Apesar de pequena nota, o artigo, publicado no dia 19 de novembro e 2011, também 

saltou aos olhos, por revelar um olhar masculino dos fatos, de forma mais evidente. Com o 

título “Adolescente é obrigado a assistir estupro de namorada”, o artigo também dá destaque 

não à violência em si, sofrida pela menina de 16, mas à violência simbólica e paralela que o 

namorado da mesma idade foi obrigado a passar.  

Por último, pudemos observar neste estudo preliminar que para os dois jornais a 

violência contra a mulher, isoladamente, não tem relevância enquanto valor notícia, apesar 

de estar presente nas páginas dos jornais cotidianamente, como revelou a análise de 

conteúdo. O Massa! dá mais destaque, quando articula a violência a aspectos considerados 

“anormais”, como observado no caso “King Kong”. No Correio*, por sua vez, a violência 

contra a mulher só chegou às capas quando se tratava de “celebridade”. Mesmo sendo a 

mulher a vítima de violência, os dois jornais tem como lugar de fala o homem. 

A presença constante de matérias sobre violência sofrida por mulheres, nas páginas 

dos jornais baianos, demonstra que se trata de um problema grave, que deixou de ser tratado 
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como de ordem privada, sobretudo, depois da Lei Maria da Penha. Estudos como este são 

interessantes, por demonstrar que ainda há um percurso longo para que a questão da 

violência contra a mulher seja tratada como relevante na cobertura jornalística, e que o 

discurso adotado pelos jornais não representem mais uma violência, desta vez, simbólica, 

construída, sobretudo, nos andaimes do dispositivo de enunciação.  
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