
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014

The ‘zueira’ never ends: informação com humor ou humor com informação? Uma análise

das chamadas publicadas na página do jornal O Globo no Facebook1

Paulo Jefferson Pereira BARRETO2

Daniel Dantas LEMOS3

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará

Resumo

Ao entender a linguagem como mecanismo de discurso e o discurso como construção de sentido,
este artigo se propõe a analisar e entender como as chamadas publicadas em postagens na página
do Facebook do jornal O Globo usam o humor para atrair leitores e produzir efeitos de sentido
no público.  Devem ser  analisadas,  para  isso,  apenas  as  chamadas  de  notícias  publicadas  na
página que o jornal tem no Facebook, veiculadas durante o mês de julho e que contêm algum
caráter, explícito ou não, de humor no trato da informação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
com foco na análise do discurso, tendo como principais categorias teóricas as noções de discurso,
jornalismo e linguagem. Assim, este estudo ganha destaque, pois lança novos olhares sobre a
construção de sentido na informação por meio de uma linguagem que foge à regra da rigidez da
objetividade jornalística e usa o humor como ferramenta discursiva.
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Introdução 
O desafio deste artigo é analisar e entender de que forma chamadas de publicação

postadas na página do Facebook do jornal O Globo usam o humor para atrair leitores e produzir

efeitos de sentido no público. A escolha pelo Facebook foi feita com base na importância dessa

plataforma para a relação jornais-leitores, ao ampliar o alcance das publicações diante do público.

1 Trabalho  apresentado  na  IJ-  Área  01.  Intercom  Júnior  -  Jornalismo  do  XXXVII  Congresso  Brasileiro  de  Ciências  da
Comunicação, realizado de 01 a 05 de setembro de 2014.
2 Graduando do curso de Jornalismo da UFC, e-mail: pjb.jefferson@gmail.com.
3 Orientador do trabalho, professor do Curso de Comunicação Social da UFC. Bacharel em comunicação social, habilitação em
jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Mestre e doutor em estudos da linguagem pela UFRN.
Email: danieldantas79@uol.com.br.
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No caso do O Globo,  são mais  de três  milhões de usuários seguindo a página do jornal  na

referida rede social.

Assim, devem ser analisadas, portanto, apenas as chamadas de notícias publicadas na

página do jornal, veiculadas durante o mês de julho e que contêm algum caráter, explícito ou não,

de  humor  no  trato  da  informação.  A opção  por  julho  deve-se  à  maior  disponibilidade  para

acompanhar as publicações do jornal e a possibilidade de aumento na frequência das publicações,

devido às notícias veiculadas sobre a Copa do Mundo, realizada até o dia 13 do mês em questão.

Trata-se de uma estudo qualitativo, com base na análise do discurso e tendo como

foco uma discussão sobre a linguagem jornalística, a relação jornal-leitor e as novas formas de

atuação dos veículos de comunicação no âmbito de espaços virtuais, tais como as redes sociais. 

A moda agora é usar humor nas notícias

No dia primeiro de julho deste ano, uma postagem publicada na página oficial do

jornal O Globo no Facebook4 foi curtida por mais de 14 mil pessoas e compartilhada mais de 4

mil vezes só nessa mesma rede social. O título da notícia em questão trazia, no mínimo, uma

informação – a despeito de qualquer discussão sobre o que é ou não relevante para o interesse

público – inusitada: “O segredo de um relacionamento feliz é dormir nu”. 

Para os mais críticos do jornalismo pautado no que é de fato relevante para o público,

a informação poderia ser passível de intensas discussões sobre o que é ou não algo, de fato,

noticiável.  No  entanto,  se  o  jornal  apostou  no  inusitado  como  valor  notícia5 para  atribuir

expressão à  informação veiculada,  o  trabalho de atração da audiência  para a  publicação não

poderia se pautar em algo diferente do pitoresco.

A postagem na página do jornal no Facebook traz um link que direciona o leitor para

a notícia completa no site do jornal, acompanhado da foto de um casal dormindo e uma chamada

4 Rede social criada nos Estados Unidos em 2004 com mais de um bilhão de usuários ativos em todo o mundo, entre pessoas
físicas e jurídicas, entre elas empresas de comunicação, que encontraram no site uma nova ferramenta de interação e aproximação
com o público. 
5 Segundo Nelson Traquina (2005), entende-se por valores notícia o conjunto de critérios tomados por jornalistas e empresas de
comunicação para definir o que merece ser considerado noticiável, existir como notícia após um intenso processo de seleção e
apuração dos fato.
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tão incomum quanto a informação veiculada: “Pijama é coisa do passado? Agora a moda é/ É

namorar…”  

Ao questionar se pijama é coisa do passado, em parte, o jornal antecipa a informação

presente no título da notícia, mas vai além. Muito além. Ao usar ao expressão “Agora a moda é/

É namorar…”, O Globo faz uso de um trocadilho com o claro intuito de despertar o interesse da

audiência, com base em um jogo implícito de intertextualidade que remete à música “Beijo na

boca é coisa do passado”, popularizada na última década pela produtora carioca de Funk Furacão

2000.

O refrão da música, “Beijo na boca é coisa do passado/ agora a moda é, é namorar

pelado”, revela a clara alusão que o jornal faz com a publicação da postagem. Uma alusão que

fica implícita – sobretudo porque o uso das reticências no final da chamada “Pijama é coisa do

passado? Agora a moda é/  É namorar…” – deixa a frase em aberto e joga para o público a

responsabilidade de entender e interpretar a intenção do trocadilho.   

Esse  jogo  de  intertextualidade  usado  pelo  jornal,  na  verdade,  só  é  possível

exatamente porque transmite aos leitores a possibilidade de completar a chamada proposta pela

publicação. Isso porque – como lembra Eli dos Santos (2009, p.04), o cruzamento dos textos6 só

é possível de ser verificado se os indivíduos tiverem leitura, embasamento, que dê suporte a isso,

6 Aqui, refere-se ao texto nas suas mais diversas manifestações, visual, gestual, sonoro ou escrito. No caso analisado, usa-se o
escrito, composto pela letra da música, presente implicitamente na publicação.
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caso contrário,  a linkagem entre o que diz a letra da música e o exposto na publicação, por

exemplo, não será observada. De acordo com a autora, então, é possível entender que:

O texto, portanto, não está pronto, é construído junto ao seu destinatário,
que interpreta e assume uma atitude responsiva ativa [...]  Mesmo que o
sujeito  leitor  não  identifique  o  intertexto,  vai  entendê-lo.  Assim,  a
intertextualidade reserva-se aos casos que ocorrem o cruzamento de duas ou
mais materialidades textuais que dialogam entre si, o texto passa ser um jogo de
“esconde-esconde”  com  o  leitor,  uma  espécie  de  esfinge,  pronto  para  ser
decifrado. (SANTOS, 2009, p.01) 

O uso de  expressões  recortadas  de  diferentes  textos  conhecidos  do  publico  pode

explicar, nesse caso, o impacto que a publicação tem na sua audiência. Ao se pautar no inusitado

para informar e na intertextualidade com uma música de  funk,  por exemplo, O Globo parece

estimular um nova maneira de lidar e interagir com o público. Uma interação baseada no jogo de

palavras, nos trocadilhos implícitos e no humor como peça-chave desta relação. 

O discurso do riso: jornalismo, linguagem e humor

É no entendimento de todo texto – seja ele de qual natureza for – como parte de um

interdiscurso7,  no  entanto,  que  volta-se  à  discussão  sobre  o  jornalismo.  Se  a  linguagem é  a

materialidade do discurso jornalístico e é por meio dela que se constrói sentido – como afirma

Orlandi (2005) – e para quem discurso é justamente “a língua no mundo, com suas maneiras de

significar”  (Ibid,  p.15-16),  entende-se,  então,  que  compreender  o  uso  de  uma  linguagem

carregada  de  humor  nas  chamadas  de  postagens  publicadas  por  jornais  como  O  Globo,  no

Facebook ou em qualquer  outra  plataforma,  pode ter  grande valia  para  a  discussão  sobre  o

jornalismo como prática e como ciência.

Neste ponto, é importante perceber que quando se fala em chamadas das postagens

publicadas refere-se ao conteúdo que vem acima de cada publicação, ou seja, de cada link das

notícias com fotos e títulos próprios. Elas funcionam como um “abre alas” para cada publicação,

uma porta de entrada para que o leitor tenha um acesso preliminar da informação noticiada,

7 Santos (2009) afirma que objetivou-se definir  interdiscursividade a  partir  da relação dialógica entre  os  diferentes  textos,
analisando, assim, o uso da intertextualidade em diferentes ‘lugares’ e de diferentes maneiras.
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seguidas de links que direcionam os leitores para os sites dos jornais, onde estão as informações

completas. 

No que diz respeito ao O Globo, percebe-se que geralmente elas veem em formato de

texto escrito, mas há casos em que se chegou até mesmo a usar emoticons8. Vale ressaltar também

que essas chamadas acabam funcionando como ‘pré-títulos’, não com a estrutura de uma título

convencional,  mas,  em alguns  casos,  com a  mesma  finalidade.  Assim  como  os  títulos,  por

exemplo,  é  possível  dizer,  então,  que  as  chamadas  teriam como  função  também “informar,

cativar, prender o leitor, despertando sua atenção e curiosidade” (GRADIM, 2000, p.70 apud

PELLIM, 2010, p.04). 

O  uso  de  expressões  que  transmitem  algum  conteúdo  humorístico  reforça  essa

finalidade, pois, de acordo com Pereira & Rocha (2006, p.19),  além da interrogação, o humor, a

ironia  e  a  brincadeira  bem  conduzida  podem  conquistar  a  simpatia  do

ouvinte/leitor/telespectador. Isso por que

“O certo é que a habilidade para apreciar o humor é universal, sendo partilhada
por todas as pessoas, mesmo que as preferências de cada uma sobre os tipos de
humor possam diferir largamente. Esse princípio, o da universalidade do humor,
é reforçado pelo fato de que, de forma surpreendente, muitas piadas ou situações
são vistas por muitas ou todas as pessoas como engraçadas.” (LIMA, 2003, p.
117)

A adoção de  um discurso com teor  humorístico  – ainda  que só  nas  chamadas –

entretanto, coloca em questão o discurso do jornalismo, materializado na linguagem jornalística e

em todas as regras e técnicas que se convencionaram como fundamentais para a boa prática de

sua atividade. Talvez, a mais difundida delas seja a noção de objetividade.

Poucos conceitos têm sido tão profundamente discutidos nos estudos de comunicação

como o de um jornalismo objetivo, preciso na apuração e claro no se fazer entendido. A ideia

desse objetivismo foi responsável em parte pela estruturação do fazer jornalismo, com todo um

aparato de técnicas que viabilizam a prática e a ética que guiam a atividade jornalística. Essa

noção de objetividade foi responsável, em certa maneira, pela criação de um ideal que, até então,

8 Ícones pequenos que valem por um pensamento, ideia ou emoção [exemplos: feliz :) / triste :( ].
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exigia do jornalismo um posicionamento sério, centrado e – sobretudo – comprometido com a

checagem da informação e com a divulgação dos fatos relevantes para o interesse público.

A própria linguagem jornalística foi sendo moldada de modo a prezar pela sobriedade

do conteúdo, com redução da subjetividade nos textos e eliminação de marcas de linguagem.

Mas o teor humorístico de chamadas como as que serão analisadas neste estudo – e a que já foi

apresentada – de certa maneira, quebraram essa lógica engessada da rigidez da linguagem no

jornalismo. Principalmente quando leva-se em consideração que um texto objetivo não significa

uma linguagem objetiva, pois “não há objetividade na linguagem” (BRANDÃO, 2012, p.57).

É preciso entender ainda que essa ideia de jornalismo objetivo vai além da crença na

imparcialidade, porque – como afirma Zanini (2009, p.1236), “objetividade, no jornalismo, não

quer dizer capacidade de permanecer impessoal diante das ações e decisões imediatas”. O que

vale é o efeito de objetividade na linguagem.

No caso do uso de um tom que remete à ironia, ao sarcasmo – apelo ao humor –

quebra-se um pouco esse padrão de objetividade em prol do trocadilho, do jogo de palavras, do

duplo sentido. Da rigidez da linguagem hermética jornalística constrói-se uma interação mais

leve com o leitor, mais próxima de uma conversa informal, um bate-papo, onde o curioso e o

inusitado ganham destaque. Embora também questiona-se até que ponto esse tom humorístico

poderia impactar a informação, que é o foco da atividade jornalística. 

Segundo Mariana Oselame (2010, p.65), por exemplo,  o humor como estratégia de

linguagem discursiva no jornalismo pode, na verdade,  empobrecer a informação, provocando

uma banalização da notícia e o descaso com a técnica jornalística. Para a autora, a exacerbação

do humor pode levar a informação deixar de ser vista como tal para passar a ser considerada

apenas no que  pode trazer de curioso, inusitado e engraçado para o leitor. 

Esse debate faz-se necessário para análise das publicações que servirão de base para

este estudo, porque mais do que chamar atenção dos leitores as chamadas propostas pelo jornal O

Globo  estimulam  a  interação  com  o  público  a  partir  dos  próprios  mecanismos  de
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compartilhamento  e  discussão  que  a  página  do  jornal  no  Facebook  dispõe,  permitindo  uma

construção coletiva de sentido, significação, para as publicações. 

Porque a ‘zueira’, ela não tem fim

No dicionário formal da língua portuguesa ela vem do verbo ‘zoar’, fazer barulho,

desordem, mas para aqueles habituados com a linguagem das redes sociais, a expressão ‘zoeira’

ganhou novo significado e, inclusive grafia. Com a onda de memes9 que se espalhou pela internet

nos últimos anos, a ‘zueira’10 passou a representar uma das principais formas de se fazer humor

por meio do deboche, do sarcasmo e da ironia, sobretudo entre indivíduos imersos no âmbito

dessas redes sociais, onde todos os dias são compartilhadas milhares de informações.

Fenômenos como esse podem ter um impacto na forma como as pessoas interagem

via conexões de internet e na forma como os veículos de comunicação passam a se comportar

diante do público imerso em todo esse contexto de novas relações nos espaços virtuais. 

Quando O Globo se apropria de um trecho de uma música de  funk, a partir de um

jogo de palavras implícito, no sentido de chamar a atenção do leitor para o que publica, ele se

insere nessa realidade. O jornal não só percebe as marcas da linguagem nas redes sociais – para a

qual também migrou, como também passa a adotá-las, em certa medida, com o claro intuito de

promover  uma  aproximação  com  a  realidade  de  seus  leitores  e  envolvê-los  por  meio  das

estratégias discursivas que passa a adotar. 

um discurso consegue persuadir o público de três formas: por meio do caráter do
orador  -  quando este  expressa  confiança  -,  pelas  inclinações  despertadas  no
público - quando o discurso envolve a platéia -, e pelo próprio discurso - pelo o
que ele evidencia.  (ARISTÓTELES, 1999,  P.33 apud PEREIRA & ROCHA,
2006, p.14)

Isso explicaria – além de servir como exemplo – a publicação de outras postagens

com chamadas  bastante  sugestivas.  No dia  nove de  julho  deste  ano,  por  exemplo,  O Globo

9 Meme é uma ideia que se tornou fenômeno na internet, compartilhada e conhecida por milhares de usuários. Esta ideia pode
assumir a forma de um hiperlink, vídeo, imagem, website, hashtag, ou mesmo apenas uma palavra ou frase.
10 Expressão cunhada pela linguagem das redes sociais.  Difere do verbo zoar  e tem no deboche,  na ironia   no sarcasmo
elementos definidores. É manifestada sob diversos aspectos. Uma dos principais exemplos podem ser os memes que viralizam na
rede.
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publicou uma postagem referente à partida de futebol entre Argentina e Holanda na semifinal da

Copa  do  Mundo.  Desta  vez,  a  chamada  “Começa  a  partida  entre  Argentina  e  Holanda  no

Itaquerão!  O que não termina é a  zueira…” vinha acompanhada apenas de uma foto de um

torcedor argentino com um cartaz que fazia alusão à derrota da seleção brasileira por 7x1 contra a

Alemanha, um dia antes. 

A publicação também continha um link em que os leitores poderiam acompanhar a

partida de futebol em tempo real, portanto não se tratava de uma matéria jornalística. O que pode

ser observado nesta postagem, entretanto, é que o uso da expressão ‘zueira’ pelo próprio jornal

revela que O Globo não só tem conhecimento das características de linguagem e interação dos

milhares de usuários que frequentam as redes sociais, como também passa a incorporar parte

dessas características como estratégia de aproximação com o público. 
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Há um flexibilização da linguagem jornalística nesses casos que não necessariamente

se revela também nas matérias, porque o conteúdo dessas chamadas é uma estrutura à parte do

texto  jornalístico  contido  nas  notícias.  Especialmente,  porque  as  chamadas  são  criadas  para

chamar  a  atenção  e  introduzir  os  leitores  em  publicações  que  nem  sempre  são  matérias

jornalísticas e em alguns casos nem chegam a usar texto escrito para fazê-lo.

No dia da derrota do Brasil para a Alemanha por 7x1, na partida da semifinal do

Mundial de 2014, O Globo publicou uma postagem cuja chamada era apenas um emoticon. A

linguagem discursiva do jornal, então, lançava mão de uma estratégia visual para dialogar com o

público,  se  fazendo  entender  sem necessariamente  usar  uma  única  palavra.  De  acordo  com

Gonçalves & Guimarães (2005, p.116), isso é possível porque há diversos modos de dizer e,

consequentemente, diversas formas de se interpretar o que é dito. 

Neste ponto, a noção de  interpretação é importante na medida em que considera-se o

discurso como uma relação essencialmente dialógica,  que se sustenta nos efeitos de sentidos
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entre locutores – como explica Orlandi (2005, p.21). Quando O Globo usa emoticons ou partes

de  músicas  para  criar  as  chamadas  de  suas  publicações,  o  faz  partindo do princípio  que  os

leitores serão capazes de entender o que é proposto e, inclusive, ajudar a construir sentido e

significado para elas. 

Esse sentido só pode ser construído com base na interpretação que os leitores fazem

das  chamadas  de  cada  publicação,  pois,  segundo Orlandi  (2005,  p.45),  não  há  sentido  sem

interpretação. Assim, mais do que captar a atenção dos leitores, o jornal se propõe a instigá-los a

interagir. Também no dia nove de julho, o jornal publica uma postagem cuja chamada fazia uma

clara intertextualidade com o famoso filme infantil Ratatouille, lançado em 2007 e cujo principal

personagem era um rato cozinheiro. A chamada se referia à notícia de um cliente que encontrou

um rato morto dentro de um tipo de sanduíche, em Nova Iorque. 
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Os leitores captaram a mensagem e a comparação proposta pelo jornal, em muitos

casos embarcando em um diálogo que se utilizava das mesmas ferramentas de humor propostas

pela chamada da publicação, reconhecendo o tom de ironia empreendido por O Globo. 

E isso se repete à medida que o jornal publica postagens com esse tipo de conteúdo.

Em alguns casos, usando uma linguagem até então impensável para os padrões jornalísticos.
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Postagens  como  essa  tendem  a  ter  um  apelo  no  público  muito  forte,  seja  pela

aprovação  ou  pelo  repúdio  dos  leitores.  Obviamente,  o  jornal  tem  consciência  disso.  Daí,

conclui-se que existe uma intencionalidade do O Globo ao adotar esse tipo de estratégia para

atingir o público. Até que ponto isso vai de fato ainda é cedo para dizer, contudo.

Conclusão

A imersão  dos  meios  de  comunicação nos  espaços  virtuais  –  tais  como as  redes

sociais – por exemplo, pode promover uma maior aproximação com o público. Na medida em

que milhões de indivíduos passam a usar esses espaços para interagir, os jornais parecem ter

percebido a importância de migrar também nesse sentido, imergindo no contexto em que o seu

público está inserido.

A interação jornal-leitor parece ganhar, então, novos contornos pela linguagem e pela

maneira de interagir. Se isso terá um saldo positivo ou não para o jornalismo só o tempo poderá

dizer. A questão é que o caminho adotado por O Globo não parece ser um fato isolado, sobretudo

em um contexto onde os veículos de comunicação estão cada vez mais presentes nos espaços

virtuais. 

Também não é possível afirmar ainda que se o próprio jornal em questão seguirá

adotando essa estratégia. Nem todas as publicações postadas em sua página no Facebook tem

chamadas com teor humorístico. Aparentemente, chamadas assim são usadas para se referir a
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notícias mais ‘frias’11, cuja característica principal está justamente no inusitado, no curioso para o

público. 

Geralmente são chamadas de publicações que já trazem um conteúdo que permite

esse tipo de linguagem mais informal, menos objetiva e mais flexível no que diz respeito ao uso

do humor, do jogo de palavras e da intertextualidade. 

Vale ressaltar que este estudo tentou empreender, portanto, uma análise a priori desse

fenômeno,  mas  obviamente  ainda  há  muito  a  ser  pesquisado,  até  porque  –  como  já  foi

mencionado – trata-se de um fenômeno ainda recente. Em um contexto de intensas discussões

sobre o futuro do jornalismo impresso e sua migração para a internet, entender como os jornais

passam a  atuar  nesse  novo cenário  é  fundamental  para  compreender  a  própria  dinâmica  do

jornalismo. 
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